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Актуальна тема номера

Конституційна юстиція в Україні:
питання теорії та практики
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЯК ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ
ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ,
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

А. СТРИЖАК
Голова Конституційного Суду України

К

онституція визначає Україну як
правову, демократичну державу,
в якій визнається та діє прин"
цип верховенства права. Як зазнача"
ють вітчизняні фахівці з конституцій"
ного права, демократична і правова
державність означає таку організацію
суспільства, за якою гарантується ба"
ланс інтересів більшості й меншості
відповідно до Конституції та законів
[1], що є результатом взаємовідносин
громадян і держави на засадах їх інте"
грації.
При цьому характерною ознакою
правової держави є наявність ме"
ханізму обмеження влади. Це означає,
що органи державної влади і місцевого
самоврядування та їх посадові особи
повинні діяти виключно у спосіб та
межах, визначених Конституцією і
законами, а сама влада має бути поді"

лена на законодавчу, виконавчу і судо"
ву за наявності дієвої системи їх стри"
мувань і противаг.
В юридичній літературі під понят"
тям «демократична держава» (від
грец. demos — народ, cratia — владарю"
вання) прийнято розуміти державу, в
якій влада не просто належить народу,
а виходить з самого народу, здійс"
нюється народом і в інтересах народу.
Як свідчить системний аналіз відпо"
відних положень Конституції, основні
засади української державності побу"
довано саме за цим принципом.
Зокрема, згідно з Конституцією но"
сієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ, який здійснює
владу безпосередньо і через органи
державної влади. Як зазначив з цього
приводу Конституційний Суд України
(КСУ), визначальне значення для

© А. Стрижак, 2010
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функціонування демократичної дер"
жави, її республіканських засад має
встановлений Основним Законом по"
рядок формування органів державної
влади, у тому числі періодичність їх
обрання та призначення [2].
Як слушно зазначив з цього приво"
ду німецький конституціоналіст Е. Бе"
кенферде, конституційне положення
про те, що народ є носієм і власником
суверенної влади, означає, що будь"
яке використання і здійснення дер"
жавних повноважень повинне виража"
ти волю народу. Адже вирішення дер"
жавних завдань або реалізація повно"
важень влади потребує легітимації, що
походить від самого народу або спря"
мована на нього [3]. Розкриваючи
причини і джерела того, що у США
влада дійсно належить народу, А. де
Токвіль свого часу писав: «Народ тоді
дійсно керує, коли форма влади є
представницькою; і очевидно, що дум"
ки, забобони, інтереси і пристрасті лю"
дей не можуть створювати постійні
перешкоди, які заважають проявитися
йому (народу) у повсякденному керу"
ванні суспільством» [4].
Згідно з Основним Законом Украї"
ни належне виключно народу право
визначати і змінювати конституцій"
ний лад в Україні не може бути узур"
поване державою, її органами або
посадовими особами. Це означає, що
органи державної влади або органи
місцевого самоврядування, їх посадові
особи, громадяни або їх об’єднання то"
що не можуть оволодіти державною
владою неконституційним або неза"
конним шляхом.
Як визначив КСУ, «узурпація вла"
ди» може також здійснюватися шля"
хом присвоєння права вносити зміни
до Конституції України, яке насампе"
ред належить народу, порушуючи
порядок, визначений розділом XIII
Основного Закону України, у тому
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числі шляхом усунення народу від ре"
алізації його права визначати і зміню"
вати конституційний лад в Україні.
Тому будь"які дії держави, її органів
або посадових осіб, що призводять до
узурпації права визначати і змінювати
конституційний лад в Україні, яке
належить виключно народу, є некон"
ституційними і незаконними [5].
Крім цього КСУ наголосив, що вла"
да народу здійснюється в межах тери"
торії України у спосіб і формах, уста"
новлених Конституцією і законами
України. Отже, прийняття нової Кон"
ституції України (нової редакції)
може бути здійснене установчою вла"
дою у спосіб і формах, установлених
Конституцією і законами України [6].
При цьому реалізація установчої вла"
ди народу повинна відповідати визна"
ченим вимогам правової і демократич"
ної державності, до яких слід віднести:
• легітимність органів влади,
уповноважених від імені народу при"
значати і забезпечувати прийняття
або внесення змін до конституції;
• урахування демократичних тра"
дицій і функціонування належних
політичних інститутів суспільства;
• наявність законодавчо врегу"
льованого процедурного забезпечення
установчого процесу.
Як зазначалося, однією з ознак пра"
вої держави є функціональний поділ
державної влади на законодавчу, вико"
навчу і судову, з метою розмежування
повноважень між різними органами
державної влади і недопущення при"
своєння повноти державної влади од"
нією з гілок влади [7]. Однак, як
роз’яснив КСУ, хоча органи законо"
давчої, виконавчої і судової влади є са"
мостійними у своїй діяльності в межах
наданих їм повноважень, стабільність
конституційного ладу досягається їх
взаємодією, кінцевий результат якої —
досягнення конституційних цілей і за"
5
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вдань (забезпечення прав і свобод
людини і громадянина, їх безпека,
стабільність конституційного ладу то"
що) [8].
Важливою ознакою правової і де"
мократичної держави також є визнан"
ня та гарантування місцевого само"
врядування, оскільки воно надає пра"
во місцевим громадам самостійно і на
відповідальність органів місцевого
самоврядування вирішувати питання
місцевого значення. З другого боку,
місцеве самоврядування виражає та"
кож тенденцію до децентралізації дер"
жавної влади в Україні, розподіляючи
повноваження в механізмі цієї влади
залежно від масштабу і рівня завдань.
Відповідно до правових позицій КСУ
функціонування і розвиток місцевого
самоврядування є визначальним для
будь"якої демократичної держави.
Держава не тільки закріплює гарантії
місцевого самоврядування в Консти"
туції, а й визнає його одним із фунда"
ментальних принципів демократично"
го ладу держави і суспільства [9].
Визнання держави правовою, демо"
кратичною також передбачає консти"
туційні гарантії рівного доступу кож"
ного до справедливого і незалежного
суду, який повинен належним чином
розглядати скарги на рішення, дії або
бездіяльність органів державної влади.
За чинним законодавством право"
суддя в Україні здійснюється виключ"
но судами, у тому числі Конституцій"
ним Судом, головним завданням яко"
го є гарантування верховенства Кон"
ституції на всій території держави.
При цьому КСУ як орган консти"
туційного контролю також виступає
як складова механізму стримувань і
противаг між органами державної вла"
ди [10]. Він покликаний шляхом прий"
няття своїх рішень, забезпечити
баланс повноважень між органами
державної влади, а також визначити
6

можливі правові механізми вирішення
суперечки, що виникла між ними.
З цієї точки зору здійснення конститу"
ційного правосуддя забезпечує функ"
ції узгодження та примирення в
механізмі правової держави.
КСУ як єдиний орган консти"
туційної юрисдикції реалізує свої по"
вноваження виключно на підставі, в
межах та у спосіб, що передбачені
Конституцією і законами. Зокрема це
стосується здійснення наступного
конституційного контролю над право"
вими актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міні"
стрів України і Верховної Ради АР
Крим, попереднього конституційного
контролю над проектами законів про
внесення змін до Основного Закону
України, а також офіційного тлума"
чення Конституції і законів України.
Підставами для прийняття Консти"
туційним Судом України рішення про
неконституційність правових актів
цілком або в їхніх окремих частинах є:
а) невідповідність Конституції Украї"
ни; б) порушення встановленої Основ"
ним Законом України процедури їх
розгляду, ухвалення або набрання
ними чинності; перевищення консти"
туційних повноважень при їх прий"
нятті.
Водночас цей Суд не повинен втру"
чатися у діяльність інших органів дер"
жавної влади та виходити за межі
своїх повноважень. Наприклад, відпо"
відно до Закону України «Про Кон"
ституційний Суд України» [11] він не
має права вирішувати питання щодо
законності актів органів державної
влади, органів влади АР Крим та
органів місцевого самоврядування, а
також інші питання, віднесені до ком"
петенції судів загальної юрисдикції.
Не належать до повноважень КСУ
також вирішення питань, що є предме"
том політичної доцільності [12];
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політичної і внутрішньої організації
Верховної Ради України [13]; запов"
нення прогалин у праві [14] та усунен"
ня колізій у законодавстві [15]; вста"
новлення і дослідження фактичних
обставин справи [16].
На відміну від органів конститу"
ційної юрисдикції більшості зарубіж"
них країн, КСУ не здійснює повнова"
жень з перевірки результатів виборів і
референдумів, конституційності й
розпуску політичних партій.
КСУ є обов’язковим учасником
процесу внесення змін до Конституції
України. Законопроект про внесення
змін до Конституції України розгля"
дається Верховною Радою України
тільки за наявності висновку Суду що"
до його відповідності вимогам статей
157, 158 Основного Закону України.
Зокрема, відповідно до ст. 157 Кон"
ституції України вона не може бути
змінена, якщо пропоновані зміни пе"
редбачають скасування або обмежен"
ня прав і свобод людини і громадяни"
на, спрямовані на ліквідацію незалеж"
ності чи на порушення територіальної
цілісності України. Як відзначив КСУ,
такі зміни не можуть здійснюватися:
а) шляхом зміни статусу або по"
вноважень органів державної влади,
що означало б звуження змісту й обся"
гу закріпленого у ст. 38 Конституції
України права громадян брати участь
у керуванні державними справами
[17];
б) якщо вони ведуть до розбалан"
сування конституційної системи або
неузгодженості з іншими положення"
ми Основного Закону України, або
відсутній системний підхід в оцінці
змін до Конституції України і чинних
її положень [18];
в) у разі обмеження гарантії права
на справедливий і безсторонній суд,
пов’язаний зі змістом конституційних
прав і свобод, зокрема скасуванням
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існуючого права громадян звертатися
до КСУ з питань офіційного тлумачен"
ня Конституції і законів України [18];
г) якщо змінюється порядок во"
левиявлення обраних громадянами
представників органів державної вла"
ди [18];
ґ) у разі обмеження повноважень
органів місцевого самоврядування
[19].
Оскільки КСУ є гарантом верхо"
венства Конституції на території дер"
жави, головним напрямом його діяль"
ності є захист конституційних прав і
свобод людини і громадянина. З цього
приводу Суд сформулював відповідну
правову позицію, якою керується під
час розгляду справ, пов’язаних з пору"
шенням прав і свобод людини, та по"
лягає у тому, що «органи державної
влади повинні утримуватись від прий"
няття будь"яких актів, які призводили
б до скасування чи звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод» [20].
Зокрема, як зазначив КСУ, народ
як носій суверенітету і єдине джерело
влади в Україні, здійснюючи своє во"
левиявлення через референдум, може
в порядку, що повинен бути визначе"
ний Конституцією і законами України,
приймати закони, вносити зміни в
чинні закони, скасовувати їх (крім за"
конів про податки, бюджет, амністію).
Дослідивши положення Основного
Закону, якими врегульовано питання
законотворчої діяльності, КСУ ді"
йшов висновку, що результати народ"
ного волевиявлення, отримані через
вибори і референдум, є обов’язкови"
ми, остаточними і не вимагають за"
твердження чи схвалення Верховною
Радою України або іншими органами
державної влади [21].
Тобто процедура підписання й
опублікування законів, установлена
ч. 2 ст. 94 Конституції України, сто"
сується виключно законів, прийнятих
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парламентом і не може стосовуватися
законів, прийнятих шляхом референ"
думу [22].
Відповідно до Основного Закону
України кожному гарантується право
на волю думки і слова, на вільне вира"
ження своїх поглядів і переконань. Ці
гарантії дають можливість для вільно"
го обговорення напрямів політики
органів публічної влади та її обґрунто"
ваної критики, а також об’єднань кож"
ного за інтересами з метою організації
процесу здійснення прав і свобод лю"
дини та їхніх захистів.
У демократичному суспільстві ме"
жі допустимої критики посадових і
службових осіб можуть бути ширши"
ми, ніж надання такої ж інформації
про звичайних громадян. Тому, як ус"
тановив КСУ, якщо посадові або служ"
бові особи діють без правових основ,
то вони повинні бути готовими до
критичного реагування з боку суспіль"
ства [23].
Конституція гарантує громадянам
право на свободу об’єднання, у тому
числі у громадські організації, для
здійснення і захисту своїх прав і сво"
бод та задоволення політичних, еко"
номічних, соціальних, культурних й
інших інтересів. Згідно з правовою по"
зицією Конституційного Суду свобода
об’єднання означає, зокрема, правову і
фактичну можливість добровільно,
без примусу або попереднього дозволу
утворювати об’єднання громадян або
вступати до них [24].
Керуючись цим, КСУ визнав не"
конституційними окремі положення
законів, якими обмежувалося право
громадян на свободу об’єднань, зокре"
ма шляхом запровадження додатко"
вих перепон для їх створення, у тому
числі:
• встановлення умов легалізації
профспілок, які фактично пов’язують
початок їх діяльності з моментом
8

реєстрації у відповідних органах, що
рівнозначно вимозі попереднього доз"
волу на організацію профспілки [25];
• примусове об’єднання біль"
шості легалізованих молодіжних і
дитячих громадських організацій у
конкретно визначений союз, який
повинен виступати координатором
молодіжного руху в Україні.
За Конституцією громадяни мають
право збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, ходи і де"
монстрації, що є однією з конститу"
ційних гарантій права громадянина на
свободу світогляду і віросповідання,
думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань, на вико"
ристання і поширення інформації ус"
но, письмово або в інший спосіб на
власний розсуд, права на вільний роз"
виток своєї особистості тощо. Водно"
час це право не є абсолютним і згідно з
Конституцією у судовому порядку мо"
же бути обмежено в інтересах націо"
нальної безпеки та громадського
порядку. Крім цього про проведення
таких заходів необхідно завчасно спо"
віщати органи виконавчої влади чи
місцевого самоврядування.
З урахуванням цього КСУ роз’яс"
нив, що цей конституційний припис
слід розуміти так, що їх організатори
повинні повідомити зазначені органи
про проведення цих заходів завчасно,
тобто у визначений строк, що передує
даті їх проведення. Ці строки не повин"
ні обмежувати передбачене консти"
туційне право громадян, а мають слу"
жити його гарантією й водночас нада"
вати можливість відповідним органам
виконавчої влади або органам місцево"
го самоврядування вживати заходів
щодо безперешкодного проведення
громадянами зборів, мітингів, походів і
демонстрацій, забезпечення суспільно"
го порядку, прав і свобод інших людей
[26].
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ…

Діяльність Конституційного Суду
як гаранта верховенства Конституції в
державі не обмежується захистом
політичних прав і свобод, які в юри"
дичній науці визначаються як права
«першого покоління», або «класичні
права» [27]. Значну увагу Суд при"
діляє й так званим правам «другого
покоління», а саме — соціальним і еко"
номічним.
Наприклад, починаючи з 1999 р.,
КСУ неодноразово приймав рішення
про неприпустимість звуження обсягу
гарантованих Конституцією України
соціальних виплат і пільг для певних
категорій громадян, а також витрат на
забезпечення нормального функціо"
нування органів судової влади. Проте і
після прийняття Судом таких рішень,
уряд продовжував подавати проекти
законів про Державний бюджет, в
яких пропонувалося зменшення таких
виплат, Верховна Рада ці закони прий"
мала, а глава держави підписував.
З цього приводу слід зазначити, що
в наукових колах існує думка, що
згадані права «першого покоління»
мають перевагу щодо інших груп. Зок"
рема вважається, що «класичні права»
є абсолютними, природними і невідчу"
жуваними, і водночас «соціальні пра"
ва» — це, власне, об’єктивні обов’язки
держави, виконання яких залежить від
стану її економіки [28].
Загалом це правильно, однак із та"
ким підходом до питань, які розгляда"
лися КСУ, погодитись не можна,
оскільки за Конституцією Україна є не
тільки правовою та демократичною, а
ще й соціальною державою. Як зазна"
чив у цьому аспекті КСУ, визначення
України як соціальної, правової дер"
жави зобов’язує її спрямовувати свою
політику на створення умов, які забез"
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печують достатній життєвий рівень,
вільний і всебічний розвиток людини
як найвищої соціальної цінності, її
життя та здоров’я, честь і гідність.
Утвердження та дотримання закріпле"
них у нормативно"правових актах
соціальних стандартів є конституцій"
ним обов’язком держави. Діяльність її
правотворчих і правозастосовних ор"
ганів має здійснюватися за принципа"
ми справедливості, гуманізму, верхо"
венства і прямої дії норм Конституції,
а повноваження — у встановлених Ос"
новним Законом межах і відповідно до
законів [29]. Визнання держави со"
ціальною також означає соціальну
спрямованість економіки [30], а са"
ме — соціальна держава повинна за"
безпечувати розвиток та підтримку
членів суспільства, громадських ін"
ститутів, у тому числі через цільове
спрямування видатків «на загально"
суспільні потреби» [31].
Підсумовуючи викладене, слід за"
значити, що конституційні принципи
правової, демократичної держави ма"
ють багатогранний характер і стосу"
ються безлічі аспектів функціонуван"
ня інститутів суспільства і держави.
Їхній зміст залежить від устрою полі"
тичної системи суспільства, структури
забезпечення і захисту прав і свобод
людини, наявності зворотних зв’язків
між суспільством і органами публічної
влади, системи контролю над цією
владою та її звітністю перед народом.
Закріплення цих принципів у Кон"
ституції України має основоположне
значення для забезпечення основ де"
мократичного ладу держави, зокрема в
діяльності КСУ, який є гарантом її
верховенства як основного закону
суспільства і держави.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ…

Стрижак А. А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів
демократичної, правової держави
Анотація. Стаття присвячена аналізу змісту конституційних положень, якими визначаються
принципи побудови правової та демократичної держави. Особливу увагу автор приділяє
висвітленню ролі Конституційного Суду України у системі стримування і противаг між органами
державної влади та створенні розумного балансу між інтересами індивіда і держави. При цьо%
му акцент робиться на необхідності додержання основоположного принципу діяльності право%
вої та демократичної держави — людина, її права та свободи є головною соціальною цінністю.
Крім цього, на конкретних прикладах з практики конституційного судочинства автор наглядно
демонструє необхідність ретельного системного підходу до законотворчої діяльності, оскільки
поспішне прийняття правових актів без урахування наслідків їх правозастосування може при%
звести та призводило до порушення конституційних прав громадян, що є неприпустимим у пра%
вовій та демократичній державі.
Ключові слова: держава (правова, демократична, соціальна); влада (державна, установча,
законодавча, виконавча, судова); конституційний лад; узурпація влади; джерело влади; поділ
влади; законодавство; законність; закон; правовий акт; верховенство права; конституційний
контроль; конституційність; офіційне тлумачення; конституційне судочинство; механізм (систе%
ма) стримування та противаг; прогалини та колізії у законодавстві; особа (посадова, службо%
ва); права («класичні», «соціальні»); політична система.
Стрижак А. А. Конституционный Суд Украины как гарант соблюдения конституционных
принципов демократического, правового государства
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания конституционных положений, которыми
определяются принципы построения правового и демократического государства. Особое вни%
мание автор уделяет освещению роли Конституционного Суда Украины в системе сдержива%
ния и противовесов между органами государственной власти, создании разумного баланса
между интересами индивида и государства. При этом акцент делается на необходимости со%
блюдения основополагающего принципа деятельности правового и демократического госу%
дарства — человек, его права и свободы является главной социальной ценностью. Кроме того,
на конкретных примерах из практики конституционного судопроизводства автор наглядно де%
монстрирует необходимость тщательного системного подхода к законотворческой деятельно%
сти, поскольку поспешное принятие правовых актов без учета последствий их применения мо%
жет привести и приводило к нарушению конституционных прав граждан, что недопустимо в
правовом и демократическом государстве.
Ключевые слова: государство (правовое, демократическое, социальное); власть (государ%
ственная, учредительная, законодательная, исполнительная, судебная); конституционный
строй; узурпация власти; источник власти; разделение властей; законодательство; законность;
закон; правовой акт; верховенство права; конституционный контроль; конституционность;
официальное толкование; конституционное судопроизводство; механизм (система) сдержива%
ния и противовесов; прорехи и коллизии в законодательстве; лицо (должностное, служебное);
права («классические», «социальные»); политическая система.
Stryzhak A. The Constitutional Court of Ukraine as a guarantor of observance of the constitu%
tional principles of the democratic and law%based state
Annotation. The article provides for the analysis of the constitutional provisions which determine
the principles of formation of a law%based and democratic state. The author pays particular atten%
tion to the role of the Constitutional Court of Ukraine within the system of checks and balances
among the state bodies and creation of a reasonable balance between the interests of an individ%
ual and the state. At the same time an emphasis is put on the necessity to observe the fundamental
principle of activities of a law%based and democratic state, i.e the human being, his or her rights and
freedoms are the highest social value. Moreover using specific cases of the constitutional jurisdiction,
the author demonstrates the necessity of a thorough system approach towards the legislative activ%
ities since prompt adoption of legal acts without consideration of consequences of their law enforce%
ment may lead and has led to the violation of the constitutional rights of citizens which is inadmissi%
ble in a law%based and democratic state.
Key words: state (law%based, democratic, social); authority (state, constituent, legislative, execu%
tive, judicial); constitutional order; seizure of power; source of power; division of power; legislation;
lawfulness; law; legal act; rule of law; constitutional control, constitutionality, official interpretation;
constitutional jurisdiction, mechanism (system) of checks and balances; gaps and collisions in legis%
lation; officials; rights («classic», «social»); political system.
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академік НАПрН України,
Голова Конституційного Суду України
(1996–1999 рр.),
суддя Конституційного Суду України
у відставці

К

онституційний Суд України
(КСУ), конституційна юрис"
дикція, судовий конституцій"
ний контроль, конституційне судо"
чинство — ці терміни стали невід’єм"
ним атрибутом ознак незалежної
української держави від дня її станов"
лення і на сьогодні міцно укоренилися
в суспільній свідомості. На КСУ гро"
мадяни України все більше поклада"
ють надії щодо реального утверджен"
ня своїх прав і свобод, їх охорони та
всебічного захисту. Ці сподівання во"
ни передусім пов’язують з діяльністю
всього державного механізму, в тому
числі й у специфічній сфері — сфері
захисту прав і свобод людини і грома"
дянина.
Державний механізм — це багато"
гранна система державних структур,
складовими якої є насамперед дер"
жавні організації — органи держави,
наділені владними повноваженнями.
Особлива роль у державному ме"
ханізмі України в цьому напрямі
відводиться такій його організаційній
структурі, як КСУ. Його завданням є
гарантування верховенства Консти"
туції України на всій території Ук"
раїни шляхом вирішення питань про
відповідність законів та ряду інших
правових актів Конституції України та

офіційного тлумачення Конституції та
законів України.
КСУ — орган держави, державний
орган. За загальновизнаним в юри"
дичній літературі поняттям державно"
го механізму КСУ входить до держав"
ного механізму, який визначається
передусім як система державних орга"
нізацій, що складаються з державних
органів, державних підприємств і дер"
жавних установ; як система спеціаль"
них органів та установ; як система
способів, методів, засобів, завдяки
яким держава здійснює покладені на
неї завдання і функції; як державний
апарат у широкому його розумінні та
ін.
Разом із тим наголошується й на
функціональному призначенні дер"
жавного механізму — реалізація за"
вдань, функцій держави, державне уп"
равління суспільством та захист його
інтересів. Тобто державний механізм
розглядається насамперед у його ста"
тиці, а саме в сукупності утворюючих
його структур, елементів у вигляді ок"
ремих систем і підсистем, а також у
його динаміці — здійснення покладе"
них на державу завдань і функцій.
Менше уваги в юридичній літера"
турі приділяється складовим держав"
ного механізму. В основному дослі"
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джується питання організації та діяль"
ності відповідних державних органів,
установ, організацій, їх апарату, але
відособлено значною мірою від загаль"
ного комплексного поняття державно"
го механізму. Проте якщо державний
механізм є цілісною системою, а його
складові — підсистемами, то система і
підсистеми, які у свою чергу станов"
лять самостійні системи, є однопоряд"
ковими за своїм значенням.
З державного механізму як такого
виокремимо механізм, який забезпе"
чує судовий конституційний кон"
троль. Таким, на нашу думку, можна
вважати державний механізм консти"
туційної юрисдикції.
Механізм конституційної юрис"
дикції є цілісним самостійним держав"
ним утворенням, упорядкованим в ор"
ганізаційному плані і в своїй діяль"
ності нормами права, у такий самий
спосіб взаємопов’язаний з усіма інши"
ми структурами державного механіз"
му, є формою прояву організації су"
спільного життя у сфері гарантування
верховенства Конституції України,
формою, яка об’єктивується, матеріа"
лізується в спеціальному органі дер"
жави — КСУ — єдиному в державі
органі конституційної юрисдикції —
суді права.
На сьогодні КСУ, як державний ме"
ханізм конституційної юрисдикції в
Україні, діє. Його внесок у розвиток
суспільних відносин, попри усі нега"
разди останніх років, можна назвати
вагомим.
Безперечно, набута практика не"
тривалої у часі його діяльності, з огля"
ду тим більше на наявні у державі й
суспільстві окремі елементи політич"
ної кризи, усунення яких належить
значною мірою і до сфери повнова"
жень органу конституційної юрис"
дикції, дає підстави для всебічного
аналізу організації і діяльності КСУ,
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всього механізму конституційної юри"
сдикції в Україні.
Становлення механізму консти"
туційної юрисдикції в Україні — його
створення і функціонування помічено
тернистими віхами.
За пунктом 4 ст. 108 Конституції
УРСР контроль, а це конституційний
контроль, за додержанням Консти"
туції здійснювала Президія Верховної
Ради УРСР. Тлумачення законів (п. 5
ст. 108) УРСР також було віднесено
до компетенції Президії. Тлумачення
законів СРСР — повноваження Вер"
ховної Ради СРСР. Разом із тим на
рівні союзної держави З’їздом народ"
них депутатів СРСР обирався Комітет
конституційного нагляду СРСР.
Немає потреби докладно аналізува"
ти ці положення союзної та респуб"
ліканської Конституції, як і їх реалі"
зацію у практиці суспільних відносин.
Можна лише зауважити, що положен"
ня Конституції УРСР про здійснення
конституційного контролю Президією
Верховної Ради УРСР, як не дивно, не
було визнано згодом і Компартією Ук"
раїни, яка, будучи свого часу керівною
і спрямовуючою силою суспільства,
ядром його політичної системи, була і
натхненником прийняття названого
положення Основного Закону. Адже
згодом її представники підтримали
конституційне подання народних де"
путатів України до КСУ про визнання
неконституційними указів Президії
Верховної Ради України «Про тимча"
сове припинення діяльності Компартії
України» від 26 серпня 1991 р. та «Про
заборону Компартії України» від
30 серпня 1991 р.
На жаль, на таку ж позицію став і
КСУ (Рішення від 27 грудня 2001 р.
№ 20"рп/2001, справа № 1"2/2001).
Згодом у суворій відповідності з
принципами централізованої ієрархії
союзного і республіканського законо"
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давства, у тому числі й на консти"
туційному рівні, до Конституції УРСР
(п. 11 ч. 3 ст. 97) Законом від 27 жовт"
ня 1989 р. було внесено зміни, які пе"
редбачали обрання Верховною Радою
УРСР Комітету конституційного на"
гляду УРСР.
Тлумачення Конституції і законів
УРСР було у виключному віданні
Верховної Ради УРСР, а здійснення
контролю за додержанням Консти"
туції належало до повноважень Пре"
зидії Верховної Ради.
До того ж Комітету конституційно"
го нагляду надавалось право законо"
давчої ініціативи у Верховній Раді.
Отже, цей Комітет був виокремле"
ним структурним підрозділом із гуч"
ною назвою (данина моди європей"
ським стандартам), який фактично за
своїм призначенням і функціями мож"
на було прирівняти до прокурорських
органів.
Такі нововведення до союзного і ре"
спубліканського законодавства були
нічим іншим, як теоретичним конст"
руюванням державного органу, відір"
ваним від реальних потреб розвитку
суспільства і держави, «фарисейським
камуфляжем» комуністичної ідео"
логії. Вони були відкинуті самим жит"
тям в умовах незалежної України.
Кроком вперед у запровадженні ме"
ханізму конституційної юрисдикції в
Україні стали наступні зміни до Кон"
ституції України та прийнятий на їх
основі Закон України «Про Консти"
туційний Суд України» від 3 червня
1992 р. Цей Закон ґрунтувався на тео"
ретико"практичних підвалинах, запро"
понованих передусім не заангажова"
ними постулатами радянської системи
науковцями різних сфер суспільного
життя.
Та політичне розмаїття народних
обранців, їх прагнення обрати до орга"
ну конституційної юрисдикції запрог"
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рамованих саме їхньою, тієї чи іншої
партії ідеологією, своїх представни"
ків — суддів призвело до того, що його
утворення так і не відбулося, що
зганьбило, принизило і їх самих, і пев"
ною мірою Україну як незалежну дер"
жаву, яка перебувала у стадії станов"
лення, в очах міжнародної спільності.
Вибори до Верховної Ради України
1994 р., нового Президента України
певною мірою змінили розстановку
політичних сил у парламенті, політич"
ні погляди новообраного глави держа"
ви і виконавчої влади. Але не на"
стільки, щоб своєю діяльністю істотно
вплинути на виважене реформування
державного механізму незалежної
України.
На основі взаємних поступок та
компромісу між Верховною Радою
України та Президентом України, їх
«доброї волі» 8 червня 1995 р. між ни"
ми було укладено Конституційний
Договір про основні засади організації
та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні
на період до прийняття нової Консти"
туції України.
Договором передбачалося утворен"
ня КСУ як незалежного органу судо"
вої влади, що забезпечує відповідність
законів, інших нормативних актів за"
конодавчої і виконавчої влади Кон"
ституції України, охорону консти"
туційних прав і свобод людини та гро"
мадянина. Верховна Рада наділялась
правом ветувати укази Президента
України у разі їх невідповідності Кон"
ституції і законам України з одноча"
сним зверненням до КСУ.
Кількісний склад цього органу кон"
ституційної юрисдикції Договором не
визначався, але встановлювалось, що і
Верховна Рада, і Президент України
призначають по половині його складу,
а Голову Суду призначає Верховна Ра"
да за спільним поданням кандидатури
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на цю посаду Голови Верховної Ради
та Президента України.
При цьому слід наголосити, що
тлумачення Конституції і законів Ук"
раїни, здійснення контролю за вико"
нанням Конституції і законів, поста"
нов Верховної Ради, а також у сфері
захисту прав громадян було віднесено
до повноважень Верховної Ради.
Ці положення Договору можна
розцінювати як відірваний від реаль"
них потреб українського суспільства і
держави, досягнутих світових стан"
дартів у сфері конституційної юрис"
дикції витвір народних депутатів
України і Президента України. Вони є
свідченням того, що у процесі створен"
ня державного механізму в цілому, його
удосконаленні будь"які взаємні по"
ступки та компроміси з боку осіб та ор"
ганів, наділених владою, неприпустимі.
Їм властива короткоплинність у
часі, вони — поступки та компромі"
си — а також заснована на них «добра
воля», існують рівно стільки, скільки
знаходяться при владі ті, що цього до"
сягли і юридично"формально закріпи"
ли у тому чи іншому нормативно"пра"
вовому акті. І саме вони є підґрунтям
перманентних політичних криз в ук"
раїнській державі і суспільстві, галь"
мівним, руйнівним фактором соціаль"
ного прогресу, повноцінного життя
людини, надійного забезпечення,
здійснення, охорони та захисту її прав
і свобод.
На підставі Договору КСУ також
не було сформовано. Продовжував бу"
ти чинним Закон України «Про Кон"
ституційний Суд України» 1992 р.
У цей час активно працювала Консти"
туційна комісія з підготовки проекту
нової Конституції України.
На недосконалість названого Зако"
ну звертали увагу науковці, практики.
Проте ні з боку Президента України,
ні Верховної Ради не вживалось будь"
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яких кроків до його удосконалення чи
то й розробки нового законопроекту.
Чекали на нову Конституцію України.
І тоді ще навесні 1995 р. за сприян"
ня і підтримки Німецького фонду
міжнародно"правового співробітни"
цтва ініціативно було утворено не"
офіційну робочу групу з підготовки
проекту нового Закону України «Про
Конституційний Суд України» у
складі чотирьох осіб — трьох з числа
членів Конституційної комісії та одно"
го судді Верховного Суду України.
Законопроект готувався з ураху"
ванням нашого законодавства, брали"
ся до уваги його позитивні положення,
а також, що було визначальним, ана"
лізувалося законодавство з питань
конституційної юрисдикції та практи"
ка його застосування європейськими
державами та країнами СНД.
7 липня 1996 р. законопроект було
зареєстровано у Верховній Раді Украї"
ни (вніс його у порядку законодавчої
ініціативи народний депутат України
В. Шишкін, член названої ініціативної
групи), а вже 16 жовтня того ж року
Верховна Рада прийняла його як За"
кон України «Про Конституційний
Суд України». 18 жовтня призначені
згідно з новою Конституцією судді
КСУ склали присягу і обрали Голову
Суду та його заступників.
Таким чином, 18 жовтня 1996 р. у
складі державного механізму в Україні
було запроваджено в дію механізм
конституційної юрисдикції — КСУ.
Конституційний Суд — єдиний
орган конституційної юрисдикції в
Україні, багатогранний механізм за
своєю структурою. Кожна його внут"
рішня ланка, будучи відносно самос"
тійною, діє у взаємозв’язку з усіма
іншими складовими, а також знахо"
диться у взаємозв’язках з багатьма
державними структурами, юридични"
ми особами різних сфер діяльності, у
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тому числі з громадськими об’єднан"
нями, і, безперечно, з громадянами
безпосередньо й опосередковано, пе"
редусім через Уповноваженого Вер"
ховної Ради України з прав людини.
Усі ці чинники, як внутрішні, так і
зовнішні за своїм характером, істотно
впливають на належне функціонуван"
ня державного механізму консти"
туційної юрисдикції в Україні, у тому
числі й насамперед на ефективність
захисту прав і свобод людини і грома"
дянина, гарантування верховенства
Конституції України.
Важливою передумовою створення
у державі механізму конституційної
юрисдикції, організації діяльності та
самої його діяльності, а також вико"
нання рішень КСУ, як завершальної
стадії функціонування цього механіз"
му, є нормативно"правове врегулюван"
ня цих питань.
Вище наводилися спроби Верхов"
ної Ради УРСР, безперечно, з огляду
на позицію союзного законодавця, а
також Верховної Ради незалежної
України запровадити у державі ме"
ханізм конституційної юрисдикції.
Однак такі намагання зумовлювалися
не зпрограмованими стратегічними
цілями розвитку української держави
і суспільства, які нарівні з набутими
національними цінностями врахову"
вали б і світові досягнення у цьому на"
прямі, що значно перевершували
власні, а прагненнями представників
комуністичної партії, а потім різних
політичних сил, сформованих в умо"
вах незалежної України, пристосувати
суспільний розвиток під свої полі"
тичні платформи.
Різного роду компроміси, поступки
один одному не стільки згуртовували
народ, скільки привносили елементи
розбрату.
Певним виявом політичної кон"
солідації політичних сил, зокрема у
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парламенті України, можна вважати
прийняття Верховною Радою нової
Конституції України, яка за своїм зміс"
том відповідала кращим європейським
основним законам, а багато в чому і
перевершувала їх. Залишалося лише
послідовно, крок за кроком, втілювати її
у практику суспільних відносин.
І все ж цього не сталося. Чимало
політиків не зовсім по"державному
сприйняли положення ст. 15 Консти"
туції, за якою суспільне життя в
Україні ґрунтується на засадах полі"
тичної, економічної та ідеологічної ба"
гатоманітності, а свобода політичної
діяльності, не забороненої Консти"
туцією і законами України, гаран"
тується державою. Це і призвело знач"
ною мірою до кризових явищ в
суспільстві і державі, у тому числі й до
неабияких негативних зрушень, збоїв
у механізмі конституційної юрис"
дикції, створеного буквально упро"
довж трьох з лишком місяців після
ухвалення Основного Закону.
Конституційні засади формування
Суду чітко окреслені. Його склад —
18 суддів: по шість суддів признача"
ють Президент України, Верховна Ра"
да України та з’їзд суддів України.
Суддя КСУ звільняється з посади тим
органом, що його призначив, і лише у
випадках, передбачених Основним За"
коном.
Успішне функціонування механіз"
му конституційної юрисдикції в
Україні значною мірою зумовлюється
чітко окресленим і гарантованим зако"
нодавством статусом судді КСУ — Ос"
новним Законом держави, законами
про статус суддів та про КСУ.
Суддя уособлює державну владу, є
її посадовою особою, здійснює право"
суддя і виконує свої обов’язки на про"
фесійній основі, для чого наділений
відповідними повноваженнями. Судді
гарантується незалежність у його
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діяльності та належне фінансове і ма"
теріально"технічне забезпечення, як і
Суду в цілому.
Особливістю статусу судді КСУ є
те, що його повноваження, його кон"
ституційні права і свободи не можуть
бути обмежені навіть при введенні
воєнного чи надзвичайного стану в
Україні або в окремих її місцевостях.
Особа судді КСУ є недоторканною,
він не може бути затриманий чи зааре"
штований без згоди парламенту до ви"
несення обвинувального вироку судом.
У разі ж порушення кримінальної
справи проти нього першою інстанцією
по її розгляду є апеляційний суд.
Забороняється і вплив на суддів у
будь"який спосіб. Суддя має право
вільно висловлюватися у КСУ та в йо"
го колегіях, самостійно визначатися у
своїй позиції при голосуванні. Юри"
дичну відповідальність він несе лише
за образу чи наклеп при розгляді
справ, прийнятті рішень та дачі вис"
новків Судом.
Водночас Конституцією встановле"
но й конкретні вимоги до осіб, які пре"
тендують на посаду судді: громадян"
ство України, досягнення на день при"
значення 40 років, наявність вищої
юридичної освіти і стажу роботи за фа"
хом не менш як 10 років, проживання в
Україні протягом останніх 20 років та
володіння державною мовою.
Визначено й інші вимоги, але вже
заборонного характеру: суддя не може
належати до політичних партій та
профспілок, брати участь у будь"якій
політичній діяльності, мати представ"
ницький мандат, обіймати будь"які
інші оплачувані посади, виконувати
іншу оплачувану роботу, крім науко"
вої, викладацької та творчої.
Законом України «Про Консти"
туційний Суд України» визначено і сам
порядок призначення суддів, який би
повинен мати неабияке значення для
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

формування професійного та не заанга"
жованого на політиці складу КСУ.
Здавалося б, порядок призначення
суддів виглядає демократично: для
Президента України меншою мірою,
для парламенту — більшою. Однак в
обох випадках поза увагою законодав"
ця залишилися вельми істотні момен"
ти: хто, в який спосіб і в яких формах
займається самим добором цих канди"
датур, хто їх може рекомендувати, яке
відношення до цього на сьогодні мають
науково"дослідні та навчальні заклади,
визнані науковці, професіонали"прак"
тики юридичного профілю, що працю"
ють поза державними структурами, ав"
торитетні представники громадськості
у цілому та ін. Тобто особи, не заанга"
жовані тими чи іншими політичними
інтересами.
Нині ці питання вирішувались і
вирішуються кулуарно працівниками
апарату Президента України та пред"
ставниками політичних партій, що
входять до парламенту. За таких умов
питання кандидатур вирішуються
здебільшого за особистими, політич"
ними, корпоративними, бізнесовими
чи то різного роду іншими уподобан"
нями, не гласно і не прозоро.
Особливо взнаки це проявляється в
парламенті України. Верховна Рада не
змогла обрати склад КСУ за законом
про Конституційний Суд 1992 року,
рік зволікала з призначенням двох
суддів у 1996 р., своєчасно, у передба"
чений Законом місячний строк не
призначила суддів на посади, які ста"
ли вакантними після звільнення
суддів у зв’язку із закінченням строків
їх повноважень.
Якщо зберегти нинішню утаємни"
чену й уненормовану «систему» добо"
ру кандидатур на посади суддів та з ог"
ляду на політичну й ідеологічну бага"
томанітність суспільного життя в Ук"
раїні, то не виключена можливість
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створити, поряд із депутатським пар"
ламентом, своєрідний «мозаїчний
суддівський» парламент. Адже за та"
ких умов закладається основа запрог"
рамованості в роботі судді на виконан"
ня політичних поглядів тих, хто їх
призначив, всупереч Конституції і за"
конам України.
В усякому разі за радянських часів
суддівський корпус обирався громадя"
нами за рекомендацією однієї політич"
ної сили, а тому судді втілювали в
життя політичну волю одного єдиного
суб’єкта політичної системи держа"
ви — Комуністичної партії.
У законодавчому порядку слід виз"
начати місце і роль апарату Президен"
та України, а також народних депу"
татів України, коаліції депутатських
фракцій чи депутатської фракції у
Верховній Раді, її комітетів. Їхнім за"
вданням мав би стати лише контроль
за додержанням вимог до кандидатур
на посаду судді, і жодних ініціатив що"
до висунення своїх кандидатур, будь"
якого лобіювання запропонованих.
Президент України і Верховна Рада
України як колегіальний орган мають
самостійно визначатися, кого із реко"
мендованих кандидатур призначати
на посаду судді.
Право вносити пропозиції щодо
кандидатів, які могли б бути рекомен"
довані Президенту України та Вер"
ховній Раді як кандидатури на посади
суддів КСУ, доцільним було б надати
науково"дослідним та навчальним за"
кладам юридичного профілю, НАПрН
України, визнаним науковцям, автори"
тетним
професіоналам"практикам,
громадським об’єднанням юристів
тощо. Попередньо розглядати такі про"
позиції могла б Всеукраїнська гро"
мадська рада формування суддівсько"
го корпусу конституційної юрисдикції,
визнана законодавцем. Її склад пови"
нен формуватися самостійно, незалеж"
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но від будь"яких державних органів.
Завдання Ради — рекомендувати Пре"
зиденту України та Верховній Раді до"
стойні кандидатури на посади суддів.
Законом України «Про Консти"
туційний Суд України» встановлено і
порядок призначення на посади суддів
З’їздом суддів України, який, на нашу
думку, є цілком демократичним і забез"
печує об’єктивність й політичну не"
упередженість у висуненні кандидатур
на посади суддів КСУ, а тому не викли"
кає будь"яких істотних заперечень.
Актуальним у механізмі консти"
туційної юрисдикції є питання скла"
дення суддею присяги при вступі на
посаду. У Конституції України прямо
не передбачено такої формальності,
але вона випливає зі змісту п. 5 ч. 5
ст. 126 Конституції: суддя звільняєть"
ся з посади у разі порушення ним при"
сяги. Статтею 17 Закону закріплено
положення, за яким суддя при вступі
на посаду складає присягу на «засі"
данні Верховної Ради України» і не
пізніше як «через місяць після призна"
чення суддею Конституційного Суду
України». Здавалося б, таке вирішен"
ня питання є цілком нормальним і не
викликає заперечень. Однак практика
застосування цього положення Кон"
ституції, логіка його розуміння засвід"
чила протилежне: воно є неприйнят"
ним.
Перший склад КСУ, з незначним
його оновленням у зв’язку з виходом
деяких суддів у відставку, зарекомен"
дував себе у цілому як незалежний ор"
ган конституційної юрисдикції. Така
оцінка, на нашу думку, є загальновиз"
наною. Протилежним був погляд на
його діяльність з боку тих політичних
сил, яким діяльність Суду ставала на
заваді здійснення ними своїх корпора"
тивних інтересів всупереч ряду поло"
жень Конституції і законів України.
Таки їх підхід у сприйнятті роботи Су"
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ду особливо загострився після внесен"
ня змін до Конституції України та об"
рання нового складу парламенту на
пропорційній основі й утворення у
ньому коаліції депутатських фракцій.
З огляду на об’єктивність Суду в
його діяльності розпочалося свідоме,
але, на цьому особливо слід наголоси"
ти, безкарне блокування не тільки йо"
го роботи як шляхом несвоєчасного
призначення суддів від парламенту,
так і, що є найбільш істотним, ухилен"
ня від прийняття ним складення при"
сяги новопризначеними суддями для
вступу на посаду. Тільки з цієї причи"
ни орган конституційної юрисдикції в
Україні був позначений своєю без"
діяльністю, з огляду на відсутність
кворуму, майже дев’ять місяців.
За цією об’єктивною бездіяльністю
Суду суб’єктивно, в особі народних
депутатів України, означена бездіяль"
ність Верховної Ради та неспростовні
наслідки цього — громадяни були поз"
бавлені права звертатись до КСУ за
захистом своїх прав і свобод. Вони"то
могли направити, і направляли, кон"
ституційні звернення до Суду, але
приймати рішення щодо них не було
кому. Народним депутатам України,
Верховній Раді було байдуже до цього.
На передньому плані були їх полі"
тичні інтереси, відірвані від інтересів
людини.
У результаті в такому ж становищі
опинилися й юридичні особи та дер"
жавні органи, наділені Конституцією
України правом звернення до Суду.
З огляду на викладене доцільним
було б у ст. 17 Закону України «Про
Конституційний Суд України» закрі"
пити положення, за яким призначений
суддя КСУ при вступі на посаду скла"
дає присягу на спеціальному планер"
ному засіданні КСУ за участю Прези"
дента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр"міністра України, Го"
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лови Верховного Суду України, голів
вищих спеціалізованих судів та Гене"
рального прокурора України.
Не менш важливе значення для
нормального функціонування держав"
ного механізму конституційної юрис"
дикції в Україні є питання звільнення
з посади суддів КСУ. На сьогодні воно
є проблемним через, здавалося б на
перший погляд, певні розбіжності між
відповідними положеннями Консти"
туції і Закону України «Про Консти"
туційний Суд України».
За Конституцією України суддя
КСУ звільняється з посади органом,
що його призначив, за наявності чітко
окреслених підстав. У Законі ж йдеть"
ся про припинення повноважень судді
КСУ і нічого — про його звільнення з
посади.
Для з’ясування цього проблемного
на сьогодні питання варто звернутися
до законопроекту про Конституцій"
ний Суд, внесеного його авторами на
розгляд Верховної Ради України.
За їх задумом до проекту було
включено статтю (у Законі це ст. 23)
про припинення повноважень судді
КСУ з підстав, передбачених Консти"
туцією України для їх звільнення.
Автори законопроекту керувалися
тим, що, наприклад, з тих чи інших
причин Президент України, Верховна
Рада (місячний строк), З’їзд суддів
України (тримісячний строк) не мо"
жуть своєчасно прийняти рішення про
звільнення судді з посади. За таких
умов у разі наявності підстав для
звільнення судді Конституційний Суд
попередньо може ухвалити рішення
про тимчасове, дострокове припинен"
ня його повноважень до дня прийнят"
тя акта відповідним органом про
звільнення судді з посади.
Малося на увазі, зокрема, що у разі
закінчення строку призначення судді,
досягнення суддею 65"річного віку, не"
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можливості виконувати свої повнова"
ження за станом здоров’я, набрання
законної сили обвинувальним виро"
ком щодо судді, припинення його гро"
мадянства, визнання судді безвісно
відсутнім або оголошення померлим
чи подання суддею заяви про відстав"
ку або про звільнення з посади за вла"
сним бажанням Конституційний Суд
на своєму засіданні більшістю голосів
приймає рішення саме про дострокове
припинення повноважень судді, а не
про звільнення з посади.
У разі ж порушення суддею, зокре"
ма, присяги, а також вимог, передбаче"
них ч. 2 ст. 16 чинного на сьогодні
Закону (положення законопроекту
відтворено у ній), КСУ мав приймати
рішення, причому у пленарному засі"
данні, про дострокове припинення
повноважень судді, а не про звільнен"
ня, кваліфікованою більшістю — дво"
ма третинами голосів від його консти"
туційного складу.
Підґрунтям такої позиції авторів за"
конопроекту було їх прагнення до того,
щоб надати Конституційному Суду
право самому оперативно, у встанов"
лені строки, вирішувати питання по"
дальшого звільнення суддів з посади
органом, який їх призначив, та з’ясову"
вати такі підстави звільнення як пору"
шення присяги чи вимог ст. 16 Закону.
Верховна Рада України сприйняла
положення законопроекту, за яким
рішення «про припинення» повнова"
жень судді у випадках, передбачених
пунктами 1–3, 6–9 Закону, прий"
мається КСУ. Що ж до випадків, пе"
редбачених пунктами 4, 5 (порушення
присяги, порушення вимог, передбаче"
них ст. 16 Закону), то «припинення»
повноважень судді Верховна Рада
ініціативно віднесла до своїх повнова"
жень. Позиція народних депутатів до"
повнити ст. 16 Закону положенням
ч. 5 ст. 126 Конституції України — суд"
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дя звільняється з посади органом, що
його призначив, Верховна Рада, як не
дивно, відхилила.
То ж необхідно розглянути питан"
ня, чи терміни «припинення повнова"
жень судді» і «звільнення судді з поса"
ди» є тотожними, чи вони різняться за
своїм змістом.
Конституційним Судом України ці
поняття були сприйняті неоднозначно.
Спочатку у зв’язку з досягненням суд"
дею 65"річного віку судді звільнялися
з посади органом, який їх призначив, а
потім Суд приймав рішення про при"
пинення їх повноважень. У ньому кон"
статувалося, що повноваження такого"
то судді припинено з дня його звіль"
нення указом Президента України чи"
то постановою Верховної Ради.
Пізніше, коли постало питання про
звільнення суддів КСУ, призначених
З’їздом суддів України, Суд пішов
іншим шляхом. Оскільки скликати
своєчасно з’їзди суддів, тим більше,
коли строки перебування на посаді
судді різнилися у часі — досягнення
суддею 65"річного віку чи закінчення
9"річного строку перебування на по"
саді, було питанням проблематичним,
КСУ спочатку приймав рішення про
припинення повноважень судді, суддя
за таких умов відсторонявся від вико"
нання обов’язків судді, а вже потім, з
часом, З’їзд суддів України ухвалював
рішення про звільнення його з посади.
Авторами законопроекту запрова"
джувалося поняття «дострокового»
припинення повноважень судді на пе"
ріод до його звільнення з посади.
Однак й таке його трактування та реа"
лізацію на практиці не можна вважати
беззастережно прийнятним. Адже при
цьому на час від прийняття рішення
Судом про припинення повноважень
судді до рішення органу, який його
призначив, про звільнення посада судді
залишається вакантною. Тобто Суд має
працювати у неповному складі.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

МЕХАНІЗМ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

Це питання загострюється, коли
одночасно звільняється така кількість
суддів, яка зумовлює неповноважність
КСУ, а отже, тимчасове припинення
повноважень, а звідси, звісно, і функ"
ціонування механізму конституційної
юрисдикції в державі.
По суті у зв’язку з закінченням
9"річного строку перебування на поса"
дах ряду суддів першого складу КСУ
відбувся процес припинення їх повно"
важень та звільнення. Відповідно до
Рішення КСУ «Про припинення по"
вноважень суддів Конституційного
Суду України» від 18 жовтня 2005 р.
№ 4"р/2005 у зв’язку із закінченням
строку призначення та виходом у
відставку з наступного дня, 19 жовтня
2005 р., було припинено повноважен"
ня дев’яти суддів. Рішення ж органів
про звільнення цих суддів, які їх при"
значили, були прийняті 19 жовтня
Президентом України, 20 жовтня Вер"
ховною Радою України, 3 листопада
2005 р. VІІ З’їздом суддів України.
Аналіз відповідних положень Кон"
ституції України, Закону України
«Про Конституційний Суд України» з
питань припинення повноважень,
практики їх застосування дає підстави
для таких висновків.
Слід зауважити, Регламентом КСУ,
який є його внутрішнім нормативно"
правовим актом, передбачено, що пи"
тання про порушення суддею вимог
щодо несумісності попередньо розгля"
дається Судом на своєму засіданні за
висновком постійної комісії з питань
регламенту та етики КСУ (всі у її
складі судді). У разі підтвердження та"
кого факту суддя попереджається про
необхідність звільнення протягом ус"
тановленого Судом строку з посади,
що визнана як посада за сумісни"
цтвом. І лише у разі невиконання суд"
дею попередження матеріали стосовно
нього направляються на розгляд Вер"
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ховної Ради України. Проте на весь
цей час він залишається на посадах і
судді, і за сумісництвом, що є пору"
шенням Конституції і Закону. На на"
шу думку, Суд мав би тимчасово,
згідно з п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону, припи"
няти повноваження такого судді, тоб"
то відстороняти його від виконання
«високих обов’язків судді» (із тексту
Присяги судді) і направляти відповід"
ні матеріали щодо судді, але не парла"
менту, а саме тому органу, який при"
значив суддю і який мав би звільнити
його — Президенту України, Вер"
ховній Раді чи З’їзду суддів України.
Дещо по"іншому в Регламенті КСУ
вирішено аналогічне питання у разі по"
рушення суддею присяги. У § 63 Рег"
ламенту зазначено, що Суд лише в разі
порушення у Верховній Раді питання
про порушення присяги суддею прово"
дить перевірку і, за висновком постій"
ної комісії з питань регламенту та ети"
ки, приймає рішення або про наявність
підстав для розгляду парламентом пи"
тання про звільнення з посади судді,
або про відсутність таких підстав. При"
чому таке рішення приймається біль"
шістю у дві третини голосів від консти"
туційного складу Суду.
На нашу думку, і в такому разі при
встановленні факту порушення прися"
ги Суд мав би спочатку припиняти
повноваження судді і направляти від"
повідні матеріали тому органу, який
його призначив, для вирішення питан"
ня про звільнення судді з посади.
Безперечно, для такого вирішення
питань необхідно вносити відповідні
зміни і до Конституції України, і до За"
кону. Але це було б виправданим: КСУ
приймав би більш кваліфіковані, з точ"
ки зору професійності, рішення як не"
залежний, не політизований орган.
Статтю 23 Закону України «Про
Конституційний Суд України» не"
обхідно доповнити положенням, яке б
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відповідало Конституції України —
суддя КСУ звільняється з посади
органом, який його призначив.
Рішення про припинення повнова"
жень суддів у випадках, передбачених
ст. 16 Закону, має приймати сам КСУ,
а не Верховна Рада України. Кваліфі"
кованою більшістю — дві третини го"
лосів від його конституційного складу
на підставі відповідних матеріалів,
одержаних від визначених законодав"
ством органів. У разі підтвердження
порушень з боку судді він звільняєть"
ся з посади в установленому порядку.
На сьогодні практика звільнення
суддів КСУ з посад засвідчує, що такі
дії як Президентом України, так і пар"
ламентом України вчиняються швид"
ше на припущеннях, а не на конкрет"
них доказах порушення суддею вимог
законодавства. За Конституцією ж об"
винувачення не може ґрунтуватися на
припущеннях (ч. 3 ст. 62 Конституції
України), а вина особи має бути дове"
дена. В указах Президента України,
постанові Верховної Ради України (до
речі, на час прийняття постанови її по"
вноваження були достроково припи"
нені і вона як державний орган де"юре
не існувала) про звільнення суддів
КСУ з посад лише констатувалося —
за порушення присяги. Мотивувальна
частина в цих актах була відсутня. От"
же, для широкого кола громадськості,
для всього суддівського корпусу Ук"
раїни залишалося невідомим, а в чому
ж полягали і до чого зводились пору"
шення суддями присяги. Про це в
обтічній формі громадяни дізнавалися
лише із заяв різних посадових осіб у
ЗМІ. Таким чином, звинувачені після
звільнення залишалися без вини,
оскільки вона не була доведена, але
звільнення відбулося.
Тому саме КСУ має одержувати і від
Президента України, і від парламенту, і
від З’їзду суддів України інформацію
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щодо пред’явлених обвинувачень судді
в порушенні присяги. Будь"хто інший,
зі сторони, крім самого Суду, в якому
працює суддя і в якому відбулося пору"
шення, не може об’єктивно, неупере"
джено, без політичного підґрунтя попе"
редньо оцінити такі матеріали, а в разі
необхідності тимчасово, до повного
з’ясування в установленому законодав"
ством порядку винності чи невинності
судді, припинити його повноваження.
При цьому відносно такого судді Суд
буде зобов’язаний провести службове
розслідування.
Що ж до звільнення суддів КСУ,
які відбулися в 2007 р., то можна
стверджувати лише одне: в основі
таких дій — політичні мотиви і розці"
нювати їх слід як форму впливу на
незалежний за Конституцією орган
конституційної юрисдикції.
Важливою ланкою механізму кон"
ституційної юрисдикції є структура
КСУ як державного органу. Передусім
це його посадові особи — Голова, за"
ступники Голови, колегії суддів та
постійні комісії Суду.
За Конституцією України Голова
КСУ обирається на його спеціальному
пленарному засіданні зі складу суддів
і лише на один трирічний строк.
Дискусійним в обранні Голови
КСУ можна вважати питання про об"
рання Голови лише на один трирічний
строк. Судді, який уже обіймав посаду
Голови, доцільним було б надати пра"
во балотуватися і на наступний дру"
гий, а то й третій строк. Повторне об"
рання одного й того ж судді на посаду
Голови засвідчувало б позитивну оцін"
ку його роботи й уособлювало б авто"
ритет Суду.
Неабияку роль в успішному функ"
ціонуванні механізму конституційної
юрисдикції належить Секретаріату
КСУ, який здійснює організаційне, на"
уково"експертне, інформаційно"довід"
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кове, матеріально"технічне та інші ви"
ди забезпечення діяльності Суду. Но"
востворений апарат КСУ — його Сек"
ретаріат переконливо зарекомендував
себе уже в перші роки свого існування.
З часом набув досвіду і, як свідчить
практика, проблемних питань в його
роботі не виникає.
Позитивним у роботі КСУ з Секре"
таріатом є те, що персональний склад
апарату з обранням нових голів Суду та
їх заступників залишається майже
незмінним, що підвищує професійність
його працівників, утверджує навички
ґрунтувати свою діяльність виключно
на законодавстві, відсторонятись від
політичних нашарувань, які нерідко
пронизують конституційні подання і
звернення, що надходять до Суду.
Слід наголосити, що до керівника
Секретаріату КСУ Законом ставлять"
ся жорсткі вимоги: він не може нале"
жати до політичних партій, мати пред"
ставницький мандат, брати участь у
будь"якій політичній діяльності, обій"
мати будь"які інші оплачувані посади,
виконувати іншу оплачувану роботу,
крім наукової, викладацької та твор"
чої. До того ж, на посаду керівника Се"
кретаріату може бути призначений
Конституційним Судом громадянин
України, який має право на зайняття
посади професійного судді.
Чільне місце в механізмі конститу"
ційної юрисдикції посідають такі
структурні підрозділу Секретаріату, як
Служба документального забезпечен"
ня, Правове управління (Управління
правової експертизи), Бібліотека та
Архів Суду, його друкований орган
«Вісник Конституційного Суду Украї"
ни», Господарське управління та ін.
У забезпеченні належної роботи
Секретаріату КСУ, Суду в цілому, віді"
грають, крім його керівників, які діють
одноосібно, колегіальні органи —
постійні комісії Суду, утворені з числа
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суддів. Ці комісії є допоміжними робо"
чими органами Суду з питань орга"
нізації його внутрішньої діяльності.
Не менш важливим структурним
підрозділом механізму конституційної
юрисдикції є утворювані Судом і тим"
часові комісії з метою додаткового
дослідження питань, пов’язаних із
конкретним конституційним прова"
дженням у справі, за участю фахівців у
відповідних галузях права. Їх робота
відіграла позитивну роль у вирішенні
конкретних справ.
За Регламентом КСУ при Суді ут"
ворюється Науково"консультативна
рада. На жаль, сьогодні такої Ради все
ще не існує. Її ж наявність у механізмі
конституційної юрисдикції вельми по"
зитивно вплинула б на розгляд справ
Конституційним Судом і прийняття
ним бездоганних з точки зору Консти"
туції рішень і висновків.
Складовою механізму конститу"
ційної юрисдикції слід вважати і фор"
му одягу судді і його нагрудний знак
та атрибути Суду.
За Законом формою одягу є мантія
судді, в яку він має бути одягнений при
відправленні своїх обов’язків на пле"
нарному засіданні, засіданні КСУ та в
Колегії суддів. Як відомо, питання ди"
зайну мантії, її матеріалу, кольору та
саме пошиття були вирішені Консти"
туційним Судом самостійно й у стислі
строки. Невідомим широкому колу
громадськості залишається те, що і че"
рез 11 років існування Суду судді не
мають нагрудного знака. Із залученням
фахівців з геральдики було розроблено
форму й виготовлено ескіз цього знака,
проведено його опис і направлено все
це, згідно з Законом, на затвердження
Верховній Раді. Комітет з питань пра"
вової політики, Голова парламенту з
різних причин явно зволікали з роз"
глядом цього питання на пленарному
засіданні Верховної Ради.
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Наближався час проведення пер"
шого пленарного засідання КСУ, на
якому мав початися розгляд і першої
справи. З огляду на це КСУ відкликав
подані парламенту матеріали щодо на"
грудного знака, на своєму засіданні
дав йому таку назву: «Атрибутивний
знак мантії судді Конституційного Су"
ду України», затвердив його форму та
опис, а згодом було організовано і його
виготовлення.
На нашу думку, нагрудний знак
судді КСУ має затверджуватися са"
мим Судом, а не парламентом, з метою
уникнення в цьому, здавалося б, про"
стому питанні, політичних уподобань
народних депутатів.
Що ж до атрибутів КСУ, то тут слід
лише констатувати той факт, що Зако"
ном невід’ємними атрибутами Залу
засідань КСУ є Державний Герб Ук"
раїни та Державний Прапор України.
На завершення розгляду поруше"
них проблемних питань функціону"
вання механізму конституційної юри"
сдикції в Україні слід зупинитися на
положеннях Закону про виконання
рішень і висновків КСУ. Наперед слід
зауважити, що, як засвідчує практика,
вони часто"густо не виконуються, про"
сто ігноруються, здебільшого органа"
ми державної влади.
Статтею 70 Закону визначено поря"
док виконання рішень і висновків Су"
ду. Його Секретаріатом їх копії своє"
часно, наступного робочого дня після
офіційного оприлюднення, надсила"
ються суб’єкту права на конституційне
подання чи звернення, з ініціативи яко"
го розглядалася справа, до Міністерст"
ва юстиції України, а також до органу
влади, що прийняв правовий акт, який
був предметом розгляду в КСУ.
У необхідних випадках Суд корис"
тується і наданим йому правом визна"
чати у своєму рішенні, висновку поря"
док і строки їх виконання, а також по"
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кладати на відповідні державні органи
обов’язки щодо забезпечення вико"
нання рішення, додержання висновку.
Рідше КСУ вдається до реалізації
свого права зажадати від відповідних
державних органів письмового під"
твердження виконання його рішення
чи додержання висновку.
Передбачений Законом порядок
виконання рішень і висновків КСУ та
його додержання самим Судом покла"
дає на відповідні державні органи не"
порушний обов’язок беззастережно
вживати невідкладних заходів до за"
безпечення виконання рішень. Адже,
за Конституцією України, ухвалені
Судом рішення є обов’язковими до ви"
конання на території України, оста"
точними і не можуть бути оскаржені.
Механізм конституційної юрис"
дикції не можна вважати завершеним
у своїй структурі, не включивши до
нього як невід’ємну складову державні
органи, на яких покладено обов’язок
виконувати чи забезпечувати вико"
нання рішень КСУ, громадян та юри"
дичних осіб, також зобов’язаних їх ви"
конувати. За інших умов механізм
конституційної юрисдикції прирече"
ний бути лише символом держави і
суспільства і аж ніяк не рушійною си"
лою прогресу їх розвитку.
Однак практика більш ніж пере"
конливо свідчить про ухилення дер"
жавних органів під усілякими приво"
дами від виконання тих чи інших рі"
шень КСУ.
Не менш загрозливим для успішно"
го функціонування механізму консти"
туційної юрисдикції є несприйняття
багатьох рішень КСУ передусім керів"
никами державних органів, за винят"
ком судів загальної юрисдикції, не"
рідко й самими цими органами. Цьому
передує пряма або завуальована кри"
тика таких рішень, їх публічна оцінка
як неконституційних, а тому неприй"
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нятних для них, для виконання. Інші
ж високопосадовці мовчазні в цьому
плані, навіть не порушують питання
щодо виконання чи необхідності вжи"
ти заходів до забезпечення виконання
рішень Суду. Безсумнівно, в основі та"
кого негативного ставлення до рішень
органу конституційної юрисдикції —
політичні погляди, політичні уподо"
бання посадових осіб, народних депу"
татів та їх прагнення шляхом викрив"
лення змісту ряду засадничих прин"
ципів чинного законодавства, а не"
рідко й прямого ігнорування втілити у
життя політичну програму партій, які
прийшли до влади у парламенті й
сформували Уряд. Однак цьому про"
цесу має передувати внесення відпо"
відних змін до законодавства, в тому
числі, у разі необхідності, й до Консти"
туції. Казуальне ж тлумачення законо"

давства, яке зазнало змін, повинно
відповідати змісту, який було закладе"
но в його норми попередниками нових
політичних сил.
Рішення КСУ за будь"яких полі"
тичних перемін у державі і суспільстві
мають залишатися непорушними, ви"
конуватися в повному обсязі й беззас"
тережно.
З огляду на викладене доцільним
було б закріпити в законодавстві
положення про створення такої скла"
дової механізму конституційної юрис"
дикції в Україні, як Виконавча кон"
трольна служба КСУ. Її завдання зво"
дились би до здійснення моніторингу
за виконанням рішень і висновків Су"
ду та вжиття у разі необхідності перед"
бачених законодавством заходів до за"
безпечення їх виконання.
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створення органу конституційної юрисдикції за часів незалежності України. Звертає увагу на ті
проблемні питання, які виникали з формуванням складу Конституційного Суду, організацією та
діяльністю. Наголошується на складових механізму конституційної юрисдикції, розглядаються
проблемні питання призначення, складання присяги та звільнення суддів з посади, а також
виконання рішень КСУ.
Ключові слова: державний механізм, механізм конституційної юрисдикції, конституційний
контроль, законодавство про конституційну юрисдикцію, призначення, присяга і звільнення
суддів, виконання рішень суду.
Тимченко И. А. Механизм конституционной юрисдикции в Украине: становление и развитие
Аннотация. Автор освещает вопросы о становлении конституционного контроля в Украи%
не, создании органа конституционной юрисдикции за время независимости Украины. Обра%
щает внимание на те проблемные вопросы, которые возникали с формированием состава
Конституционного Суда, организацией и деятельностью. Подчеркиваются составляющие ме%
ханизма конституционной юрисдикции, рассматриваются проблемные вопросы назначения,
принятия присяги и увольнения судей с должности, а также выполнение решений КСУ.
Ключевые слова: государственный механизм, механизм конституционной юрисдикции, кон%
ституционный контроль, законодательство о конституционной юрисдикции, назначение, прися%
га и увольнение судей, исполнение решений суда.
Timchenko I. Mechanism of constitutional jurisdiction in Ukraine: formation and development
Annotation. The author highlights the question of the formation of constitutional control in
Ukraine, a body of constitutional jurisdiction in times of Ukraine's independence. Draws attention to
the issues, which arose with the formation of the Constitutional Court, and the organization and
activities. Accents on composite mechanism constitutional jurisdiction problem questions destination
oath and dismissal of judges from office and implement decisions of the Constitutional Court of
Ukraine.
Key words: state mechanism, the mechanism of constitutional jurisdiction, constitutional control,
legislation on the constitutional jurisdiction, appointment, oath and dismissal of judges; execution of
court decisions.
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Н

еобхідною ознакою демокра"
тичної, соціальної, правової
держави є здійснення судової
конституційної юрисдикції, сутність
якої полягає в юридичній перевірці
судом правових актів вищих органів
держави на відповідність конституції
та визнанні їх у разі неконституцій"
ності нечинними.
Згідно з Конституцією України
(далі — Конституція) єдиним органом
конституційної юрисдикції в Україні є
Конституційний Суд України (ч. 1
ст. 147). Саме він вирішує питання про
відповідність законів та інших право"
вих актів Конституції і дає офіційне
тлумачення Конституції та законів
України (ч. 2 ст. 147 Конституції).
Конституційний Суд України
(КСУ) є одним із вищих органів дер"
жавної влади в Україні. Це не наглядо"
вий і не контролюючий, а юрисдик"
ційний судовий орган, невід’ємна час"
тина єдиної судової влади, спеціалізо"
ваний, не включений до системи судів
загальної юрисдикції, суд для розгля"
ду конституційно"правових спорів.
Згідно з Конституцією КСУ має пра"
восудну природу і правосудний статус
і за характером, принципами і змістом

своєї державної діяльності здійснює
не нагляд чи контроль, а судову вла"
ду — правосуддя — конституційне
правосуддя (вирішує питання, кон"
ституційно"правові спори) у певній
визначеній законом формі — у формі
(шляхом) конституційного судочин"
ства (статті 6, 124, 127, 147).
Відповідно до Конституції Україна
є демократична, соціальна, правова
держава (ст. 1); людина, її життя і здо"
ров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визначаються в Україні най"
вищою соціальною цінністю (ч. 1
ст. 3), права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямова"
ність держави, утвердження і забезпе"
чення прав і свобод людини є голо"
вним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3); в
Україні визначається і діє принцип
верховенства права (ч. 1 ст. 8), Кон"
ституція має найвищу юридичну силу
(ч. 2 ст. 8), закони та інші нормативно"
правові акти приймаються на основі
Конституції та повинні відповідати їй
(ч. 3 ст. 8).
У зв’язку з цим основне соціальне
призначення КСУ — гарантування
верховенства права і Конституції, за"
хист прав і свобод людини, вирішення
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юридичних (конституційно"право"
вих) спорів (суперечок, конфліктів)
між більшістю народних депутатів
України від конституційного складу
Верховної Ради України (ВР України)
та опозицією, між законодавчою і ви"
конавчою гілками влади, бути їх пра"
вовим арбітром і противагою можли"
вому зловживанню ними своїми
повноваженнями.
КСУ має всі види юрисдикційних
повноважень, притаманних європей"
ським конституційним судам. Згідно з
Конституцією до повноважень КСУ
належать:
1) вирішення питань про від"
повідність Конституції (конституцій"
ність): законів та інших правових
актів ВР України; актів Президента
України; актів Кабінету Міністрів
України; правових актів ВР АР Крим
(п. 1 ч. 1 ст. 150);
2) надання висновку: про відпо"
відність Конституції чинних міжна"
родних договорів України або тих
міжнародних договорів, що вносяться
до ВР України для надання згоди на їх
обов’язковість (ч. 1 ст. 151); про відпо"
відність вимогам статей 157 і 158 Кон"
ституції законопроектів про внесення
змін до Конституції (ст. 159); про по"
рушення ВР АР Крим Конституції або
законів України) (п. 28 ч. 1 ст. 85);
3) перевірка справи про усунення
Президента України з поста в порядку
імпічменту і надання висновку щодо
додержання конституційної процеду"
ри її розслідування і розгляду (ч. 6
ст. 111, ч. 2 ст. 151);
4) офіційне тлумачення Консти"
туції та законів України (п. 2 ч. 1
ст. 150).
Таким чином, КСУ вирішує не тіль"
ки питання, передбачені статтями 147
та 150 Конституції, а й інші не менш
важливі конституційно"правові пи"
тання. Тому ч. 2 ст. 147 Конституції не"
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обхідно доповнити положенням про
те, що КСУ здійснює й інші повнова"
ження, визначені Конституцією, а у
ст.150 Конституції вказати, що КСУ
надає висновки у передбачених Кон"
ституцією випадках.
Відповідно до Конституції юрис"
дикція (повноваження) КСУ визна"
чається тільки Конституцією. Зако"
ном України визначається лише поря"
док організації та діяльності КСУ, про"
цедура розгляду ним справ (ст. 153
Конституції). У зв’язку з цим є некон"
ституційним положення ст. 3 Закону
України «Про Конституційний Суд
України» про те, що повноваження
КСУ визначається і цим Законом.
У зв’язку з цим Закон України
«Про внесення змін до розділу ІV
«Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про Конституцій"
ний Суд України» від 4 серпня 2006 р.,
яким виключалися з юрисдикції КСУ
питання про відповідальність (кон"
ституційність) «законів України про
внесення змін до Конституції України,
які набрали чинності», КСУ був виз"
наний неконституційним. Зміна виз"
начених Конституцією повноважень
КСУ може здійснюватися лише шля"
хом внесення змін до Конституції.
Відповідно до ст. 103 Конституції
(Основного Закону) України 1978 р.
(із змінами і доповненнями) КСУ і
Верховному Суду України (ВСУ) на"
лежало право законодавчої ініціативи.
Практика показала, що при здійсненні
цього права ВСУ ставав безпосеред"
нім учасником законодавчої процеду"
ри і повинен був разом з ВР України
нести відповідальність за конститу"
ційність прийнятих законів. При на"
данні права законодавчої ініціативи
КСУ та ВСУ вони стають порушника"
ми конституційного принципу поділу
влади. Інтереси верховенства права,
захисту прав і свобод людини і грома"
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дянина, авторитету, незалежності, без"
сторонності та неупередженості суду
свідчить про неможливість надання
права законодавчої ініціативи КСУ і
ВСУ.
Об’єктом конституційної юрис"
дикції можуть бути не тільки письмові
акти, а й дії або бездіяльність ВР АР
Крим (наприклад, невиконання вимог
ст. 138 Конституції про призначення
виборів депутатів ВР АР Крим тощо).
Такі способи порушення Конституції
або законів України не виключаються
і тому згідно з Конституцією ВР
України може достроково припинити
повноваження ВР АР Крим за наяв"
ності висновку КСУ про порушення
нею Конституції або законів України
(п. 28 ч. 1 ст. 85).
Як показує практика, не зайвим бу"
ло б як об’єкт юрисдикції КСУ перед"
бачити і бездіяльність вищих органів
влади України.
Певною мірою суперечливим є по"
ложення ч. 2 ст. 137 Конституції, яка
передбачає право Президента України
з мотивів невідповідності норматив"
но"правових актів ВР АР Крим Кон"
ституції та законам України на їх
зупинення з одночасним зверненням
до КСУ лише щодо їх неконститу"
ційності.
Водночас до повноважень ВР Украї"
ни належить дострокове припинення
повноважень ВР АР Крим за наявності
висновку КСУ про порушення нею
Конституції або законів України (п. 28
ч. 1 ст. 85 Конституції).
З цього випливає, що КСУ в цих
випадках вирішує питання як консти"
туційності, так і законності актів ВР
АР Крим. Водночас незаконними акти
ВР АР Крим можуть визнаватися і су"
дами загальної юрисдикції.
КСУ не вправі перевіряти консти"
туційність положень чинної Консти"
туції за жодними параметрами і вони
28

не можуть бути визнані неконсти"
туційними. Проте розділ ХІІІ «Вне"
сення змін до Конституції України»
Конституції встановлює порядок вне"
сення змін до Конституції та передба"
чає певні обмеження при внесенні
змін до неї. Тому об’єктом перевірки
КСУ є не тільки законопроекти про
внесення змін до Конституції (ст. 159
Конституції), а й закони про внесення
змін до Конституції.
Носієм суверенітету і єдиним дже"
релом влади в Україні є народ (ч. 1 ст. 5
Конституції), тобто в Україні вся влада
належить народу (Рішення КСУ від
5 жовтня 2005 р. у справі № 1"5/2005
про здійснення влади народом). Влада
народу є первинною, єдиною і не"
від’ємною та здійснюється народом
шляхом вільного волевиявлення, зок"
рема, через референдуми, результати
яких є обов’язковими. Тому не можуть
бути об’єктом перевірки КСУ закони,
прийняті всеукраїнськими референду"
мами. Але правові акти ВР України та
акти Президента України, прийняті
відповідно до їх повноважень про при"
значення референдуму, є об’єктами пе"
ревірки КСУ.
Об’єктом конституційної юрисдик"
ції може бути як будь"який міжнарод"
ний договір України, так і відповідні
акти нашої держави про приєднання
до них, визначення їх міжнародними
договорами України. Чинні міжнарод"
ні договори, згода на обов’язковість
яких надана ВР України, є частиною
національного законодавства України
(ст. 9 Конституції).
Норми міжнародного договору мо"
жуть мати практику їх офіційного тлу"
мачення міжнародними органами, яка
у зв’язку з цим також є об’єктом пе"
ревірки КСУ. Так, юрисдикція Євро"
пейського суду з прав людини від"
повідно до ч. 1 ст. 32 Конвенції про
захист прав людини і основоположних
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свобод «поширюється на всі питання,
які стосуються тлумачення та застосу"
вання конвенції». Врахування таких
тлумачень є частиною виконання
зобов’язань за міжнародними догово"
рами.
За радянською системою влади,
ґрунтуючись на формальному верхо"
венстві вищого представницького ор"
гану, наділеного також формально
всією повнотою державної влади, пра"
во офіційного (владного) тлумачення
Конституції та законів належало Вер"
ховній Раді. Конституція закріпила
розподіл державної влади на законо"
давчу, виконавчу та судову (ст. 6) і з
відання ВР України право офіційного
тлумачення Конституції та законів
України передала до самостійних по"
вноважень КСУ (ч. 2 ст. 147, п. 2 ч. 1
ст. 150), який визнала єдиним органом
конституційної юрисдикції України
(ч. 1 ст. 147). Офіційне тлумачення
Конституції та законів України є ви"
ключною прерогативою КСУ і самос"
тійним напрямом його діяльності. Про
це свідчить не тільки ч. 2 ст. 147 та п. 2
ч. 1 ст. 150 Конституції, а й п. 6 розділу
ХV Перехідних положень Консти"
туції, згідно з яким ВР України мала
право здійснювати тлумачення за"
конів лише до створення КСУ.
Збереження за ВР України функції
офіційного тлумачення (роз’яснення)
Конституції та законів України не
тільки створювало б небезпеку вне"
сення змін у зміст цих нормативно"
правових актів з метою надання їм
зворотної дії, а й позбавляло б оста"
точності рішення КСУ, вело б до їх пе"
регляду та скасування, підривало б
стабільність законодавства, робило б
парламент суддею у своїй (власній)
справі, чим порушувало б цей загаль"
новизнаний принцип. Якщо ВР Украї"
ни має намір створити нові правові
норми, то вона може це зробити за до"
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помогою прийняття закону. При непо"
годженні парламенту з рішенням КСУ
про тлумачення тих чи інших поло"
жень закону він може внести до зако"
ну поправки, щоб зробити його більш
чітким, чи зовсім по"іншому, але від"
повідно до Конституції врегулювати ті
чи інші суспільні відносини.
Тлумачення Конституції та законів
України, як і інших норм права, є функ"
цією суду. Адже застосування норм
права неможливе без їх тлумачення.
При цьому суди, розглядаючи і вирішу"
ючи конкретні судові справи, здійсню"
ють офіційне казуальне тлумачення
норм права і виробляють однозначну
практику правозастосування.
Тлумачення завжди є більш вива"
женим, зрозумілим і переконливим з
урахуванням конкретного фактичного
матеріалу, стосовно конкретних пи"
тань. Зміна суспільства і відповідно
законодавства веде і до змін прецеден"
тів. Може виявитись, що попередній
прецедент є недійсним або неправди"
вим. Але його скасування вимагає від
судів обґрунтування нового, який
відповідає сучасному реальному роз"
витку суспільства. При застосуванні
прецедентів виключається зворотна
дія нормативно"правових актів.
На нашу думку, принципи право"
вої, демократичної держави, верховен"
ство права, гарантування захисту прав
і свобод людини і громадянина міс"
тять офіційне нормативне тлумачення
законів. Інше вирішення цього питан"
ня порушує принцип незалежності
суддів і гарантується Конституцією та
законами України (ч. 1 ст. 126); судді
при здійсненні правосуддя незалежні
й підкоряються лише закону (ч. 1
ст. 129). Тому необхідно внести відпо"
відні зміни до Конституції й позбави"
ти КСУ повноважень офіційного
(нормативного) тлумачення законів
України.
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Одночасно необхідно надати Кон"
ституцією фізичним і юридичним осо"
бам право на звернення до КСУ щодо
неконституційності законів. Інакше
позбавлення КСУ права офіційного
(нормативного) тлумачення законів
України обмежує громадян у захисті
своїх конституційних прав і свобод.
КСУ за результатами розгляду на
пленарних засіданнях справ щодо кон"
ституційності законів та інших право"
вих актів і щодо офіційного тлумачен"
ня Конституції та законів України
приймає рішення, а в справах з інших
питань — дає висновки*. КСУ вино"
сить рішення і висновки тільки сто"
совно того, що може бути обґрунтова"
но положеннями Конституції.
Незважаючи на відмінності за фор"
мою, рішення і висновки КСУ рівною
мірою є обов’язковими до виконання.
Це передбачено як ч. 2 ст. 150 Консти"
туції, так і ч. 3 ст. 124 Конституції, від"
повідно до якої судочинство здійс"
нюється КСУ та судами загальної
юрисдикції, а також ч. 5 цієї статті,
згідно з якою всі судові рішення, неза"
лежно від їх конкретних форм, що ух"
валюються судами іменем України, є
обов’язковими до виконання на всій
території України. Саме так вирішено
це питання і в Законі України «Про
Конституційний Суд України» (ст. 69).
Рішення і висновки КСУ діють
безпосередньо і не потребують під"
твердження з боку будь"яких органів
державної влади, посадових та служ"
бових осіб.
У разі необхідності КСУ може ви"
значити у своєму рішенні порядок і
строки їх виконання, а також покласти
на відповідні державні органи обов’яз"
ки щодо забезпечення виконання
рішення.

КСУ має право зажадати від цих
органів письмового підтвердження ви"
конання свого рішення.
При розгляді справи КСУ може
дійти висновку і про необхідність уре"
гулювання тих чи інших відносин,
зокрема порядку застосування певної
норми.
Додаткове визначення у рішеннях
КСУ порядку їх виконання не скасо"
вує і не підміняє загальної обов’язко"
вості їх виконання.
Рішення і висновки КСУ є остаточ"
ними. Це означає, що вони набирають
чинності з моменту їх ухвалення (про"
голошення) і ніхто, в тому числі й
КСУ, скасувати або змінити їх не мо"
же. Але зміни до Конституції тягнуть
за собою і відповідні зміни рішень
КСУ.
Рішення і висновки КСУ не можуть
бути оскаржені. Разом з тим відпо"
відно до частини четвертої ст. 55 Кон"
ституції, якщо особою використані всі
національні засоби правового захисту,
вона має право звертатися за захистом
своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових органів чи до
відповідних органів міжнародних ор"
ганізацій, членом або учасником яких
є Україна, а значить, і оскаржувати в
них рішення КСУ. Але незалежно від
наслідків розгляду такої скарги між"
державні органи в жодному разі не ма"
ють права скасовувати рішення суду
тієї чи іншої держави.
Юридична сила рішення КСУ про
визнання правового акта неконсти"
туційним не може бути подолана по"
вторним прийняттям цього ж акта.
Рішення КСУ, якими визнані зако"
ни, інші нормативно"правові акти або
їх окремі положення неконститу"
ційними, мають силу нормативно"пра"

* Усупереч ч. 2 ст. 150 Конституції, яка зазначає, що з питань офіційного тлумачення Конституції та законів
України КСУ ухвалює рішення, Закон України «Про Конституційний Суд України» називає ці акти виснов"
ками КСУ (ст. 62).
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вового акта. Визнаючи той чи інший
нормативно"правовий акт неконсти"
туційним і тим самим скасовуючи йо"
го, КСУ виконує функцію негативно"
го правотворця. Такі рішення КСУ
фактично створюють нові правові
норми. Вони поширюються на всіх
суб’єктів права і породжують нові пра"
ва та обов’язки.
Рішення КСУ про визнання закону
чи іншого правового акта неконсти"
туційним позбавляє їх обов’язкової
сили. Але юридична сила такого
рішення КСУ не може бути прирівня"
на до юридичної сили звичайних за"
конів, оскільки для перегляду поло"
жень цього рішення необхідне внесен"
ня змін до Конституції.
Рішення і висновки КСУ мають
пряму і негайну дію, а у випадках, пе"
редбачених Конституцією, і зворотну.
Згідно зі ст. 58 Конституції рішення
КСУ, яке скасовує або пом’якшує від"
повідальність особи, має звороту дію.
Визнання правового акта неконсти"
туційним є підставою для скасування
інших правових актів, які відтворю"
ють або конкретизують його положен"
ня. Рішення судів та інших органів, в
основу яких була покладена норма,
визнана згодом неконституційною, не
підлягають виконанню і повинні бути
переглянуті.
Визнання закону неконституцій"
ним поновлює дію «старого закону»,
якщо він існував і не суперечить Кон"
ституції, або створює прогалини в
законодавчому регулюванні тих чи
інших суспільних відносин.
Конституції можуть відповідати
альтернативні вирішення тих чи інших
питань. Тому більш точним є застосу"
вання терміна «неконституційність
правового акта», тобто його антикон"
ституційність, суперечність Консти"
туції. Інше вирішення цього питання
може призвести до неоднозначного
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тлумачення і застосування рішень
КСУ. Наприклад, правовий акт визна"
ний конституційним, але це не свід"
чить про те, що в деяких випадках та"
кий самий акт з протилежним змістом
є неконституційним.
КСУ приймає рішення щодо кон"
ституційності того чи іншого правово"
го акта, але не висловлює свою
позицію щодо можливості його засто"
сування в конкретній справі судів за"
гальної юрисдикції, що було б втру"
чанням в її вирішення.
Правова природа рішень КСУ про
офіційне тлумачення положень Кон"
ституції та законів України похідна від
положення КСУ в системі механізму
держави і його компетенції. Правова
природа офіційного тлумачення Кон"
ституції та законів України полягає в
їх з’ясуванні та роз’ясненні, інтерпре"
тації, встановленні дійсного змісту,
тобто в певній констатації, а не в їх
змінах чи доповненнях.
Метою офіційного тлумачення
КСУ положень Конституції та законів
України є встановлення їх однознач"
ного і правильного розуміння та засто"
сування на всій території держави і на"
дання роз’яснення щодо цього, визна"
чення прав та юридичних обов’язків
суб’єктів правовідносин.
Змістом офіційного тлумачення
КСУ положень Конституції та законів
України є їх конкретизація, уточнення,
деталізація. Це певні норми, а саме —
інтерпретаційні норми, в яких даються
приписи, як розуміти той чи інший
термін, вислів або правову норму в
цілому, як її застосовувати. Це — нор"
мативне тлумачення, норми"роз’яс"
нення, вони сприяють правильній реа"
лізації Конституції та законів України і
в цьому аспекті є допоміжними прави"
лами. Їх допоміжний характер вияв"
ляється і в тому, що вони не можуть за"
стосовуватись окремо, самостійно, без
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роз’яснювальних положень Консти"
туції та законів України, вони діють
тільки разом з положеннями, які тлу"
мачилися, і не можуть бути самі по собі
нормативною основою правозастосов"
них актів. При вирішенні конкретних
справ необхідно посилатися на правові
норми Конституції та законів України
як на юридичні підстави для рішення і
лише додатково — на їх офіційні
роз’яснення КСУ.
При визнанні міжнародного дого"
вору України таким, що не відповідає
Конституції, він втрачає обов’язко"
вість для України. Але у зв’язку з тим,
що ця проблема є міжнародно"право"
вою, при виході з міжнародного дого"
вору необхідно дотримуватися Віден"
ської конвенції про право міжнарод"
них договорів, інших загальновизна"
них принципів і норм міжнародного
права та положень, передбачених у са"
мому міжнародному договорі, який
перевіряється КСУ.
При визнанні міжнародного дого"
вору України таким, що відповідає
Конституції (є конституційним), його
чинність не змінюється.
У випадках визнання міжнародно"
го договору, який внесено до ВР
України для надання згоди на його
обов’язковість, таким, що не відпові"
дає Конституції, така згода не може
бути надана ВР України. У частині 2
ст. 9 Конституції передбачено, що
«укладення міжнародних договорів,
які суперечать Конституції України,
можливе лише після внесення відпо"
відних змін до Конституції України».
У разі визнання міжнародного до"
говору, що вноситься до ВР України
для надання згоди на його обов’яз"
ковість, таким, що відповідає Консти"
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туції (є конституційним), ВР України
може продовжувати процедуру прий"
няття закону про надання згоди на
його обов’язковість.
Отже, КСУ щодо додержання кон"
ституційної процедури розслідування
і розгляду справи про усунення Пре"
зидента України з поста в порядку
імпічменту діє відповідно до ст. 111
Конституції. Цей висновок разом з
висновком ВСУ про те, чи діяння, в
яких звинувачується Президент
України, містять ознаки державної
зради або іншого злочину, є необ"
хідною умовою подальшого розгляду
ВР України справи про імпічмент. Як"
що висновок КСУ буде негативним,
тобто констатуватиме недодержання
вказаної конституційної процедури,
розгляд справи ВР України повинно
бути припинено.
Згідно з Конституцією висновок
КСУ про відповідність законопроекту
про внесення змін до Конституції ви"
могам статей 157 і 158 Конституції має
бути надано до початку його розгляду
на пленарному засіданні ВР України.
КСУ надає висновки щодо відповід"
ності цих законопроектів вимогам
статей 157 і 158 Конституції згідно з
положеннями ст. 159 Конституції.
Висновок КСУ щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до
Конституції вимогам статей 157 і 158
Конституції є необхідною умовою роз"
гляду цього законопроекту ВР Ук"
раїни. При позитивному висновку ВР
України може внести відповідні зміни
до Конституції, а при негативному —
відхилити такий законопроект.
Невиконання рішень і висновків
КСУ тягне за собою передбачену зако"
ном відповідальність.
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П

ризначення конституційного
правосуддя зумовлено його ме"
тою і завданням, що належить
до виключного відання єдиного орга"
ну конституційної юрисдикції. У цьо"
му проявляється загальна тенденція
посилення ролі судової влади в
суспільстві, коли в механізмі держави
закладений конституційний принцип
поділу влади і судова прерогатива
відіграє вирішальну роль у виконанні
та дотриманні всіма суб’єктами права
Конституції і законів України. Зупи"
нимось на деяких проблемних питан"
нях теоретичного характеру.
Головною умовою конституційного
правосуддя є незалежність, верховен"
ство й остаточність у прийнятті рішень.
При цьому необхідно слідувати прин"
ципу утримування від визначення
свого ставлення у політичній сфері та
встановлювати фактичні обставини
при дослідженні правовідносин, що
входить до компетенції інших судів або
державних органів. Ініціатива при роз"
гляді справ у порядку конституційного
провадження не може виходити від са"
мого Суду і визначена виключно Кон"
ституцією України (ч. 2 ст. 150). Таким
чином, за ознаками судової влади кон"

ституційне правосуддя — це особливий
вид судової діяльності, яка відображає
застосування вищої компетенції у
вирішенні конституційно"правових за"
сад функціонування права і держави,
зважаючи на суспільні пріоритети та
цінності, які притаманні правовій де"
мократичній державі.
Конституційне правосуддя змісто"
вно визначається конституційною
юрисдикцією, яка характеризує по"
вноважність єдиного органу — Кон"
ституційного Суду України. За роки
свого становлення та розвитку кон"
ституційне правосуддя в Україні набу"
ло авторитетного значення для су"
спільства, всієї публічної влади та
забезпечення прав і свобод людини та
громадянина. Але чи можна стверджу"
вати про завершеність конституційно"
правової моделі конституційного пра"
восуддя у розумінні такої особливої
категорії в судовій владі як консти"
туційна юрисдикція?
Скоріше тут присутнє доктриналь"
не визначення вищих судових повно"
важень вирішувати питання консти"
туційного характеру, що відмежовує
конституційно"судову компетенцію
від законодавчої та правозастосовної в
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загальному правосудді. Професор
Г. Гаджиєв визначає характерну особ"
ливість конституційного правосуддя,
застерігаючи, що «системні, глибокі
зміни закону може здійснити тільки
сам законодавець», пояснюючи тим
самим поняття допустимості звернен"
ня до Конституційного Суду і його
призначення [1].
Беручи до уваги, що конституційне
правосуддя є самостійною категорією
в конституційній доктрині, слід зважа"
ти на змістовне визначення місця і
ролі Конституції в державній, суспіль"
ній і правовій системах. Це означає,
що з урахуванням закономірностей у
діях учасників конституційного про"
цесу присутність у конституційній мо"
делі судової влади такого органу, що
володіє конституційною юрисдикцією
і здійснює конституційне судове пра"
восуддя, дає змогу забезпечити кон"
ституційні принципи і стандарти взає"
мовідносин суспільства, держави і
особи. Визначальним критерієм для
них є конституційність, відхилення
від якого спричиняє юридичну нік"
чемність актів, способи їх прийняття,
забезпечуючи верховенство консти"
туційних принципів і постулатів.
Для практики вкрай важливо, коли
в державі є орган, що забезпечує верхо"
венство і вищу юридичну силу Основ"
ного Закону. Його конституційна ком"
петенція означає, що питання чіткого
з’ясування конституційного еталону
безпосередньо переводяться у прак"
тичну площину. Такий висновок був
теоретично обґрунтований системним
дослідженням російського консти"
туціоналіста, професором Т. Пряхи"
ною, яка ідею про необхідність ство"
рення спеціалізованого органу консти"
туційного контролю висвітлила в кон"
ституційній доктрині в її політико"
правовому значенні. «Саме Консти"
туційний Суд, — як підкреслила
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автор, — повністю відповідає сенсу
правосуддя і принципу поділу влади,
заклав основи становлення суду як
владної структури» [2]. У жодній із
Конституцій Української РСР, як і в
інших конституціях радянського
періоду, не було закріплено поняття
«судова влада», оскільки влада не спів"
відносилася з правом, а визначалась
через тотожність «державна — полі"
тична влада». Наділення суду функ"
цією судового контролю визначило
владний характер рішень щодо всіх
суб’єктів права, а конституційне пра"
восуддя — здатністю мати визначальні
рішення так само для всіх судів, вклю"
чаючи Верховний Суд України, в сенсі
конституційності судової практики.
Подібне мотивування дає змогу
з’ясувати, в чому полягала ідея уста"
нови спеціалізованого органу консти"
туційного правосуддя, який отримав
закріплення в Конституції як єдиний
орган конституційної юрисдикції.
Значення цієї обставини вже історич"
но доведене і його важко переоцінити,
оскільки в Конституції України
1996 р. конституційне правосуддя,
знаходячись у судовій системі, струк"
турно виділено в окремий XII розділ,
де нормативно визначений статус
змістовної насиченості єдиної консти"
туційної юрисдикції. Конституційні
параметри дають змогу розглядати
конституційну юрисдикцію не тільки
як інституційну категорію, а й функ"
ціонально, а це означає бачити її
змістовну сторону і характер владних
повноважень, які можуть бути реалі"
зовані в конституційному судовому
процесі.
Доктринальне визначення всіх
елементів, що становлять єдину кон"
ституційну юрисдикцію, пов’язане з
практичною діяльністю, яка довела
спроможність конституційного право"
суддя. При цьому наукова доктрина
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лише опосередкованим чином здатна
впливати на конституційно"право"
творчий процес. Разом із тим офіційно
визнана доктрина не може обійтися
без ціннісних думок і поглядів на
сутність конституційної юрисдикції, її
нормативну форму «єдиного органу»,
яким є Конституційний Суд України.
Сучасна методологія дослідження
конституційно значущого явища, за"
кладеного в конституційній категорії
«єдиний орган конституційної юрис"
дикції», істотно розширює можли"
вості аргументації наукового пізнан"
ня, проте це не позбавляє можливості
критичної оцінки тих смислових
понять, що з’явилися та зайняли місце
конституційного правосуддя і консти"
туційної юрисдикції. Поява в науко"
вих публікаціях невластивого право"
суддю поняття «конституційна юрис"
пруденція», що підміняє конститу"
ційне поняття «конституційна юрис"
дикція», змістовно не адаптоване до
конституційного правосуддя, немину"
че викликає сумнів її визначально"
юридичного сенсу і прийнятності для
досліджень. Підміна термінів і понять
у наукових працях, вільне поводження
з категоріями конституційного зако"
нодавства, що нерідко зустрічаються в
літературі, — прямий шлях до поми"
лок і зниження цінності науки консти"
туційного права. Це породжує і вель"
ми сумнівну якість праворозуміння,
оскільки невідомо, що має на увазі
дослідник [3].
Підміна понять «юрисдикція» на
«юриспруденція» не є випадковою.
Скоріше, це є спробою довільного вве"
дення будь"яких понять і термінів без
об’єктивних передумов і не узго"
джується із закономірностями законо"
давчої політики, що може призвести
до маси суб’єктивних тлумачень і
суперечливих думок в юридичній
науці.
36

Виключно важливим для дослі"
дження є з’ясування природи та сутно"
сті конституційної юрисдикції. Юрис"
дикцію Конституційного Суду можна
в загальному вигляді сформулювати
як надане Конституцією право єдино"
му органу правосуддя, наділеному ви"
нятковими повноваженнями, встанов"
лювати конституційність актів та дій
центральних органів влади, досліджу"
вати через виявлення змісту консти"
туційних норм, положень, консти"
туційно"правових явищ (здійснювати
тлумачення) та забезпечувати охорону
Конституції, вирішуючи спірні пра"
вовідносини, які виникають у прак"
тичній діяльності суб’єктів права.
Наявність у конституційній юрис"
дикції політичної складової вказує на
особливий спосіб надання висновків з
питань внесення поправок і змін до
чинної Конституції України, дотри"
мання процедури розслідування і роз"
гляду процедури імпічменту Прези"
дента, а також відповідності Консти"
туції України міжнародних договорів.
Стратегічно — з позицій конституцій"
ного праворозуміння — зміст консти"
туційної юрисдикції полягає в тому,
що законодавець зумовив необхід"
ність введення такого механізму кон"
ституційного контролю (конституцій"
ного правосуддя), щоб всі законодавчі
та інші нормативно"правові норми, як
регулятори суспільних відносин, що
виходять від публічної влади, були
змістовно і за формою конституційни"
ми. Основоположне призначення кон"
ституційної юрисдикції полягає в
тому, щоб результатом розгляду в кон"
ституційному судочинстві предмета
дослідження була остаточно встанов"
лена істина про право. Розмірковуючи
про цю проблему, професор В. Крусс
підкреслює, що «без конституційної
істини про право, доктринально об"
ґрунтованої та офіційно визнаної в
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такій якості, були б неможливі послі"
довна юридична практика, однорідний
правовий простір, об’єктивно проведе"
не розмежування права й закону, та,
врешті, конституційне правокористу"
вання і реальний конституционалізм»
[4]. У цій позиції автора закладений
високий ступінь праворозуміння і за"
стосування конституційної юрис"
дикції — з чим не можна не погодити"
ся, проте в її поле зору потрапляють
далеко не всі дії публічної влади, по"
чинаючи від законодавця та інших
суб’єктів центральної влади (Прези"
дента та уряду). Найбільшу загрозу
конституційному правопорядку не"
суть підзаконні акти, які мають ради"
кально індивідуалістичне значення,
чітко співвідносне з відомими маніфе"
стаціями особистого «суверенітету
Президента» або «дискреційним» по"
тенціалом доцільності їх прийняття
Кабінетом Міністрів. Серед безлічі та"
ких випадків, що останніми роками
були причиною конфліктів політично"
го владарювання Президента та уряду,
слід назвати типові приклади гострої
необхідності застосування консти"
туційної юрисдикції.
У зв’язку з цим для подальшого
аналізу важливо зазначити причини
законодавчого порядку у виникненні
конфліктів, коли на підставі деяких
змін, внесених у 2004 р. у Конституцію
України, повноваження Президента
України були обмежені і його вплив на
кадрову політику виконавчої влади
упорядковано. Разом із тим, не зважа"
ючи на обставини, що змінилися, і зву"
ження повноважень у сфері державно"
го управління, Президент України,
наприклад, на підставі Закону «Про
телекомунікації» видає Указ «Про
Національну комісію з питань регулю"
вання зв’язку України», яким утворює
Комісію і затверджує Положення про
неї. У порядку конституційної пере"
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вірки Конституційний Суд встановив,
що Президент України привласнив
повноваження Кабінету Міністрів,
оскільки процес внесення пропозицій
стосовно кандидатур для призначення
повинен здійснюватися у взаємодії з
Верховною Радою у вигляді парла"
ментських процедур. Розгляд цього
спору в порядку конституційного
судочинства призвів до визнання не"
конституційними норм Закону «Про
телекомунікацію», зокрема, що визна"
чають повноваження Президента за"
тверджувати Положення про Націо"
нальну комісію, призначати Голову,
членів Національної комісії (Рішення
Конституційного Суду України від
8 жовтня 2008 р. № 21"рп) [5].
Щодо компетенції Кабінету Міні"
стрів України видавати нормативно"
правові акти, Президент України в
період 2005–2010 рр. явно не для дер"
жавних цілей використовував своє
конституційне право зупиняти дію
актів за мотивами невідповідності їх
цій Конституції з одночасним звер"
ненням до Конституційного Суду для
визнання неконституційними таких
актів (п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції).
Таких випадків застосування повнова"
жень Президентом зі зверненням до
конституційної юрисдикції тільки в
2009 р. нараховувалося 87.
Конституційна юрисдикція в по"
рядку нормоконтролю активно засто"
совувалась під час розгляду звернень
народних депутатів України, і кожного
разу детально аналізувалися спори
про конституційність актів Уряду. За
явних ознак їх неконституційності
Конституційний Суд, як це було з пе"
ревіркою конституційності постанови
Кабінету Міністрів України «Про вне"
сення змін до Положення про загаль"
ноосвітній навчальний заклад» від
30 вересня 2009 р. № 1033, визнавав
очевидне посягання на права грома"
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дян, зокрема імперативну вимогу про
застосування мов у державних і кому"
нальних навчальних закладах (Рішен"
ня Конституційного Суду України від
2 лютого 2010 р. № 4"рп/2010) [6].
Таким чином, суб’єкти влади, як
правило, втілюють свої політичні за"
думи в нормативно"правову форму і
лише застосування конституційного
нормоконтролю, який визначено голо"
вним засобом реалізації юрисдикції
Конституційного Суду України, забез"
печує для нормативно"правового
масиву «фільтр» конституційності.
Визнання акта неконституційним до"
сягається шляхом з’ясування Консти"
туційним Судом рівня конституційної
трансгресії, яка означає вихід за межі
компетенції тих модульованих пози"
тивістським праворозумінням (право"
вих обмежень для суб’єктів права)
можливостей правового регулювання,
які надаються кожній владній струк"
турі Конституцією і законами Украї"
ни. У цьому, як нам видається, слід
привернути увагу до універсального
критерію, який визначає спосіб та
межі повноважень для оцінки діяль"
ності всіх органів та посадових осіб.
У статті 19 (ч. 2) Конституції України
формулюється «образ мислення» і
праворозуміння при прийнятті актів
органами державної влади та їх поса"
довими особами. Цікавим є той факт,
що конституційна юрисдикція може
вдаватися до конституційної іден"
тифікації та визначати конституцій"
ність законів та інших нормативно"
правових актів, використовуючи одні
і ті ж текстові положення консти"
туційних норм. Застосовуючи консти"
туційно"правове дослідження, можна
переконатися в тому, що перед консти"
туційною юрисдикцією кожного разу
в практичному плані постає завдання
розкрити зміст конституційного текс"
ту (норм, положень, понять, кате"
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горій), який «закодовано», і при
аналізі виявляється його багатосмис"
лова структура.
Здатність генерувати нові акту"
альні сенси, що породжуються текс"
том конституційних норм, забезпечує
у правових позиціях Суду консти"
туційне праворозуміння і системний
зв’язок елементів досліджуваного
предмета. Таким чином, використову"
ючи спрямованість конституційної
юрисдикції в досягненні змістоутво"
рюючих зв’язків між нормами і прин"
ципами Конституції, а також їх поло"
жень, які підлягають виявленню кон"
ституційної відповідності норматив"
но"правових актів, рішення органу
конституційного правосуддя підтвер"
джують їх юридичну силу або мотиву"
ють неможливість подальшого знахо"
дження в галузевому законодавстві.
Для мети дослідження важливо
розглянути призначення конституцій"
ної юрисдикції єдиного органу в Украї"
ні, що дає змогу впритул підійти до до"
ктринальної дефініції цього поняття, а
також усунути невизначеність, що ви"
явилася в розумінні положень Основ"
ного Закону, що відображають приро"
ду конституційної юрисдикції. Щоб
завдання стало вирішуваним, слід
з’ясувати повноту змісту, що сто"
сується всіх або більшості елементів,
які становлять категорію «конститу"
ційна юрисдикція», знайти її смислове
визначення, сутнісну характеристику
функцій і повноважень єдиного орга"
ну — Конституційного Суду України.
При такому підході зможемо визначи"
ти вибір шляху до нової доктрини кон"
ституційного правосуддя в системі
вчення про Конституцію України.
Конституційні параметри юрис"
дикції Конституційного Суду України
вказують на його правосуб’єктність і
процесуальну діяльність в активній
фазі застосування повноважень, це за"
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кладено в поняттях: «вирішує питан"
ня» (ст. 147); «ці питання розгляда"
ються» (ст. 150); «дає висновки»
(ст. 151); «визнаються неконституцій"
ними» (ст. 152); «процедура розгляду
ним справ визначається законом»
(ст. 153). Зазначені поняття, звичайно,
заслуговують на їх точне визначення,
що змістовно сприяло б відображенню
такої об’єктивної реальності як кон"
ституційна юрисдикція. Разом із тим
нас цікавить доктринальна дефініція
як теоретична думка, що розкриває
зміст і обсяг будь"яких понять юри"
дичних явищ (процесів і станів) і вис"
тупає у вигляді науково обгрунтова"
них орієнтирів і аргументів у теоре"
тичній сфері та праворозумінні [7].
Доктринальну дефініцію ми роз"
глядаємо як найважливіший елемент
структури конституційної теорії про
конституційне правосуддя, конститу"
ційний нормоконтроль, конституцій"
не змістовне тлумачення, консти"
туційну охоронну юрисдикцію та в ін"
ших властивостях єдиного органу су"
дової влади, який має конституційну
юрисдикцію. Цим зумовлене прагнен"
ня через змістовну характеристику
визначити наукову та праксиологічну
цінності конституційної юрисдикції.
У цьому сенсі наука — джерело докт"
рини. У зв’язку з цим є обґрунтованим
погляд на доктрину як на прийняту в
науці думку, яка асоціюється зі шко"
лою та авторитетним юристом [8].
Доктрина за своїм значенням є
визнанням «юриспруденції» або «пра"
ва юристів», оскільки фокусує досяг"
нення юридичної науки* [9, 92]. Докт"
рина «конституційної юрисдикції»
визначається Конституцією України,
в якій знаходяться норми, що розкри"
вають основні принципи її сутнісної
характеристики. Визнання доктрини

системою поглядів, ідей, теоретичних
висновків, наукових переконань дуже
близько ставить це поняття з кон"
цепцією. Проте між цими явищами
існують відмінності.
Доктрина, навідміну від концепції,
має наукове походження. Вона має
спрямованість формулювати право"
творчу і правозастосовну практику
силою правосвідомості та праворозу"
міння. Концепція презюмується в на"
уковому обороті як система ідей і по"
глядів нової державної ідеології, коли
в сучасному вигляді необхідно надати
їй офіційне визнання, визначити но"
вий напрям розвитку у сфері суспіль"
них відносин. Авторитет концепцій є
наслідком державної підтримки, а док"
трини — аргументованістю ідей і
наукових теорій, що становлять цін"
ність праворозуміння.
Стосовно органів правосуддя тер"
мін «юрисдикція» розуміється як
встановлена законодавством сукуп"
ність повноважень для вирішення
правових спорів і оцінки дій суб’єктів
права з точки зору їх правомірності
або неправомірності, що припускає
підвідомчість і підсудність справ, що
вирішуються [9, 98]. Розумінню ла"
тинського терміна «юрисдикція»
(«jus» — право і «dico» — говорю) як
судочинство відповідає термін justicio,
а також тлумачення слів jus, disere як
вирішення конфлікту і застосування
владою встановлених правил [10]. Це
пояснюється тим, що в юридичній
літературі та нормативних актах за"
рубіжних держав «юстицію» пов’язу"
ють не тільки з правосуддям, а також
стосовно інших правових обставин,
що виникають у державі, веденням
справ з управління юридичними пи"
таннями у сферах державної та недер"
жавної діяльності. У цьому криється

* Термин «юриспруденция» употребляется как определение юридической науки, он близкий к термину
«правосудие».
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ще одна особливість, коли «консти"
туційна юрисдикція» визначає також
повноваження спеціального органу
правосуддя у сфері офіційного тлума"
чення Конституції і законів України,
що збагачує зміст «юрисдикції», вка"
зуючи на спеціальний процесуальний
порядок реалізації статусу єдиного
суб’єкта в державі. Авторитетний
російський учений і практик, профе"
сор М. Вітрук переконливо доводив,
що через «особливу специфіку політи"
ко"правової природи Конституційно"
го Суду він може розглядатися са"
мостійно, окремо від судової системи,
як один з вищих органів державної
влади поряд з іншими вищими органа"
ми державної влади» [11].
Підтримуючи в основному визна"
чення М. Вітрука щодо статусу органу
конституційного правосуддя, можемо
представити його у вигляді синтезу,
сплаву двох основ — сутності консти"
туційного контролю і форми право"
суддя. Таким чином, маємо справу з
самостійним видом державно"владної
контрольної діяльності у спеціалізо"
ваній формі конституційного право"
суддя, що є вищою формою консти"
туційного контролю. Звідси стає мож"
ливим пояснити природу Консти"
туційного Суду не тільки як органу су"
дової влади, а й як наділеного особли"
вими повноваженнями органу держав"
ної влади, здатного реалізувати своє
призначення у вищих інтересах право"
вої держави й охорони Конституції,
забезпечуючи принцип поділу влади.
Можливість, крім гаранта, дотриман"
ня Конституції — Президента — реалі"
зувати повноваження гаранта охорони
Конституції, а також здатність контро"
лювати конституційність норматив"
них актів та власне гаранта Консти"
туції підтверджує особливу роль кон"
ституційної юрисдикції. Вона неза"
лежна і самостійна, має імунітет безза"
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перечності та безумовного виконання
рішень, прийнятих у межах консти"
туційної компетенції Суду. Характер і
обсяг компетенції точно відобразила,
досліджуючи теорію сучасної консти"
туції, професор Т. Хабриєва, зазначаю"
чи, що Конституційний Суд ство"
рюється зі спеціальною метою обме"
жувати всі інші органи в довільному
розширенні або звуженні меж вста"
новлених законодавцем норм [12,
305]. Поряд із загальною спрямо"
ваністю конституційного правосуддя —
розгляд справ по суті та прийняття
рішень — це єдиний легальний і доско"
налий спосіб юрисдикційного захисту
інтересів держави й особи, вирішення
конституційно"правових конфліктів і
проведення офіційної інтерпретації
норм Конституції та законів України.
Конституційна юрисдикція вказує на
виключне право судити про консти"
туційність нормативно"правових актів
загальнодержавного значення, перево"
дити свої юридичні висновки на
рівень державного і суспільного ви"
знання й обов’язковості незалежно від
сфери регульованих відносин — дер"
жавної, соціальної, міжнародної, полі"
тико"правової тощо.
Єдине, що не входить у консти"
туційну юрисдикцію — це викорис"
тання праворозуміння в політичній
сфері відносин, коли йдеться про
політичні партії, суспільні об’єднання
громадян, побудованих на внутріш"
ньоорганізаційних принципах їх
функціонування. Практиці відомий
вельми спірний, в історичному аспек"
ті, досвід наділення Конституційного
Суду Російської Федерації повнова"
женнями розглядати справи про по"
літичні партії, що поставило консти"
туційне правосуддя в один ряд учас"
ників політичного процесу і негатив"
но вплинуло на його авторитет і
статус правового інституту.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ І КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ В УКРАЇНІ…

Прагнучи наблизити теорію кон"
ституційного права до практики, про"
фесори Т. Хабриєва і В. Чиркін ді"
йшли висновку, що «немає такого
органу державної влади, який би міг
оцінити конституційність дій консти"
туційних суддів, тому, безумовно,
діяльність конституційного суду по"
винна мати визначені межі» [12, 302].
З цією метою відомі вчені"консти"
туціоналісти пропонують скористати"
ся принципом самообмеження, ствер"
джуючи, що самообмеження влади —
це її реалізація. За її межами є підста"
ви говорити про зловживання правом,
оскільки не береться до уваги стриму"
ючий чинник (предмет ведення і
компетенції конституційних меж).
Мимоволі Конституційний Суд може
опинитися в ролі суб’єкта влади, який
нехтує законодавчими вимогами, і
тоді невиключною є можливість втру"
чання в компетенцію законодавчих і
виконавчих органів. Це можливо, ко"
ли право на офіційне тлумачення Кон"
ституції і законів буде реалізовано
Конституційним Судом України в
сенсі заповнення прогалин не лише в
інтерпретації правової норми, а й у
створенні нормативного розуміння
змісту і значення для законодавця су"
дових висновків імперативного харак"
теру. На цьому доводиться акцентува"
ти увагу, оскільки принцип «коректно"
го самообмеження суддів» пов’язаний
скоріш з їх правосвідомістю, етично"
психологічним станом, високою пра"
вовою культурою і теоретичною само"
достатністю, що є гарантіями досяг"
нення мети конституційної юрисдикції
в системі поділу влади в державі.
Підтвердженням актуальності пи"
тання про самообмеження Консти"
туційного Суду може служити його
практика. Так, в Ухвалі Конститу"
ційного Суду України від 27 червня
2000 р. № 2"уп про визнання некон"
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ституційними актів, прийнятих на
засіданні частини народних депутатів
у приміщенні Українського дому
21 січня 2000 р., була визначена право"
ва позиція про те, що єдиний орган
конституційної юрисдикції не має
права втручатися в політичні та внут"
рішньоорганізаційні питання діяль"
ності Верховної Ради, вдосконалюва"
ти чинні нормативні акти, заповнюва"
ти існуючі в них прогалини [13]. Через
деякий час в іншому Рішенні Консти"
туційного Суду України від 7 червня
2009 р. № 17"рп/2009 був визнаний
неконституційним Закон України про
внесення змін до деяких законів
України, в якому уточнювалися про"
цесуальні повноваження Конститу"
ційного Суду України, були виокрем"
лені особливості провадження у спра"
вах про спори дотримання наданої
компетенції й усунення причин зло"
вживання правом на конституційне
подання.
Верховна Рада України зазначеним
Законом прагнула ввести у процедур"
ні питання розумні строки розгляду
справ Конституційним Судом, які
стосувалися імпічменту Президента
України, оскарження постанов уряду
та інших питань, що входять в юрис"
дикцію Суду. Після того як було подо"
лано вето Президента на зазначений
Закон, мало місце подання про некон"
ституційність, що надійшло до Суду
від Президента України. Оскільки За"
кон безпосередньо торкався діяль"
ності Суду, ця обставина була серйоз"
ною причиною для допустимості роз"
гляду самої справи з позицій правових
оцінок. Уникаючи будь"яких ознак
критики, зазначимо, що суддям важ"
ливо було принципово поставитися до
самого факту необхідності самообме"
ження, коли це стосувалося винятко"
вого права законодавця регулювати
юрисдикційну діяльність Консти"
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туційного Суду, а значить виступати
для нього «суддею у власній справі»
означало свідомо поставити під сумнів
юридичний професіоналізм суддів, які
не уникнули спокуси судити про те,
що належить виключно законодавчій
владі. У зарубіжній літературі склала"
ся стійка думка про те, коли склад су"
ду опиняється поза дією принципу
самообмеження конституційної юрис"
дикції, тоді виникає серйозна пробле"
ма втручання Конституційного Суду в
конституційні межі інших органів вла"
ди, а значить, розширюються межі
Конституції, яка може тлумачитися чи
то розширювально, чи то обмежуваль"
но, і тим самим не виключається етич"
но"правова шкода державі, суспіль"
ству і людині.
У наведеному порівнянні позицій
Конституційного Суду вбачаються
різні підходи, що мали місце в кон"
кретних складах суддів (термін повно"
важень дев’ять років). З одного боку,
їх принципова позиція щодо суворого
виконання вимог Конституції, а з дру"
гого — демонстрація стримування за"
конодавця, коли він має намір упоряд"
кувати процесуальні повноваження
Суду, забезпечити дотримання про"
цедури конституційного судочинства і
при цьому уникнути випадків зловжи"
вання правом з боку ініціаторів судо"
вих справ. У зв’язку з цим А. Токвіль
ще у 1835 р. підкреслював: «Коли суд"
дя заперечує дійсність якого"небудь
Закону в ході складних дебатів і без
якої"небудь конкретної мети, то зна"
чущість такого звернення в очах
публіки зменшується» [14]. У цьому
випадку мета Закону, сприйнята нега"
тивно самим Судом щодо процесуаль"
них повноважень, цілком очевидна та
зрозуміла. Звичайно, Конституційний
Суд міг вчинити інакше, адже він ми"
моволі у спорі з Верховною Радою за
заявленою ініціативою Президента
42

України про компетенцію Суду фак"
тично став стороною у спорі з пере"
важним правом визнавати будь"який
закон таким, який не відповідає його
розумінню нормам Конституції, а зна"
чить, не відповідає його інтересам. Не
применшуючи авторитету Конститу"
ційного Суду України, його ролі в
утвердженні конституціоналізації, все
ж слід звернутися до думки судді у
відставці, відомого теоретика права,
професора М. Козюбри. Визнаючи об"
ґрунтованість його висновків у дослі"
дженні взаємозв’язків категорій вер"
ховенства права, законності та законо"
давчої влади, видається досить кри"
тичною його думка про посилення
судової влади, оскільки необхідними є
«межі такого посилення, які б оберіга"
ли суспільство від надмірної концент"
рації влади в руках певної групи, що
перетворила верховенство права у
верховенство суддів, що суперечить
принципу поділу влади» [15].
Для дослідження конституційної
юрисдикції важливо визначитися —
наскільки самообмеження повинне
бути присутнім при реалізації повно"
важень Конституційного Суду, адже
він є вищим охоронцем конституцій"
ності держави, і, отже, не лише кон"
тролює дотримання Конституції, а й
зобов’язаний суворо виконувати при"
писи Основного Закону, в якому
закріплений статус Конституційного
Суду України (статті 147–153 Консти"
туції України).
Це означає, що самообмеження
конституційного правосуддя повинно
проявлятися кожного разу, коли судо"
ва справа вказує на спір про право,
коли присутня небезпека увійти в
політичну площину, де право нерідко
підкоряється інтересам політики, а це
може слугувати прямим сигналом для
розуміння кваліфікованими суддями
місця і ролі конституційної юрис"
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дикції при прийнятті рішень. Само"
обмеження — це ознака самостійності
конституційного правосуддя, його
призначення бути судом, в якому
принцип верховенства права стає ре"
ально відчутним у встановленні кон"
ституційності правових актів. Межі
конституційної юрисдикції необхідні
не лише для самого Конституційного
Суду, а й для всіх інших органів право"
суддя, оскільки критерій з’ясування
належного предмета ведення визначає
підсудність спору, правильно орієнтує
заявника на можливість через право
встановити істину в спірних право"
відносинах. Однак якщо виходити із
стабільності конституційного статусу
і розуміння доктрини конституційної
юрисдикції, навряд чи можна погоди"
тися з Л. Лазаревим, який вважає, що
межі (вони пов’язані з самообмежен"
ням) не є щось раз і назавжди дане.
Вони можуть розширюватися, звужу"
ватися, уточнюватися через ті або інші
об’єктивні та суб’єктивні причини,
особливо в перехідний період розвит"
ку суспільства [16]. Якщо допустити
подібну практику й орієнтувати Кон"
ституційний Суд на такі в перспективі
довільні дії щодо юрисдикції, дуже не"
передбачувані наслідки неодмінно
з’являться в найбільш негативному
вираженні. Виникне багато причин
(спокус) для Конституційного Суду
вийти за межі своїх повноважень кож"
ного разу при розгляді справи під
сильним владно"політичним впливом
на очікувані результати консти"
туційного нормоконтролю.
Для конституційного правосуддя
принципове значення має застосуван"
ня конституційних принципів, які без"
посередньо формують кожну його
правову позицію у застосуванні кон"
ституційної юрисдикції. У розумінні
розгляду прийнятної справи в поряд"
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ку конституційного правосуддя за
предметом, ініційованим перед Кон"
ституційним Судом України, особли"
во відчутною в цьому відношенні є
проблема застосування принципу вер"
ховенства права.
Одразу постає запитання: за яких
умов і обставин можна побачити
універсальний характер цього прин"
ципу? Нам здається найбільш прий"
нятним науковий підхід учених"філо"
софів, які вважають, що «боротьба за
право сьогодні обтяжена тією обстави"
ною, що поняття інстанції як абстракт"
ної здатності до авторитетного су"
дження про статус про належне вже не
збігається з поняттям органу держав"
ної влади». Саме вчені філософії права
дотримуються наукової позиції, яка
висвітлює сутність конституційного
принципу верховенства права. Вони
вважають цілком обґрунтовано, що
«свобода індивіда у праві виступає в
його виборі авторитетної інстанції та
визначенні правосуб’єктності свого
контрагента…» [17]. Зазначені су"
дження відображають сучасну пози"
цію юриспруденції: слід остерігатися
банального читання і незаперечності
абстрактних уявлень про «верховенст"
во права», якщо право та його принци"
пи є тлумаченням авторів, вражених
власною неспроможністю [18].
Мабуть, дискусія щодо понятійно"
го апарату, до якого належить «верхо"
венство права» з позиції науки філо"
софії права, зокрема, порівняно з
такою відомою категорією філософії,
як «заперечення заперечень», що влас"
не побачили деякі дослідники у «пану"
ванні верховенства права», у цьому
контексті позбавлено будь"якого сен"
су, оскільки тавтологія і надумані
сентенції — це не кращий зразок кри"
тичного мислення в юридичній науці.
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імені Ярослава Мудрого)

П

опри те, що з моменту створен"
ня Конституційного Суду Ук"
раїни (КСУ) минуло вже
13 років, досі залишилось чимало не"
вирішених питань, пов’язаних із ор"
ганізацією діяльності цього єдиного
органу конституційної юрисдикції та
порядком розгляду ним справ (вклю"
чаючи і гарантування громадянам до"
ступу до конституційного судочинст"
ва), так і суто доктринальні питання
державно"правового розвитку, які хо"
ча й висвітлені в правових позиціях
КСУ, проте їх розкриття Судом є
досить суперечливим та неоднознач"
ним. На окремих із таких проблемних
моментів у становленні конституцій"
ної юрисдикції хотілося б зупинитися
детальніше.
Насамперед після постановлення
Судом рішень у справах про перевірку
на конституційність законів про Дер"
жавний бюджет збільшилась кількість
рішень судів загальної юрисдикції, в
яких вони задовольняли позовні ви"
моги в частині стягнення заборгова"
ності за соціальні виплати, посилаю"
чись на преюдиціальний характер цих
актів органу конституційної юрис"
дикції. Нагадаємо, що відповідно до

ст. 74 Закону України «Про Консти"
туційний Суд України» КСУ може
вказати на преюдиціальність свого
рішення при розгляді судами загаль"
ної юрисдикції позовів у зв'язку з пра"
вовідносинами, що виникли внаслідок
дії неконституційного акта.
Цим правом КСУ скористався за
період, що аналізується, п’ять разів:
у справі щодо стажу наукової роботи
(Рішення від 19 червня 2001 р.
№ 9"рп/2001); у справі про відшкоду"
вання шкоди державою (Рішення від
3 жовтня 2001 р. № 12"рп/2001);
у справі про соціальні гарантії грома"
дян (Рішення від 9 липня 2007 р.
№ 6"рп/2007); у справі щодо предмета
та змісту закону про Державний бю"
джет України (Рішення від 22 травня
2008 р. № 10"рп/2008); у справі щодо
конституційності пункту 10 постано"
ви Кабінету Міністрів України «Деякі
питання соціального захисту окремих
категорій громадян» (Рішення від
8 вересня 2009 р. № 19"рп/2009). Як
бачимо, у всіх без винятку випадках
йдеться про відновлення порушених
соціальних прав громадян.
При аналізі цих рішень можемо
помітити досить поверхову аргумента"
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цію, яку застосовував Суд для обґрун"
тування надання згаданим рішенням
преюдиціального характеру. Насампе"
ред помічаємо, що у двох із п’яти ана"
лізованих рішень (а саме у рішеннях у
справі про соціальні гарантії громадян
та у справі щодо предмета та змісту за"
кону про Державний бюджет України)
відсутня будь"яка аргументація щодо
необхідності запровадження правила,
передбаченого ст. 74 Закону України
«Про Конституційний Суд України».
Що стосується інших трьох рішень
Суду, то застосована в них аргумен"
тація є явно недостатньою для того,
щоб говорити про повноцінне обґрун"
тування органом конституційної юри"
сдикції потреби в «преюдиціальній»
силі рішень. Так, у рішенні у справі що"
до стажу наукової роботи КСУ вдався
до такої мотивації застосування ст. 74
Закону: «Враховуючи, що положення
Постанови № 923, яке не відповідає
Конституції України, застосовувалось
при призначенні пенсій та грошових
допомог у разі виходу на пенсію науко"
вим (науково"педагогічним) працівни"
кам, Конституційний Суд України на
основі ст. 74 Закону України «Про
Конституційний Суд України» вказує
на преюдиціальність свого рішення»
(п. 5 мотивувальної частини рішення).
Подібною була аргументація Суду й у
двох інших рішеннях.
З цього приводу певну цікавість
становить виокремлення рішень КСУ,
в яких Суд прямо, не цитуючи норму
ст. 74 Закону, застосовував згадане
«преюдиціальне» правило. На одне з
таких рішень звертає увагу Г. Христо"
ва. Йдеться про Рішення у справі що"
до несумісності депутатського манда"
та від 13 травня 1997 р. № 1"зп.
У пункті 6 резолютивної частини
Рішення було зазначено, що «рішення
судів загальної юрисдикції про дост"
рокове припинення повноважень на"
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родних депутатів України на підставі
ст. 78 Конституції України у зв’язку з
рішенням КСУ підлягають перегля"
ду» [1, 124].
В іншому випадку Суд, знову ж
прямо не використовуючи правило
преюдиціальності, забороняв поши"
рювати своє рішення на правовідноси"
ни, що виникли внаслідок дії акта,
визнаного неконституційним. Як при"
клад можна назвати Рішення у справі
щодо призначення заступників голів
місцевих державних адміністрацій від
24 грудня 1997 р. № 8"зп КС [1, 124].
Про те, що згадане Рішення КСУ має
відношення до питання преюдиціаль"
ності, свідчить посилання Судом при
винесенні Рішення на ст. 74 Закону
(дивним при цьому є те, що у поперед"
ньому Рішенні (у справі щодо не"
сумісності депутатського мандата) ор"
ган конституційної юрисдикції не зро"
бив необхідного посилання на ст. 74).
Отже, маємо на сьогодні ситуацію,
коли право на визнання за власними
рішеннями преюдиціального характе"
ру стало звичною практикою для КСУ.
Правда, при цьому обґрунтування за"
стосування такого заходу не отримало
доктринального характеру, оскільки
правові позиції Суду щодо необхід"
ності надання преюдиціальної сили
своєму рішенню мають настільки по"
верховий та формальний характер, що
не дають можливості сформулювати
цілісну схему аргументації викорис"
тання ст. 74 Закону. Можемо лише
припустити, що КСУ вдається до та"
кого кроку, коли йдеться про мас"
штабні порушення соціальних прав
громадян внаслідок ухвалення вищи"
ми органами влади неконституційних
актів у бюджетно"фінансовій сфері.
Не дає чіткості у розумінні ст. 74
Закону вивчення стенограм обгово"
рення проекту закону України «Про
Конституційний Суд України» на пле"
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нарних засіданнях Верховної Ради Ук"
раїни. Так, під час обговорення проек"
ту цього Закону в другому читанні на
засіданні парламенту 18 вересня
1996 р. ця норма через її відсутність у
тексті взагалі не розглядалась, а при
обговоренні проекту у третьому чи"
танні (3 та 16 жовтня 1996 р.) аналізу"
вались лише ті положення, які на
засіданні Погоджувальної ради викли"
кали дискусію, а серед них цієї норми
також не було. Таким чином, дослі"
джувати зміст цієї норми можемо, на"
самперед, з точки зору доктринально"
го усвідомлення дії актів органів кон"
ституційного судочинства в часі, прак"
тики використання цієї норми Судом
та зарубіжного досвіду законодавчої
регламентації подібних питань.
Насамперед те, що стосується тео"
ретико"методологічної складової цьо"
го питання, то аналіз категорій, що бу"
ли використані при конструюванні
норми ст. 74, ще більше заплутує ситу"
ацію. Оскільки поняття преюдиціаль"
ності у традиційному його розумінні у
процесуально"правових науках фак"
тично не має жодних логічних зв’язків
із подальшою фразою «при розгляді
судами загальної юрисдикції позовів у
зв’язку з правовідносинами, що ви"
никли внаслідок дії неконституційно"
го акта». На цьому абсолютно слушно
акцентували увагу у своїй праці
Ю. Білоусов та А. Івановська [2, 61].
Дійсно, якби ми розглядали пре"
юдиціальність у конституційному су"
дочинстві саме у традиційному ро"
зумінні, то це б означало, що в тому
випадку, коли у процесі розгляду
справи в КСУ будуть встановлені й
перевірені певні обставини і це знайде
відображення в рішенні Суду, то на"
далі при розгляді справи в суді загаль"
ної юрисдикції такі обставини вважа"
тимуться такими, що не підлягають
доведенню.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

Подібного роду преюдиціальні пра"
вила можемо зустріти в процесуаль"
них кодексах, зокрема в ч. 3 ст. 61
ЦПК України та ч. 1 ст. 72 Кодексу ад"
міністративного судочинства України
(КАСУ). При цьому звертаємо увагу
на те, що в обох випадках йдеться ли"
ше про обставини, які були встанов"
лені судовим рішенням у цивільних,
адміністративних та господарських
справах, тобто у зазначеному переліку
відсутня згадка про встановлення об"
ставини в конституційному судо"
чинстві.
Мабуть, при конструюванні згада"
них норм процесуальних законів дала"
ся взнаки доктрина абстрактного кон"
тролю, яка містить розгляд органом
конституційного судочинства питань
факту (див., наприклад, Ухвалу КСУ
від 27 грудня 2001 р. № 47"у/2001) та
яка на момент прийняття зазначених
процесуальних нормативно"правових
актів уже мала своє належне відобра"
ження у рішеннях Суду.
Натомість, більш вагомим у цьому
контексті є зв’язок правила ст. 74 За"
кону України «Про Конституційний
Суд України» з інститутом перегляду
справ за нововиявленими обставина"
ми. Так, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 245 КАСУ
підставою перегляду справи за ново"
виявленими обставинами є, зокрема,
встановлення Судом неконституцій"
ності закону, іншого правового акта чи
їх окремого положення, застосованого
Судом при вирішенні справи, якщо
рішення Суду ще не виконано. Ана"
логічну норму можемо віднайти і в
ЦПК України (п. 4 ч. 2 ст. 361) (на"
томість подібного нормативного при"
пису ми не зустрінемо у ГПК України
та КПК України). З одного боку, може
видатися, що через формулювання
згаданих норм ніякого логічного зв’яз"
ку між інститутом перегляду справ у
загальному судочинстві та преюди"
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ціальністю рішень КСУ немає, оскіль"
ки у зазначених нормах КАСУ та ЦПК
України йдеться про усі рішення Суду,
а не тільки про ті з них, яким КСУ на"
дав характер преюдиціального. На"
томість, відповідно до роз’яснень Пле"
нуму Верховного Суду України, сфор"
мульованих у постанові Пленуму
«Про практику перегляду судами у
зв'язку з нововиявленими обставина"
ми рішень, ухвал і постанов у ци"
вільних справах, що набрали законної
сили» від 27 лютого 1981 р. № 1, в аб"
заці 1 п. 5 цієї постанови чітко зазна"
чається, що як нововиявлені обстави"
ни може розглядатись, зокрема, вка"
зівка КСУ про преюдиціальність його
рішення при розгляді судами загаль"
ної юрисдикції позовів, пов’язаних із
правовідносинами, що виникли вна"
слідок дії неконституційного акта.
При цьому слід зазначити, що ця по"
станова Пленуму не була змінена
внаслідок прийняття нового ЦПК
України 2004 р. І фактично у цій по"
станові Пленуму Верховного Суду да"
вав роз’яснення з приводу застосуван"
ня судами п. 5 абзацу 2 ст. 3472 ЦПК
України 1963 р., в якому зазначалося,
що підставою для перегляду справ за
нововиявленими обставинами є «ви"
знання неконституційним закону,
який був застосований судом при
вирішенні справи». Тобто в цьому ви"
падку була відсутня вказівка на те, що
підлягають перегляду справи, рішення
з яких ще не було виконано.
Окрім цього, слід також зважити на
той факт, що до ухвалення чинних
ЦПК України і КАСУ переважна біль"
шість адміністративних справ розгля"
далась у порядку, визначеному ЦПК
1963 р., а також через відсутність
відповідних роз’яснень Вищого ад"
міністративного суду України (ВАСУ)
з приводу застосування положень
КАСУ в частини перегляду справ за
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нововиявленими обставинами, адмі"
ністративні суди, зокрема й ВАСУ, при
аргументації своїх рішень у порядку
перегляду справ за нововиявленими
обставинами посилаються на вказану
постанову Пленуму Верховного Суду
України (як приклад, ухвали ВАСУ
від 29 листопада 2006 р. № 407395
(згідно з даними Єдиного державного
реєстру судових рішень) та від 30 лис"
топада 2006 р. у справі № 404269).
Якщо аналізувати конкретні випад"
ки застосування судами положень про
визнання закону неконституційним
як підставу для перегляду справи за
нововиявленими обставинами, то до"
сить ілюстративною в цьому відно"
шенні є ухвала ВАСУ від 16 січня
2007 р. № 519709. Фабула справи по"
лягала в тому, що у січні 2004 р. пози"
вач звернувся до Суду з заявою про
перегляд за нововиявленими обстави"
нами рішення Шевченківського ра"
йонного суду м. Києва від 29 березня
2002 р., ухваленого у справі за його
скаргою на рішення територіальної
виборчої комісії Шевченківської
районної у м. Києві ради про скасу"
вання реєстрації його кандидатом у
депутати райради. Вимоги обґрунто"
вував тим, що цим рішенням суду
позивачеві було відмовлено в задово"
ленні позову, оскільки реєстрація була
скасована виборчою комісією у зв’яз"
ку з тим, що він не проживав у Шев"
ченківському районі м. Києва, а відпо"
відно до ст. 30 Закону України «Про
вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних міських голів»
громадяни, які самовисуваються, мо"
жуть бути зареєстровані кандидатами
лише за умови, якщо вони прожива"
ють або працюють у виборчому окрузі.
Однак Рішенням КСУ від 23 жовтня
2003 р. № 17"рп/2003 зазначена норма
визнана неконституційною. У зв’язку
з цим позивач вважав, що це Рішення
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КСУ є нововиявленою обставиною, а
тому просив скасувати рішення Шев"
ченківського районного суду м. Києва
від 29 березня 2002 р.
Однак такі вимоги скаржника не
були підтримання ні Шевченківським
районним судом, ні Апеляційним
судом м. Києва, ні ВАСУ. При цьому
аргументація ВАСУ полягала в тако"
му. «Судами попередніх інстанцій ус"
тановлено, що в Рішенні Консти"
туційного Суду України, на яке поси"
лається заявник, відсутні вказівки на
його преюдиціальність, а лише вказа"
но, що положення частини 3 статті 30
Закону України «Про вибори депу"
татів місцевих рад та сільських, се"
лищних міських голів» втрачають
чинність з дня ухвалення цього Рішен"
ня, тобто з 23 жовтня 2003 року. Отже,
правильними є висновки судів про те,
що в даному випадку Рішення Консти"
туційного Суду України від 23 жовтня
2003 року № 17"рп/2003 не є новови"
явленою обставиною, оскільки воно не
має преюдиціальності» [3, 61].
Водночас такий погляд на преюди"
ціальність не є одностайним у науко"
вому середовищі. Так, колишній Голо"
ва КСУ М. Селівон стверджує, що, не"
зважаючи на наявність чи відсутність
у Рішенні КСУ вказівки на його пре"
юдиціальність, воно є підставою для
перегляду рішень судів загальної юри"
сдикції за нововиявленими обставина"
ми [4, 767].
Знову ж таки, автори Науково"
практичного коментаря до ЦПК Ук"
раїни зазначають, що для перегляду
справи у зв’язку з визнанням закону
неконституційним обов’язковою є на"
явність таких трьох умов у сукупності:
визнання акта Судом неконсти"
туційним; застосування цього акта Су"
дом при вирішенні цивільної справи і
покладення його в основу судового
рішення; таке рішення суду загальної
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юрисдикції ще не було виконано [5,
690]. Тобто серед цього переліку
вказівки Судом на преюдиціальність
свого рішення не розглядаються
дослідниками як обов’язкова умова
для перегляду справи за нововиявле"
ними обставинами. Не вказують на не"
обхідність надання Судом своєму рі"
шенню статусу преюдиціального як
умови визнання ухвалення такого
рішення, як нововиявленої обставини
й автори Науково"практичного комен"
таря до КАСУ [6, 575–576].
Іншим вагомим джерелом для роз"
криття справжньої сутності такої зво"
ротної дії актів органів консти"
туційного судочинства є зарубіжна
практика законодавчої регламентації
конституційного судочинства.
Що стосується країн із усталеними
демократичними традиціями, то на"
самперед звернемо увагу на досвід
правового регулювання діяльності
Федерального конституційного суду
Німеччини, який, за свідченнями роз"
робників чинного Закону «Про Кон"
ституційний Суд України», став під"
ґрунтям для створення законодавчої
бази діяльності вітчизняного органу
конституційного судочинства. Так,
відповідно до абзацу 1 § 79 Закону
ФРН «Про Федеральний консти"
туційний суд» дозволяється понов"
лення провадження у кримінальній
справі, вирок за якою вже набрав чин"
ності, у тому випадку, коли норма, на
підставі якої був винесений вирок, на"
далі була визнана Конституційним
Судом неконституційною [7, 282]. На
думку німецького конституціоналіста
К. Хессе, подібна зворотна сила
рішень Суду розповсюджується також
на інші судові та правозастосовні акти,
які після ухвалення рішення про не"
конституційність відповідного закону
«втрачають з цього моменту правову
основу» [8, 322]. Рішення ж, які не бу"
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ли переглянуті (чи не підлягають пе"
регляду), в будь"якому випадку не
підлягають виконанню. При цьому, що
є вкрай важливим для вітчизняної
практики конституційного судочинст"
ва, «претензії щодо збагачення, яке не
відбулося, виключаються» [8, 322].
Аналогічним є правове регулювання
зворотної дії актів органу консти"
туційної юрисдикції й в Угорщині (ч. 3
ст. 43 Закону Угорщини «Про Консти"
туційний Суд» від 1989 р. № XXXII).
Разом з тим слід мати на увазі на"
явність у системі конституційного су"
дочинства зазначених країн інституту
індивідуальної конституційної скарги,
і, як доводить практика, переважна
більшість рішень конституційних
судів ухвалюється саме на основі роз"
гляду таких конституційних скарг
(для прикладу, за період з 1951 по
2005 рр. понад 96 % справ у Федераль"
ному конституційному суді Німеччи"
ни було розглянуто саме за індивіду"
альними скаргами [7, 255]).
Зазначимо, що подібні варіанти
вирішення питання про зворотну дію
актів органів конституційної юрис"
дикції не є універсальними для всіх
європейських країн. Так, відповідно до
ч. 2 ст. 45 Закону Словенії «Про Кон"
ституційний Суд», якщо при визнанні
Судом неконституційності чи неза"
конності акта, виданого на реалізацію
владних повноважень, Суд визнає за
необхідне усунення шкідливих наслід"
ків такої неконституційності, він ухва"
лює рішення про скасування такого
акта, яке має зворотну силу. Це озна"
чає, насамперед, що будь"яка особа,
яка зазнала шкідливих наслідків у
зв’язку із прийняттям такого акта, має
право вимагати усунення таких на"
слідків. Якщо шкода завдана прийнят"
тям індивідуального рішення, засно"
ваного на неконституційному акті, то
особа може вимагати, щоб орган, який
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прийняв це індивідуальне рішення у
першій інстанції, змінив його або ж
скасував (ч. 1 ст. 46 Закону).
На пострадянському просторі до"
сить уживаною є формула, відповідно
до якої «рішення судів та інших право"
застосовчих органів, заснованих на
такому законі або іншому нормативно"
му правову акті (йдеться про закони та
акти, визнані неконституційними через
те, що вони обмежують конституційні
права і свободи людини. — Ю. Б.), вико"
нанню не підлягають» (ч. 2 ст. 39 Указу
Президента Республіки Казахстан, що
має силу конституційного закону, «Про
Конституційну Раду Республіки Ка"
захстан» від 29 грудня 1995 р.). У Ли"
товській Республіці до цієї формули
додана обов’язкова вимога щодо того,
що це правило застосовується лише
тоді, коли «такі рішення не були вико"
нані до введення в дію відповідної
постанови Конституційного Суду»
(ч. 4 ст. 72 Закону Литовської Рес"
публіки «Про Конституційний Суд»
від 3 лютого 1993 р.). У Російській Фе"
дерації згадана формула розширена за
рахунок вимоги обов’язкового перегля"
ду подібного роду рішень, але у випад"
ках, встановлених федеральним зако"
ном (ч. 3 ст. 79 Федерального консти"
туційного закону «Про Консти"
туційний Суд Російської Федерації»
від 21 липня 1994 р.). Зокрема, може
йтися про випадок, коли за наслідками
розгляду індивідуальної чи колектив"
ної конституційної скарги Суд визнає
закон, який був застосований у
відповідній конкретній справі, некон"
ституційним (ч. 2 ст. 100 Федерального
конституційного закону «Про Консти"
туційний Суд Російської Федерації»).
До речі, свого часу Конституційний
Суд Росії роз’яснив зміст ч. 3 ст. 79 Фе"
дерального конституційного закону в
частині кола випадків, на які розповсю"
джується ситуація можливості пере"
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гляду рішень. На думку Суду, якщо не
має місця ситуація, описана у ч. 2
ст. 100, то прийняття Судом рішення
про визнання неконституційним зако"
ну слід розглядати як нововиявлену
обставину (п. 2 мотивувальної части"
ни Ухвали КСУ від 14 січня 1999 р.
№ 4"О) [9, 156–157].
Повертаючись до української прак"
тики, варто зважити на те, що вітчиз"
няні суди здебільшого розглядають
преюдиціальний характер рішень
КСУ саме як надання Судом зворот"
ної дії своєму рішенню, тобто втрату
чинності неконституційним актом не з
моменту ухвалення відповідного
рішення Суду, а з дати, коли цей акт
набув чинності (як приклад постанова
Рівненського окружного адміністра"
тивного суду у справі від 28 серпня
2008 р. № 2"а"2471/8 [10]).
Таким чином, можемо констатува"
ти такі моменти.
1. Формулювання ст. 74 Закону
України «Про Конституційний Суд
України» є досить суперечливим і
викликає неоднозначне розуміння йо"
го на практиці. Насамперед така неод"
нозначність виявляється в тому, що
окремі суди розуміють преюдиціаль"
ність як зворотну дію рішення КСУ,
інші ж розглядають преюдиціальність
у тому сенсі, в якому ця категорія ви"
користовується в інших процесуаль"
них галузях.
2. На думку вищих судових ін"
станцій, преюдиціальний характер
рішень органу конституційної юрис"
дикції означає насамперед те, що вине"
сення таких рішень є підставою для
перегляду справ за нововиявленими
обставинами, при тому що подібна ви"
мога (про вказівку Судом на пре"
юдиціальний характер свого рішення)
не передбачається відповідними нор"
мами процесуальних кодексів.
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3. Незважаючи на нечисленність
випадків застосування правила ст. 74
Закону України «Про Конституцій"
ний Суд України», майже кожного ра"
зу йшлося про надання преюдиціаль"
ного значення рішенням Суду, в яких
він визнавав неконституційним обме"
ження соціальних виплат чи нехту"
вання державою інших соціальних
стандартів. Разом з тим, як доводить
подальша практика судового захисту,
порушення таких соціальних прав, їх
відновлення (у частині повернення
неотриманої суми соціальних виплат)
є практично нездійсненним через
особливості бюджетного процесу.
4. У законодавстві про функціону"
вання органів конституційної юрис"
дикції зарубіжних країн найбільш роз"
повсюдженим випадком фактичного
надання зворотної дії рішенням кон"
ституційних судів, яка виявляється у
перегляді рішень судів загальної юри"
сдикції, є ситуація з визнанням некон"
ституційним акта, на підставі якого
був винесений вирок у кримінальній
справі. В інших же випадках може
йтися про перегляд за наслідками ви"
знання неконституційними відповід"
них нормативних актів судових та
правозастосовних рішень, ухвалених
на підставі цих актів, у межах розгля"
ду Судом індивідуальної консти"
туційної скарги.
5. Особливим чином вирішується
питання про розгляд і визнання не"
конституційними актів бюджетно"
фінансового законодавства в зарубіж"
ному законодавстві. Певну цікавість
може становити досвід нормативного
вирішення цього питання у Польщі.
По"перше, згідно з ч. 2 ст. 224 Консти"
туції Польщі, Конституційний Трибу"
нал має право здійснювати попередній
конституційний контроль щодо бю"
джетного закону. Трибунал перевіряє
такий закон за поданням Президента
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до його підписання. По"друге, особли"
вим чином вирішується питання щодо
набуття чинності тими рішеннями
Трибуналу, які пов’язані з фінансови"
ми витратами, не передбаченими бю"
джетним законом: у такому випадку
Трибунал визначає строк втрати сили
неконституційного акта після озна"
йомлення з думкою Ради Міністрів
(ч. 3 ст. 190 Конституції).
6. Питання щодо преюдиціальності
рішень Суду не може бути вирішено
однозначно на користь наявності чи
відсутності у рішень Суду, визнаних
преюдиціальними, зворотної сили. Так
само як і питання про те, чи стосується
преюдиціальність рішень Суду ви"
ключно ситуації з переглядом ухвале"
них попередньо рішень судів загальної
юрисдикції за нововиявленими обста"
винами, чи йдеться як про перегляд
попередніх рішень, так і про мож"
ливість поновлення в судовому поряд"
ку порушених прав з моменту набуття
чинності, визнаного неконституцій"
ним акта. Як на нас, то це питання має
вирішуватися швидше на користь ви"
ключного розгляду преюдиціального
характеру рішень КСУ як підстави
перегляду рішень судів загальної юри"
сдикції за нововиявленими обставина"
ми. Адже інакше КСУ мав би вказува"

ти на преюдиціальність свого рішення
не тільки судам, а й іншим правозасто"
совним органам, які ухвалили рішен"
ня на основі неконституційної норми.
Інакше важко було б збагнути «право"
відновлювальний» характер преюди"
ціальних рішень.
На наше глибоке переконання, ми
будемо залишатися заручниками такої
ситуації з невизначеністю правової
природи преюдиціальних рішень КСУ
доти, поки не буде реформовано зако"
нодавство у сфері конституційного
судочинства на нових доктринальних
засадах, які будуть передбачати мож"
ливість індивідуального звернення
громадян до суду, чітку вказівку на до"
лю тих правозастосовних рішень, які
були ухвалені на підставі неконсти"
туційного акта, та особливе прова"
дження з перевірки на конститу"
ційність бюджетно"фінансових норма"
тивних актів. До цього часу в судо"
чинстві будуть виникати серйозні
ускладнення, як із застосуванням
преюдиціальних рішень органу кон"
ституційного судочинства, так і з
реалізацію рішень судів загальної
юрисдикції, заснованих на згаданій
преюдиціальності, особливо у випадку
з відновленням порушених соціаль"
них прав.
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Барабаш Ю. Г. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питан %
ня теорії та практики
Анотація. У статті аналізуються юридичні наслідки надання Конституційним Судом України
преюдиціального характеру своїм рішенням. Досліджується практика застосування судами
загальної юрисдикції правила про преюдиціальність рішень Суду, вивчається зарубіжне зако%
нодавство з питання зворотної дії рішень органів конституційної юрисдикції. Робляться виснов%
ки про можливі шляхи усунення неоднозначностей у розумінні преюдиціального характеру
рішень КСУ.
Ключові слова: рішення КСУ, преюдиціальність, нововиявлені обставини, зворотна дія.
Барабаш Ю. Г. Преюдициальность решений Конституционного Суда Украины: проблем%
ные вопросы теории и практики
Аннотация. В статье анализируются юридические последствия предоставления Конституци%
онным Судом Украины преюдициального характера своим решениям. Исследуется практика
применения судами общей юрисдикции правила о преюдициальности решений Суда, изучает%
ся зарубежное законодательство по вопросу обратной силы решений органов конституцион%
ной юрисдикции. Делаются выводы о возможных путях устранения неоднозначностей в пони%
мании преюдициального характера решений КСУ.
Ключевые слова: решения КСУ, преюдициальность, нововыявленные обстоятельства, об%
ратная сила.
Barabash Yu. Prejudicialness of decisions of the Constitutional Court of Ukraine: problem ques%
tions of theory and practice
Annotation. In the article the legal consequences of grant of prejudicialness character by the
Constitutional Court to its decisions are analysed. Practice of application of general jurisdictions
courts the rule of prejudicialness of decisions of Court is explored, a foreign legislation is studied on
a question the reverse action of decisions of organs of constitutional jurisdiction. Conclusions are
drawn about the possible ways of removal of different interpretations of prejudicialness character of
decisions of Court.
Key words: decision of Constitutional Court, prejudicialness, newly%discovered evidence,
retroactive effect.
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І

дея і практика конституційного
правосуддя, що концентровано ви"
разилися у створенні й функціону"
ванні в Європі спеціалізованих судо"
вих інституцій — конституційних су"
дів, диктувалися загалом необхідністю
захисту конституційного порядку, ви"
роблення правових засобів лімітації
законодавчої та виконавчої влади. Ві"
домо, що в другій половині ХХ ст. кон"
ституційні суди перетворилися на
значну складову конституціоналізму,
стали засобом захисту й одночасно
розвитку конституційного порядку
демократичної держави. Актуальність
проблеми визначається й тим, що
Центральна Європа стала власне істо"
ричною батьківщиною конституцій"
ного суду: у 1920 р. такі суди були
створені в Австрії й Чехословаччині.
Метою цієї статті є розкриття
питань організації та діяльності кон"
ституційних судів у державах Цент"
ральної Європи (Польща, Чехія,
Словаччина, Угорщина) у контексті
можливості використання відповідно"
го досвіду в процесі удосконалення ме"
ханізму захисту Конституції України.
Соціалістичні держави зазвичай не
володіли окремим органом конститу"

ційної юрисдикції. У СРСР він був
відсутнім цілковито, у Чехословаччи"
ні загалом та в суб’єктах федерації зо"
крема конституційні суди передбача"
лися конституційним законом 1968 р.,
проте так і не були створені реально.
В Угорщині лише на початку 1980"х
років було створено квазісудовий
орган конституційного нагляду — так
звану конституційно"правову раду.
Перебудова конституційного по"
рядку держав Центральної Європи на
засадах конституціоналізму привела
до зростання ролі конституції. Онов"
лені конституції потребували особли"
вої охорони. Тому з початком демокра"
тичних перетворень створення консти"
туційних судів стало одним із основ"
них і пріоритетних напрямів правової
реформи. Необхідно зазначити, що
після демократичних революцій 1989 р.
у колишніх соціалістичних державах
модель конституційного правосуддя
була сформована під впливом пере"
важно досвіду Конституційного суду
Австрійської Республіки.
У Чехословаччині після «оксами"
тової революції» листопаду 1989 р.
Федеральний конституційний суд бу"
ло створено вже в лютому 1991 р. —

© В. Лемак, 2010
54

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ В ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

зі схваленням 27 лютого 1991 р. кон"
ституційного Закону «Про Консти"
туційний суд ЧСФР» [1]. Якщо за
точку відліку взяти момент створення
незалежних держав Чехії та Словач"
чини (1 січня 1993 р.), то вже в най"
ближчі місяці після цього моменту
конституційні суди отримали належне
законодавче оформлення та інститу"
ційне наповнення. У Польщі й Угор"
щині конституційні суди були ство"
рені на самому початку демократич"
них перетворень.
В Україні навпаки — навіть після
конституювання незалежної держави
в 1991 р. конституційний суд так і не
було створено. Отримавши в 1991 р.
закріплення в Конституції УРСР, а в
1992 р. — окремий закон, консти"
туційний суд реально так і не було
створено. Як відомо, діяльність Кон"
ституційного Суду України (КСУ) бу"
ла розпочата лише в січні 1997 р. —
і вже у цьому перша відмінна риса віт"
чизняного органу конституційного
контролю від аналогічних органів у
державах Центральної Європи. Кон"
статація цього факту означала, по"пер"
ше, що конституювання України як
незалежної держави та створення за"
конодавчих основ для демократизації
її політичної системи здійснювалися
на початку 1990"х років Верховною
Радою України — представницьким
органом з недостатньою легітимацію,
враховуючи характер політичної сис"
теми УРСР на час її виборів у 1990 р.
По"друге, відсутність конституційно"
го суду призводила до значної (часом
непослідовної) динаміки конститу"
ційної системи України, постійних
спроб її неконституційного реформу"
вання. Прикладом такої спроби є Кон"
ституційний договір від 8 червня
1995 р., укладений між Президентом і
більшістю Верховної Ради, котрим не"
конституційно було зупинено більшу
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частину діючої на той час Конституції
УРСР 1978 р. [2].
Більш як за 13 років діяльності КСУ
засвідчили як важливість його досвіду
для становлення українського консти"
туціоналізму, так і існування серйозних
проблем. Тому вважаємо своєчасним
звернення уваги на вирішення ана"
логічних проблем у процесі функціону"
вання органів конституційного право"
суддя держав Центральної Європи,
котрі стали членами ЄС. Необхідно
при цьому розуміти необхідність ура"
хування як системного характеру ста"
тусу конституційних судів та суддів, за
якого кожен компонент такого статусу
доповнюється (чи компенсується)
іншим, так і рівня правової культури в
тому чи іншому суспільстві.
1. Процедури формування консти
туційних судів цих держав спрямовані
на досягнення двох цілей, які залишилися
нездійсненними в Україні, а саме:
а) деполітизацію (департизацію)
процесу отримання повноважень суд"
дями конституційного органу. Особли"
ва загроза в цьому плані висувається з
боку парламентської більшості, струк"
турованої переважно за партійними
депутатськими фракціями;
б) прихід до складу консти"
туційного суду не просто професійних
юристів (наприклад, суддів), а тих із
них, які є авторитетними носіями (і
творцями) правової доктрини.
Способи досягнення таких цілей є
різними. У Словацькій Республіці від"
повідно до нової редакції ст. 134 Кон"
ституції конституційний суд скла"
дається з 13 суддів, причому парла"
мент (Національна рада СР) готує по"
дання з кандидатурами на посади
суддів з розрахунком, щоб їх кількість
удвічі перевищувала кількість вакант"
них посад, а призначення суддів здійс"
нює Президент СР [3].
В Угорській Республіці досвід у
формуванні конституційного суду є
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особливо повчальним для України.
Порядок отримання повноважень суд"
дями конституційного суду визна"
чається в Конституції цієї держави та"
ким способом: «Одинадцять членів
Конституційного суду обираються
Державними зборами. Пропозиції про
кандидатури у члени Конституційно"
го суду висуваються Номінаційною
комісією, що складається з членів де"
путатських партійних фракцій, що во"
лодіють представництвом у Держав"
них зборах. Для обрання членів Кон"
ституційного суду необхідно дві тре"
тини голосів депутатів Державних
зборів (у редакції Закону 1994:
LXХIII)» (абзац 4 § 32/A) [4]. Отже,
пропозиція щодо кандидатів у судді
виходить від комісії, до складу якої
входять представники всіх депутатсь"
ких фракцій, а не лише парламентсь"
кої більшості. З другого боку, Закон
про конституційний суд 1989 р. перед"
бачив ч. 2 ст. 5, що Парламент обирає
членів Конституційного суду серед ав"
торитетних юристів"учених (універ"
ситетських професорів і докторів
політології та юриспруденції) та адво"
катів, котрі мають принаймні 20 років
професійного досвіду. Цікаво також,
що «члени уряду або співробітники
політичних партій, а також вищі поса"
дові особи державної адміністрації, які
служили в цій якості протягом чоти"
рьох років до виборів, не можуть стати
членами Конституційного суду» (ч. 3
ст. 5 Закону). Зазначимо, що і в Авст"
рійській Республіці згідно зі ст. 147
Конституції частина суддів «повинні
призначатися з числа суддів, чинов"
ників управління і професорів право"
вих дисциплін в університетах».
В Україні, як відомо, 18 суддів Кон"
ституційного суду по третині призна"
чаються трьома суб’єктами (Прези"
дентом, Верховною Радою та З’їздом
суддів), що не вберігає цю процедуру
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від політизації та наступної партійної
ідентифікації суддів.
2. Обсяг повноважень конститу
ційного суду дозволяє йому повноцінно
забезпечувати верховенство консти
туції в правовій системі. Компетенція
КСУ навіть не може бути поставлена в
один ряд із компетенцією аналогічних
судів держав Центральної Європи. Во"
на є не лише «вужчою», а більш обме"
жена на порядок. Цей «обсяг компе"
тенції» є різним як з огляду на правові
акти, які охоплюються предметом пе"
ревірки з мотивів конституційності,
так і включенням до нього іншої ді"
яльності.
В усіх чотирьох державах обсяг і ха"
рактер повноважень конституційних
судів є такими, що дозволяють дійти
висновку про захист цими органами не
лише верховенства конституції, а де"
факто правопорядку в цілому. Річ у
тім, що основи правопорядку в держа"
вах — членах ЄС визначаються не ли"
ше їх національними конституціями, а
й також міжнародними договорами.
Останні також є об’єктами захисту
конституційних судів від порушень на
рівні нормотворчої діяльності. Крім
того, конституційні суди вправі вчиня"
ти перевірку відповідності норматив"
них актів актам більш високої юридич"
ної сили. У цьому контексті захисту
підлягає власне ієрархія нормативних
актів за їх юридичною силою. Напри"
клад, у Словацькій Республіці згідно з
§14 Закону «Про організацію Консти"
туційного суду, провадження в ньому
та статус його суддів» судді при
здійсненні правосуддя є пов’язаними
Конституцією, конституційними зако"
нами та законами при розгляді справ
про відповідність постанов Уряду, нор"
мативних актів міністерств й інших
центральних органів державного уп"
равління Конституції, конституційним
законам, міжнародним договорам, кот"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ В ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

рі були ратифіковані Національною
радою Словацької Республіки і виго"
лошені встановленим законом спосо"
бом, та законам» [5].
Закон «Про Конституційний три"
бунал» у Польщі також окреслив до"
сить широку компетенцію Трибуналу,
визначивши відповідно до ст. 2, що
ним розглядаються справи не лише
про відповідність конституції, а й та"
кож про відповідність міжнародним
договорам та законам правових актів
центральних органів державного уп"
равління, а також справи про консти"
туційність цілей і діяльності політич"
них партій [6]. У Чеській Республіці
конституційна поправка від 18 жовтня
2001 р. по"новому сформулювала
ст. 95 Основного закону, котра вказала
для суддів: «Суддя під час розгляду
справи пов’язаний законом і міжна"
родним договором, який є частиною
правового порядку; він вправі розгля"
нути справу про відповідність іншого
правового акта закону чи такому
міжнародному договору» [7].
3. Гарантії незалежності консти
туційного суду як інституції та суддів
як посадових осіб. У трьох державах з
чотирьох (крім Польщі) конституційні
суди розташовані не в столиці, а в
інших містах, що має підкреслити їх не"
залежність від інших органів влади.
Але, звісно, головні гарантії незалеж"
ності зосереджені у статусі суддів. Як
відомо, в цьому плані низка ознак ста"
тусу суддів КСУ не дозволяє стверджу"
вати про існування надійних гарантій їх
незалежності, враховуючи: а) відсут"
ність права недоторканності (згода Вер"
ховної Ради України вимагається лише
для арешту і затримання судді, але не
для порушення і розслідування кримі"
нальної справи щодо нього); б) винаго"
рода й інші умови грошового і мате"
ріального забезпечення визначаються
підзаконним актом, а не законом; в) се"
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ред підстав для звільнення судді (як і
для суддів загальних судів) передбаче"
но доволі невизначену підставу «пору"
шення присяги».
Для органів конституційного пра"
восуддя держав Центральної Європи
передбачені прямо протилежні підхо"
ди в цьому питанні. Судді консти"
туційних судів усіх держав Централь"
ної Європи, по"перше, наділені правом
недоторканності, обсяг якого передба"
чає неможливість кримінального пе"
реслідування судді без згоди визначе"
ного органу: в Польщі таку згоду дає
Конституційний трибунал, у Чехії —
Сенат (верхня палата парламенту), у
Словаччині — Конституційний суд, в
Угорщині — Державні збори. Так на"
приклад, у Польській Республіці
згідно зі ст. 196 Конституції «суддя
Конституційного трибуналу не може
бути без попередньої згоди Консти"
туційного трибуналу притягнутий до
кримінальної відповідальності або
позбавлений волі». Суддя, крім того,
«не може бути затриманий або заареш"
тований, за винятком випадків, коли
він застигнутий на місці вчинення зло"
чину або його затримання є необ"
хідним для забезпечення належного
ходу процесу». У такому випадку про
затримання судді негайно повідом"
ляється Голова Конституційного три"
буналу, який може розпорядитися про
негайне звільнення затриманого [8].
В усіх державах Центральної Європи
рівень і порядок нарахування винагоро"
ди суддів конституційних судів визна"
чається законом. Такий підхід унемож"
ливлює використання рівня грошової
винагороди як лінії впливу на суддів.
Так, наприклад, рівень винагороди судді
Конституційного суду Словацької Рес"
публіки визначається спеціальним зако"
ном і встановлений у розмірі, що в 1,3
раза перевищує розмір заробітної плати
члена Парламенту [9, 10].
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Важливою гарантією незалежності
конституційного суду є передбачений
порядок його фінансування загалом та
участь у цьому процесі самого консти"
туційного суду. В Угорщині, напри"
клад, згідно зі ст. 2 згаданого Закону,
«Конституційний суд визначає свій
власний бюджет, який буде представ"
лений на затвердження до парламенту
у складі державного бюджету» [10].
4. Механізм реалізації рішень кон
ституційного суду. У державах Цент"
ральної Європи реалізація рішень
конституційного суду здійснюється
зазвичай без окремого додаткового ак"
та інших державних органів. Визна"
ний неконституційним акт втрачає
свою чинність (повністю чи частково)
власне безпосередньо рішенням кон"
ституційного суду. Проте необхідно
звернути увагу на окремі аспекти цьо"
го питання. Так, наприклад, у Сло"
вацькій Республіці згідно з § 41a Зако"
ну «Про організацію Конституційного
суду, провадження в ньому та статус
його суддів» «правовий акт, його час"
тина або ж деякі його положення втра"
чають свою чинність у день виголо"
шення рішення Конституційного суду
в Збірці законів». Орган, який пови"
нен привести акт у відповідність до ак"
та вищої юридичної сили після рішен"
ня Конституційного суду, «є пов’яза"
ним правовою позицією, висловленою
в рішенні Конституційного суду».
Разом із тим Закон передбачає, що
«втратою чинності, зокрема дії право"
вих актів на підставі рішення Консти"
туційного суду, не відновлюється дія
правових актів, припинених ними; як"
що йдеться про їх зміну чи доповнен"
ня, діє правовий акт у редакції, котра
мала місце до такої зміни чи доповнен"
ня» (частини 2 і 3 § 41a).
Конституційний суд Угорської Рес"
публіки, крім того, наділений повнова"
женням щодо «усунення неконсти"
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туційної ситуації». Згідно з ч. 1 ст. 49
Закону «Про Конституційний суд», як"
що Конституційний суд встановлює,
що законодавчий орган не виконує
своїх законодавчих завдань, які випли"
вають із його законних повноважень,
унаслідок чого створюється неконсти"
туційна ситуація, ним дається вказівка
парламенту виконати відповідне за"
вдання із встановленням крайнього
терміну виконання, а ч. 2 цієї ж статті
зобов’язує законодавчий орган у вказа"
ний строк виконати таке завдання.
Підсумовуючи огляд основних па"
раметрів організації органів консти"
туційного контролю в державах Цент"
ральної Європи, необхідно зробити
такі висновки, котрі можуть бути ви"
користані в процесі удосконалення
цього сегмента конституціоналізму в
Україні. По"перше, пріоритетне ство"
рення (відновлення) конституційних
судів у цих державах засвідчувало ро"
зуміння політичною елітою їх значен"
ня для демократичної конституційної
системи загалом та зокрема для її ста"
новлення у процесі інтенсивних пра"
вових перетворень. Так, наприклад,
Конституційний суд Угорщини за
перші чотири роки з часу свого ство"
рення (1990–1994 рр.) схвалив понад
1 400 рішень і 60 нормативних актів
визнав неконституційними [11, 79].
По"друге, обсяг повноважень консти"
туційних судів є істотно ширшим за
компетенцію Конституційного Суду в
Україні й охоплює питання захисту не
лише власне конституції, а всього нор"
мативного порядку, включно з його
міжнародно"правовою
складовою.
Останнє є значущим для держав, котрі
є членами ЄС і в яких міжнародні до"
говори та рішення наднаціональних
органів є складовими правового по"
рядку. Обсяг повноважень консти"
туційних судів дозволяє їм здійснюва"
ти активну діяльність у напрямі
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не лише охорони конституцій, а й в
удосконаленні національних правових
систем вказаних держав. По"третє, га"
рантії незалежності конституційних
судів (і їх суддів) у державах Цент"
ральної Європи забезпечують досяг"
нення відповідних цілей, передбачаю"
чи, зокрема, право недоторканності
суддів та особливий порядок їх фінан"
сування. Саме в цьому контексті Кон"
ституція України і Закон України
«Про Конституційний Суд України»
від 16 жовтня 1996 р. засвідчили, по

суті, відхід від позицій першого закону
про Конституційний суд. Нагадаємо,
що ч. 4 ст. 30 Закону «Про Консти"
туційний Суд» 1992 р. передбачала (до
1996 р.): «Судді Конституційного Су"
ду України не можуть бути притягнуті
до кримінальної відповідальності, аре"
штовані або піддані будь"яким іншим
заходам, що обмежують їх права і сво"
боду, а також заходам адміністратив"
ного стягнення, що накладаються в су"
довому порядку, без попередньої згоди
Верховної Ради України» [12].
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В. КАМПО
суддя Конституційного Суду України,
заслужений юрист України
1. Вступ
Минає 35 років відтоді, коли автор
цих рядків опублікував свою першу
наукову працю, в якій, зокрема, йшло"
ся й про конституційну юстицію [1].
У тогочасній Українській РСР про
жодну конституційну юстицію в її кла"
сичному сенсі не могло бути й мови, бо
не було самої незалежної держави.
Сьогодні в Україні закладено осно"
ви інституту конституційної юстиції,
тобто судового захисту прав і свобод
громадян від неконституційних актів,
дій чи бездіяльності. Цей інститут зна"
ходиться у процесі динамічного роз"
витку, чим виявив себе як необхідний
атрибут демократичної, соціальної,
правової держави.
Проблемам конституційної юстиції
в Україні суспільством і державою
приділяється все більше уваги, що
пов’язано, зокрема, з публічними дис"
кусіями навколо проблем:
а) підвищення ролі Конституційно"
го Суду України в системі захисту
прав і свобод громадян;
б) судово"правової реформи, зокре"
ма реформування конституційного су"
дочинства та запровадження інститу"
ту конституційної скарги громадян.
Підвищення ролі Конституційного
Суду України в системі захисту прав і

свобод громадян у перспективі багать"
ма авторами пов’язується із запрова"
дженням інституту конституційної
скарги громадян на судові рішення,
постанови та вироки судів загальної
юрисдикції, ухвалені на підставі не"
конституційних актів [2]. Право на
конституційну скаргу мають громадя"
ни Польщі, Росії, ФРН та інших країн,
які таким чином захищають свої права
від законодавчого свавілля тощо.
Для запровадження інституту кон"
ституційної скарги громадян в Україні
необхідні зміни в Конституції України
та Законі України «Про Консти"
туційний Суд України» 1996 р. Насам"
перед розгляд конституційних скарг
громадян вимагає окремого консти"
туційного провадження, у межах яко"
го Конституційний Суд міг би розгля"
дати і вирішувати такі скарги. Крім
цього, впровадження цього інституту
в правову систему України призведе
до змін і доповнень усіх діючих проце"
суальних кодексів України.
Очевидно, і це підтверджується
досвідом зарубіжних країн, запрова"
дження інституту конституційної
скарги громадян перетворює консти"
туційні суди з органів конституційно"
го арбітражу між органами влади на
переважно органи конституційної юс"
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тиції. Така тенденція в розвитку кон"
ституційних судів веде до змін у систе"
мі демократичного конституціоналіз"
му, в якій правові елементи поступово
переважатимуть над політичними.
Однак наскільки ефективно відбу"
дуться ці зміни у зв’язку із запрова"
дженням інституту конституційної
скарги громадян України, важко ска"
зати, оскільки сьогодні політичні тра"
диції в суспільному житті достатньо
сильно переважають над правовими.

2. Моделі конституційної юстиції
Серед родоначальників доктрини
конституційної юстиції в Україні слід
назвати таких авторів: П. Євграфов,
М. Козюбра, П. Мартиненко, П. Рабі"
нович, М. Тесленко, В. Тихий, П. Тка"
чук, Л. Юзьков та ін. [3]. За кордоном
відомими дослідниками проблем кон"
ституційної юстиції є Ф. Батайє, С. Бо"
ботов, М. Бондар, М. Вітрук, В. Зорь"
кін [4] та ін. У радянській науці темі
конституційної юстиції присвятив
свої праці український дослідник
М. Нудель [17]. Загалом, на нашу дум"
ку, можна виділити кілька моделей
конституційної юстиції*:
• англо"саксонську;
• континентально"європейську;
• пострадянську (постсоціалі"
стичну);
• постколоніальну.
Аналіз цих моделей є важливим
для з’ясування змісту їх українського
прототипу.
2.1. Доктрина англо"саксонської
системи конституційної юстиції поля"
гає в тому, що функцію цієї юстиції ви"
конують усі або частина загальних
судів. Такі суди у процесі розгляду ци"
вільних, адміністративних та інших
справ одночасно можуть перевірити
на конституційність закон чи його

положення, якщо цього вимагає заці"
кавлена сторона (учасник, підсудний
тощо) судового процесу. Як правило,
при англо"саксонській моделі консти"
туційної юстиції основна роль у реалі"
зації функцій цієї юстиції належить
верховним судам, які очолюють систе"
му загальних судів.
2.2. Континентально"європейська
модель конституційної юстиції перед"
бачає реалізацію її завдань спеціалізо"
ваними конституційними судами, які
захищають права і свободи громадян
як шляхом розгляду справ за їх кон"
ституційними скаргами, так і у про"
цесі вирішення конституційних спорів
між органами влади. Винятком із цієї
моделі є Франція, де Конституційна
рада є органом конституційного на"
гляду за додержанням гілками влади
їх предметної компетенції, а тому за"
хист прав і свобод громадян здійс"
нюється тільки опосередковано.
2.3. Пострадянська (постсоціаліс"
тична) модель конституційної юстиції
є спробою впровадження у країнах
СНД, Балтії, Центральної та Східної
Європи континентально"європейської
моделі даної юстиції. Очевидно, з ура"
хуванням особливостей політичної та
правової культури в цих країнах.
У країнах Балтії, Центральної та
Східної Європи континентально"єв"
ропейська модель конституційної юс"
тиції прижилася та успішно працює.
У деяких з цих країн, наприклад у
Польщі, Конституційний Трибунал
був створений у 1985 р., тобто у часи
соціалізму, а в постсоціалістичну
епоху він змінив тільки правову ідео"
логію. У країнах СНД органи консти"
туційної юстиції важко уживаються з
їх політичними режимами, які можуть
скасовувати конституційні суди
(Туркменистан, Киргизстан), заміню"

* Ця класифікація моделей конституційної юстиції не є загальноприйнятою.
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вати їх органами конституційного на"
гляду (Казахстан) тощо.
2.4. Постколоніальна модель кон"
ституційної юстиції у багатьох країнах
третього світу — Азії, Африки, Латин"
ської Америки — запозичена від їх ко"
лишніх метрополій або від інших
країн англо"саксонської та континен"
тально"європейської моделі. Так, ко"
лишні французькі колонії в Африці
(Алжир, Туніс, Марокко) запровадили
в себе органи конституційної юрис"
дикції — конституційні ради [5]. У де"
яких країнах третього світу консти"
туційна юстиція успішно розви"
вається, але в більшості з них вона має
формальний, атрибутивний характер.
Аналіз зазначених моделей свід"
чить, що немає єдиної для всіх країн
моделі конституційної юстиції, а тому
кожна країна повинна з урахуванням
своїх умов та можливостей вибудову"
вати національну модель захисту прав
і свобод громадян від неконституцій"
них актів, дій та бездіяльності органів
влади.

3. Українська модель
конституційної юстиції
Відповідно до Конституції України
захист прав і свобод громадян є кон"
ституційним обов’язком Конституцій"
ного Суду України. Однак цей захист
Суд здійснює лише за ініціативою
органів влади. У цьому головна особ"
ливість моделі конституційної юстиції
в Україні, яку таким чином легше
віднести до французької, ніж до будь"
якої іншої європейської моделі кон"
ституційної юстиції. З тією лише
різницею, що у Франції громадяни
взагалі не мають права звертатися до
органу конституційного нагляду —
Конституційної ради Франції. Тоді як
в Україні громадяни можуть направ"
ляти свої конституційні звернення до
Конституційного Суду України, але
тільки щодо тлумачення Конституції
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та законів України, яке служить за"
гальному, а не індивідуальному захис"
ту їх прав.
Обов’язок Конституційного Суду
України захищати права громадян
витікає з положень Конституції Ук"
раїни (статті 3, 55, 147, 152). Цей
обов’язок Суд реалізує у процесі кон"
ституційного контролю за актами
Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради АР Крим і консти"
туційного нагляду за міжнародними
договорами та законопроектами про
зміни Конституції України. А також
при тлумаченні Конституції та законів
України, яке може супроводжуватися
визнанням неконституційними під"
контрольних Суду актів чи їх поло"
жень (ч. 3 ст. 61 Закону України «Про
Конституційний Суд України»).
3.1. Захист Конституційним Судом
України прав громадян у процесі кон"
ституційного контролю за підконсти"
туційними актами [6] можна ілюстру"
вати такими прикладами.
Так, у Рішенні від 22 травня 2008 р.
№ 10"рп/2008 [7] Конституційний
Суд України дійшов висновку, що за"
коном про Держбюджет не можна вно"
сити зміни до інших законів, зупиняти
їх дію чи скасовувати їх, оскільки з
об’єктивних причин це створює супе"
речності у законодавстві, і як на"
слідок — веде до скасування та обме"
ження прав і свобод людини і громадя"
нина (абзац 3 пп. 5.4 п. 5 мотивуваль"
ної частини Рішення).
Рішенням від 7 жовтня 2009 р.
№ 25"рп/2009 [8] Конституційний
Суд України захистив соціальні права
пенсіонерів — громадян України, які
постійно мешкають за межами нашої
держави, зазначивши, що «виходячи із
правової, соціальної природи пенсій
право громадянина на одержання при"
значеної йому пенсії не може пов’язу"
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ватися з такою умовою, як постійне
проживання в Україні; держава від"
повідно до конституційних принципів
зобов’язана гарантувати це право не"
залежно від того, де проживає особа,
якій призначена пенсія, — в Україні чи
за її межами» (абзац 1 пп. 3.3. п. 3 мо"
тивувальної частини Рішення).
Захист Конституційним Судом
України прав громадян у процесі кон"
ституційного контролю за міжнарод"
ними договорами та за проектами за"
конів про внесення змін до Консти"
туції України має значно меншу прак"
тику, ніж попередній вид їх захисту.
Так, наприклад, у Висновку від
1 квітня 2010 р. № 1"в/2010 [9] Кон"
ституційний Суд України зазначив,
що обмеження права недоторканності
Президента України на час виконання
повноважень може призвести до обме"
ження прав і свобод людини і громадя"
нина, зазначивши, що «пропоновані
зміни про виключення зі статті 105
Конституції України частини першої,
доповнення її новою частиною та до"
повнення новим пунктом статті 108
Конституції України можуть призвес"
ти до обмеження прав і свобод людини
і громадянина, ліквідації незалежності
та до порушення територіальної ці"
лісності України, що не відповідає ви"
могам частини першої статті 157 Кон"
ституції України» (абзац 7 пп. 4.4 п. 4
мотивувальної частини Рішення).
В іншому Висновку від 2 червня
1999 р. № 2"в/1999 [10] Конститу"
ційний Суд України визнав стабіль"
ність Конституції України як складову
та одну з найважливіших гарантій
захисту прав і свобод людини і грома"
дянина, зазначивши, що «однією з
найважливіших умов визначеності
відносин між громадянином і держа"
вою, гарантією закріпленого у стат"
ті 21 Конституції України принципу
непорушності прав і свобод людини є
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стабільність Конституції, яка, крім
інших чинників, значною мірою виз"
начається правовим змістом Основно"
го Закону» (абзац 1 п. 4 мотивувальної
частини Висновку).
Захист Конституційним Судом
України прав громадян у процесі тлу"
мачення Конституції та законів Украї"
ни є досить поширеним явищем.
Водночас ми вважаємо, що підста"
ви для відкриття проваджень щодо
тлумачення Конституції та законів
України звужують сутність змісту
права особи на захист гідності, свобо"
ду розвитку особистості та права на
судовий захист (статті 3, 23, ч. 1 ст. 55
Конституції України). За Законом
України «Про Конституційний Суд
України» виходить, що офіційне тлу"
мачення Конституції та законів Украї"
ни надається, оскільки в органах вла"
ди виникли проблеми з однаковим за"
стосуванням Конституції та законів
України, а не у зв’язку з порушенням
прав людини. Однак для громадянина
головним є порушення його консти"
туційних прав, а не проблеми влади
щодо застосування певних положень
Конституції чи законів України.
Так, у Рішенні від 11 березня
2010 р. № 8"рп/2010 [11] Консти"
туційний Суд України наголосив, що
відповідно до принципу верховенства
права питання розподілу правосудних
повноважень між Верховним Судом
України та вищими судами, визначен"
ня стадій судочинства та форм прова"
дження мають бути підпорядковані га"
рантіям права кожної людини на спра"
ведливий суд.
А в Рішенні від 30 вересня 2009 р.
№ 23"рп/2009 [12] єдиний орган кон"
ституційної юрисдикції в Україні кон"
ституціоналізував право на правову
допомогу, зазначивши, що «положен"
ня частини першої статті 59 Консти"
туції України «кожен має право на
63
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правову допомогу» треба розуміти як
гарантовану державою можливість
будь"якій особі незалежно від характе"
ру її правовідносин з державними ор"
ганами, органами місцевого самовря"
дування, об’єднаннями громадян,
юридичними та фізичними особами
вільно, без неправомірних обмежень
отримувати допомогу з юридичних
питань в обсязі і формах, як вона того
потребує» (п. 1 резолютивної частини
Рішення).
Таким чином, практика захисту
прав і свобод громадян Конституцій"
ним Судом України формується за
різними формальними підставами та
процедурами. Разом з тим можна при"
пустити, що загальний характер і пе"
реважання опосередкованого способу
такого захисту вже є недостатнім.
Оскільки цей захист у справах консти"
туційного судочинства, як правило, не
дає конкретних правових наслідків
для окремих громадян, як, наприклад,
рішення судів загальної юрисдикції.
Тому є потреба наблизити консти"
туційну юстицію до кожного громадя"
нина — шляхом надання йому права
звертатися до Конституційного Суду
України для захисту своїх прав і за"
конних інтересів.

4. Шляхи і напрями розвитку
конституційної юстиції
Розвиток конституційної юстиції в
Україні, крім вирішення питань кон"
ституційної скарги громадян, вимагає
також вирішення низки проблем, що
має поліпшити захист прав і свобод
громадян уже сьогодні.
Насамперед необхідно урівняти
права громадян та органів влади щодо
звернення до Конституційного Суду
України з питань тлумачення Консти"
туції та законів України. Так, Уряд
України може звернутися до Консти"
туційного Суду України щодо тлума"
чення відповідних положень закону,
64

посилаючись на практичну необхід"
ність (ст. 93 Закону України «Про
Конституційний Суд України»), яка
не має чітких правових критеріїв. Тоді
як громадянин для обґрунтування
свого конституційного звернення по"
винен обґрунтувати не тільки на"
явність загроз своїм правам і свободам
або їх порушенням, а що найголов"
ніше — довести про наявність супереч"
ливих рішень органів влади з одного й
того ж питання, причому — за однако"
вих фактичних обставин, при застосу"
ванні одних і тих самих норм! [13].
Якщо ж порушення прав і свобод гро"
мадян допускається рішеннями орга"
нів влади, які не суперечать одне одно"
му, то виходить усе справедливо, усе
законно! Але насправді це не так. Гро"
мадяни часом порушують у своїх кон"
ституційних зверненнях питання, які
мають важливе суспільне і практичне
значення для правової системи, але
Конституційний Суд України відмов"
ляє їм у розгляді за відсутністю перед"
бачених законом підстав. Тому для
вирішення зазначеної проблеми варто
було б надати громадянам право звер"
татися до Суду для тлумачення Кон"
ституції і законів України на підставі
практичного значення порушених ни"
ми питань. З точки зору Основного
Закону (ст. 55) право звернення до
Конституційного Суду щодо тлума"
чення вказаних актів навіть більше
повинно належати громадянам, аніж
органам влади.
Для підтвердження практичної не"
обхідності тлумачення Конституції та
законів України за конституційними
зверненнями громадян необхідно було
б встановити обов’язок Конститу"
ційного Суду України звертатися до
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини для підтвер"
дження такої необхідності. З огляду на
таке підвищення ролі Уповноважено"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

го Верховної Ради України з прав лю"
дини в діяльності Конституційного
Суду України варто передбачити в
Регламенті Суду право Уповноваже"
ного мати свого Представника в Кон"
ституційному Суді нарівні з Представ"
никами Верховної Ради України, Пре"
зидента України, Кабінету Міністрів
України.
Так, у зв’язку з тим, що питаннями
захисту прав і свобод громадян зай"
мається не тільки Конституційний
Суд України, а й суди загальної юрис"
дикції, нерідко виникають питання
щодо взаємодії та конкуренції їх
рішень [14]. Конкуренція рішень
стосується, насамперед, актів адміні"
стративних судів та Суду. Згідно з
Конституцією України всі акти Вер"
ховної Ради України, Президента
України та Кабінету Міністрів Украї"
ни підлягають контролю з боку Кон"
ституційного Суду України (ст. 150).
На практиці непоодинокі випадки, ко"
ли адміністративні суди розглядають
підконституційні акти цих органів на
предмет їх відповідності закону та ух"
валюють постанови, які суперечать
рішенням Конституційного Суду.
Ніхто не заперечує право адміністра"
тивних судів розглядати ці справи на
зазначений предмет, але тільки після
того, як Суд висловиться щодо кон"
ституційності цих актів, зрозуміло, не
вдаючись до аналізу їх законності, що
не входить до його компетенції (ст. 14
Закону України «Про Конституцій"
ний Суд України»)*.

5. Висновки і пропозиції
Проведений вище аналіз дає змогу
дійти таких висновків і пропозицій.
По"перше, конституційна юстиція в
Україні формально є інституціоналі"
зованою, але ще не стала правовим
інструментом у руках самих громадян.

У реальному конституційному житті
цей інститут пройшов стадію станов"
лення і зараз починає динамічно роз"
виватися. Це означає, що більш повно
реалізується положення ст. 3 Консти"
туції України про те, що права і свобо"
ди людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності дер"
жави. На жаль, правозахисна функція
держави та її органів ще рідко зга"
дується або й не згадується в деяких
підручниках з теорії держави і права,
конституційного та адміністративного
права тощо [15], а це, на нашу думку,
негативно впливає на формування
ідеології, у тому числі правового за"
безпечення конституційної юстиції
тощо. Очевидно, що правозахисну
функцію держави не можна ототож"
нювати із праворегулятивною чи пра"
воохоронною функцією. Це різні речі.
Тому українська юридична наука у
значному боргу перед правозахисною
функцією держави та її органів.
По"друге, проблеми конституцій"
ної юстиції поки що досить слабо
висвітлюються в наукових досліджен"
нях. Юридична наука й далі зосере"
джує увагу на інституційно"правових
аспектах функціонування консти"
туційної юрисдикції взагалі. Тоді як
підвищити роль і значення інституту
конституційної юстиції, який вкрай
потрібен для захисту прав і свобод
громадян, враховуючи, що відсутність
досвіду України, як і інших країн СНД
щодо розробки та впровадження зако"
нодавчої бази, яка б відповідала стан"
дартам правової держави [16], можли"
во лише шляхом проведення соціаль"
но"правових досліджень тощо. Тому
юридична наука повинна орієнтувати"
ся на реальний, а не абстрактний
підхід до проблем становлення і роз"
витку конституційної юстиції. У зв’яз"

* Хоча, наприклад, Конституційний Трибунал Республіки Польща може перевіряти певні акти не тільки на
конституційність, а й на законність (п. 3 ст. 188 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р.).
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ку з цим, на нашу думку, потрібно за"
снувати спеціалізований, суспільно"
правовий журнал «Конституційна юс"
тиція», в якому публікувалися б не
тільки вчені"конституціоналісти, а й
вчені інших правових спеціальностей,
які розробляють проблеми консти"
туційної юстиції. Крім цього, варто
підготувати і видати словник"довід"
ник із конституційної юстиції*.
По"третє, перспективи розвитку
конституційної юстиції в Україні на"
самперед пов’язані із запровадженням
конституційної скарги громадян, що
потребує внесення змін до Консти"
туції України та конституційного
законодавства. У Верховній Раді Ук"
раїни в межах її профільного комітету
варто було б створити робочу групу з
підготовки згаданих проектів законів з
цих питань. До такої групи варто було
б залучити, крім вже згаданих авторів
(П. Євграфова, П. Рабіновича, В. Тихо"
го та інших), нову генерацію вчених"
конституціоналістів: Ю. Барабаша,
О. Батанова, В. Гергелійник, Р. Гриню"
ка, А. Крусян, М. Савчина, О. Совги"
рю, В. Федоренка, Т. Цимбалістого,
С. Шевчука, А. Янчука та ін. [18].
Отже, справа конституційної юсти"
ції знаходиться насамперед у руках
учених і законодавців. Для активізації
та об’єднання їх дій потрібні суспільні
стимули та чітке розуміння мети:
українці не можуть обмежуватись дію"

чою патерналістською моделлю кон"
ституційної юстиції.
По"четверте, для подальшого роз"
витку конституційної юстиції в Украї"
ні, на нашу думку, потрібна окрема
Державна програма, яка б містила:
а) організацію підготовки не"
обхідних конституційних і законодав"
чих змін з питань конституційної юс"
тиції;
б) наукове, інформаційне, фінансо"
ве, організаційне та інше забезпечення
реформи конституційної юстиції;
в) практичне вивчення зарубіжного
досвіду конституційної юстиції суддя"
ми загальних судів та Конституційно"
го Суду України тощо.
Зокрема, наукове забезпечення ма"
ло б полягати у створенні в регіонах
під егідою Міністерства освіти і науки
України науково"консультативних
центрів як осередків ведення відпо"
відної роботи з питань реформування
конституційної юстиції; у виданні
тематичних підручників і посібників
тощо.
Головне ж, якою буде віддача від ре"
формування конституційної юстиції?
А вона буде, на наше переконання, як
у сенсі захисту прав і свобод громадян,
так і покращання якості законів, кон"
ституційного правопорядку: у резуль"
таті Україна зробить черговий крок на
шляху до системи, коли будуть прави"
ти Конституція і закони держави.
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Кампо В. М. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні
Анотація. У статті розкривається процес розвитку конституційної юстиції в Україні, прово%
диться порівняльний аналіз стану та перспектив розвитку конституційного судочинства в
Україні та зарубіжних країнах. Аналізуються проблеми, що виникають у діяльності Консти%
туційного Суду України, пропонуються шляхи їх розв’язання. Особлива увага приділяється
питанням захисту прав і свобод людини і громадянина у правових позиціях Конституційного Су%
ду України.
Ключові слова: Конституційний Суд України, конституційна юстиція, конституційна скарга
громадян.
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Кампо В. М. Некоторые проблемы развития конституционной юстиции в Украине
Аннотация. В статье раскрывается процесс развития конституционной юстиции в Украине,
проводится сравнительный анализ состояния и перспектив развития конституционного судо%
производства в Украине и зарубежных странах. Анализируются проблемы, которые возника%
ют в деятельности Конституционного Суда Украины, предлагаются пути их решения. Особое
внимание уделяется вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в правовых пози%
циях Конституционного Суда Украины.
Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, конституционная юстиция, конституцион%
ная жалоба граждан.
Kampo V. Some problems of development of constitutional justice in Ukraine
Annotation. The article discusses the process of development of constitutional justice in Ukraine
as well as provided comparative analysis of contemporary state and prospects for development of
constitutional justice in Ukraine and foreign states. It also examines the problems which arise in the
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кандидат юридичних наук,
суддя Конституційного Суду України

Д

вадцять років тому, приймаючи
Декларацію про державний суве"
ренітет України (16 липня
1991 р.), Верховна Рада УРСР, деклару"
ючи своє прагнення створити демокра"
тичне суспільство в Україні, з огляду на
потреби всебічного забезпечення прав і
свобод людини та визнаючи необхід"
ність побудови правової держави, про"
голосила народ єдиним джерелом дер"
жавної влади, здійснення цієї влади за
принципом її поділу на законодавчу, ви"
конавчу та судову, а також необхідність
забезпечення рівності перед законом
усіх громадян незалежно від походжен"
ня, соціального, майнового стану, расо"
вої та національної належності, статі,
освіти, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, роду і характеру
занять, місця проживання тощо [1].
Цим, без перебільшення, доленосним в
історії українського народу документом
фактично було розпочато процес
відновлення національної державності
українського народу, побудову України
як конституційної держави та створен"
ня системи сучасного українського кон"
ституціоналізму.

Сьогодні небезпідставно вважаєть"
ся, що сам конституціоналізм як полі"
тико"правова категорія та доктриналь"
не вчення з’являється після виникнен"
ня конституції держави в сучасному
розумінні цього терміна та утверджен"
ня конституційної держави як такої [2,
3–4]. Його змістовна основа, сама
сутність, як правило, передається че"
рез формулу, за якою останній висту"
пає як єдність (чи радше — сума) кон"
ституційно"правових норм та практи"
ки їх реалізації [3, 26]. Звідси цілком
логічними є погляди на консти"
туціоналізм як такий, що обіймає те"
орію конституції взагалі, історію та
практику конституційного розвитку
країни, явища, прирівнюваного до
універсального принципу, який міс"
тить низку таких оціночних понять та
одночасно критеріїв, як"то: поділ вла"
ди, права людини, конституційний
контроль, верховенство права тощо.
Тому в широкому (політико"правово"
му, політологічному) розумінні кон"
ституціоналізм часто розглядають у
трьох аспектах: як ідейно"політичну
доктрину, ідейно"політичний рух та
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державно"правову практику. А у
вузькому (юридичному) розумінні до
конституціоналізму здебільшого під"
ходять як до: державного правління
обмеженого конституцією; вчення про
конституцію як основний закон дер"
жави, закону, який визначає відносини
держави і суспільства; політичної сис"
теми, в основі якої лежать консти"
туційні методи правління.
Методологічно неправильним було
б відносити конституціоналізм до над"
бань однієї нації чи народу. Адже, з
одного боку, він є загальносвітовим яви"
щем, породженим у свій час європей"
ською політичною та правовою культу"
рою, з другого — важливою загально"
людською цінністю, цивілізаційним
надбанням і, відповідно, має певною
мірою універсальний характер. Водно"
час у будь"якій сучасній демократичній
державі конституціоналізм може набу"
вати певних особливостей (національ"
них рис). При цьому однозначним буде
те, що основу національних систем
конституціоналізму становитимуть за"
гальновизнані конституційно"правові
ідеї та доктрини (так звана консти"
туційна ідеологія). Чинниками, які мо"
жуть потенційно впливати на особли"
вості тієї чи іншої національної моделі
конституціоналізму, на нашу думку, є
історичні традиції народу у сфері дер"
жавотворення, належність країни до
тієї чи іншої системи (родини) права,
рівень правової культури народу, роз"
виток демократії, особливості націо"
нального менталітету (світосприйнят"
тя) тощо. Тому сьогодні, для прикладу,
можна говорити як про «європейсь"
кий» конституціоналізм у цілому, так і
про особливості «німецького», «поль"
ського» чи «українського» консти"
туціоналізму. При цьому очевидним є
те, що явище, наприклад, того ж
«європейського» конституціоналізму і
«німецький» чи «український» консти"
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туціоналізм як такі матимуть багато
спільного у своїй основі, але не висту"
патимуть як тотожні.
В юридичній літературі немає єди"
ної думки щодо визначення сутності
як самої категорії конституціоналізму
взагалі, так і змісту цього явища в кон"
кретній країні. Однак, коли ж йдеться
саме про останнє, або, іншими слова"
ми, про конституціоналізм як націо"
нальне явище (явище, притаманне
конкретній державі на конкретному
історичному проміжку її розвитку), то
видається логічною пропозиція роз"
глядати таку ситуацію з позиції нероз"
ривної єдності та взаємодії як мінімум
трьох явищ. А саме, конституційної
теорії (зокрема й національних особ"
ливостей розвитку конституційно"
правової науки), конституційного за"
конодавства та практики його ре"
алізації (застосування) [4, 7]. Звідси
категорію «сучасний український кон"
ституціоналізм», на нашу думку, мож"
на було б розглядати як певний різно"
вид сучасного політико"правового
режиму, в основу якого покладено
органічну єдність у своїй взаємодії кон"
ституційної теорії, національного кон"
ституційного законодавства і практики
його застосування в частині функ"
ціонування основних інститутів кон"
ституційної держави (прав і свобод лю"
дини, демократії, поділу влади, парла"
ментаризму, конституційної юстиції,
місцевого самоврядування та ін.)
з метою забезпечення її гармонійного
розвитку в Україні.
Після відновлення державної неза"
лежності України в 1991 р. курс на
створення в нашій державі повноцін"
ної системи сучасного конституціо"
налізму фактично було возведено в
ранг офіційної державної доктрини.
Важливим етапом у цьому процесі
стало прийняття 28 червня 1996 р.
парламентом Конституції України.
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Конституція проголосила Україну
суверенною, демократичною, соціаль"
ною, правовою державою (ст. 1), в якій
людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека
визнаються найвищою соціальною
цінністю (ч. 1 ст. 3), державна влада
здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1
ст. 6), Конституція має найвищу юри"
дичну силу, закони та інші норматив"
но"правові акти приймаються на її ос"
нові та повинні відповідати їй (ч. 2
ст. 8). Цим самим, на нашу думку, було
закріплено основні контури (напря"
ми) розвитку конституціоналізму в
Україні на ближчу та дальню перспек"
тиви. Звідси будь"які зміни інсти"
туційного характеру в державі (зокре"
ма й на рівні удосконалення чинного
законодавства) мають бути підпоряд"
ковані власне цій основній, гене"
ральній меті — зміцненню та розбудові
конституційної держави в Україні, ут"
вердженню в ній сучасного консти"
туціоналізму.
У силу свого особливого місця в си"
стемі органів державної влади, насам"
перед як «органу правосуддя, неза"
лежного від інших органів державної
влади і підпорядкованого тільки Кон"
ституції, а з другого боку — одного з
вищих конституційних органів держа"
ви» [5, 22–23], а також — специфіки
здійснюваного ним контролю («за
характером і змістом — конституцій"
ного, а за загальними формами — су"
дового» [6, 72]), Конституційний Суд
України (КСУ) від самого початку
свого функціонування (1996 р.) є ак"
тивним учасником процесу формуван"
ня сучасного українського консти"
туціоналізму як такого.
Основний Закон держави визначає
КСУ єдиним органом конституційної
юрисдикції в державі (ч. 1 ст. 147),
компетенція якого визначена безпосе"
72

редньо самою Конституцією України
та частково деталізована (на розвиток
відповідних конституційних поло"
жень) окремим Законом — «Про Кон"
ституційний Суд України» [7]. При
цьому сам зміст компетенції КСУ роз"
крито не тільки у відповідному розділі
Конституції (XII Конституційний
Суд України), а й частково також у
деяких інших конституційних поло"
женнях.
Загалом, компетенція КСУ має свої
особливості порівняно зі змістом кон"
ституційної юрисдикції подібних
органів зарубіжних країн. Тому повно"
важення КСУ, як правило, поділяють
на дві умовні групи: перша група — так
звані традиційні (чи класичні) повно"
важення, тобто такі, що є загально"
визнаними та до певної міри пошире"
ними в європейській практиці консти"
туційного судочинства; друга група —
це ті повноваження, які є характерні
власне для української практики кон"
ституційної юрисдикції. Так, до групи
традиційних належать повноваження
щодо вирішення питання про консти"
туційність (про відповідність Консти"
туції України) низки правових актів.
Насамперед йдеться про те, що КСУ
вирішує питання про відповідність
Конституції України законів та інших
правових актів парламенту, актів гла"
ви держави та актів Уряду. Реалізація
саме цих повноважень становить зміст
явища судового конституційного кон"
тролю в Україні у так званому вузько"
му значенні цього поняття, а сама
оцінка відповідних правових актів
стосовно їх відповідності конституції
вважається основною (титульною)
функцією органів конституційної
юрисдикції як таких. При цьому од"
нією з особливостей судового консти"
туційного контролю в Україні (на від"
міну від практики переважної біль"
шості європейських країн) є те, що
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предметом такого контролю може бу"
ти конституційність не тільки норма"
тивних, а й індивідуальних правових
актів відповідних органів [8]. До групи
«традиційних» повноважень можна
також віднести можливість КСУ тлу"
мачити положення Конституції. При
цьому окремо варто зазначити, що
КСУ, окрім тлумачення Конституції
України, має також і право на тлума"
чення її законів.
Що ж до повноважень КСУ, які ха"
рактеризують виключно «національ"
ний» досвід, то до них насамперед
можна віднести надання висновку що"
до відповідності законопроекту про
внесення змін до Конституції України
вимогам двох статей Основного Зако"
ну держави (157 та 158 ). У цьому ви"
падку, зокрема, йдеться про те, що Кон"
ституція України не може бути зміне"
на, якщо зміни передбачають скасу"
вання чи обмеження прав і свобод лю"
дини і громадянина або якщо вони
спрямовані на ліквідацію незалежності
чи на порушення територіальної
цілісності України. Законопроект про
внесення змін до Конституції України,
який розглядався Верховною Радою
України, і закон не був прийнятий, мо"
же бути поданий до Верховної Ради
України не раніше ніж через рік з дня
прийняття рішення щодо цього зако"
нопроекту, а парламент протягом стро"
ку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення
Конституції України. Наведений при"
клад практично не має аналогів у євро"
пейській практиці конституційної
юрисдикції. Водночас наявність такого
повноваження вважається такою, що
значно посилює роль суду як безпосе"
реднього охоронця конституції власне
як основного закону держави. Крім то"
го, однією з особливостей державного
устрою України є наявність у її складі
територіальної автономії (АР Крим).
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На відміну від органів конституційної
юрисдикції в інших державах, які у
своєму складі мають територіальні ав"
тономні утворення, КСУ уповноваже"
ний не тільки вирішувати питання
конституційності правових актів пред"
ставницького органу автономії (Вер"
ховної Ради АР Крим), а й визнавати
його дії або відсутність необхідних дій
такими, що порушують Конституцію і
закони України. А вже український
парламент може на підставі останнього
достроково припинити повноваження
цього представницького органу авто"
номії.
Такий достатньо широкий обсяг
повноважень КСУ дає можливість ос"
танньому безпосередньо брати реаль"
ну участь у процесі формування сучас"
ного українського конституціоналіз"
му. Останнє стосується насамперед як
умовної «площини конституційного
законодавства», так і сфери його за"
стосування.
У першому випадку, коли йдеться про
стан конституційного законодавства (йо"
го архітектоніку, наявність/відсутність
тих чи інших нормативних актів, зміст
конкретних положень тощо), надзви"
чайно важливе значення має саме пра"
во (сама можливість) КСУ визнавати
неконституційними закони та інші
правові акти повністю чи в окремій ча"
стині. Адже визнані неконституційни"
ми закони, інші правові акти або їх
окремі положення втрачають чинність
із дня ухвалення Конституційним
Судом України рішення про їх некон"
ституційність (ст. 152 Конституції Ук"
раїни). Тому, визнаючи ті чи інші акти
неконституційними (рівно ж як і їх ок"
ремі положення), КСУ фактично
відіграє поневолі функцію «негативно"
го» законодавця і в такий спосіб може
суттєво впливати як на загальний стан
національного законодавства, так і
конституційне законодавство зокрема.
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У другому випадку, коли йдеться
про практику застосування національ"
ного конституційного законодавства,
надзвичайно важливе значення мають
рішення КСУ щодо офіційного тлума"
чення Конституції та законів України.
Даючи офіційне тлумачення останніх,
КСУ фактично визначає свого роду
парадигму можливої поведінки зако"
нодавця (у випадках, як правило, коли
йдеться про тлумачення положень
Основного Закону держави), а також і
інших правозастосовних суб’єктів.
Останнє особливо рельєфно може

відображатися на нормотворчій діяль"
ності органів виконавчої влади, зокре"
ма і Кабінету Міністрів України.
Таким чином, КСУ, з огляду на його
законні можливості суттєво впливати
як на стан конституційного законодав"
ства, так і на практику його застосу"
вання, є одним із потенційних суб’єк"
тів процесу формування сучасного
конституціоналізму в Україні. Інше
питання, наскільки реальним є вико"
ристання цих можливостей у сьогод"
нішніх реаліях суспільно"політичного
розвитку України.
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М

есто и роль Конституционного
Суда РФ в системе разделения
властей, его основные функ"
ции и полномочия как судебного орга"
на конституционного контроля опреде"
ляются прежде всего тем обстоятельст"
вом, что Конституционный Суд — хра"
нитель Конституции.
Вместе с тем это не означает, что
Конституционный Суд является мол"
чаливым «охранником» формально"
юридических реликвий своей полити"
ческой эпохи. Это не только хранитель,
но и интерпретатор, преобразователь
Конституции и всей системы совре"
менного российского конституциона"
лизма в соответствии с объективными
процессами развития общества и госу"
дарства.
1. Конституционный Суд — не толь$
ко хранитель, но и преобразователь
современного конституционализма:
постановка вопроса о судебном кон$
ституционализме.
Известно, что конституционализм —
комплексная политико"правовая кате"
гория, которая наполняется в современ"
ных условиях правовой глобализации и
противоречивых процессов демократи"
ческого развития Российской государ"

ственности новыми качественными ха"
рактеристиками. Структурно — если
говорить об этом наиболее обобщен"
но — она воплощает: во"первых, кон"
ституционную доктрину, философско"
правовую теорию развития общества и
государства, их взаимоотношений с
личностью; во"вторых, конституциона"
лизм — это сама практика, конституци"
онно"правовая онтология конституци"
онной государственности в самом
широком проявлении ее законотворче"
ского, правоприменительного и, естест"
венно, судебного бытия; в"третьих,
конституционализм включает норма"
тивно"правовой компонент (систему
конституционного законодательства во
главе с Конституцией), имеющий преж"
де всего аксиологическую ориентацию;
наконец, в"четвертых, конституциона"
лизм — это одна из форм общественного
сознания, характеризуемая единством
конституционной психологии и консти"
туционной идеологии, на основе кото"
рых становится возможным формиро"
вание в нашем обществе (хочется наде"
яться) нового типа юридического, кон"
ституционного мировоззрения.
Во все эти составляющие конститу"
ционализма проникает, активно воз"
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действует на них государственно"вла"
стная энергетика конституционного
правосудия.
Реализованная в России на феде"
ральном уровне модель сильной кон"
ституционной юстиции является важ"
ной предпосылкой активного влияния
на развитие идей и — не будет преуве"
личением — на процессы утверждения
практики реального российского кон"
ституционализма. Посредством консти"
туционного правосудия конституциона"
лизм как особый политико"правовой
режим демократического государства
актуализируется с учетом конкретно"
исторических условий своего развития,
превращается в «живой» конституцио"
нализм на основе вырабатываемых
правовых позиций Конституционного
Суда, относящихся как к нормам и ин"
ститутам конституционного и других
отраслей права, так и к практике их
реализации.
На этой основе становится возмож"
ным формирование нового, во многом
уникального политико"правового яв"
ления конституционной государствен"
ности — судебного конституционализ"
ма. Корни судебного конституциона"
лизма проистекают из сущностных ха"
рактеристик Конституции, с одной сто"
роны, и конституционного назначения
судебной власти, в особенности кон"
ституционного правосудия, — с другой.
Необходимость участия судебной
власти в решении конституционно зна"
чимых вопросов имеет объективный
характер; в общем виде, она обусловле"
на уже самим по себе признанием су"
дебной власти в качестве одной из ос"
нов конституционного строя, которая
призвана обеспечивать верховенство и
прямое действие Конституции РФ, что
подтверждается как национальной, так
и зарубежной практикой.
Применительно к России речь идет
о всех трех ветвях судебной власти —
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конституционной, общеюрисдикцион"
ной, арбитражной. В то же время оче"
видно, что ведущую роль в этих процес"
сах играет конституционное правосудие
как специализированный инструмент
правовой охраны Конституции РФ. Та"
кое значение конституционного право"
судия для правового демократического
государства является на сегодняшний
день, по существу, общепризнанным.
Это и понятно: ведь «конституция, —
как указывается в Генеральном докладе
XIV Конгресса Конференции европей"
ских конституционных судов (Виль"
нюс, 3–6 июня 2008 года), — без органа
конституционного контроля, обладаю"
щего полномочиями констатировать
противоречие обычных правовых актов
конституции, есть lex imperfecta. Кон"
ституция становится lex perfecta только
тогда, когда конституционный суд мо"
жет признавать обычные законы проти"
воречащими конституции… Только ак"
тивная позиция конституционного суда
обеспечивает реальную, а не предпола"
гаемую имплементацию принципа вер"
ховенства конституции… Роль консти"
туционного суда при обеспечении
принципа верховенства конституции
является основополагающей. Через
конституционный контроль конститу"
ция, как правовой акт, превращается в
«живое» право» [1] и — добавим — кон"
ституционализм превращается в «жи"
вой» конституционализм.
Практика конституционного право"
судия объективирует как формально"
юридическую природу, так и социаль"
ную сущность Конституции как право"
вого акта высшей юридической силы и
прямого действия, выступающего по"
рождением, отражением и универсаль"
ным средством разрешения социаль"
ных противоречий. В этом плане как
раз и становится возможным рассмат"
ривать образование Конституционного
Суда РФ в качестве одной из важней"
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ших предпосылок утверждения в Рос"
сии реального, «живого», а не деклара"
тивного конституционализма. Тем са"
мым Конституционный Суд служит га"
рантом неразрывности фактической и
юридической конституции, чем обеспе"
чивается, в свою очередь, единство
«должного» и «сущего» в конституци"
онном пространстве*.
Учитывая характер конституцион"
ного правосудия как специализиро"
ванного конституционно"контрольно"
го института и одновременно институ"
та (элемента) судебной власти, можно
утверждать, что именно образование
Конституционного Суда РФ — как
своего рода материально"организаци"
онного, специально"целевого вопло"
щения конституционализма — являет"
ся решающим шагом на пути форми"
рования качественно нового состоя"
ния конституционализма — судебного
конституционализма. Исходя из этого
для понимания судебного конституци"
онализма и, соответственно, роли кон"
ституционного правосудия в его ста"
новлении и развитии одинаково важно
учитывать, по крайней мере, несколько
моментов:
1) решения Конституционного
Суда РФ являются нормативно"право"
вой основой формирования судебного
конституционализма и, соответствен"
но, всей системы российского консти"
туционализма в целом;
2) конституционное правосудие и
его решения — один из важных источ"
ников развития современной консти"
туционной доктрины, модернизации
российской государственности (докт"
ринально"теоретический компонент
судебного конституционализма);

3) Конституционный Суд РФ —
генератор конституционной идеоло"
гии, творец новой конституционной
культуры, конституционного мировоз"
зрения личности и общества (идеоло"
гический компонент судебного консти"
туционализма);
4) судебный конституционализм
есть материализация конституционно"
судебной практики, реального вопло"
щения в жизнь требований верховенст"
ва Конституции, ее прямого действия,
материализация конституционных цен"
ностей в обществе и государстве (мате"
риальный компонент судебного кон"
ституционализма).
Судебный конституционализм спо"
собствует утверждению и поддержа"
нию конституционного правопорядка
как высшего юридического выражения
правовой социальной демократичес"
кой государственности, что обеспечи"
вается путем придания ей качеств фак"
тической (практико"прикладной) цен"
ности, проникающей как в публично"
властную деятельность, так и в процес"
сы реализации прав и свобод человека
и гражданина, во всю систему консти"
туционного правопользования.
Соответственно конституционное
правосудие как специальный судебный
конституционно"контрольный инсти"
тут и судебная власть вообще как куму"
лятивное воплощение государственно"
правового контроля образуют один из
основных каналов и одновременно —
атрибутивных признаков конституцио"
нализма, его несущую конструкцию,
придают конституционализму необхо"
димую степень устойчивости и дина"
мизма. С этих позиций судебный кон"
ституционализм может быть представ"

* Противопоставлять же конституцию и действительность («жизнь») как ни при каких условиях не совпадаю"
щие категории «должного» и «сущего» — будет отмечено попутно — означало бы признание того обстоятельст"
ва, что «закон и действительность» всегда «расходятся» и, стало быть, конституция в своей основе всегда «фик"
тивна». Нетрудно вспомнить (в том числе на основе закавыченных слов), что эти подходы — о соотношении фик"
тивности и реальности в конституции — из разряда несколько подзабытых идей и положений Ф. Лассаля, В. Ле"
нина и других развенчанных (в чем"то преждевременно) классиков прошлого. Но дело, конечно, не в них, а в
современном понимании граней должного и сущего в Конституции и в системе конституционализма в целом.
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лен как политико"правовой режим су"
дебного обеспечения верховенства пра"
ва и прямого действия Конституции,
безусловного судебно"правового гаран"
тирования конституционных ценнос"
тей на основе баланса власти и свободы,
частных и публичных интересов, един"
ства социокультурных и нормативных
правовых факторов конституционали"
зации экономического, социального,
политического развития России как де"
мократического правового государства.
При этом конституционный контроль,
прежде всего в форме конституционного
правосудия, выступает сущностной чер"
той судебного конституционализма, про"
никая во все его составляющие.
2. Конституционное правосудие —
генератор «живого» (судебного) кон$
ституционализма.
Творчески"преобразовательная, ди"
намическая функция Конституцион"
ного Суда обеспечивается с помощью
различных способов конституционно"
судебного контроля в рамках опреде"
ленных Конституцией полномочий
Конституционного Суда РФ.
Одним из основных способов кон"
ституционно"судебного контроля, с по"
мощью которого реализуется данная
функция, является толкование норм
Конституции РФ. Толкование Консти"
туции — форма ее преобразования без
изменения текста. С помощью офици"
ального толкования Конституции
обеспечивается как государственно"
правовая (конституционная) оценка
соответствующих сфер социальной
действительности, так и развитие со"
держания самих конституционных
норм без изменения текста конститу"
ционных статей и одновременно обос"
нование отраслевого законодательства,
конкретизирующего данные конститу"
ционные нормы и институты.
Речь идет о постепенном преобразо"
вании Конституции под влиянием об"
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щественного развития. Фактическая
конституция как выражение соотноше"
ния основных социальных сил с точки
зрения реальных (а не формально"
юридических) характеристик сувере"
нитета, власти, собственности, свободы
в обществе развивается без изменения
текста юридической конституции;
Конституционный же Суд, толкуя нор"
мы Конституции при разрешении кон"
кретных споров (казуальное толкова"
ние) или давая официальное толкова"
ние, «вскрывает» такие изменения (да"
леко не всегда лежащие на поверхности
социально"политической действитель"
ности), выявляет их измененную, пре"
образованную реальными процессами
общественного развития «социальную
нормативность», влияющую и на пра"
вовую нормативность, т. е. на матери"
альное содержание соответствующего
положения Конституции [2].
Очевидно, что соответствующие ре"
шения Конституционного Суда долж"
ны вытекать не из политической конъ"
юнктуры, а из самой Конституции как
единого «метаправового» документа,
воплощающего высшие начала и ценно"
сти государственной организации об"
щества. Толкуя Конституцию, Суд осу"
ществляет по сути нормативно"доктри"
нальную, квазиправотворческую функ"
цию, когда принимаемые им решения о
толковании конституционных норм
становятся частью Конституции, сопо"
ставимы с ней по юридической силе.
Преобразование конституционных
отношений осуществляется также по"
средством разрешения конституцион"
но"правовых споров. Их разрешение —
формулирование итогового вывода о
конституционности или неконститу"
ционности оспариваемого законополо"
жения — требует выявления смысла и
существа конституционно"правового
подхода к данному вопросу, в том числе
в системе действующего правового ре"
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гулирования. Закономерным результа"
том такой конституционно"судебной
деятельности является уяснение и ис"
толкование прямых и обратных связей
между положениями Конституции и
текущим законодательством, их син"
хронизация в соответствии с требова"
ниями иерархичности правовой систе"
мы, с одной стороны, и обогащение, на"
ращивание нормативного потенциала
конституционных принципов и норм —
с другой.
В этом плане разрешение в рамках
высшего судебного нормоконтроля
конституционности указанных в ч. 2
ст. 125 Конституции РФ нормативных
правовых актов имеет прямой выход
также на развитие конституционных
институтов российской государствен"
ности: устранение дефектных с консти"
туционной точки зрения норм из пра"
вовой системы («негативный законода"
тель») либо подтверждение конститу"
ционной обоснованности и допустимо"
сти соответствующих законодательных
решений в конкретной области.
Важным способом конституционно"
судебного преобразования конститу"
ционного регулирования и конститу"
ционных отношений является консти"
туционное истолкование правовых
норм отраслевого законодательства.
Деятельность Конституционного Суда,
связанная с осуществлением конститу"
ционного истолкования законодатель"
ных положений, является специфичес"
кой формой квазиправотворческой де"
ятельности — и не только как «негатив"
ного законодателя».
Выработка Конституционным Су"
дом РФ на основе разрешенных кон"
кретных дел рекомендаций законодате"
лю по совершенствованию правового
регулирования также является одним
из способов развития конституцион"
ных институтов российской государст"
венности посредством конституцион"
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ного правосудия. Это вытекает из са"
мой природы, особенностей юридичес"
кой силы таких рекомендаций.
Рекомендации законодателю, выра"
ботанные Конституционным Судом
РФ на основе разрешенных конкрет"
ных дел, не имея непосредственно обя"
зывающего значения для нормотворче"
ских органов, ориентируют их на после"
довательную и систематическую реали"
зацию конституционных принципов и
норм в текущем законодательстве. Сле"
довательно, непринятие во внимание, а
тем более игнорирование законодате"
лем соответствующих рекомендаций
может привести к противоречивости и
рассогласованности законодательства в
его сопоставлении с Конституцией РФ
и тем самым создать угрозу нарушения
конституционных прав и свобод чело"
века и гражданина, публичных интере"
сов и ценностей. В этом плане соответ"
ствующие рекомендации представляют
собой одну из относительно самостоя"
тельных разновидностей правовых по"
зиций Конституционного Суда, в кото"
рых конституционно"доктринальные
начала превалируют над нормативны"
ми. Степень обязательности таких ре"
комендаций, обращенных к законодате"
лю, определяется прежде всего тем, на"
сколько они концептуально выверены с
точки зрения доктринальных подходов
к обоснованию предлагаемых измене"
ний в действующем законодательстве,
которое явилось предметом конститу"
ционного контроля.
Таким образом, принимаемые в рам"
ках названных способов конституци"
онно"судебного воздействия на кон"
ституционные отношения решения
Конституционного Суда РФ и сформу"
лированные в них правовые позиции,
обладая качествами нормативности и
будучи направленными на конкретиза"
цию сконцентрированного в конститу"
ционных нормах и институтах содер"
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жания, с одной стороны, и на выявле"
ние конституционно"правового смысла
норм текущего законодательства, на
раскрытие воплощенных в соответ"
ствующих нормативных положениях
конституционных ценностей и целей
развития российской государственнос"
ти — с другой, закономерно выступают
в качестве императивных требований
реализации конституционной про"
граммы преобразования, модерниза"
ции социальной действительности.
В результате Конституционным Су"
дом РФ как органом конституционно"
го правосудия обеспечивается последо"
вательная гармонизация буквы и духа
Конституции, приведение ее формаль"
но"юридического нормативного содер"
жания независимо от времени и поли"
тических условий ее принятия в соот"
ветствие с реальными отношениями
политического властвования, социаль"
ной и экономической организацией об"
щества и государства. Тем самым охра"
на Конституции, ее стабильность под"
держиваются в органическом сочета"
нии с динамизмом конституционной
системы.
Место и роль Конституционного
Суда РФ в национальной государст"
венно"правовой системе, характерис"
тики юридической природы его реше"
ний, а также названные способы кон"
ституционализации правовой системы
и правоприменительной практики
определяют различные направления
воздействия Конституционного Суда
РФ на развитие конституционных от"
ношений и всего российского консти"
туционализма. Они сопряжены, в ко"
нечном счете, как с качественными
преобразованиями в системе конститу"
ционализма, затрагивающими его глу"
бинные, нормативно"доктринальные
начала, так и с влиянием на более кон"
кретные, в том числе формально"юри"
дические и, условно говоря, «простран"
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ственно"объемные» характеристики
конституционализма.
Так, к первым относится разработка
категориально"понятийного аппарата
конституционализма. В частности,
именно в практике Конституционного
Суда РФ получила конституционное
обоснование не имеющая формально"
юридического конституционного и за"
конодательного закрепления категория
«публичная власть» как родовое поня"
тие по отношению ко всем администра"
тивно"территориальным уровням орга"
низации населения в Российской
Федерации [3]. Это означает, что орга"
ны власти РФ, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образо"
ваний организационно и функциональ"
но связаны общими конституционны"
ми принципами управленческого воз"
действия на общественные отношения,
и соответственно, единый уровень га"
рантирования прав и свобод граждан,
составляющих территориальные кол"
лективы, выступающие объектом тако"
го воздействия.
Не менее важной понятийно"катего"
риальной новацией, обусловленной
практикой конституционного правосу"
дия, следует признать и формализацию
в системе национального конституцио"
нализма термина «конституционная
ответственность», впервые введенного
в практический конституционный обо"
рот в Постановлении Конституционно"
го Суда РФ от 30 ноября 1992 г. № 9"П
по так называемому «делу КПСС» [4]
и укорененного в последующем в це"
лом ряде решений Конституционного
Суда РФ [5].
К сущностным началам развития
конституционализма в решениях КС
РФ относится обогащение самих прин"
ципов конституционализма, включая
такие фундаментальные принципы, как
принципы демократии, республиканиз"
ма, федерализма, местного самоуправ"
ления, разделения властей и другие.
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Конституционно"судебная практика
позволяет не только углубить и конкре"
тизировать их нормативное содержа"
ние, но и, образно говоря, «оживить»
соответствующие конституционные на"
чала путем их рассмотрения во всей
полноте, в единстве формально"юриди"
ческих и социальных правовых свойств
и качеств, а, стало быть, их интерпрета"
ции и актуализации в контексте разви"
вающейся конституционной практики.
Так, например, раскрывая норматив"
ное содержание конституционного
принципа демократии, Конституцион"
ный Суд РФ пришел к выводу о том, что
он не может быть истолкован как допус"
кающий приоритет какой"либо одной
формы демократии по отношению к
другой, в частности — приоритет свобод"
ных выборов перед референдумом. Кон"
ституционное регулирование демокра"
тии направлено на обеспечение согласо"
ванного осуществления выборов и рефе"
рендума, с тем чтобы каждая из этих
форм непосредственной демократии не
использовалась в ущерб другой, не пре"
пятствовала ее осуществлению [6]. Это
означает, в частности, что осуществляя
правовое регулирование отношений,
связанных с референдумом Российской
Федерации, федеральный законодатель
должен обеспечить такие условия и по"
рядок их реализации, чтобы референдум
не мог использоваться как институт,
подменяющий иные институты непо"
средственной демократии, либо как про"
тивовес институтам представительной
демократии, в том числе в нарушение
исключительных прерогатив Федераль"
ного Собрания или других федеральных
органов государственной власти, кото"
рые должны осуществляться в иных
конституционно установленных формах
законотворчества как способа принятия
государственных решений [7].
Важным направлением воздействия
конституционного правосудия на каче"
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ственное состояние российского кон"
ституционализма является также пре"
одоление конституционных деформа"
ций, в частности, в виде проявлений
идеологии либерального радикализма
в различных ключевых сферах государ"
ства и общества, включая организацию
экономического хозяйства, судебно"
правовой системы, системы социаль"
ной защиты и других. В этой связи, ха"
рактерно, что Конституционный Суд
РФ в своей практике последовательно
придерживался идеи обеспечения ба"
ланса частных и публичных начал в ор"
ганизации и функционировании эко"
номической системы и деятельности
хозяйствующих субъектов [8], в соци"
альной сфере и т. п.
Конституционно"судебное противо"
действие либеральному радикализму
затронуло также сферу уголовного су"
допроизводства, где Конституционный
Суд РФ последовательно вводит прин"
цип эффективной защиты интересов
потерпевшего наравне с обвиняемым.
Здесь следует назвать, прежде всего,
Постановление Конституционного Су"
да РФ от 11 мая 2005 г. № 5"П [9], ко"
торым Суд признал не соответствую"
щей Конституции РФ ст. 405 УПК РФ
в той мере, в какой она, не допуская по"
ворот к худшему при пересмотре су"
дебного решения в порядке надзора по
жалобе потерпевшего (его представи"
теля) или по представлению прокуро"
ра, не позволяла тем самым устранить
допущенные в предшествующем разби"
рательстве существенные (фундамен"
тальные) нарушения, повлиявшие на
исход дела.
В качестве относительно самостоя"
тельных вопросов в ряду проблем, свя"
занных с конституционно"судебным
устранением ультрарадикальных, од"
носторонних идеологических доктрин
из системы национального конститу"
ционализма, необходимо выделить во"
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просы, связанные с реформированием
системы социальной защиты, так назы"
ваемой монетизацией льгот. Имея в
своей основе благие цели, на практике
эта социальная реформа, как известно,
в целом ряде случаев привела к ухуд"
шению материального положения
граждан"льготников, существенным
образом сузив ранее закрепленный за
ними объем социальных гарантий без
какой"либо равноценной компенсации
или замены. Однако федеральный за"
конодатель не вправе действовать про"
извольно. Предусматривая взамен час"
ти ранее установленных в натуральной
форме социальных гарантий компенса"
торный механизм покрытия соответст"
вующих потерь (в денежном выраже"
нии), федеральный законодатель дол"
жен исходить из необходимости обес"
печения соответствующим лицам
реальных возможностей располагать
социальными благами, включая денеж"
ные компенсации, в объеме, сопостави"
мом с объемом ранее предоставляв"
шейся им социальной защиты в нату"
ральной форме [10].
3. Конституционное правосудие и
развитие философско$мировоззрен$
ческих основ современного конститу$
ционализма.
В этом же ряду качественных изме"
нений в системе современного консти"
туционализма под активным влиянием
конституционного правосудия являет"
ся обоснование философско"мировоз"
зренческого плюрализма современного
конституционализма.
Философско"правовой основой ос"
мысления этих проблем являются две
мировоззренческие линии правопони"
мания — позитивизм и естественное
право. При этом было бы неправильно
связывать философию современного
конституционализма лишь с теорией
естественного права, как это порой на"
блюдается. Позитивизм и естественное
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право одинаково важны в системе фи"
лософско"мировоззренческого воспри"
ятия правовой действительности, и
они играют приблизительно такую же
роль, как в философии «линия Плато"
на» и «линия Аристотеля». Речь идет о
реализации по этим двум философско"
правовым линиям различных гносео"
логических установок, имеющих прин"
ципиально важное, методологическое
значение для всей системы современ"
ного конституционализма.
При оценке философско"мировоз"
зренческих начал российского консти"
туционного права, которые в наиболее
концентрированном виде находят свое
воплощение в тексте Конституции РФ,
может сложиться представление об от"
сутствии в нем идейно"философской
однородности и, более того, о фило"
софско"мировоззренческой эклектике,
в рамках которой естественно"право"
вой тип правопонимания конкурирует
с позитивистским. Так, по мнению
В. Четвернина, «конституционная кон"
цепция прав человека (и концепция
должного закона) эклектически соеди"
няет непозитивистские представления
о правовой свободе с позитивистскими
представлениями о правах как законо"
дательно санкционированных притяза"
ниях» [11].
Такой подход, очевидно, имеет в сво"
ей основе резкое противопоставление
естественно"правовых и позитивист"
ских начал, исключает возможность их
гармоничного сосуществования — при
признании за этими началами самосто"
ятельной и соотносимой юридической
ценности — без ущерба для права как
воплощения свободы, равенства и спра"
ведливости. Вместе с тем, уже опыт ан"
тичной философии позволяет предпо"
ложить, что противоположные фило"
софские начала могут находиться или
быть сведены к такому отношению, ког"
да имеющееся между ними напряжение
порождает возникновение нового поло"
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жительного качества, а в практической
плоскости — социально"полезный
результат. С этой точки зрения внима"
тельный и непредвзятый анализ Кон"
ституции дает основания полагать, что
Основной закон России, различая в
своем идейном базисе доктрины естест"
венного права и позитивизма, не проти"
вопоставляет их, не приводит к состоя"
нию антагонистического противоречия,
а, напротив, стремится к выработке их
синтетического, взаимосогласованного
понимания в целях эффективного пра"
воприменения.
В то же время конституционные ха"
рактеристики прав и свобод по своему
смыслу в системе конституционной ре"
гуляции исключают противопоставле"
ние конституционного и законодатель"
ного регулирования правового положе"
ния человека. Напротив, предполагает"
ся последовательное развертывание
конституционного существа прав и
свобод в действующем законодатель"
стве и правоприменительной практике.
Этот конституционный посыл прямо
выражен во втором предложении ст. 18
Конституции РФ, согласно которой
права и свободы определяют смысл, со"
держание и применение законов, то
есть, иными словами, должны объекти"
вироваться в законодательном регули"
ровании как закономерное продолже"
ние Конституции РФ. Нормативное,
позитивно"правовое опосредование
прав человека связано также с обеспе"
чением и гарантированием других
конституционных ценностей, чем и
обусловлена, в конечном счете, повсе"
местная практика соразмерных кон"
ституционных ограничений и регули"
рующих требований пользования
основными правами и сводами.
В системе философско"мировоз"
зренческих основ современного рос"
сийского конституционного права есте"
ственно"правовое и позитивистское на"
чала интегрируются в идее правового
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закона, а Конституционный Суд РФ
выступает основным организационно"
правовым механизмом ее реализации.
Для конституционного правосудия эта
идея имеет не только практико"при"
кладное, утилитарное значение — учи"
тывая возможности и объективную не"
обходимость использования соответст"
вующей доктрины для формирования
юридической логики конституционно"
судебного нормоконтроля и выработки
надлежащих конституционно"право"
вых подходов (мотивированных и обос"
нованных) для разрешения конкретных
дел, но проявляет себя неизмеримо бо"
лее широко: как своего рода системооб"
разующая идея, которая определяет
сущность института, организует его
функциональное содержание и направ"
ляет его практическую деятельность.
Дело в том, что именно концептуальное
различение права и закона и стремле"
ние на этой основе сформировать пра"
вовой закон является решающей пред"
посылкой для возможности постановки
вопроса о правовом содержании зако"
нодательных актов, оценки их право"
мерности и обеспечения общего кон"
троля такой правомерности, а, стало
быть, и об определенной институциона"
лизации данной контрольной функции.
Опираясь на конституционно"пра"
вовую идею (доктрину) правового зако"
на, Конституционный Суд РФ в своей
практике стремится к сбалансирован"
ному сочетанию естественно"правовых
и позитивистских начал в националь"
ной конституционно"правовой системе.
Соответственно, Конституционный
Суд РФ признает существование так
называемых неформальных источни"
ков права и, в частности, активно опе"
рирует при осуществлении конститу"
ционного контроля общими принципа"
ми права и правовыми принципами,
ссылаясь на них как на критерий оцен"
ки конституционности норм законов
[12]. Исходя из этого посыла, Консти"
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туционный Суд РФ не раз указывал на
то, что в соответствии с общими прин"
ципами права должны находиться (ре"
гулироваться, применяться, истолко"
вываться), в частности: права и свободы
человека и гражданина, включая гаран"
тии права собственности [13]; законо"
дательные механизмы, действующие в
сфере публичной ответственности [14];
правила компенсации процессуальных
расходов, в том числе связанных с про"
изводством по уголовным делам [15].
Широкий взгляд на право прослежива"
ется и в правовой позиции Конституци"
онного Суда РФ, согласно которой дей"
ствия законодателя, правоприменителя
и иных субъектов права не должны
вступать в противоречие не только с
буквой, но с духом Конституции РФ и
содержащихся в ней принципов, вклю"
чая принципы правового государства,
справедливости, баланса частных и
публичных интересов и т. д. [16].
Именно на этой основе становится
возможным формирование «живого»,
судебного конституционализма. Не ме"
нее значимым является в этом плане
обоснование нормативного значения
конституционных ценностей. Опира"
ясь на принцип мировоззренческого
плюрализма, Конституционный Суд
исходит из того, что формально"юри"
дическое (нормативное) значение в
условиях современной правовой систе"
мы могут приобретать традиционно
«ненормативные», неформальные ис"
точники права и, прежде всего, консти"
туционные ценности. Специфика нор"
мативной энергии конституционных
ценностей такова, что они имеют пред"
метом (сферой) своего влияния и одно"
временно — формой политико"право"
вого бытия, прежде всего, нормативные
величины наиболее высокого, абст"
рактного уровня — общие принципы
права, конституционные принципы,
декларации, конституционные пре"
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зумпции, статусно"категориальные ха"
рактеристики субъектов конституци"
онного права и конституционных явле"
ний и т. п. С помощью конституцион"
ных ценностей происходит своего рода
приращение и актуализация норматив"
ного содержания соответствующих
норм, институтов, принципов, а также
установление их сбалансированного
взаимодействия. Это также существен"
но влияет на саму природу конститу"
ционализма.
Что же касается влияния конститу"
ционно"судебного нормоконтроля на
«пространственно"объемные», условно
говоря, количественные характеристи"
ки российского конституционализма,
то здесь заслуживает внимания, преж"
де всего, расширение нормативно"пра"
вового поля конституционализма. Это
обеспечивается — если иметь в виду
роль конституционного правосудия —
главным образом посредством консти"
туционализации отраслевого законода"
тельства, включая сферу социально"
экономических правоотношений. Это,
во"первых, конституционно"интерпре"
тационное обоснование нормативного
содержания тех или иных институтов
отраслевого законодательства. Яркий
пример конституционного обоснова"
ния отраслевых институтов — прове"
денное Конституционным Судом РФ в
целом ряде его решений исследование
понятия налога как публично"право"
вой категории [17].
Во"вторых, влияние практики кон"
ституционного правосудия обеспечи"
вается посредством обоснования кон"
ституционной природы соответствую"
щих отношений, попадающих в сферу
регулирования оспариваемых норм от"
раслевого законодательства. Так, в
Постановлении от 1 декабря 1997 г.
№ 18"П [18] Конституционный Суд
РФ пришел к выводу, что отношения,
связанные с возмещением вреда, при"
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чиненного в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, имеют не граж"
данско"правовое, а конституционно"
правовое содержание. Это порождает
особый характер отношений между
гражданином и государством, заключа"
ющийся в том, что государство прини"
мает на себя обязанность возмещения
такого вреда, который, исходя из его
масштабов и числа пострадавших, не
может быть возмещен в порядке, ус"
тановленном гражданским, админист"
ративным, уголовным и другим отрас"
левым законодательством. Конститу"
ционная природа присуща также, в со"
ответствии с правовой позицией Кон"
ституционного Суда, и отношениям,
складывающимся в процессе привати"
зации. Именно в решениях Конститу"
ционного Суда РФ право на привати"
зацию было интерпретировано в каче"
стве конституционно значимого [19].
В"третьих, влияние конституцион"
ного правосудия обеспечивается по"
средством выявления конституцион"
ного содержания в конкретных отрас"
лях законодательного регулирования
и, соответственно, расширения «при"
сутствия» конституционных начал в
отраслевых правоотношениях. Так, по
существу именно Конституционный
Суд РФ сформулировал и обосновал
основополагающие принципы налого"
вого права [20], которые до принятия
Налогового кодекса РФ (часть 1) не
имели закрепления в российском нало"
говом законодательстве. Конституцио"
нализации подверглась также сфера

налогового контроля и налоговых спо"
ров. В одном из недавних своих реше"
ний Конституционный Суд РФ по су"
ти распространил действие конститу"
ционного требования о законном уста"
новлении налогов и сборов, в том числе
на юрисдикционные процедуры, свя"
занные с налогообложением [21].
В"четвертых, в рамках воздействия
практики конституционного правосу"
дия на экономическое и социальное
законодательство происходит также
конституционализация
правового
(специального) статуса субъектов пра"
воотношений, складывающихся в
соответствующей сфере. Например, в
Постановлении от 10 апреля 2003 г.
Конституционный Суд РФ выявил
конституционную природу правового
статуса участников хозяйственных об"
ществ [22].
В этом же русле реализации полно"
мочий конституционного правосудия
происходит внедрение в национальную
правовую систему норм и принципов
международного права, в результате
чего также происходит приращение
нормативного потенциала конституци"
онного регулирования.
Таким образом, в самих решениях
Конституционного Суда РФ заложены
важные предпосылки, в том числе нор"
мативно"правовые, утверждения и раз"
вития российского конституционализ"
ма в изменяющихся социально"эконо"
мических и политических условиях
российской государственности и на
этой основе — формирования судебно"
го конституционализма.
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Бондарь Н. С. Конституционный Суд России — генератор «живого» (судебного) конститу%
ционализма
Аннотация. Конституционное правосудие является одним из основных институтов и атрибу%
тивных признаков современного конституционализма. В этом качестве Конституционный Суд
выступает — в рамках избранной в России модели конституционного правосудия и нормативно%
доктринальной природы его решений — не только как хранитель и интерпретатор, но и как пре%
образователь Основного Закона, важный фактор развития всей системы российского консти%
туционализма. На этой основе формируется, как это обосновывается в статье, такое качествен%
но новое политико%правовое явление государственности, как судебный конституционализм.
Посредством судебного («живого») конституционализма актуализируются, с учетом кон%
кретно%исторических условий, все основные компоненты современного российского конститу%
ционализма. В связи с этим анализируются основные направления преобразовательного воз%
действия Конституционного Суда РФ на институционно%функциональную систему российского
конституционализма, в частности с точки зрения развития его доктринальных начал, конститу%
ционализации отраслевого законодательства и расширения сферы конституционно%правово%
го пространства, преодоления конституционных деформаций в современной правотворческой
и правоприменительной практике и т. д.
Ключевые слова: конституционное правосудие, судебный конституционализм, конституцио%
нализация, Конституционный Суд РФ.
Bondar N. Constitutional Court of Russian Federation — generator of «real» (judicial) constitu %
tionalism
Annotation. Constitutional Justice is one of the main institutes and attributive feature of the mod%
ern constitutionalism. In this way Constitutional Court in the frame of the selected model of constitu%
tional justice and its normative%doctrinal decisions basis in Russia appears to be not only the keeper
and interpeter but also as a reformer of the Principal Law which is the important factor of the whole
system of the Russian consitutionalism development. Thereupon, as it is proved in the article, such
new in quality political law phenomenon of the state system as judicial constitutionalism is being
developed.
By means of judicial («live») constitutionalism and taking into account the concrete historical con%
ditions all the main components of the modern Russian consitutionalism are actualized. In this con%
nection the main directions of transforming influence of RF Constitutional Court on the institutions
functional system of Russian constitutionalism are analyzed, in particular from the point of view of its
doctrinal bases development, constitutionalization of branch legislation and enlargement of the
sphere of constitutional law area, overcoming of constitutional deformations in the modern law%
making and law enforcement practice, and etc.
Key words: constitutional justice, judicial constitutionalism, constitutionalization, Constitutional
Court of Russia Federation.
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І

дея верховенства права, забезпе"
чення прав і свобод людини була
актуальною на будь"яких етапах
розвитку держави. Ще в Конституції
Пилипа Орлика 1710 р. містились
статті щодо захисту недоторканності
вольностей, відновлення всіх природ"
них прав та рівності [5, 27].
Літописці часів становлення Київ"
ської Русі зазначали, що слов’яни
тяжіють до свободи, «здавна живуть у
народоправстві (демократії)», їм влас"
тиві витривалість, хоробрість, гостин"
ність. Благодійність народу, незважа"
ючи на всі історичні негаразди, проти"
вилась усьому ганебному, берегла віру
в добро і справедливість.
Реалізація ідей правової держави
як у сфері державного будівництва, за"
конодавчій та юридичній практиці
взагалі, так і у сфері правосуддя зокре"
ма, є однією з найбільш актуальних
проблем сьогодення, про що свідчать і
наукові публікації багатьох авторів
[1–4; 6–10].
Принцип верховенства права, за"
значає Ю. Шемшученко, — це прин"
цип, головним чином, природного
права як сукупність ідеальних, духов"

них і найвищою мірою справедливих
понять про право. Але в державі ре"
ально діє не ідеальне, а позитивне пра"
во, виражене в законах та інших його
джерелах. Формальна визначеність у
законодавстві — обов’язкова влас"
тивість позитивного права, оскільки
вона дає змогу внести чіткість у
суспільний порядок [10, 76 ].
Верховенство права — система дер"
жавного і суспільного устрою, де пра"
ва і свободи людини є найвищою цін"
ністю, а їх забезпечення стає пріорите"
том держави, де сама влада перебуває
під контролем закону, обмежується
правом, а саме право створює таку сис"
тему правовідносин, за якої макси"
мально усуваються можливості сва"
вілля чиновників, — людина може
робити все, що законом не заборонено,
а чиновники можуть робити тільки те
і так, що і як передбачено законом.
Створення системи стримувань і
противаг за допомогою поділу держав"
ної влади на окремі взаємодіючі та
контролюючі одна одну гілки має за"
безпечувати оптимальне функціону"
вання державного механізму, не дава"
ти можливості жодній з гілок влади
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узурпувати владні повноваження, уне"
можливлювати повернення до тота"
літаризму.
У правовій державі влада має бути
обмежена правом, а головний урок
історії вказує на те, що вона має бути
максимально обмежена в можливості
довільно міняти законодавство задля
своєї вигоди.
У розробці вкрай необхідної для
подальшої розбудови правової держа"
ви системи стримувань і противаг
політики і науковці зазвичай розгля"
дають її в площині традиційно існую"
чих інституцій «законодавча влада —
виконавча влада — судова влада»,
забуваючи, що джерелом влади є сам
народ і він має отримати дієвий ме"
ханізм впливу на кожну з гілок влади і
виконувати важливу функцію стриму"
вання і противаги проти негативних
тенденцій у будь"яких гілках делего"
ваної ним влади.
Вважаємо, що одним із найважли"
віших кроків до цього на сучасному
етапі державного будівництва та в
умовах існуючої реальної політичної
та конституційної кризи, кризи самої
влади є прийняття демократичної
Конституції держави шляхом Всена"
родного референдуму. За такої умови
Основний Закон, норми якого набува"
ють найвищої юридичної сили, отри"
мує свою юрисдикцію безпосередньо
від самого народу і стає вище влади,
оскільки вона вже неспроможна змі"
нювати його на свій розсуд. Влада
«слугує закону, дарованому народом».
Стабільний і непорушний Основний
Закон створює необхідні передумови і
для стабілізації всього суспільства.
Отже, прийняття Конституції України
через референдум — істотний меха"
нізм забезпечення верховенства права
і закону. Це особливо актуально для
сучасного етапу розвитку нашої дер"
жавності. Прийняття Конституції
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України Всенародним референдумом
є можливим, припустимим і закон"
ним, безумовно, якщо під час такого
прийняття будуть дотримані вимоги
ст. 22 чинної Конституції України
(при прийнятті нових законів не допу"
скається звуження існуючих прав і
свободи людини).
Референдум — демократична і про"
гресивна форма прийняття консти"
туцій, яка все частіше застосовується
цивілізованими державами (Фран"
ція — 1958 р., Греція — 1975 р., Іспа"
нія — 1978 р., Польща — 1997 р.,
Швейцарія — 1999 р.). Навіть Кон"
ституція Євросоюзу винесена на рефе"
рендум.
Референдум — законна і доречна
форма прийняття Конституції Украї"
ни, ст. 5 якої стверджує: «Право визна"
чати і змінювати конституційний лад
в Україні належить виключно наро"
дові і не може бути узурповане держа"
вою, її органами або посадовими
особами». З цієї норми логічно випли"
ває, що чинна Конституція України
надає перевагу референдуму у визна"
ченні конституційного ладу в державі.
Діюча Конституція України (ст. 156)
зазначає, що законопроекти про внесен"
ня змін до розділів 1 «Загальні поло"
ження», 3 «Вибори. Референдум»,
13 «Внесення змін до Конституції
України» затверджуються загальноук"
раїнським референдумом, який призна"
чається Президентом України. Заува"
жимо, не результати референдуму за"
тверджуються Парламентом, а навпаки,
зміни Конституції із зазначених питань
приймаються виключно референдумом
і не можуть бути прийняті Парламен"
том. З цієї норми випливає, що якщо в
суспільстві назріла необхідність змін до
Конституції, а такі зміни будуть торка"
тись і зазначених питань, то така Кон"
ституція в цілому має прийматись
виключно шляхом референдуму.
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При аналізі проблеми предмета
референдуму слід мати на увазі три
групи питань: 1) питання, які вирішу"
ються виключно загальноукраїнським
референдумом (зміна території Украї"
ни — ст. 73); 2) питання, які взагалі не
можуть виноситись на референдум
(законопроекти з питань податків,
бюджету та амністії — ст. 74 Консти"
туції України); 3) інші питання, які
можуть за необхідності виноситись на
референдум законодавчою владою або
Президентом України як за їх власною
ініціативою, так і за ініціативою народу.
Винесення Конституції України на
Всенародний референдум може бути
здійснено: за ініціативи народу, за
ініціативи Верховної Ради і за ініціа"
тиви Президента України. Більше то"
го, результати референдуму не потре"
бують затвердження законодавчою
владою, бо мають найвищу юридичну
силу.
Для постійного оновлення законо"
давчої влади, як запоруки прогресу, в
Конституції, що приймається рефе"
рендумом, слід запровадити концеп"
цію: «Депутатами Верховної Ради Ук"
раїни та органів місцевого самовряду"
вання не можуть обиратись громадяни
України більше двох каденцій підряд,
а також громадяни, які, будучи депута"
тами, ініціювали прийняття чи голосу"
вали за прийняття закону чи окремих
законодавчих норм, визнаних Консти"
туційним Судом України такими, що
суперечать Конституції України».
Скасовуючи депутатську недотор"
канність, пропонується закріпити такі
правила: «Народні депутати України
не можуть бути затримані чи заареш"
товані під час роботи безпосередньо у
Верховній Раді України. Кримінальна
справа стосовно народного депутата
України може бути порушена тільки
Генеральним прокурором України, йо"
го заступниками або прокурорами об"
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ластей відповідно до правил тери"
торіальної підслідності. Затримання
чи арешт народного депутата України
може здійснюватися тільки за рішен"
ням апеляційного чи Верховного Суду
України». Такий самий рівень право"
вого захисту доцільно встановити і
стосовно суддів та слідчих.
За сьогоднішньої моделі організації
влади Парламент працює як «у вул"
кані політичних пристрастей», повно"
важення Президента України часто
суперечать повноваженням Прем’єр"
міністра, виконавча влада стала фак"
тично двохголовою, а наявність колек"
тивного органу Кабінету Міністрів
тільки поглиблює безлад. Призначен"
ня самих міністрів від більшості, як
свідчить практика, здійснюється за їх
політичними вподобаннями, а не за
професійними здібностями. У самому
Кабінеті Міністрів за таких умов ство"
рюється система кругової поруки, за
якої важко досягти хоча б якоїсь
відповідальності самих міністрів за їх
діяльність.
У законодавчій діяльності слід за"
безпечити максимально повне й опти"
мальне регулювання процедури вико"
нання правоохоронними органами
своїх повноважень, запровадити до"
цільну та ефективну юридичну форму
здійснення своїх повноважень кож"
ним органом і кожною посадовою
особою будь"якої з гілок влади.
Зробити це у змозі лише Парламент,
який буде більш професійним у законо"
давчому плані. Має бути розширено
право законодавчої ініціативи. Його не"
обхідно надати як Прокуратурі Украї"
ни, Верховному Суду України і МВС
України, так і органам місцевого само"
врядування, хоча б обласним радам.
В умовах кризи стає дуже важливим
фактор професійності парламентарів.
Вважаємо, що в сучасних умовах у
Конституції України доцільно відно"
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вити правові засади змішаного вибор"
чого права, за яких висунення канди"
датів у депутати могло б здійснюва"
тись у виборчих округах профспілка"
ми, трудовими колективами, групою
виборців чи шляхом самовисування;
виборцям надавалося б реальне право
відкликання обраних ними слуг наро"
ду. Для цього не потрібно навіть роз"
робляти і приймати новий виборчий
закон. Достатньо скасувати чинний у
цілому, заодно і скасовуючи закладену
в ньому фразу, якою скасовувався по"
передній закон про вибори, чим і
відновити його ж.
Верховенство закону традиційно
пов’язують із його вищою юридичною
силою щодо підзаконних норматив"
них актів. Але і в системі законодавст"
ва вбачається певна структурованість,
продиктована тим, що норми Консти"
туції України мають найвищу юридич"
ну силу, визначають головні умови дії
інших законів, створюють певні пра"
вила розв’язання конкуренції право"
вих норм.
До системи джерел законодавчих
норм в Україні входить Конституція
України, норми якої мають, безумов"
но, найвищу юридичну силу.
Але слід також зазначити, що від"
повідно до ст. 9 Конституції України
«чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верхов"
ною Радою України, є частиною націо"
нального законодавства України. Укла"
дення міжнародних договорів, які су"
перечать Конституції України, можли"
ве лише після внесення відповідних
змін до Конституції України». Згідно з
ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжна"
родні договори України» від 29 червня
2004 р. № 1906"IV у випадку, якщо
міжнародним договором України,
який набув чинності в установленому
порядку, встановлено інші правила,
ніж передбачені у відповідному акті
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законодавства України, то застосову"
ються правила міжнародного догово"
ру.
І це ще не все. Законом України
«Про виконання рішень та застосуван"
ня практики Європейського суду з
прав людини» від 23 лютого 2006 р.
визначені фундаментальні для право"
вої системи України положення: суди
мають застосовувати при розгляді
справ практику Європейського суду з
прав людини як джерело права
(ст. 17); законодавчий орган держави
(орган представництва) має здійсню"
вати експертизу та перевірку чинних
законів і підзаконних актів на відпо"
відність Конвенції та практиці Євро"
пейського суду з прав людини (ст. 19).
Прецедентна практика Європей"
ського суду з прав людини стає важли"
вим джерелом права України, а отже,
має аналізуватись у контексті верхо"
венства права і закону і, безумовно,
вирішуватись при розв’язанні конку"
ренції правових норм і суперечливих
питань слідчої та судової практики.
Правова система має працювати в
параметрах: Конституція України має
найвищу юридичну силу, закони
України мають відповідати Консти"
туції України та прецедентній прак"
тиці Європейського суду з прав люди"
ни, а підзаконні нормативні акти
(постанови Кабінету Міністрів та інші
акти органів влади) — Конституції Ук"
раїни і законам України, при прий"
нятті нових законів не допускається
жодного звуження існуючих прав і
свобод людини. Ігнорування цих засад
приводить і державу, і її громадян у
глухий кут.
Так, наприклад, у 1996 р. був прий"
нятий Закон України «Про освіту».
У статті 57 цього Закону закріплено,
що держава забезпечує педагогічним і
науково"педагогічним працівникам
виплати надбавок за вислугу років
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щомісяця у відсотках до посадового
окладу залежно від стажу педагогічної
роботи в таких розмірах: понад три ро"
ки — 10 %, понад 10 років — 20 %, по"
над 20 років — 30 %. Законом передба"
чається здійснювати названі виплати з
1 січня 1997 р. У більшості ВНЗ таких
надбавок не сплачували і не сплачу"
ють досі. Щорічно законами України
про Державний бюджет України вимо"
га закону про виплати надбавок ігно"
рувалась та ігнорується донині.
Кабінет Міністрів України в поста"
нові від 31 січня 2001 р. № 78 проголо"
сив: запровадити, починаючи з 1 січня
2001 р., передбачену ст. 57 Закону
України «Про освіту» виплату педаго"
гічним працівникам навчальних за"
кладів надбавок за вислугу років; уста"
новити, що виплата педагогічним
працівникам навчальних закладів над"
бавок за вислугу років здійснюється в
обсязі 50 % від розмірів, визначених у
ст. 57 Закону України «Про освіту».
Тобто Кабінет Міністрів взяв на себе
«сміливість» правити закони і змен"
шити виплати на 50 %, «вибачивши»
педагогам за чотири роки їхні доходи.
Більше того, Законом України
«Про освіту» передбачається, що на
потреби освіти держава щорічно має
виділяти не менше 10 % бюджету.
На жаль, прийняття законів та
інших нормативних актів, що супере"
чать Конституції України, стало вже
звичайною справою як для уряду, так і
для Парламенту. Парламент і уряд
продовжують наступати на ті ж самі
граблі щорічно при прийнятті Закону
«Про Державний бюджет» чи при вне"
сенні змін до нього. Держава може
вийти з пастки тільки за умови наяв"
ності в народу доброї волі та віри у
справедливість.
Судова реформа має переорієнту"
вати органи досудового розслідування
із захисту інтересів влади на захист
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прав громадянина, а досудове слідство
позбавити обвинувального ухилу.
Навряд чи це буде можливо, якщо іме"
нувати ці органи органами криміналь"
ного переслідування та спростувати
процесуальну форму їх діяльності до
небезпечної межі, де діяльність на
власний розсуд відкриває необмежні
можливості для свавілля і зловживань.
Реалізація ідеї верховенства права
у сфері правосуддя можлива лише за
наявності досконалого процесуально"
го законодавства, усунення негатив"
них тенденцій, що мали місце внаслі"
док непослідовності здійснення попе"
редньої судової реформи.
Повчальним може стати аналіз та"
ких новацій. Так, у 2001 р. у ст. 299
КПК України були закладені ради"
кальні конструкції щодо спрощення су"
дового розгляду кримінальних справ,
згідно з якими суд отримав право, як"
що не заперечують учасники судового
розгляду, визнати недоцільним дослі"
дження доказів стосовно тих фактич"
них обставин справи, які ніким не
спростовуються. При цьому згідно з
названою нормою суд роз’яснює під"
судному, що у такому випадку він
позбавляється права оспорювати ці
фактичні обставини справи в апеля"
ційному порядку.
Критерій істини практика, особли"
во в таких жахливих її проявах, як
справи щодо загибелі журналіста
І. Александрова, чи щодо обвинува"
чення С. Зайцевої, показують, що по"
дібне просте і дешеве судочинство мо"
же дорого коштувати людям і су"
спільству. До того ж за своїм змістом
воно суперечить принципу презумпції
невинуватості, закріпленому в ст. 62
Конституції України та ст. 14 Міжна"
родного пакту про громадянські і
політичні права, де, зокрема, зазна"
чається, що «кожен, кого засуджено за
будь"який злочин, має право на те,
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щоб його засудження і вирок були пе"
реглянуті вищестоящою судовою ін"
станцією згідно з законом».
Має бути непорушним конститу"
ційний принцип, закріплений у ст. 22
чинної Конституції України: «При
прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допускаєть"
ся звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод».
Процесуальна форма, з усіма її, на
перший погляд, марними судовими
формальностями — це не марна
дрібниця, а суттєвий засіб обмеження
влади правом, засіб протидії свавіллю
і непорядності чиновників, засіб про"

тидії фальсифікації, засіб забезпечен"
ня верховенства права та захисту прав
і свобод людини від невиправданого
обмеження, засіб зміцнення гарантій
істини і справедливості правосуддя.
Якщо їх замало — є небезпека судових
помилок і зловживань, якщо їх забага"
то — є небезпека судової тяганини, за
якої можуть бути забутими та стануть
химерними і самі цілі судочинства.
Оптимальний варіант — їх розумна
достатність.
«Бережи порядок і порядок збере"
же тебе».
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Загальна теорія права і держави
ТЕОРЕТИКО"МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО АНАЛІЗУ СПІВВІДНОШЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

М. КЕЛЬМАН
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри
теорії та історії держави і права
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)

П

роблема співвідношення гро"
мадянського суспільства та
держави вирішується залежно
від вибору тієї чи іншої політико"пра"
вової концепції. Критичний аналіз на"
укових підходів до цієї проблеми дає
можливість визначити напрями реалі"
зації державної політики на наступні
роки, уможливлює успішне поєднання
процесів встановлення громадянсько"
го суспільства та демократії, правової,
соціальної держави й дасть вагомі
підстави вважати Україну сучасною
європейською державою.
Перед юридичною наукою сьогодні
гостро стоїть питання методології дер"
жавно"правових досліджень. Настав час
змінити насамперед певне упередження
психологічного ставлення до проблем
методології. Тому й мета цієї статті —
актуалізувати важливість наукового
осмислення означеної теми.
Громадянське суспільство виникає в
результаті відокремлення держави від
соціальних структур; виокремлення
його як відносно самостійної сфери

суспільного життя і водночас роздер"
жавлення низки суспільних відносин
(закон для всіх один; право на влас"
ність; законодавче визнання рівності
людей, наділення їх правами і обов’яз"
ками — головна ознака і база громадян"
ського суспільства). Категорія «грома"
дянське суспільство» стала предметом
вивчення у XVII–XIX ст., ґрунтовно
розглянута у «Філософії права» Г. Геге"
ля. Громадянське суспільство — це
зв’язок осіб через систему потреб і
поділу праці, правосуддя (правові ос"
нови і правопорядок), зовнішній поря"
док (поліція і корпорація). У філософії
права правова сутність громадянського
суспільства — це рівність людей як
суб’єктів права, їх юридична свобода,
приватна інтелектуальна власність,
бездоганність договорів, охорона права
від порушень, упорядковане законо"
давство, авторитетний суд (Г. Гегель
вважав громадянським суспільством
сучасне йому буржуазне суспільство)
[1, 277]. Це був, поза сумнівом, прорив
у розвитку суспільних наук.
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До дослідження громадянського
суспільства долучалися соціологія,
політологія, загальна теорія права,
теорія конституціоналізму та інші су"
спільні науки. Саме поняття «грома"
дянське суспільство» отримало ви"
знання лише у Новий час. Чому так?
Передусім тому, що воно було відірва"
не від основної маси людей (у давні
часи, у Середньовіччя привілеї вищих
станів і державної влади здійснювали"
ся від їхнього імені). Відповідно існу"
вали держави: класові, деспотичні, ра"
бовласницькі, феодальні, монархічні,
республіканські, теократичні та ін.
Збіг організаційних структур су"
спільства і держави визнавався існу"
ванням у ті періоди історії різних форм
власності й поділу праці, коли (як
стверджували К. Маркс і Ф. Енгельс)
завдяки вивільненню приватної влас"
ності «держава набула самостійного
існування поряд з громадянським
суспільством і поза ним...» [2, 3, 62].
Це власне й зумовило можливість
окремого дослідження проблем су"
спільства і держави, виникнення і роз"
виток наук, які вивчають структуру
суспільства і держави як самостійних
явищ.
Поняття «громадянське суспіль"
ство» дуже часто використовується
власне у зіставленні з поняттям «дер"
жава».
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Професор Боннського університе"
ту І. Ізензе пише: «Держава існує у
вигляді того, що протистоїть суспіль"
ству» [3, 36].
Відокремлення держави від суспіль"
ства й відособлення суспільства від
держави відображені у відмінностях
структури, принципів організації і пра"
вового регулювання.
Згадаймо: держава — організація,
керована єдиним центром (вертикаль"
на система): ієрархія державних орга"
нів і посадових осіб, пов’язаних дис"
ципліною. Ця система утримується за
рахунок суспільства (податки, збори).
Постійна і головна мета держави, її
виправдання і легітимність — охорона
суспільства і управління ним.
На відміну від держави громадян"
ське суспільство — це система різно"
манітних зв’язків і відносин громадян,
їх об’єднань, союзів, колективних від"
носин. Ці відносини базуються на
рівності й особистій ініціативності.
Мета громадян та їх об’єднань різно"
манітна і змінюється залежно від їх
інтересів.
Різниця структур громадянського
суспільства і держави передбачає різні
способи правового регулювання при"
ватних і публічних відносин, у зв’язку
з цим накладає відбиток на систему
права.
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Відокремлення громадянського су"
спільства від держави призвело до низ"
ки державно"правових наслідків, які
зумовили ці особливості сучасної дер"
жави, що відрізняють її від держави
кастово"станової епохи. У Новий час у
Конституції закріплюються основні
права і свободи людини, що розгляда"
ються як договір про поділ влади між
суспільством і державою. Якщо для
європейського конституціоналізму як
політичної теорії властиве вкрай не"
визначене тлумачення конституції як
«основного
закону
будь"якого
суспільства» та існування ідей обме"
ження суспільством влади держави [4,
43], то еволюція конституціоналізму
призвела до різкого звуження цього
поняття. Як бачимо, сьогодні воно на"
буває договірного характеру і визнає,
власне, конституцію як угоду про
поділ влади між суспільством і держа"
вою. Ідея «суспільного договору» набу"
ла поширення у XVII–XVIIІ ст. На чо"
му базувалася ця ідея? Насамперед на
усвідомленні держави з позиції всеза"
гальної рівності людей і категорій при"
ватного права, які мали особливе зна"
чення для відносин у громадянському
суспільстві.
Розвиток конституційного законо"
даства полягає не тільки у закріпленні
прав і свобод членів громадянського
суспільства, але й у наданні громадя"
нам засобів впливу на державну владу.
Власне становлення громадянського
суспільства дало можливість теоре"
тично осмислити проблему політич"
ного відчуження і створило передумо"
ви для його подолання.
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У структурі органів держави Ново"
го часу з’являються постійні, загаль"
нонаціональні представницькі устано"
ви парламентського типу, наділені
правом встановлення податків та
зборів, а також прийняття найбільш
важливих нормативно"правових актів
(законів).
Виникнення і розвиток представ"
ницької демократії — явище, властиве
епосі формування громадянського
суспільства. Представницькі установи
завжди здійснювали законодавчу
функцію від імені народу (нації).
Зазіхання представницьких органів
(установ) на участь у державній владі
(від імені суспільства) у ряді країн
призвело до революцій (непорозу"
мінь), а це зумовило виникнення ідеї
поділу влади з метою забезпечення
прав і свобод членів суспільства.
Водночас з’явилися поняття «пра"
вова держава» [5, 236] і «законність»
як політико"правові ідеї, скеровані
проти деспотизму, проти «поліцейсь"
кої держави».
Як відомо, важливими чинниками
громадянського суспільства є: свобода
особистої ініціативи, самостійність
громадян у здобутті засобів існування.
Звісно, така свобода різко контрас"
тувала зі станово"кастовими обмежен"
нями роду і виду занять (боязнь втра"
тити все). Ще І. Кант стверджував, що
свобода проявляється тоді, коли «ко"
жен шукає своє щастя на тому шляху,
який йому уявляється добрим, якщо
тільки він цим не завдає шкоди сво"
боді інших» [6, 285]. Розвиваючи цю
думку, філософ зазначив, що прав"
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ління, яке базується на принципі зве"
личення народу, подібне до батька,
який обожнює своїх дітей (правління
батьківське, за якого всі піддані як не"
повнолітні неспроможні розрізняти,
що для них корисне, а що шкідливе,
вимушені залишатися пасивними,
очікуючи від глави держави суджень
про те, що робити, щоб бути щасливи"
ми, і чекають на милостиню від нього).
Таке правління — це деспотизм (будь"
яка свобода знищується, немає жод"
них прав).
Ці роздуми І. Канта точніше і по"
вніше відображають сутність правової
держави.
Сутність правової держави полягає
у тому, що вона:
а) охороняє правопорядок;
б) забезпечує свободу і рівність
членів суспільтва;
в) гарантує співвідношення права
і держави у громадянському суспіль"
стві, що базується на законності дій
держави, її органів і посадових осіб.
Дуже вдало висловився у цьому
контексті Ф. Хайєк: «Сутність право"
вої держави не в тому, що все регу"
люється законом, а в тому, що держав"
ний апарат примусу застосовується
тільки тоді, коли це заздалегіть огово"
рено законом, причому так, щоб засоби
його застосування можна було вчасно
передбачити» [7, 209–215]. Аналогічно
поняття законності обґрунтовувалося і
деякими нашими ученими.
Законність визначали як режим
існування державної влади, як прин"
цип діяльності державного апарату.
Свого часу М. Александров ствер"
джував, що правопорушення, скоєне
громадянином, законності не порушує
(правопорушник карається, збитки
покриваються на підставі закону і пра"
ва) [8, 383].
Правопорядок як результат здій"
снення законності порушується лише
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при неефективній діяльності право"
охоронних органів або безкарності по"
рушення законів зі сторони посадових
осіб, органів, наділених владними
повноваженнями. Законність, звісно,
порушується прийняттям «незакон"
них законів» (законів, які суперечать
конституції).
Таке розуміння законності радянсь"
кими науковцями викликало супереч"
ки (вони говорили, що законність є
«єдиною», «всезагальною» і зводиться
лише до законослухняності, всі повин"
ні поводитися правомірно).
Природі громадянського суспіль"
ства відповідає принцип законності як
сувора відповідність закону діяльності
держави та її органів.
Чому слід так трактувати закон"
ність?
По"перше, лише при такому розу"
мінні позначається проблема закон"
ності самих законів, які видаються ви"
щими органами державної влади у ро"
зумінні їх відповідності загальнови"
знаним і узаконеним правам і свобо"
дам громадян (навіть у суспільствах,
де кріпосні права узаконювалися,
відмінялися привілеї духовенства,
дворянства, тобто будь"який закон був
обов’язковим). У громадянському су"
спільстві закон не тільки правило, яке
встановлюється верховною владою
(народом), а й норма, видана відповід"
но до конституційних меж суспільства
і держави, які враховують права і сво"
боди членів суспільства, що базуються
на юридичній рівності й автономії
вільних людей.
По"друге, лише таке поняття закон"
ності висуває на перший план завдан"
ня захисту від чиновників, які втруча"
ються в життя і діяльність членів гро"
мадянського суспільства, проявляють
ініціативу в добуванні засобів існуван"
ня, вільно визначають свої відносини з
іншими людьми та їх об’єднаннями,
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які живуть у країні стабільності й без"
пеки, де панує закон, створений дер"
жавою і рівний для всіх.
Дж. Локк підкреслював: «Свобода
людей в умовах існування системи
правління полягає у тому, щоб жити у
відповідності до постійного закону, за"
гального для усіх і кожного, і встанов"
леного законодавчою владою, яка ство"
рена цим суспільством» [9, 274–275].
По"третє, тільки за такого підходу
до поняття законності громадянин у
випадку порушення його прав ставить"
ся на один правовий рівень з державою
і її посадовими особами при розгляді й
вирішенні суперечки при порушених
правах. «Член громадянського су"
спільства має право шукати суду і
зобов’язаний постати перед ним і отри"
мати тільки через суд право, яке він
відстоює», — писав Г. Гегель. Звичайно,
в епоху феодалізму знатні особи ігно"
рували такі принципи, для них суд був
ніщо. У цій ситуації, звісно, реалії су"
перечили деклараціям, якими визнача"
лося місце такого інституту як влада.
Нині той, хто керує, зобов’язаний у
приватних питаннях визнавати над со"
бою владу суду. У вільних державах
він, як правило, програє свої процеси
(Г. Гегель) [1, 258–259].
Протягом останніх років про право"
ву державу опубліковано чимало
праць. Одні автори витоки такої дер"
жави шукають у далекому минулому,
інші ж стверджують, що її ніколи не
було і не може бути (згадаймо Г. Кель"
зена, на думку якого будь"яка держава
є правовою, оскільки вона формується
правом).
Як відомо, для юристів саме право є
предметом пізнання. У цьому кон"
тексті вони шукають відповідь на за"
питання: що ж таке правова держава?
І з цією метою висуваються такі тези:
• ідеальний тип правління (як
стверджують філософи права);
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

• запрограмований стан, що не
може бути повністю реалізованим (але
передбачає широкомасштабну роботу);
• ідея, для втілення якої потрібні
титанічні зусилля [10, 63–65].
Держава не може стати на 100 %
правовою (завжди знайдеться недоб"
росовісний чиновник, незрозумілий
текст статті закону). До того ж, як нам
видається, держава обіцяє, але не на"
магається стати правовою. Адже знач"
на частина бюрократії тексти закону
про правову державу ігнорує; до розу"
му і серця носіїв верховної влади не
доходять думки вчених"юристів «про
право як розумну політику влади»,
про те, що «одна норма замінює для
влади тисячі індивідуальних велінь».
Якоюсь мірою державу слід облаш"
товувати таким чином, щоб вона могла
стати правовою. Все ж таки у цьому
сутність поділу влади як організації
стримувань і противаг у системі орга"
нів державної влади, гарантії пра"
вомірної діяльності кожної з них.
Устрій різних держав, який базується
на принципі поділу влади, — предмет
конституційного права.
Якщо ж йдеться про співвідношен"
ня права і держави, державних орга"
нів, то головне у поділі влади — ство"
рення державної структури, яка б
надійно охороняла правову систему
громадянського суспільства.
У суспільстві тривають дискусії і
реформи щодо перспектив удоскона"
лення держави. Тематика обговорень
торкається: змін кількості суб’єктів
федерації; статусу глави держави; роз"
ширення компетенції Конституційно"
го Суду; удосконалення виборчої сис"
теми (все це впливає, звісно, на форму
держави).
Проте сутність правової держави
хоч і пов’язана з її формою і навіть зу"
мовлена нею (оскільки поділ влади —
важлива ознака правової держави),
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однак не зводиться тільки до цього.
Правова держава — не тільки устрій,
спосіб організації держави, стан дер"
жавної влади, підкорення закону всіх
без винятку. Це, за образним висло"
вом, «мрія про те, щоб правили зако"
ни, а не персони».
Нині — це соціальна зумовленість і
низка політичних гарантій.
«ОСОБА — ПРАВО — ГРОМА"
ДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО — ДЕР"
ЖАВА» — це не тільки логіка предме"
та дослідження, а й логіка права.
Якщо конституційний (тобто голо"
вний) обов’язок держави полягає в ут"
вердженні й забезпеченні прав і сво"
бод людини (ст. 3 Конституції Украї"
ни), то чому при визначенні правової
держави слід брати за основу не пра"
вовий статус особи у державі, а нагро"
мадження ознак такої держави? Жо"
ден із них не є вичерпним: суть справи
у тому, що устрій держави, поділ
влади — не самоціль, а лише засіб за"
безпечення свободи у громадянському
суспільстві.
Утворення правової держави — не
одноразовий акт. Навіть якщо ми його
проголосили, створили через декілька
років, то він втратить сенс, якщо зако"
нодавство (поступово) вступить у су"
перечність із самим собою і з основами
конституційного ладу, вимогами за"
конності, діями усіх державних ор"
ганів і посадових осіб (з часом втрачає
свою суворість і безумовність, а право"
суддя здійснюється не за законом, а
час від часу).
Правова держава сама себе зни"
щить, якщо до процесу збереження і
підтримання права, правопорядку і
законності не долучаться верховна
влада, державні органи, ЗМІ, політич"
ні та інші формування, громадяни,
права яких порушуються.
Нині у деяких розвинених держа"
вах виникають серйозні небезпеки
98

збереження стану законності й долі
правової держави, що вже траплялося
на початку XIX ст.
Чому? Причини криються у: стрім"
кому розвитку законодаства (у тому
числі делегованого); широкому лобію"
ванні сумнівних законопроектів з ог"
ляду на їх відповідність інтересам
суспільства, правам і обов’язкам гро"
мадян; зростанні адміністративного
апарату; спрощеній формі правосуддя
(визнавання вини у кримінальному
процесі); появі незрозумілих за со"
ціально"правовими наслідками мате"
ріально"правових інститутів (напри"
клад страхування юридичної відпо"
відальності).
Отже, вкрай необхідне вдумливе
становлення до проблем законності та
становлення правової держави.
Нині ці проблеми винятково акту"
альні для нашого суспільства. У стат"
ті 1 Конституції України проголоше"
но: «Україна є суверена і незалежна,
демократично"соціальна, правова дер"
жава» [11]. Це, звісно, велике досяг"
нення в конституційному розвитку
України, що передбачає поділ влади,
визнання і гарантії прав і свобод. Про"
голошено необхідність створення ін"
ститутів демократичного правосуддя.
Таким чином закладаються консти"
туційні основи громадянського су"
спільства, правової держави, а значить
відкривається шлях для широкомас"
штабних законодавчих реформ.
Здійснення практичного підпоряд"
кування держави праву — досить
складне завдання.
Відносини держави і права зале"
жать від багатьох чинників, склад"
ників.
Вирішенням проблем законності й
державної дисципліни в Україні пе"
реймаються політики, ЗМІ, Прези"
дент, усі, кому не байдужа доля Бать"
ківщини. Як випливає із світового
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досвіду, головна небезпека правам і
свободам людини, демократії загалом
виходить від виконавчої влади (звісно,
законодавча влада, ухвалюючи закони,
також долучається до цього).
Проте головний чинник все ж та"
ки — виконавча влада.
Актуальним у співвідношенні пра"
ва і держави у громадянському су"
спільстві залишається підпорядку"
вання держави праву і правопорядку,
включаючи права і свободи членів
суспільства, їх об’єднань, неухильне
здійснення гарантій законності
діяльності державних органів і поса"
дових осіб, удосконалення правосуд"
дя, роботи інших правоохоронних
органів.
У зв’язку з соціалізацією права у
процесі розвитку громадянського су"
спільства актуальною є також пробле"
ма створення і вдосконалення держав"
них соціальних служб, що покликано
гарантувати реалізацію «другого по"
коління» прав людини і громадянина
(соціальних прав). Створення умов,
які забезпечують гідне життя і вільний
розвиток людини, — конституційний
обов’язок держави, визнаний у бага"
тьох розвинених країнах, в яких дер"
жава оголошується не тільки право"
вою, а й соціальною. Цілком законо"
мірно, що забезпечення соціальних
прав має бути дієвою системою ма"
теріальних гарантій.
На зламі XX–XXI ст. актуалізува"
лася нова проблема — необхідність
включення загальнообов’язкових прин"
ципів і норм міжнародного права у
правові системи новоутворених дер"
жав, можливість втручання ООН та
інших міжнародних організацій у пра"
вові суперечки, конфлікти, вирішення
яких раніше належало до внутрішньо"
державних справ.
Згідно із формулюваннями, що
містяться у конституціях деяких країн
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

(Італія, Японія), відмова від права на
ведення державою війни як суверен"
ного права нації означає обмеження
державного суверенітету. Але сувере"
нітет як незалежність державної влади
від усілякої іншої влади або є, або його
немає. Необмеженість влади не можна
обмежити.
Держава повновладна у своїх кор"
донах (щодо своїх громадян, які пере"
бувають за кордоном). Виразом цього
повновладдя є його можливість ство"
рювати, перебудовувати, змінювати
правову систему.
Слід зауважити, що до обставин,
які впливають на право, вже давно по"
чали включатися міждержавні відно"
сини, міжнародна ситуація взагалі.
І навіть у ті епохи, коли право війни і
миру вважалось ознакою суверенної
держави, а права і свободи особи не
завжди визнавалися, все ж забороня"
лася торгівля рабами, а потім рабство,
піратство, був усіма державами визна"
ний режим вільного моря.
З розвитком цивілізації, загальної
культури людства, розширенням між"
народних зв’язків були заборонені ра"
сова дискримінація, хімічне, бактеріо"
логічне і деякі інші види зброї, загроза
силою або її застосування у міжнарод"
них відносинах тощо.
Визнання зобов’язальних або забо"
роняючих норм і принципів міжна"
родного права означає не більше ніж
самообмеження державної влади, а во"
но, як і все правове, потребує відпо"
відних гарантій. Нині ці гарантії нада"
ються ООН та іншими міжнародними
організаціями. Таким же чином роз"
в’язуються правові суперечки, конф"
лікти, приймаються рішення, які були
винятково
внутрішньодержавною
справою.
Держава повновладна у межах сво"
го кордону. Виразом цього повновлад"
дя є можливість створювати, змінюва"
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ти свою правову систему. Отже, до пе"
реліку обставин, які впливають на

право, належать міжнародні відноси"
ни (міжнародне становище загалом).
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Н

ародний суверенітет — одна з
найбільш важливих теорій на"
уки конституційного права.
Центральним елементом цієї теорії є
саме поняття народного суверенітету.
Незважаючи на важливість цієї
проблематики для демократичної та
правової держави і проголошення в
Конституції України народу як єдино"
го джерела влади і носія суверенітету,
безпосередньо поняття народного
суверенітету не було об’єктом спе"
ціального дослідження в сучасній на"
уці конституційного права, яка щодо
названої проблематики переважно
оперує поняттями «безпосередня де"
мократія», «народовладдя», «форми
народного волевиявлення», залишаю"
чи поза увагою поняття «народний су"
веренітет». Це має певні причини: з
одного боку — складність дефініюван"
ня поняття «народ», а з другого — не"
однозначність сприйняття та тлума"
чення вченими"юристами теорії суве"
ренітету, яка в умовах глобалізації
набуває нового змісту.
Сучасне трактування ідеї народно"
го суверенітету, як відомо, було запо"

чатковане Ж."Ж. Руссо. Хоча ще до
виходу у світ його праці «Про су"
спільний договір» вчення про народ"
ний суверенітет було розроблене та
викладене в праці І. Альтузія «Полі"
тика».
Вчення Ж."Ж. Руссо ґрунтується
на концепції суспільного договору.
Відповідно до його теорії, «кожен пе"
редає у спільний здобуток і ставить під
вище керівництво загальної волі свою
особистість і всі свої сили і в результаті
кожен стає невід’ємною частиною
цілого», яке «колись іменувалось Гро"
мадянською общиною, нині ж іме"
нується Республікою, або Політичним
організмом: його члени називають цей
Політичний організм Державою, коли
він пасивний, Сувереном, коли він ак"
тивний» [1]. А влада, що управляється
спільною (загальною) волею, нази"
вається у мислителя суверенітетом.
Отже, в розумінні Ж."Ж. Руссо
спільна воля укладачів суспільного до"
говору, як верховна влада в державі, є
тотожною суверенітету.
Багато конституційних актів різних
країн сьогодні відтворюють положен"
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ня теорії Ж."Ж. Руссо про народний
суверенітет. Зокрема, в Конституції
Франції (1946 р.) йдеться про немож"
ливість привласнення влади народу
жодною його частиною та про на"
лежність національного суверенітету
французькому народу. Про єдність і
неподільність суверенітету народу
йдеться у Конституції Португалії.
«Ми, народ Сполучених Штатів, — за"
значено в преамбулі американської
Конституції 1787 р., — ...засновуємо і
вводимо цю Конституцію...». У Кон"
ституції Італії (1947 р.) сказано: «Су"
веренітет належить народу...». Консти"
туція Бельгії 1831 р. проголосила, що
«уся влада походить від народу» [2].
У теорії права під суверенітетом
взагалі розуміють невід’ємний еле"
мент держави та/або якісну характе"
ристику влади держави, зміст якої ут"
ворюють дві основні ознаки: верховен"
ство влади на певній території та її не"
залежність у зовнішніх відносинах.
Коли йдеться про народний сувере"
нітет, можна говорити про прина"
лежність характеристик верховенства
і незалежності народу. Отже, народ"
ний суверенітет можна розуміти як
певний принцип, що визначає роль на"
роду в державній організації та визна"
чає його як суб’єкта владарювання, як
«найбільш загальну засаду організації
та здійснення влади в державі, за якою
саме народ визначається джерелом
влади і водночас її носієм» [3, 76].
У конституційному праві України
«принцип суверенності (суверенітету)
народу означає верховенство влади
народу, відсутність над ним іншої
суспільної влади всередині країни або
за її межами, в міжнародних відноси"
нах. Цей принцип утвердився з прий"
няттям Декларації про державний су"
веренітет України, Акта проголошен"
ня незалежності України, а згодом —
чинної Конституції України» [4, 133].
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У зв’язку з цим виникає питання
про зміст цього принципу та необхід"
ність з’ясування основних властивос"
тей, що утворюють якісну характерис"
тику влади народу.
У сучасній науковій юридичній
літературі під поняттям «суверенітет
народу» розуміється «верховенство
народу як джерела і носія влади, його
право самому вирішувати свою долю,
безпосередньо або через представ"
ницькі органи брати участь у форму"
ванні політики своєї держави, складу
її органів, контролювати діяльність
державної влади» [5, 78]. Отже, «на"
родний суверенітет» як наукова та
правова категорія має певні якості, які
у своїй сукупності формують істинне
її розуміння.
Першою такою якісною ознакою є
незалежність. У широкому сенсі «не"
залежність» означає відсутність за"
лежності, заперечення залежності від
будь"кого, будь"чого та відсутність об"
межень у діях, а в цьому випадку — об"
межень іншою владою. Отже, «народ"
ний суверенітет» насамперед означає
відсутність обмеження влади народу
іншими видами влади в державі.
«Верховенство» означає вищий рі"
вень повноважень влади, вищий
рівень відправлення її функцій, а от"
же, вищий рівень соціальної ієрархії.
Категорія вищого, як стверджує
М. Палієнко, означає, «що в порядку
владарювання (вищестояння) і підпо"
рядкування (нижчестояння) ряду
істот одна з них стоїть на вищому
щаблі. Поняття вищого є поняттям
відношення; воно, з одного боку, вка"
зує, розглядаючи відношення зверху,
що «вища» істота не має над собою
жодного іншого вищого, і, з другого
боку, розглядаючи відношення знизу,
що зверхня ступінь обов’язково міс"
тить і порівняльну ступінь, що ця істо"
та стоїть вище всіх інших, яким
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не може бути приписана ознака вищо"
го… Сутність вищості, владарювання і
підпорядкування полягає у здатності
однієї особи визначати волю іншої
особи» [6].
Отже, верховенство народу як дже"
рела влади в державі означає, що
тільки народ стоїть біля витоків дер"
жавної влади, він становить її основу
(вихідне начало), з нього і черпається
влада. Якщо говоримо про верховен"
ство народу як носія влади, розуміємо,
що народ безпосередньо володіє цією
владою, має властивість владарюван"
ня. Як справедливо зазначає В. Єфі"
мов, «приналежність влади народу —
це факт природно історичний, явище
нормативне, воно відображає те, що
мислителі минулого проголошували
як природне, невідчужуване право на"
роду"суверена ставити над собою вла"
ду і розпоряджатися нею в загальних
інтересах» [7, 29]. Право народу на
владу є беззаперечним у силу того, що
всі природні права, незалежно від то"
го, кому вони належать і порушують їх
чи ні, від цього не перестають існува"
ти. Народ можна позбавити реальної
влади, проте не можна позбавити пра"
ва на владу.
Право народу на владу свого часу
було досить чітко сформульовано
Президентом США В. Вільсоном як
право народу на самовизначення.
«Самовизначення народів, — як спра"
ведливо зазначає український право"
знавець С. Дністрянський, — це не
фраза, але справжній практичний
принцип, над яким ніхто не сміє при"
ходити до порядку денного. Право на
самовизначення — це найважливіше
право кожного народу, чи він великий,
чи малий. На основі цього права при"
слугує усім народам право до націо"
нальної території. Право вибирати
собі державну зверхність, під яку вони
мають належати, право до внутрішньої
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

самоуправи й свобідного культурного,
економічного та політичного розвит"
ку» [8, 581]. Крім зовнішнього, ідея са"
мовизначення народу, на думку
С. Дністрянського, має ще й внутріш"
ній зміст. Цей зміст полягає у правді
народу, тобто його праві. «Сам народ
має бути творцем права в усіх
суспільних зв’язках, з яких скла"
дається» [8, 584]. У його розумінні на"
родна влада не може бути пануванням
над народом, але є правлінням народу,
а народ не панує сам над собою, тільки
править собою, сам визначає правні
шляхи долі й сам йтиме цими шляха"
ми [8, 586].
У наш час принцип самовизначен"
ня народів проголошується в ряді
міжнародно"правових актів. Зокрема,
згідно з Декларацією про принципи
міжнародного права стосовно дружніх
відносин і співробітництва між держа"
вами відповідно до Статуту ООН
1970 р., у силу принципу рівноправ"
ності й самовизначення народів усі на"
роди мають право вільно визначати
без втручання із зовні свій політичний
статус і здійснювати свій економіч"
ний, соціальний і культурний розви"
ток. Зміст верховенства влади народу
України відображається в комплексі
прав, що належать народу і безпосе"
редньо ним можуть бути реалізовані.
Це такі визначені в Конституції Украї"
ни основні права: бути джерелом і
носієм верховної влади в державі, виз"
начати і змінювати конституційний
лад в Україні (ст. 5); реалізовувати
право власності щодо землі, її надр, ат"
мосферного повітря, водних та інших
природних ресурсів, які знаходяться в
межах території України, її континен"
тального шельфу, виключної (мор"
ської) економічної зони (ст. 13); про"
голошувати всеукраїнський референ"
дум та виявляти свою волю на всеук"
раїнському референдумі, в тому числі
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з питань про зміну території України
(ст. 72), щодо внесення змін до Кон"
ституції України (ст. 156). Крім пе"
релічених, називають ще такі права:
формувати представницькі органи
влади; делегувати свої повноваження
представницьким органам влади; мати
свій статус у державі, який закріп"
люється в конституції; брати участь у
законотворчій діяльності тощо [5, 79].
Отже, йдеться про здійснення влади
народом як безпосередньо, так і через
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
У реальному житті органи держав"
ної влади досить часто намагаються
нівелювати волю народу, особливо
при проведенні референдумів, і в тео"
рії ідея народовладдя стикається з пе"
решкодами, насамперед через утвер"
дження думки, що «народ це не більше
ніж абстракція і правова фікція, за
якою в реальності стоять окремі групи
і особи, внаслідок чого народ не може
бути суб’єктом влади і політики» [9,
97]. Зазначається також, що «сьогодні
ідея народного суверенітету в теорії і
на практиці, по суті, виконує роль
політико"правової абстракції, яка
засвідчує прийняття певних засобів
організації та здійснення державної
влади» [3, 76].
Взагалі під фікцією в українській
мові розуміється «те, що не відповідає
дійсності, не існує або видане з певною
метою за дійсне, вигадка» [10, 1536].
Як філософська категорія «фікція»
(від лат. fictio — вигадка, вимисел) у
науковому мисленні означає припу"
щення, невірогідність, навіть немож"
ливість якого усвідомлюється, але яке
може використовуватись як тимчасо"
ве поняття, що згодом виключається з
теоретичного міркування.
Коли говорять про фікції в праві,
розуміють певний спосіб, за допомо"
гою якого особі, предмету чи явищу з
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метою захисту законних приватних,
суспільних чи державних інтересів
свідомо приписується характеристи"
ка, якою особа, предмет чи явище в
дійсності не володіють [11].
Щодо абстракції. Абстрактним є
результат будь"якого мислення. Все
понятійне, напротивагу непонятійно"
му, є абстрактним, бо абстракція вза"
галі є засобом утворення понять. Про"
те поняття «народ» не слід розуміти
як щось далеке від реальності, неісну"
юче, протилежне конкретному. На"
род — це особливий публічно"право"
вий суб’єкт. Його реальність вияв"
ляється насамперед через його роль як
джерела влади. Народ не можна
підмінити правосуб’єктністю окремих
громадян. Не окрема частина, а народ
у цілому є джерелом влади, і як певна
реально існуюча цілісність він володіє
якістю суверенітету, що утверд"
жується через конституцію.
У сучасних дослідженнях народ"
ний суверенітет найчастіше розгляда"
ють у контексті народовладдя, форм
безпосередньої демократії (народного
волевиявлення), зосереджуючи увагу
на участі народу у встановленні пред"
ставницьких органів державної влади
і місцевого самоврядування та безпо"
середньому прийнятті рішень на вибо"
рах і референдумах. Разом із тим не
можна не враховувати, що у носія су"
веренітету та джерела державної вла"
ди, яким в Україні визнається народ,
потенційно існує можливість вислови"
ти незгоду з діями офіційної влади
(державних органів), реалізуючи своє
право на колективні звернення (пе"
тиції) або використовуючи інші за"
конні засоби суспільної непокори. Це
право закріплене у статтях 27, 44, 55
Конституції України, а також задекла"
роване низкою міжнародно"правових
актів, зокрема, Загальною декла"
рацією прав людини, Європейською
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конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод. Слід зазна"
чити, що в історії становлення, форму"
вання та розвитку прав людини і гро"
мадянина право на опір гнобленню бу"
ло сформульовано одним із перших.
Так, у Французькій декларації прав
людини і громадянина від 26 серпня
1789 р. говориться, що мета кожного
державного об’єднання — забезпечен"
ня природних і невідчужуваних прав
людини. Цими правами є свобода,
власність, безпека та опір гнобленню»
[12, 31]. Так само і в Декларації неза"
лежності США 1776 р. право на опір
гнобленню прямо пов’язувалося з по"
ведінкою власного для народу уряду.
Ще раніше право активного опору мо"
нарху обґрунтовував один з перших
теоретиків народного суверенітету
І. Альтузій. Навіть такі прихильники
абсолютизму, як Г. Гроцій та Т. Гоббс
не заперечували право підданих на не"
покору монарху, якщо веління сувере"
на суперечать законам Бога і природ"
ному праву, допускаючи право актив"
ного опору, коли несправедливі дії
правителя загрожують загибеллю лю"
дям чи всьому народу. Право народу в
будь"який час змінювати державний
лад, право революції утверджував
Дж. Мільтон у своїй праці «Захист
Англійського народу» 1649 р.
У конституційній практиці бага"
тьох зарубіжних країн зазначені поло"
ження трансформувалися у право про"
тидіяти зазіханням на конституційний
лад (ФРН, Литва) або у право чи
навіть обов’язок виступити «законним
шляхом» проти узурпації державної
влади (Угорщина). У статті 5 Консти"
туції України є виключне право наро"
ду визначати і змінювати консти"
туційний лад. Це право не може бути
узурповане державою, її органами та
посадовими особами. Цю норму мож"
на розуміти так, що народ володіє
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правом на владу, яке не може бути ні
зменшене, ні привласнене жодним
суб’єктом влади в державі. У цьому і
полягає гарантія державного ладу.
«Сучасне конституційне право Украї"
ни також розглядає право на повстан"
ня проти тиранії, на громадянську не"
покору, на застосування сили проти
насильства як складовий елемент на"
родного суверенітету. Проте законо"
давче закріплення революції як форми
безпосередньої реалізації народного
суверенітету слушно вважається не"
доцільним» [13, 51].
Викладене дає підстави дійти вис"
новку, що категорія «народний суве"
ренітет» має комплексний характер,
який виявляється в тому, що вона
містить два взаємопов’язаних та
взаємодіючих елементи. Це власне су"
веренітет і складова, що його специфі"
кує, — народний. Відповідно і природа
цього явища має комплексний харак"
тер, проте воно єдине по своїй суті.
Як правова категорія «народний су"
веренітет» може мати різні сенси або
текстуальні значення. Сучасна науко"
во"теоретична думка термінологічно
не досить чітко відрізняє поняття
«державний суверенітет», «народний
суверенітет», «народовладдя», безпід"
ставно надаючи їм однакового значен"
ня. Ми керуємося тим, що державний
суверенітет є похідним від сувереніте"
ту народу, він є лише механізмом його
реалізації. Не можна погодитись із
думкою, що суверенітет держави не
обов’язково передбачає суверенітет
народу, що в умовах тоталітарного ре"
жиму чи деспотії суверенітет держави
може поєднуватися з відсутністю су"
веренітету народу [5, 79]. Така позиція
може бути виправдана з точки зору об"
меження народу у здійсненні держав"
ної влади у відповідних умовах. Проте
якщо розглядати народ як елемент, що
утворює державу, тоді сама держава
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видається як політично організований
народ. У такому випадку має рацію
Л. Мамут, який зазначає, що «народ,
який являє собою стійку цілісну
колективність, здебільшого набуває
статусу (і відіграє роль) суб’єкта пра"
ва, лише втілюючись у державу. Вона і
є юридичною особою: юридичною осо"
бою народу» [14, 53]. Разом з тим без"
заперечно, що в демократичній дер"
жаві джерелом і основою співробіт"
ництва всієї влади є установча влада
народу. Тут суверенітет народу є пер"
винним щодо державного сувереніте"
ту, служить його джерелом [5, 79]. Су"
веренітет держави відображає держав"
ну організацію народу. Тільки суве"
ренітет демократичної держави є фор"
мою прояву народного суверенітету.

Щодо співвідношення понять «на"
родний суверенітет» і «народовлад"
дя», то народний суверенітет є не"
обхідною якісною характеристикою
(властивістю і здатністю) народу, за"
вдяки якій стає можливим здійснення
народовладдя. Тобто можна спос"
терігати філософське співвідношення
категорій «якість» і «кількість».
Таким чином, народний суве"
ренітет — це найбільш загальна засада
організації та здійснення влади в дер"
жаві, за якою саме народ визначається
джерелом влади і водночас її носієм.
Визнання і практична реалізація ідеї
народного суверенітету вважається
свідченням демократичного характеру
державного владарювання.
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КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

Ф. ВЕНІСЛАВСЬКИЙ
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права
(Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого)

О

соблива юридична природа
конституції як Основного За"
кону суспільства і держави, її
суттєве ціннісне значення і для люди"
ни, і для інститутів громадянського
суспільства, і власне для держави по"
лягає у тому, що саме вона, проголо"
сивши людину, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і без"
пеку найвищою соціальною цінністю,
закріпивши широкий перелік її основ"
них прав і свобод, визначивши головні
інститути громадянського суспільства
й основні інституції держави, встано"
вила на найвищому правовому рівні
засади їх співвідношення та взаємо"
відносин. Більше того, на нашу думку,
майже будь"яка сучасна демократична
конституція має дуалістичну правову
природу й подвійне юридичне призна"
чення в державно"організованому
суспільстві: з одного боку, в її існу"
ванні зацікавлені людина та інститути
громадянського суспільства, які праг"
нуть встановити правові межі держав"
но"владного втручання у сферу своїх
приватних інтересів, з другого — вона
необхідна й державі, оскільки не лише
закріплює систему органів державної
влади, їх повноваження, форми і мето"

ди їх взаємовідносин, а й встановлює
обов’язки людини і громадянина, під"
стави можливого обмеження її кон"
ституційних прав і свобод, передбачає
заборони на утворення і діяльність
різноманітних громадських форму"
вань, чим, фактично, визначає й певні
межі приватної свободи.
Слід зазначити, що в кожній демо"
кратичній державі світу зміст та фор"
ма взаємовідносин, що складаються в
системі «людина — суспільство — дер"
жава», належать до найважливіших,
центральних проблем всього консти"
туційно"правового регулювання. Ад"
же державно"правова практика пере"
конливо свідчить, що саме від вирі"
шення цих питань значною мірою за"
лежить стабільність конституційного
ладу, який можна визначити як ціліс"
ну систему реально існуючих суспіль"
них відносин, опосередкованих демо"
кратичним правовим статусом особи,
демократичними принципами форму"
вання, організації й функціонування
державної влади, взаємодією різних її
органів, вільною діяльністю інститутів
громадянського суспільства, закріпле"
них і гарантованих конституційно"
правовими нормами. Функціонування
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ж державного механізму у чіткій від"
повідності до конституційних при"
писів, наявність дієвих засобів грома"
дянського контролю за владою є не"
обхідною передумовою ефективності
конституційного регулювання в ціло"
му, важливим засобом встановлення в
державі й суспільстві режиму консти"
туційної законності та правопорядку.
У зв’язку з цим важливо про"
аналізувати, яким чином правове об"
меження держави, її органів та посадо"
вих осіб впливає на забезпечення
стабільності й непорушності існуючо"
го в Україні конституційного ладу і
його засад. Адже, незважаючи на те,
що різні аспекти обмеження держави
правом досліджували в своїх наукових
працях як вітчизняні, так і зарубіжні
правознавці [1; 3–4; 7; 10–12; 15–16;
18; 21; 24; 26–28], його вплив на забез"
печення конституційної стабільності
все ще залишається поза увагою на"
уковців. Все це свідчить як про істотну
наукову актуальність, так і про сут"
тєву практичну значущість цієї проб"
лематики.
Як справедливо зазначають дослід"
ники, утвердження засад правової дер"
жави є одним із головних напрямів
правового прогресу. Це означає, що
політична влада підпорядковується
праву, підпадає під його контроль, і, як
наслідок, повинна функціонувати як
державна влада в рамках усіх інсти"
тутів держави і права, у поєднанні й
взаємодії з усіма інститутами грома"
дянського суспільства [1, 53]. А будь"
яке правове регулювання влади озна"
чає її впорядкування, що передбачає, з
одного боку, організаційне і змістовне
зміцнення владних інститутів, наді"
лення їх гарантованою компетенцією,
а з другого — обмеження влади пев"
ною системою правил, встановленням
її обов’язків. Поза межами повнова"
жень влади існує сфера саморегу"
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лювання громадянського суспільства і
сфера життєдіяльності людини, вільна
від державно"владного втручання [5,
18]. А той факт, що під впливом дер"
жавної влади знаходиться багато сфер
суспільного життя, жодним чином не
свідчить, що вона не має меж. Навпа"
ки, ряд соціальних факторів, подолати
які влада не у змозі, є свідченням того,
що за її межами існує більша чи менша
область вільних від політичної влади
сфер суспільного життя [7, 32], сфера
приватної свободи людини та свободи
діяльності інститутів громадянського
суспільства, яку держава не може
свавільно порушувати в жодному ви"
падку і за жодних обставин. Усі допус"
тимі винятки з цього правила встанов"
лено лише на конституційному рівні, і
будь"якому розширеному тлумаченню
вони не підлягають. У зв’язку з цим
досить цікавим та наочним видається
порівняльний аналіз конституційних
актів XVIII ст., зроблений Г. Єлліне"
ком. Порівнюючи конституційні акти
північноамериканських штатів, прий"
нятих до Великої французької рево"
люції, та текст Декларації прав люди"
ни і громадянина 1789 р. (Франція),
автор доходить висновку, що «в одно"
му відношенні, причому найваж"
ливішому, американці та французи
повністю погоджуються: усі вони
встановлюють постійні межі держав"
ної влади. Юридичне значення цих
актів однакове. Загальне, головне зна"
чення зберегла виражена в них ідея —
законодавчим шляхом визначити таку
сферу, в яку держава не повинна
вмішуватися» [9, 33].
Таким чином, досягнення стабіль"
ності в суспільстві, встановлення ба"
лансу соціальних інтересів передбачає
не лише односторонній регулятивно"
правовий вплив держави на суспіль"
ство, а й зворотній стримуючий вплив
з боку суспільства на публічну полі"
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тичну владу [24, 34]. Однак, як зазна"
чають науковці, за своєю суттю приро"
да держави завжди трансгресивна: во"
на майже завжди проявляє схильність
своїх владних прерогатив до самозрос"
тання і розширення повноважень.
В інтересах суспільства, навпаки, мак"
симальне обмеження державної влади,
недопущення з її боку свавілля та об"
меження її втручання у сферу приват"
них інтересів [3, 27], адже «постійне
прагнення державної влади підпоряд"
кувати собі суспільство викликає зво"
ротню реакцію, яка проявляється в
спробах поставити державу під кон"
троль права» [23, 112]. З цього приво"
ду С. Алексєєв зазначав, що в умовах
демократії головне полягає у тому, що
позитивне право перестає бути своє"
рідним «придатком» державної влади,
право нібито «міняється місцями» з
державою: утверджується верховенст"
во права, і воно піднімається над дер"
жавною владою; це і є тим, що прийня"
то вважати правовою державою [1,
49]. «Саме право, — зазначає він, —
здатне не лише «організувати» владу,
але й впорядкувати її, ввести її
здійснення в суворі рамки, приборка"
ти владу, усунути її свавілля, підняти"
ся над нею. Звідси й випливає сама
можливість такої побудови влади, за
якої вона постає у вигляді «правової
держави» [2, 31].
Досліджуючи межі державно"влад"
ної діяльності, передусім необхідно
з’ясувати, що ж саме може бути підста"
вою для їх об’єктивного визначення.
На нашу думку, методологічні переду"
мови вирішення цього питання насам"
перед слід шукати в політико"право"
вих засадах співвідношення народного
та державного суверенітету. Адже на
сьогодні загальновизнаним є твер"
дження, що первинним та визначаль"
ним є саме суверенітет народу [25,
90–104]. Народ через демократичні
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процедури легітимації влади наділяє її
частиною відповідні державні органи.
Інакше кажучи, він делегує їй частку
своєї суверенної влади, тим самим до"
бровільно обмежуючи власну свободу.
Але при цьому суспільство делегує
державі рівно стільки влади, скільки
цього потребують самі ж суспільні
інтереси. Йдеться про оптимальну ме"
жу державного впливу в економічній,
соціальній, культурній, приватній та
інших сферах громадянського су"
спільства. Окрім того, як зазначають
дослідники, суспільство через консти"
туцію делегує державі свою владу й
встановлює межі державного регулю"
вання суспільного життя, керуючись
щоразу конкретними історичними,
соціально"економічними і політични"
ми умовами [14, 32]. Тому для держа"
ви і її органів влада є обов’язком, а не
правом, і вони у своїй діяльності зо"
бов’язані керуватися спеціально"до"
звільним принципом правового регу"
лювання, сутність якого виражається
формулою «дозволено лише те, що
прямо передбачено законом». Відпо"
відно, органи народного представ"
ництва (як первинного, так і вторин"
ного) не можуть, не мають права пере"
ступати меж дорученої їм народом
влади, оскільки вчинення ними дій у
межах компетенції, але не передбаче"
ним способом, у не передбаченій зако"
ном формі, або з виходом за межі
компетенції є підставою для визнання
таких дій та правових актів, прийня"
тих у процесі їх здійснення, непра"
вомірними та незаконними, і, відпо"
відно — підставою для притягнення
таких суб’єктів до конституційно"пра"
вової відповідальності [6, 57]. Право
набуває справжньої сили обмежити
владу, зв’язати державу на користь
своїх громадян, тому що його автори"
тет спирається на авторитет народу.
Цей авторитет підкріплюється полі"
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тичною відповідальністю влади перед
народом через періодичні вільні вибо"
ри і відповідне позбавлення довіри до
осіб, які не піклуються про загальний
добробут, через участь громадян у ре"
альному здійсненні державної політи"
ки та управлінні державою [11, 14].
Особливого значення у зв’язку з цим
набувають інститути народовладдя,
що передбачають участь населення у
процесі соціального управління, вплив
на державну діяльність і, відповідно,
обмеження у випадку необхідності
свавілля державної влади [24, 12].
Слід зазначити, що вже сам факт
наявності в державі конституції,
закріплення в ній системи загально"
людських цінностей та демократичних
принципів свідчить про достатньо ви"
сокий рівень розвитку громадянсько"
го суспільства, оскільки саме останнє
передусім зацікавлене в конституцій"
ному закріпленні об’єктивних меж
всієї державно"владної діяльності.
Більше того, Основний Закон України
прийнято від імені та в інтересах
українського народу як першоджерела
влади, про що свідчать положення
преамбули та розділу І Конституції.
Як слушно зазначає О. Скрипнюк, ре"
альний демократичний процес завжди
передбачає поєднання двох базових
функцій: а) реалізацію влади; б) обме"
ження влади. На його думку, саме в
цьому відбивається вся специфіка де"
мократії, бо будь"яка інша держава
(така, що не є демократичною) завжди
діє за принципом експансії, оскільки її
метою є сама влада. Демократія ж є
єдиною формою здійснення влади, яка
несе обмежувальний принцип [22, 17].
Тому правове обмеження держави, з
одного боку, можна розглядати як за"
кономірний результат демократичних
засад її організації та функціонування,
а з другого — як своєрідний запобіж"
ник, який не дозволяє державі та її ор"
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ганам посягати на демократичні цін"
ності суспільства.
Підтвердженням тези про те, що в
умовах демократичного політичного
режиму конституцію приймає грома"
дянське суспільство як засіб визначен"
ня меж втручання державної влади у
сферу своєї приватної свободи [25, 10,
36], є низка положень чинної Консти"
туції України. Зокрема, ч. 2 ст. 6 вста"
новила, що органи законодавчої, вико"
навчої та судової влади здійснюють
свої повноваження у встановлених
цією Конституцією межах і відповідно
до законів України, а ч. 2 ст. 19 — що
органи державної влади, органи місце"
вого самоврядування, їх посадові осо"
би зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та закона"
ми України. Цими двома конститу"
ційними нормами закріплено спе"
ціально"дозвільний принцип консти"
туційно"правового регулювання, який
знайшов свій подальший розвиток і
конкретизацію в таких конституцій"
них положеннях: відповідно до ч. 2
ст. 85 Верховна Рада України здійснює
також інші повноваження, які відпо"
відно до Конституції України відне"
сені до її відання; п. 31 ч. 1 ст. 106 вста"
новив, що Президент здійснює інші
повноваження, визначені Конститу"
цією України; згідно з п. 10 ст. 116
уряд здійснює інші повноваження, ви"
значені Конституцією та законами
України. Як бачимо, безпосередньо
цими й низкою інших норм Основного
Закону України нормативно закріпле"
но межі державно"владної діяльності,
у чому, насамперед, зацікавлене грома"
дянське суспільство.
Другим об’єктивним обмежувачем
державної влади, на нашу думку, необ"
хідно визнати природні та невід’ємні
права і свободи людини і громадяни"
на, оскільки, як свідчить практика де"
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мократичних держав, їх практичне за"
безпечення є не менш важливою ме"
тою всього конституційного регулю"
вання. Адже дослідники не випадково
зазначають, що проблема оптимізації
державних інтересів і прав людини є
найважливішою проблемою будь"яко"
го суспільства. Діалектика взаємодії
державної влади й особистості є най"
важливішим фактором суспільного
розвитку. Суперечність інтересів осо"
би і держави може бути вирішено
лише в умовах правової державності,
коли інтереси держави й інтереси
суспільства рухаються шляхом взаєм"
ної адаптації один до одного [3, 28].
Лише та держава може претендувати
на правовий характер, яка не тільки
визнала природні права людини, про"
голосила її суб’єктивні громадянські,
соціальні та політичні права у своїй
конституції чи законодавчих актах, а й
забезпечила правовий режим їх
неухильного дотримання; правова
держава — це та держава, в якій реаль"
но функціонує режим зв’язаності вла"
ди правами і свободами людини та
громадянина, яка юридично зобов’яза"
на їх захищати й гарантувати. Зв’я"
заність держави правами та свободами
означає не що інше, як обмеження дер"
жави цими правами й свободами, пра"
вову й юридичну детермінованість
[11, 16]. Більше того, однією з найви"
щих цінностей людини вважається
свобода, оскільки тільки в умовах сво"
боди людина може сформуватися як
особистість. А отже, захист і повагу до
особистої свободи людини також не"
обхідно розглядати як один із найваж"
ливіших обов’язків держави [13, 16],
яким встановлено правові межі її
діяльності. Таким чином, конститу"
ційні права і свободи людини та гро"
мадянина є одним із головних кри"
теріїв, що визначають правові межі
всієї державно"владної діяльності.
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Проголошення на найвищому пра"
вовому рівні й реальне дотримання в
практичній діяльності всього держав"
ного механізму ідеї про пріоритет прав
і свобод людини є однією з безумов"
них цінностей сучасного світового і
вітчизняного
конституціоналізму.
Зокрема, в Україні людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недотор"
канність і безпека на конституційному
рівні визнаються найвищою соціаль"
ною цінністю, а її права, свободи та їх
гарантії визначають зміст і спрямо"
ваність діяльності держави. Тобто в
центрі правового регулювання стоїть
саме людина, а держава юридично
відповідальна перед нею за свою
діяльність. Це означає, що будь"які
державні органи та органи місцевого
самоврядування, приймаючи владні
рішення та здійснюючи інші свої
функції та повноваження, перш за все
мають враховувати права та свободи
конкретного громадянина.
Про правове обмеження державно"
владної діяльності правами і свобода"
ми людини також свідчить консти"
туційна заборона на скасування і зву"
ження змісту та обсягу існуючих прав
і свобод, закріплена ст. 22 Основного
Закону України. У зв’язку з цим будь"
який законопроект про внесення змін
до чинної Конституції може розгляда"
тися Верховною Радою лише за наяв"
ності висновку Конституційного Суду
України про його відповідність вимо"
гам ст. 157 Основного Закону, якою,
зокрема, також встановлено заборону
на скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина в про"
цесі реформування конституційного
тексту. Більше того, за правовою по"
зицією Конституційного Суду Украї"
ни, висловленою у висновку від
2 червня 1999 р. (справа про внесення
змін до ст. 46 Конституції України),
«однією з найважливіших умов визна"
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ченості відносин між громадянином і
державою, гарантією закріпленого у
статті 21 Конституції України прин"
ципу непорушності прав і свобод лю"
дини є стабільність Конституції, яка,
крім інших чинників, значною мірою
визначається правовим змістом Основ"
ного Закону» [17, 176].
Тому права і свободи людини та
громадянина, поза усіляким сумнівом,
також слід розглядати як безумовну
підставу для визначення меж держав"
но"владної діяльності. Окрім того,
враховуючи, що визнання на консти"
туційному рівні людини, її прав і сво"
бод найвищою соціальною цінністю є
невід’ємною складовою частиною кон"
ституційного ладу, їх реальне забезпе"
чення в процесі державно"владної
діяльності є одночасно й необхідною
передумовою конституційної стабіль"
ності в цілому.
Третім важливим елементом право"
вого обмеження державної влади, на
нашу думку, слід визнати практичне
втілення в державно"правове життя
ще однієї базової конституційної
ідеї — принципу поділу державної вла"
ди на законодавчу, виконавчу і судову
гілки. Сама сутність такої моделі ор"
ганізації і здійснення державної влади
полягає у наявності й ефективному
функціонуванні спеціальної системи
стримувань та противаг, головною ме"
тою якої є недопущення можливості
узурпації влади однією з її гілок,
запобігання випадкам зловживання
державними органами своїми владни"
ми повноваженнями. А одним із важ"
ливих складових елементів цієї систе"
ми слід визнати взаємний контроль за
функціонуванням владних інституцій
в чітко визначених Конституцією пра"
вових межах.
Більше того, невід’ємною складо"
вою системи стримувань і противаг є
інститут конституційного контролю,
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оскільки головною цільовою переду"
мовою діяльності конституційних су"
дів є правове обмеження публічної
політичної влади у випадку неконсти"
туційності її діяльності [24, 36]. Зокре"
ма, важливим повноваженням Кон"
ституційного Суду України у цій сфе"
рі є здійснення превентивного консти"
туційного контролю щодо усіх законо"
проектів про внесення змін до Консти"
туції України, сутність якого полягає в
тому числі й у перевірці, чи не вийде
парламент за межі своїх повноважень,
чи не порушить встановлені заборони,
ухвалюючи відповідний закон. Окрім
того, сюди ж слід віднести й право ви"
знавати правові акти неконститу"
ційними в цілому чи в частині внаслі"
док їх прийняття органами державної
влади з виходом за межі своїх повно"
важень, що є головною метою саме за"
безпечення юридичного верховенства
Конституції в усій правовій системі,
недопущення зміни чи коригування
конституційних цінностей на рівні по"
точного законодавства. Тому реальне
втілення в державно"правову практи"
ку цього основоположного принципу
організації та діяльності державного
механізму необхідно розглядати і як
передумову його ефективного функ"
ціонування, і як елемент правового об"
меження державної влади, і як засіб
забезпечення стабільності конститу"
ційного ладу та його засад.
На нашу думку, досліджувати взає"
мозв’язок правового обмеження дер"
жавної влади та забезпечення консти"
туційної стабільності в Україні не"
обхідно виходячи саме з визначених
вище методологічних засад. Разом із
тим таке дослідження було б однобо"
ким та неповним без аналізу практики
функціонування державного механіз"
му України в аспекті практичної ре"
алізації зазначених вище принципів
обмеження держави та її владних
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інститутів правом. Як свідчать реалії
сьогодення, і об’єктивних, і суб’єктив"
них проблем у цій сфері суспільного
життя України більше ніж досить.
Сьогодні немає достатніх підстав
для твердження, що ідея народного су"
веренітету стала визначальним факто"
ром державно"правового життя в
Україні. Зокрема, майже всі ініціатори
та ідеологи термінового конститу"
ційного реформування керуються да"
леко не суспільними, а вузькокорпора"
тивними політичними цілями та інте"
ресами. Досить часто ні головні напря"
ми, ні основний зміст та спрямованість
законопроектів про внесення змін до
чинного Основного Закону України на
громадське обговорення не виносять"
ся, до широкого загалу не доводяться.
Окрім того, як свідчить практика, гро"
мадські ініціативи щодо проголошен"
ня та проведення і місцевих, і всеук"
раїнських референдумів з найважли"
віших питань місцевого та загально"
державного значення штучно блоку"
ються органами державної влади.
Однією з головних проблем, на на"
шу думку, також є незавершеність і
внутрішня суперечливість конститу"
ційно"правового регулювання. Зміна
системи державної влади внаслідок
сумнозвісної конституційної реформи
2004 р. призвела до фактичного ду"
алізму виконавчої влади, що суттєво
зменшило її ефективність та значно
підвищило рівень конфліктності у
взаєминах головних державно"влад"
них інституцій. Це вкрай негативно
відбивається на функціонуванні всьо"
го державного механізму, призводить
до «пробуксовування» системи стри"
мувань і противаг. При цьому майже
усі органи державної влади періодич"
но демонструють зневажливе ставлен"
ня до права як до соціальної цінності,
що має закономірним наслідком па"
діння рівня правової культури в су"
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спільстві, зростання правового нігілі"
зму, втрату громадянами віри у право і
справедливість. Так, наприклад, ук"
раїнський парламент періодично не
може нормально працювати протягом
тривалого часу, оскільки різні
політичні сили почергово використо"
вують такий позаправовий спосіб від"
стоювання своїх інтересів, як блоку"
вання парламентської трибуни. Пре"
зидент України, всупереч імператив"
ним конституційним вимогам, при"
значає на посади керівників місцевих
державних адміністрацій без відпо"
відного подання Кабінету Міністрів
України. І подібних прикладів можна
навести дуже багато, оскільки, на пре"
великий жаль, ні для парламенту, ні
для глави держави, ні для уряду, ні для
більшості інших органів державної
влади України дотримання у своїй
діяльності вимог спеціально"дозвіль"
ного принципу правового регулюван"
ня все ще не стало безумовною нор"
мою поведінки.
Так само, на жаль, все ще не можна
сказати, що утвердження і забезпечен"
ня прав людини на практиці стало го"
ловним обов’язком держави і її орга"
нів. Нині і правознавці, і соціальні
психологи все частіше заявляють про
поширення такого негативного явища,
як професійна деформація свідомості,
що насамперед проявляється в підміні
ціннісних орієнтирів практичної
діяльності посадових осіб органів пуб"
лічної влади. Досить часто вони роз"
глядають людину, її права і свободи не
як головну мету своєї діяльності, а як
своєрідну небажану перешкоду, яка
заважає виконанню «важливих» дер"
жавних справ. Більше того, результати
численних соціологічних досліджень,
які періодично оприлюднюються ЗМІ,
свідчать, що головними порушниками
своїх прав і свобод громадяни України
вважають саме органи державної вла"
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ди. Це ж підтверджують і доповіді пра"
возахисних організацій [19, 20], і
офіційні дані Уповноваженого Вер"
ховної Ради з прав людини [8]. Поза
сумнівом, такий стан речей є перекон"
ливим свідченням того, що, по"перше,
правове обмеження державної влади
не стало нормою конституційно"пра"
вових відносин, а по"друге — наведені
приклади становлять безпосередню
загрозу конституційній стабільності в
державі в цілому.
Таким чином, викладене дає змогу
дійти висновку, що обмеження держа"
ви правом та забезпечення стабіль"
ності конституційного ладу — явища,
що суттєво взаємно зумовлюють та
взаємодоповнюють одне одного. З од"

ного боку, правове обмеження держа"
ви є необхідною передумовою консти"
туційної стабільності, оскільки перед"
бачає безумовне дотримання правових
приписів усіма державними інсти"
туціями, їх орієнтацію на ті базові
суспільні цінності, які зумовлюють
сутність конституційного ладу. З дру"
гого боку, як зазначають дослідники,
конституційне правління існує там, де
чітко визначені норми і процедури об"
межують здійснення влади [24, 38],
тобто правове обмеження державно"
владної діяльності забезпечується, на"
самперед, реальними суспільними
відносинами, що у своїй сукупності
становлять конституційний лад.
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Веніславський Ф. В. Правове обмеження державної влади — необхідна передумова
стабільності конституційного ладу
Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблеми правового обмеження державної
влади в аспекті забезпечення стабільності та непорушності конституційного ладу України. До%
ведено, що межі державно%владної діяльності визначаються суверенітетом українського наро%
ду, правами та свободами людини та громадянина, а також утіленням у державно%правову
практику принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й судову. Проаналізо%
вано практичні проблеми організації та функціонування системи органів державної влади Ук%
раїни.
Ключові слова: обмеження правом, державно%владна діяльність, конституційний лад, на%
родний суверенітет, права та свободи людини, поділ державної влади.
Вениславский Ф. В. Правовое ограничение государственной власти — необходимая пред%
посылка стабильности конституционного строя
Аннотация.Статья посвящена исследованию проблемы правового ограничения государст%
венной власти в аспекте обеспечения стабильности и нерушимости конституционного строя
Украины. Доказано, что пределы государственно%властной деятельности определяются суве%
ренитетом украинского народа, правами и свободами человека и гражданина, а также вопло%
щением в государственно%правовую практику принципа разделения государственной власти
на законодательную, исполнительную и судебную. Проанализированы практические пробле%
мы организации и функционирования системы органов государственной власти Украины.
Ключевые слова: ограничение правом, государственно%властная деятельность, конституци%
онный строй, народный суверенитет, права и свободы человека, разделение государственной
власти.
Venislavskyi F. Legal limit of the government — the necessary precondition of the constitutional
system’s stability
Annotation. Article is devoted to the research of a problem of the legal limit of the government
in the aspect of securing stability and imperishability of the constitutional system of Ukraine. It is
demonstrated, that limits of state%governmental activity are defined by the sovereignty of the
Ukrainian people, the rights and the freedom of person and citizen and also realization of the prin%
ciple of division of the government on legislative, executive and judicial in state%legal practice. The
practical problems of the organization and functioning of system of state authorities of Ukraine are
analyzed.
Key words: restriction by the law, state%imperious activity, the constitutional system, people’s sov%
ereignty, the rights and freedom of the person, government division.
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Цивільне право
РЕЦЕПЦІЯ ПРАВА ТА ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ
У СУЧАСНОМУ СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Р. ДОСТДАР
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доцент кафедри цивільно#правових дисциплін
(Миколаївський навчальний центр
Одеської національної юридичної академії)

Ф

ормування в Україні само"
стійної національної правової
системи є наслідком одержан"
ня нею незалежності, слугує одним із
важливих показників її державного
суверенітету. Затвердження цієї систе"
ми відбувається в єдиному правовому
просторі континентальної Європи.
Правовий фундамент, закладений за
період незалежності України як дер"
жави з перехідною економікою, дозво"
ляє стверджувати, що вона входить до
складу романо"германського типу
правової системи на правах особливо"
го європейського різновиду.
Методологічною основою обрання
напрямів сучасних наукових розвідок
рецепції права є ідеї про: позачасову
цінність римського права; неоднора"
зовість його рецепцій; іманентну влас"
тивість цього феномену для європей"
ських цивілізацій; необхідність розріз"
няти форми, види і типи рецепції пра"
ва, зумовлені особливостями цивіліза"
ційного розвитку у певному місці й
часі.
Закон у нас ішов від життя, від його
вимог, а не від вимог юридичної науки,

яка розвивається. У цьому принципо"
ва різниця між законодавчим проце"
сом у нас і на Заході [1, 128]. Тому су"
часний процес правотворчості в Украї"
ні робить особливо актуальним дослі"
дження проблеми впливу візантій"
ського права на сучасне законодавство
України.
Аналіз цивільних законодавств, які
діяли на території сучасної України
протягом всієї історії його розвитку,
показує, що одним із найбільш «попу"
лярних» у плані запозичення візантій"
ських інститутів було шлюбно"сімей"
не право. Речове і зобов’язальне право
рецепіювало більшою мірою інститути
римського приватного права. Але
спадкове право, точніше його регулю"
ючі норми, ще з давніх часів майже не
змінилися. Пояснити таку універ"
сальність греко"римського приватного
права можна зв’язком створюваних за"
конодавчих актів із попередніми, за
винятком деяких, де перші служили
доповненням або поясненням, обме"
женням або скасуванням других.
Наступність і запозичення у праві
України розкривають проблему його
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суперечливого становлення, збере"
ження традицій і одночасно введення
новацій у результаті взаємодії з іно"
земним, європейським і міжнародним
правом. Необхідно розрізняти основ"
ну, провідну лінію наступності в ши"
рокому розумінні — діахронну (між
етапами розвитку права) і побічну,
допоміжну — синхронну (між націо"
нальним та іноземним правом) [2].
У рамках цих двох тісно взаємозалеж"
них напрямів наступності можливі
різні варіанти: рецепція (глобальне за"
позичення), правова акультурація (за"
позичення прогресивних елементів у
галузі правової культури). Їхніми ре"
зультатами є традиції та новації у
праві. Способи (форми) здійснення
запозичення через міжнародне пра"
во — уніфікація (модельні акти), гар"
монізація й імплементація.
Однак запропонована концепція на"
ступності й запозичення у праві ґрун"
тується на сучасному підході до типо"
логії правових систем, на розгляді бага"
тобічної наступності й запозичення в
національному праві завдяки сприй"
няттю норм і принципів не тільки з
власного правового минулого, а й про"
гресивних елементів із сучасних право"
вих систем. Кожен із двох напрямів
перенесення правового матеріалу до
правової системи, що формується, має
свої особливості, іменується різними
термінами, а разом вони становлять
властивості національної правової сис"
теми, її унікальність.
Національне право мало свої спе"
цифічні риси вже у народів, які утво"
рилися до формування нації. Тому
право кожної сучасної держави має
неповторну своєрідність, закладену
попереднім розвитком. Українське
право можна теж назвати національ"
ним, тому що, незважаючи на відсут"
ність стабільної власної держави, що
поєднує український народ (націю),
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воно зберегло свої характерні риси
протягом століть.
У Східній Україні, що становила ча"
стину Росії, переважали елементи
східної правової культури, у Гали"
чині — західної. Західноукраїнські
землі (Східна Галичина, Північна Бу"
ковина, Закарпаття) входили до скла"
ду декількох держав з різним юридич"
ним статусом, більшість з яких до
кінця XVIII ст. потрапили під владу
Австрійської імперії, що вжила заходів
щодо уніфікації права шляхом заміни
польського законодавства на австрій"
ське. Рецепція римського і візантій"
ського права відіграла вже тоді визна"
чальну роль у цьому процесові.
У ЦК України (2003 р.) міститься
багато нових інститутів, запозичених
із римського приватного права, зокре"
ма із речового права (сервітути, емфі"
тевзис тощо), зобов’язального (утри"
мання) — незаслужено забуті за
радянських часів і важливі за своєю
суттю. Можна з упевненістю ствер"
джувати, що національне цивільне
право взаємодіє з римським приват"
ним правом у всіх напрямах, впливаю"
чи на правотворчість і формування за"
гальної правової культури.
Сучасний процес правотворчості в
Україні робить особливо актуальним
дослідження проблеми впливу візан"
тійського права на правові системи,
які існували на території сучасної
України, так і на сучасне законодавст"
во нашої держави.
Останнім часом спостерігається
тенденція впровадження у вітчизняну
правову систему міжнародно"право"
вих стандартів, які також містять
значне число рецепійованих інсти"
тутів як римського, так і греко"римсь"
кого приватного права. Наступність і
запозичення у праві України розкри"
вають проблему суперечливого ста"
новлення цього правотворчого проце"
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су, збереження традицій і одночасно
введення новацій у результаті взаємо"
дії з іноземним, європейським і міжна"
родним правом; сприйняття норм і
принципів не тільки з власного право"
вого минулого, але і прогресивних еле"
ментів із сучасних правових систем.
Сучасні зміни у правовій системі
України значно розширили діапазон
індивідуального вибору суб’єктів, що
саме по собі є необхідним елементом
якої б то не було волі. У цьому зв’язку
трансформації піддається як цивільне
право в цілому, так і сімейне і цивільне
право, що наповнюються новим зміс"
том.
Особливу роль у формуванні прин"
ципів сімейного та спадкового права в
законодавствах, які діяли на території
сучасної України, мала мораль, яка ба"
зувалася на християнських канонах
порядності та справедливості. Тому
без загального усвідомлення категорій
гідності, справедливості не може бути
істинної законності у нашому суспіль"
стві.
Принципи сімейного та спадкового
права України, яке ми відносимо до
романо"германської правової сім’ї, —
це принципи приватного права, яке
регламентує правовий статус особис"
тості, приватну власність, спадкуван"
ня та ін. Сімейне та спадкове право —
це інститути, побудовані на принци"
пах: автономії; добровільності; юри"
дичної рівності; диспозитивності; за"
гального дозволу; правового захисту
приватного інтересу та ін.
Вітчизняний і міжнародний право"
вий розвиток свідчить про те, що
доцільним є дослідження проблемати"
ки генезису принципів права і його ін"
ститутів. Проблема наукового дослі"
дження процесу формування, станов"
лення, сутності принципів права допо"
магає у подальшому процесі створен"
ня права, його реалізації та охорони.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

Інститут спадкового права — це
один із найдавніших, найскладніших
та найцікавіших інститутів цивільного
права з наукової точки зору. У цьому
інституті відбиваються економічні,
політичні, соціальні аспекти життя
суспільства, родинні й шлюбні відно"
сини. Це інститут права, який був і є
актуальним із позиції його досліджен"
ня, розвитку та вдосконалення,
оскільки стосується особистих інте"
ресів людини.
Такий інтерес науки до питань спад"
кування природний, тому що у процесі
свого життя людина здебільшого нако"
пичує певну кількість матеріальних
благ і цінностей, якими вона бажає за"
довольнити не лише свої потреби, а й
потреби своїх рідних і близьких. Адже
норми спадкового права покликані
врегулювати перехід належних людині
прав та обов’язків у разі її смерті.
Єдиного й однозначного переліку
принципів спадкового права в циві"
лістичній науці не існує. Тому, на нашу
думку, до принципів спадкового права
відповідно до ЦК України можна
віднести:
• принцип забезпечення прав та
інтересів обов’язкових спадкоємців з
метою використання спадкового май"
на для забезпечення непрацездатних
родичів і чоловіка (жінки) померлого.
У межах цього принципу законодав"
ством встановлено ряд положень, які
спрямовані на захист так званих
обов’язкових спадкоємців і які мають
пріоритет над правилами, встановле"
ними самим спадкодавцем;
• принцип сімейно"родинного
характеру спадкування, який враховує
не тільки дійсну, а й припустиму волю
спадкодавця і полягає у тому, що якщо
спадкодавець не залишить заповіт, то
закон встановлює коло спадкоємців і
порядок спадкування з урахуванням
припустимої волі спадкодавця —
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до спадкування закликають найближ"
чих особі спадкодавця людей;
• принцип універсальності спад"
кового правонаступництва, який по"
лягає у тому, що акт прийняття спад"
щини поширюється на все спадкове
майно, незалежно від того, в кого воно
знаходиться, і що якісь об’єкти зі спад"
щини не відомі спадкоємцю в момент
прийняття спадку;
• принцип визнання права спад"
кування за законом предметів домаш"
ньої обстановки за належними спад"
коємцями;
• принцип свободи заповіту. Цей
принцип тісно пов’язаний із загально"
цивільним принципом диспозитив"
ності цивільно"правового регулюван"
ня і означає, що спадкодавець може
розпорядитися своїм майном на випа"
док смерті, склавши заповіт, або
взагалі цього не робити. У заповіті він
може визначити як спадкоємців будь"
яких суб’єктів цивільного права, поді"
ливши між ними на свій розсуд майно,
що йому належить. Складання запо"
віту, як і його скасування — це виключ"
на воля спадкодавця, і ніхто не має
права примусово впливати на його дії;
• принцип рівності спадкових
часток при спадкуванні за законом;
• принцип свободи вибору у
спадкоємців, яких закликають до
спадщини. Цей принцип передбаче"
ний у диспозитивних нормах спадко"
вого права, які надають свободу воле"
виявлення не тільки спадкодавцям, а й
спадкоємцям, які можуть прийняти
спадщину або відмовитися від неї з
різних міркувань;
• принцип охорони основ право"
порядку і моралі, інтересів спадкодав"
ця, спадкоємців, інших фізичних і
юридичних осіб щодо спадкування;
• принцип охорони самої спад"
щини від будь"яких протиправних
посягань;
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• принцип матеріально"забезпе"
чувального призначення спадкування.
Суть цього принципу в тому, що перехід
прав та обов’язків від спадкодавця до
спадкоємців має на меті забезпечити за"
доволення матеріальних інтересів спад"
коємців і кредиторів спадкодавця.
І навіть те, що згідно зі ст. 1301 ЦК
України спадкоємець, який прийняв
спадщину, відповідає за борги спадко"
давця, не ставить його в невигідне та
скрутне становище, оскільки відповідно
до цієї статті така відповідальність спад"
коємця обмежується розміром дійсної
вартості спадкового майна.
Спадкування належить до тих ін"
ститутів цивільного права, що почали
своє формування у давні часи історії
людства і пройшли довгий шлях ево"
люції.
Спадкове право належить до най"
більш стабільних розділів цивільного
права. Основні поняття спадкового
права з’явилися ще в римському праві,
пізніше вони були відтворені цивіль"
ним правом нових народів і дотепер
лежать в основі спадкового права
більшості сучасних правових систем.
Отже, можемо дійти висновку, що
збереження, засвоєння і використання
цивільно"правових візантійських норм
протягом усієї історії нашої держави,
починаючи з IX ст., призвело не тільки
до залишення елементів минулого в
сучасній правовій системі, але й дода"
ло їм нової якості в умовах, що зміни"
лися.
Аналіз цивільного законодавства
протягом усієї історії його розвитку
показує, що одним із найбільш сталих
інститутів цивільного права України
був інститут спадкового права, який
рецепіював значну кількість концеп"
туальних положень римського та
візантійського цивільного права.
Вітчизняний і міжнародний право"
вий розвиток свідчить про те, що
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доцільним є дослідження проблемати"
ки генезису принципів права і його
інститутів. Проблема наукового
дослідження процесу формування,

становлення, сутності принципів пра"
ва допомагає у подальшому процесі
створення права, його реалізації й охо"
рони.
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У

країна є однією з країн, котрі
найбільш сильно постраждали
від кризи. Майже всі залежні
від експорту основні бюджетоутворю"
ючі галузі економіки у перші місяці
кризи змушені були скоротити вироб"
ництво до 30 %. У першому півріччі
2009 р. падіння промисловості стано"
вило 30,4 %, інвестицій — 43,3 %,
ВВП — 20,3 %, що дорівнює рівню
падіння економіки в найбільш драма"
тичному для нас 1994 році. Тоді
падіння ВВП становило 23 %, а про"
мисловості — 28 [1].
За оцінками експертів, досягнута
нині відносна стабілізація світової
економіки не буде довготривалою,
можливі нові, ще більші загрози. Тому
важливо всебічно проаналізувати при"
чини кризи і прорахунки, які зробили
її такою нищівною для нашої еконо"
міки, у тому числі виявити зв’язок між
кризою і правом.
Сам факт нинішньої кризи не ви"
кликає особливого здивування. Уся
історія капіталізму, починаючи з дру"

гої половини ХІХ ст., сповнена під"
йомів, падінь і депресій. Проте те"
перішня криза вирізняється низкою
особливостей, головною з яких є те,
що безпосереднім «винуватцем» ви"
никнення кризи став фінансовий
капітал.
Проблема полягає, безперечно, не у
самому фінансовому капіталі, а у його
непомірному використанні, коли ріст
промисловості досягається виключно
за його рахунок. Почалося з так званої
м’якої грошової політики Федераль"
ної резервної системи США (ФРС),
яка з метою подолання економічного
спаду 2001 р. надала банкам рефінан"
сування під рекордно низький про"
цент, який до 2003 р. досягнув 1 %. Це
дозволило швидко і легко подолати
наслідки рецесії. Проте такий метод
став вагомим внеском у наступну, ще
більшу кризу. Внаслідок такої політи"
ки ФРС, яку тією чи іншою мірою по"
вторили банки багатьох інших розви"
нених країн, грошова пропозиція в
США, Великій Британії, Японії, Ка"

© Р. Прилуцький, 2010
122

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ФІНАНСОВОIЕКОНОМІЧНА…

наді та країнах єврозони зросла у
1,5 раза відносно ВВП цих країн. За"
лишок пішов у «бульбашки» (комдо"
ти, деривативи, «псевдоіпотека»), «лу"
пання» яких і призвело до світової
кризи. Припинення фінансування (як
штучне, так і внаслідок неповернення
виданих кредитів) миттєво розвалило
створену піраміду і викликало фінан"
сово"економічну кризу.
Тривогу викликає те, що методи бо"
ротьби з теперішньою кризою у ціло"
му ті ж самі. За останніми оцінками, на
подолання кризи вже витрачено
близько 10 трлн доларів [1]. У США
рівень державної підтримки може до"
сягти 8,5 трлн доларів. При цьому
базова ставка ФРС становить усього
0,25 %. Знову з’явились «дешеві гро"
ші» і банкіри готові до ризикованих
операцій, що може спричинити кризу
зі ще гіршими наслідками [2].
В Україні ситуація розвивалась за
приблизно таким самим сценарієм.
Різниця полягає в тому, що українські
банки не встигли (чи не змогли)
набрати багато іноземних кредитів, а
тому в ризикованих операціях з тією ж
«псевдоіпотекою» в основному вико"
ристали депозитні гроші українських
громадян.
На чому ж основані зазначені про"
цеси? Першопричиною і теперішньої
фінансово"економічної кризи є, безпе"
речно, природна властивість капіта"
лістичної чи, як тепер прийнято нази"
вати, вільної ринкової економіки —
непомірна тяга бізнесу до надприбут"
ку, що спонукає його до постійного
збільшення випуску товарів, обсягів
наданих послуг, виконаних робіт будь"
якою ціною, тобто класична супе"
речність між устремлінням до необме"
женого розширення виробництва та
обмеженим попитом. При безконт"
рольності приватні інтереси бізнесу,
як правило, вступають у конфлікт із
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суспільними інтересами, викликаючи
економічні, фінансові та соціальні
кризи.
Тому для капіталізму завжди важ"
ливим був пошук оптимальної моделі
правового регулювання відносин у
сфері економіки, аби не тільки попере"
джати економічні кризи, а й долати су"
перечності між суспільними, тобто
публічними, інтересами і приватними
інтересами бізнесу.
Як відомо, в економічній сфері
можливі три моделі правового регулю"
вання: 1) приватноправова; 2) публіч"
но"правова; 3) змішана.
Різницю між публічним і приват"
ним регулюванням добре показав
видатний російський цивіліст О. Покров"
ський [3, 42–49].
Приватноправове регулювання (у нас
воно ототожнюється з цивільно"право"
вим) спирається на принципи юри"
дичної децентралізації, свободи вибо"
ру та особистий інтерес особи, стиму"
люючи таким чином активну приват"
ну ініціативу і діловитість, які за
своєю природою прагнуть до абсолют"
ної свободи.
Публічноправове регулювання ґрун"
тується на юридичній централізації,
авторитаризмі та вольовому примусі.
Дозволяючи враховувати і захищати
суспільні інтереси, вносячи у відноси"
ни відповідну визначеність і плано"
мірність, воно, проте, гасить приватну
зацікавленість та ініціативу.
Як свідчить історія, використання у
сфері економіки виключно приватно"
правового чи публічно"правового ре"
гулювання призводить до неминучих
негативних наслідків. Запровадження
абсолютної, неконтрольованої свобо"
ди, притаманної приватноправовому
регулюванню, неодмінно призводить
до повного ігнорування суспільних
інтересів, перекосів в економічному
розвитку та криз, зубожіння більшості
123
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населення і різкого збагачення неве"
ликої його частки, що незмінно викли"
кає соціальну напругу, яка нерідко
закінчується революціями й іншими
соціальними катаклізмами. Водночас
розвиток економіки тільки на основі
тотальної централізації та домінуванні
публічних інтересів, як це було за
часів Радянського Союзу, а також у ба"
гатьох країнах так званого соціалі"
стичного табору, незмінно викликає її
стагнацію, відставання і розвал.
Вирішення проблеми може знахо"
дитись у золотій середині, коли при"
родний приватний інтерес підприємця
міг би поєднуватися з інтересами
суспільства і держави. А це може бути
досягнуто тільки за умови використан"
ня змішаної моделі правового регулю"
вання, коли держава, стимулюючи осо"
бистий інтерес, приватну ініціативу і
діловитість підприємця, проводить ак"
тивну роботу з управління економікою.
Саме це стало причиною того, що
на початку ХХ ст. у Німеччині виник"
ла теорія соціальних функцій (і єди"
ного соціального права), з якою поєд"
нане негативне ставлення вчених до
розмежування публічного і приватно"
го в межах правової системи капі"
талістичних держав. А як антипод
протиставленню приватного публіч"
ному було висунуто нове трактування
юридичного нормування буржуазного
підприємництва — теорію господарсь"
кого права, в якому представлені як
приватноправові, так і публічно"пра"
вові елементи, і відповідно, воно ґрун"
тується не на протиставленні цих еле"
ментів, а на їхній єдності [4, 105–106].
Нинішня фінансово"економічна
криза ще раз підтвердила правиль"
ність зазначеного положення і під"
штовхнула розвинені країни до впро"
вадження нового порядку управління
економікою зі значним посиленням
державного регулювання.
124

Так, виступаючи 14 вересня 2009 р.
у м. Ярославлі на міжнародній конфе"
ренції «Сучасна держава і глобальна
безпека», президент Росії Д. Медвєдєв
зазначив, що для подолання всього
комплексу економічної кризи, віднов"
лення зростання глобальної еко"
номіки і мінімізації ризиків різких ко"
ливань світової кон’єктури потрібне
буде реформування міжнародних
фінансово"економічних інститутів і
проведення всіма державами більш
відповідальної економічної політики.
Цього ж дня у Нью"Йорку прези"
дент США Б. Обама на зборах біржо"
виків і топ"менеджерів сказав, що
країна не стерпить повернення корпо"
рацій до безвідповідальної поведінки...
Американські платники податків
більше не будуть полегшувати падін"
ня тих, хто керується некерованими
апетитами і кому роздуті бонуси зать"
марюють горизонти... Єдиний спосіб
не допустити нових ризикованих опе"
рацій полягає у посиленні регулюван"
ня та контролю за діяльністю мене"
джерів фірм. Уповати на розуміння не"
продуктивно [2].
США та Європа вже розпочали ре"
формування управління фінансовими
інститутами. Починає робити виснов"
ки із кризи і страховий світ. Женевсь"
ка асоціація найбільших страхуваль"
ників світу визнала, що теперішня мо"
дель регулювання ринку не може по"
передити кризові явища і впливати на
компанії в умовах нестабільності. Ос"
новним її недоліком є розпорошення
органів, що регулюють окремі сектори.
Можливо, скоро з’явиться глобальна
структура з контролю ступенів ри"
зиків найбільших компаній світу [5].
Антикризові заходи і реформуван"
ня управління економікою в Україні,
проте, є недостатніми. Так, у доповіді
«Ведення бізнесу — 2010: Здійснення
реформ у скрутні часи» поряд із по"
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ліпшенням захисту інвесторів у зв’яз"
ку з прийняттям Закону України «Про
акціонерні товариства» зазначено про
уповільнення реформи в інших напря"
мах, які оцінюються за глобальним
рейтингом так, що Україна тільки
мінімально поліпшила загальний рей"
тинг з 146"го до 142"го місця [6].
Що ж заважає нашій державі роз"
почати справжні реформи? На нашу
думку, головною причиною є невизна"
ченість влади і суспільства з вибором
оптимальної моделі правового регу"
лювання економіки.
В українській правовій доктрині
нині представлені дві основні теорії
регулювання господарських відно"
син — цивільноправова та господар
ськоправова. Однак починаючи з дру"
гої половини 30"х років ХХ ст. панува"
ла (і продовжує панувати донині)
цивільно"правова теорія, відповідно
до якої регулювання господарських
відносин має здійснюватися Цивіль"
ним кодексом. Тому після отримання
незалежності України замість усебіч"
ного об’єктивного аналізу проблем
правового регулювання нових для
країни капіталістичних відносин вче"
ні"правники продовжували нескін"
ченні суперечки про те, визнавати чи
не визнавати господарське право са"
мостійною галуззю права, що вкрай
негативно вплинуло на кодифікацію
господарського законодавства. Із
прийняттям 16 січня 2003 р. Цивіль"
ного і Господарського кодексів Украї"
ни був закріплений дуалізм у регулю"
ванні сфери господарювання.
Господарський кодекс України (да"
лі — ГК України) закріпив змішану
модель правового регулювання госпо"
дарських відносин, охоплюючи відно"
сини, що виникають при здійсненні
господарської діяльності та управлін"
ні нею (ст. 1). Встановлюючи правила
здійснення господарської діяльності
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суб’єктами господарювання, Кодекс
визначив також права та обов’язки
держави щодо організації і впливу на
цю діяльність (глава 2).
Українська держава, однак, майже
нічого не зробила для виконання свого
законного обов’язку. Після кризи 90"х
років ХХ ст. абсолютно очевидними
стали недоліки слабкості внутрішньо"
го ринку та експортного спрямування
основних галузей економіки. Проте
висновків зроблено не було. За 18 ро"
ків незалежності не створено жодної
нової галузі, а внутрішній ринок фак"
тично знищений. Це спричинило
особливо нищівні наслідки кризи.
У цих умовах український бізнес
сам вказав уряду країни на його недо"
ліки в управлінні сферою економіки.
Звертаючись до учасників економіч"
ного форуму в Донецьку (29–31 жовт"
ня 2009 р.), Р. Ахметов сказав, що гір"
ничо"металургійний комплекс як най"
важливіша галузь для нашої еконо"
міки страждає. Виникає запитання:
що робити? Як допомогти металур"
гам? Відповідь одна — розвивати
внутрішній ринок… допомагати по"
трібно не металургам, а споживачам
сталі... Нам потрібен будівельний
бум... Що необхідно зробити, щоб
збільшити обсяги будівництва? Дуже
важливо, щоб держава збільшила інве"
стиції в масштабні інфраструктурні
проекти: а це — будівництво аеро"
портів, доріг, мостів, естакад [7].
Виходить, якби держава сумлінно
виконувала обов’язки, визначені для
неї ГК України, то таких катаст"
рофічних наслідків кризи могло б і не
бути. Між іншим, саме таким шляхом
регулюють економіку Китай, Індія і
деякі інші країни, які найменше пост"
раждали від кризи. Наприклад, заходи
з підтримки економіки Китаю вар"
тістю 4 трлн юанів (близько 586 млрд
доларів США) в основному спрямо"
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вані на розширення внутрішнього рин"
ку. У результаті приріст ВВП країни у
2009 р. становитиме не менше 8 % [8].
Натомість відразу ж після його
прийняття почався наступ на ГК Ук"
раїни, який закінчився тим, що в
серпні 2008 р. Кабінет Міністрів
України під впливом зарубіжних екс"
пертів вніс до Верховної Ради України
проект закону «Про основні принципи
господарської діяльності», яким пе"
редбачалось замінити ГК України за"
коном з 23 статей"декларацій. І тільки
шляхом неймовірних зусиль науков"
ців, практиків і громадськості Кодекс
вдалось відстояти [9]. Проте для вла"
ди і тепер чомусь пріоритетною зали"
шається цивільно"правова модель
правового регулювання.
Уроки ж фінансово"економічної
кризи спонукають до таких висновків:
1) для збереження незалежності й
забезпечення сталого економічного
розвитку Україна має визначитись із
своїм політично"економічним устроєм
і будувати управління економікою
відповідно до його законів розвитку;
2) сучасний рівень міжнародних
економічних відносин, кризовий
характер капіталістичних економік
вимагає і від України вибору змішаної
моделі правового регулювання еконо"
міки, якій відповідає господарсько"
правова теорія правового регулюван"
ня економіки на основі господарсько"
го законодавства і ГК України;
3) держава повинна повернутись
до неухильного виконання своїх обо"
в’язків з управління економікою, ви"
значених ГК України. Акцент в управ"
лінні має зміститися з фіскального на"
пряму на створення сприятливих
умов господарювання, розвиток кон"
куренції, внутрішнього ринку засобів
виробництва і споживання, контроль
за якістю товарів і послуг, розвиток
нових галузей економіки, впрова"
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дження інноваційних технологій і за"
хист суспільних інтересів;
4) із широким залученням на"
уковців і практиків у найближчий час
на законодавчому рівні необхідно про"
вести роботу з реформування законо"
давства у сфері господарювання, в
основу якої покласти «Концепцію мо"
дернізації господарського законодав"
ства на базі Господарського кодексу
України», розроблену Інститутом еко"
номічних і правових досліджень НАН
України;
5) у процесі доопрацювання ГК
України необхідну увагу потрібно
приділити положенням, що регулюють
права та обов’язки держави й органів
місцевого самоврядування у сфері
управління господарською діяльністю,
з метою їх більшої конкретизації та
визначення відповідальності;
6) з метою усунення колізій і не"
виправданої конкуренції ГК України і
ЦК України з останнього необхідно
перенести до ГК України норми, що
регулюють господарські майнові від"
носини, — положення про порядок ут"
ворення і реєстрації суб’єктів господа"
рювання — юридичних і фізичних
осіб, їх правовий статус, про госпо"
дарські товариства та виробничі коо"
перативи, положення про договірні
зобов’язання — договори поставки,
контрактації сільськогосподарської
продукції, постачання окремих видів
енергії, підряду, про виконання науко"
во"дослідних або дослідно"конструк"
торських робіт, послуги перевезення,
транспортного експедирування, збері"
гання, страхування, договори комісії,
комерційної концесії.
Розмежування потребують норми і
положення про окремі види договорів
за участю суб’єктів господарювання і
фізичних осіб, а саме: договори купівлі"
продажу, найму (оренди), позика, кре"
дит, банківський вклад, банківські роз"
рахунки, факторинг тощо.
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І

з проголошенням незалежності
Україна стала на шлях радикаль"
них економічних реформ. Це був
період становлення податкової систе"
ми, в основу якої було покладено кла"
сичну схему оподаткування, характер"
ну для економічно розвинених країн.
Система оподаткування — це продукт
діяльності держави, її важливий атри"
бут. Кожна держава формує свою сис"
тему оподаткування з урахуванням
досвіду інших країн, стану економіки,
розвитку ринкових відносин, необхід"
ності вирішення конкретних еконо"
мічних і соціальних завдань, власних
національних особливостей.
Становлення системи оподаткуван"
ня в нашій державі розпочалося з ух"
валенням 25 червня 1991 р. Закону
України «Про систему оподаткуван"
ня». У цьому Законі було визначено
принципи побудови і призначення си"
стеми оподаткування, дано перелік по"
датків, зборів, названо платників та
об’єкти оподаткування [1]. Таким чи"
ном було закладено основи системи

оподаткування, створено передумови
для її наступного розвитку.
«Податок — це економічна катего"
рія, що визначає сукупність відносин
між державою і членами суспільства з
приводу безеквівалентного вилучення
і присвоєння частини доходів держа"
вою для здійснення своїх функцій» [2,
7–8].
Професор Л. Воронова визначає
податок як «обов’язковий, індивіду"
ально безвідплатний платіж, що
справляється з юридичних і фізичних
осіб у формі забезпеченого державним
примусом законного відчуження на"
лежних їм на праві власності, госпо"
дарського відання або оперативного
управління коштів, з метою фінансу"
вання завдань та функцій держави та
місцевих органів самоврядування» [3,
210].
У свою чергу, на думку М. Карасьо"
ва, «податкова система — це взаємоза"
лежна сукупність усіх існуючих у дер"
жаві суспільних відносин, що склада"
ються у сфері оподаткування і мають

© О. Майстренко, 2010
128

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ…

економічний, політичний, організацій"
ний і правовий характер» [4, 324].
В Україні конституційно закріпле"
но обов’язок сплачувати податки і збо"
ри в порядку і розмірах, встановлених
законом, та визначено, що система
оподаткування встановлюється ви"
ключно шляхом прийняття відпо"
відних законів [5].
Аналіз сучасної системи оподатку"
вання в Україні, її становлення й роз"
витку дає змогу дійти висновку про
серйозні недоліки, що їй притаманні.
По"перше, це нестабільність податко"
вої системи. Часті зміни в законах що"
до окремих податків негативно впли"
вають на розвиток діяльності суб’єктів
господарювання, не дають можливості
підприємствам нормально функціону"
вати, впроваджувати нові технології
та випускати конкурентоспроможну
продукцію. По"друге, система в ціло"
му надто громіздка, розрахунки окре"
мих податків невиправдано ускладнено.
На сьогодні у сфері оподаткування діє
близько 2 500 нормативно"правових
актів. Безумовно, що працювати без"
конфліктно і комфортно платникам по"
датків у такому заплутаному правовому
середовищі дуже непросто. По"третє,
існування значної кількості колізій у
податковому законодавстві. Без вирі"
шення цієї проблеми податкова рефор"
ма не зможе стати успішною, навіть як"
що інші її аспекти будуть вдалі.
Крім того, податкова система Ук"
раїни як сукупність відносин між дер"
жавою і платниками характеризується
такими негативними рисами:
• фіскальна спрямованість по"
даткової політики держави, тобто без
належного врахування платоспромож"
ності платників намагання макси"
мально використати наявний їх подат"
ковий потенціал;
• різний підхід з боку держави
до категорій платників, який вияв"
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ляється в наданні одним із них чис"
ленних невиправданих пільг у спи"
санні та реструктуризації їх заборгова"
ності перед бюджетом і перекладанні
податкового тягаря на інших, що
свідчить про дискримінаційний харак"
тер оподаткування в Україні. Прикла"
дом є постійне списання податкового
боргу компанії НАК «Нафтогаз» та її
дочірнім підприємствам. Такі дії дер"
жави «відбивають» у добросовісних
платників будь"яке бажання платити
податки і змушують їх постійно
відшуковувати схеми ухилення від
оподаткування. Але здебільшого не
потрібно бачити у таких діях плат"
ників злочинних намірів, швидше за
все це слід розглядати як безвихідь;
• відсутність еквівалентності у
відносинах не лише між державою та
окремими платниками, а й між держа"
вою і всім загалом платників унаслі"
док значних масштабів марнотратства
і розкрадання державних коштів, що
зумовлюють значну розбіжність між
загальною сумою податкових пла"
тежів і сукупністю суспільних благ,
які надаються платникам.
Найголовнішим недоліком також є
те, що існуюча податкова система
пригнічує підприємництво. На сьо"
годні в Україні відповідно до Закону
України «Про систему оподаткуван"
ня» налічується 42 види податків та
зборів. У разі добросовісної сплати
усіх цих податків та зборів підприєм"
ство зобов’язано перераховувати до
бюджету 45–50 % створюваної на ньо"
му доданої вартості. Навіть розвине"
ним країнам із стабільним соціально"
економічним становищем такий рівень
не властивий і, як правило, призводить
до низьких темпів економічного зрос"
тання. Українським підприємствам, на
відміну від західних, доводиться при"
стосовуватися до змін у відносинах
власності, опановувати принципи кор"
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поративного управління, адаптувати"
ся до конкуренції. За умов існування
несприятливого податкового режиму
це малоймовірно, що і підтверджуєть"
ся вітчизняною практикою.
Крім того, велика кількість по"
датків та численних бюджетних і поза"
бюджетних фондів цільового призна"
чення суттєво ускладнює сплату по"
датків і зборів, контроль за їх сплатою
та форми звітності. Така громіздка си"
стема створює значні перешкоди без"
посередньо для платників податків.
Усі ці проблеми вказують на недо"
сконалість та неефективність чинної
податкової системи, на те, що вона
сприяє поглибленню економічної
кризи. Виникає необхідність прове"
дення податкової реформи та ство"
рення єдиного систематизованого за"
конодавчого акта прямої дії, який
охоплюватиме всі без винятку питан"
ня податкового права та відповідати"
ме адекватним засадам податкової
політики держави.
При цьому проблема побудови
ефективної податкової системи — од"
на з найактуальніших у процесі ста"
новлення в Україні ринкових відносин
і закладання основ для економічного
зростання. Проблеми, пов’язані з не"
ефективністю податкової системи, ще
більше загострилися в умовах світової
економічної кризи, що розпочалася в
2008 р.
Створення нової законодавчої бази
у сфері оподаткування повинно відоб"
ражати традиції існуючої податкової
системи та відповідати світовим тен"
денціям розвитку податкових систем.
В Україні необхідно формувати подат"
кову політику, спрямовану на побудо"
ву стабільної та зрозумілої системи
оподаткування, зменшення податко"
вого тягаря і забезпечення збалансова"
ності інтересів держави та інтересів
суб’єктів господарювання.
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Реформа оподаткування в Україні,
що має на меті побудову ефективної та
справедливої податкової системи
шляхом забезпечення її стабільності,
ясності та передбачуваності, є нині од"
нією з найважливіших умов підви"
щення підприємницької та інвестицій"
ної активності для забезпечення вихо"
ду економіки України з кризи та її
інтеграції у світовий простір.
Незважаючи на різноманітність ас"
пектів вирішення проблем оподатку"
вання, забезпечення його дійсної ефек"
тивності можливе в межах системного
підходу. Однак сьогодні податкова сис"
тема України не досягла своєї заверше"
ності. Серед основних причин такого
стану — недостатня наукова розроб"
леність, незбалансованість теорії та
практики, що особливо яскраво про"
явились у чинному законодавстві.
Практичні напрями його доопрацю"
вання при прийнятті Податкового ко"
дексу полягають у чіткому визначенні
податкової системи, обґрунтуванні її
призначення, класифікації (замість
простого переліку) податків і прин"
ципів її побудови та наявності кон"
кретного механізму забезпечення взає"
мозв’язку між окремими складовими
при внесенні до них змін та уточнень.
Ефективна податкова політика —
це постійний пошук балансу між тяго"
тами податкового навантаження та
ефектом від вироблених за його раху"
нок суспільних благ, насамперед за"
гальної та господарської інфраструк"
тури й інституціональних умов еко"
номічної діяльності (безпека, підтрим"
ка порядку і законності, дотримання
правил гри у сфері відносин між
суб’єктами господарювання тощо).
Ефективність припускає не тільки
забезпечення державного бюджету
стабільними і рівномірними надхо"
дженнями доходів, а й стимулювання
платників податків до розвитку бізне"
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су, удосконалення технології вироб"
ництва.
Головними критеріями оцінки
ефективності податкової системи є:
• рівність і справедливість подат"
ків стосовно всіх платників податків;
• визначеність і однозначність
податкового законодавства, що дозво"
ляють однаково його розуміти та тлу"
мачити і платнику податків, і праців"
нику контролюючого органу. Пору"
шення цього принципу призводить до
того, що платник податків цілковито
залежить від працівника контролюю"
чого органу;
• зручність для платників по"
датків, що означає наближення термі"
нів сплати податків до моменту одер"
жання доходів, мінімум бюрократич"
них процедур, простоту розрахунків
податків;
• стабільність, що дозволяє про"
гнозувати фінансові результати, у спо"
лученні з гнучкістю реакції на зміну
економічної ситуації.
У цілому підвищення ефективності
податкової системи України є можли"
вим лише за наявності сучасної науко"
вої концепції удосконалення податко"
вого законодавства, побудованої на
основі системного підходу, з урахуван"
ням реалізації основних правостворю"
ючих факторів і створення оптималь"
ної взаємодії всіх частин податкової
системи.
Як зазначає Л. Капаєва, «система
оподаткування тим ефективніша, чим
вона більш зручна як для того, хто
сплачує податки, так і для того, хто
здійснює контролюючі функції. По"
даткова система повинна забезпечува"
ти раціональне співвідношення між
інтересами держави в одержанні дже"
рел для покриття державних витрат і
інтересами платників у сплаті податку
в такому розмірі, щоб це не суперечи"
ло їх особистим та виробничим інтере"
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сам та інтересам суспільства в цілому»
[6, 106].
При цьому слід зазначити, що окре"
мий податок як такий за своєю суттю
не може мати стимулюючої функції,
бо він є вилученням коштів у еко"
номічного суб’єкта. Стимулюючу роль
може виконувати цілісна система опо"
даткування. З огляду на її всезагаль"
ність податкові преференції, які нада"
ються, виглядають як прямий пере"
розподіл коштів на користь суб’єктів,
які цими преференціями користують"
ся. Відтак відповідне поєднання ва"
желів податкового регулювання може
стимулювати економічне зростання
чи необхідні структурні зрушення.
Стимулююча функція податкової сис"
теми належить до складових еко"
номічної стратегії держави, оскільки
потребує комплексного, послідовного,
узгодженого та тривалого застосуван"
ня інструментів економічної політики.
Застосування відносно невисоких
та уніфікованих ставок оподаткуван"
ня, обмеження звільнень від подат"
ків — це стратегія, що забезпечить
ефективність оподаткування. Однак у
перехідних умовах, коли ринкові
відносини недостатньо сприяють зро"
станню, резервом удосконалення ме"
ханізму впливу держави на подолання
кризових явищ може стати викорис"
тання моделі, що дає змогу задавати
певні інтервали основним параметрам
податкової системи залежно від пріо"
ритетів розвитку чи необхідності
вирішення певних суспільно виправ"
даних завдань. Тобто має існувати і
нижня межа податкових вилучень за"
лежно від необхідності зміни ключо"
вих показників діяльності. Вона ви"
значатиме обґрунтованість рішень що"
до диференціації податкових ставок,
встановлення податкових пільг.
Серед основних факторів ефектив"
ності оподаткування — ступінь во"
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лодіння механізмом погодження інте"
ресів сторін податкових відносин. Ор"
ганізація та розвиток оподаткування
мають формуватися під впливом
складного взаємозв’язку потреб і мож"
ливостей їх задоволення. Між тим сьо"
годні в теорії та на практиці такий
підхід до вирішення суперечностей
національної податкової системи
практично відсутній. У разі подальшо"
го ігнорування цієї основоположної
передумови ефективності податкових
відносин процес їх поступального роз"
витку може загальмуватися, що ство"
рить перешкоди економічному роз"
витку та суспільному добробуту.
Концептуально реформування по"
даткової системи в Україні має бути
спрямоване на створення організа"
ційно"правових основ оподаткування
ринкового типу, формування у країні
зваженої податкової політики, ство"
рення умов для переходу до еконо"
мічного зростання, враховуючи темпи
глобалізації економіки. Запроваджен"
ня нових концептуальних підходів у
Податковому кодексі України має
сприяти побудові стабільної та прозо"
рої податкової системи, встановленню
правових механізмів взаємодії всіх її
елементів у рамках єдиного податко"
вого простору.
Податки впливають на відносні
ціни в економіці й таким чином відоб"
ражаються на структурі виробництва,
споживання і доходу. З точки зору
ефективності бажано мати податок,
який матиме мінімальній вплив на
відносні ціни і, відповідно, суттєво не
зачіпатиме розподілу ресурсів. Над"
звичайно великий податок на кон"
кретний товар призведе до скорочення
виробництва та споживання останньо"
го і в результаті зумовить втрати в
ефективності, якщо бідні ресурси від"
волікатимуться від свого найпродук"
тивнішого використання, а це, у свою
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чергу, негативно відобразиться на зро"
станні. На практиці ефективність
досягається за рахунок обкладання
якнайширшої податкової бази і засто"
сування відносно невисоких ставок.
У цьому контексті розуміється також
зведення до мінімуму звільнення від
податку.
Відправною точкою реформування
податкової системи України є визнан"
ня того факту, що в основному вона
вже склалася і попри всі свої недоліки
не повинна розглядатися як така, що
має підлягати докорінному реформу"
ванню. Це означає, що необхідно забез"
печити незмінність складу її ядра, що
включає податок на додану вартість,
податок на прибуток підприємств, по"
даток з доходів фізичних осіб, акциз"
ний збір, мито. Щодо другорядних у
фіскальному відношенні податків, то
їх склад може переглядатися на основі
порівняння їх ефективності.
Потребує перегляду система місце"
вих податків і зборів. До неї обов’язко"
во мають бути включені податок на не"
рухоме майно та податок з власників
транспортних засобів, що вважаються
місцевими в багатьох розвинених
країнах. Загалом система місцевих по"
датків і зборів разом із надходження"
ми від загальнодержавних податків
має створити надійну дохідну базу для
фінансування функцій і повноважень
органів місцевого самоврядування.
Створення нової законодавчої бази
у сфері оподаткування має відобража"
ти традиції існуючої податкової систе"
ми та відповідати світовим тенденціям
розвитку податкових систем. В Ук"
раїні необхідно формувати податкову
політику, спрямовану на побудову
стабільної та зрозумілої системи опо"
даткування, зменшення податкового
тягаря і забезпечення збалансованості
інтересів держави та інтересів суб’єк"
тів господарювання.
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На нинішньому етапі розвитку на"
шої країни, коли основним мотивом
економічної політики повинна бути
безпосередня орієнтація держави на
зростання добробуту народу, ак"
тивізацію інвестиційної та підприєм"
ницької діяльності, є нагальна не"
обхідність невідкладного реформуван"
ня податкової системи, створення
цілісного, узгодженого, стабільного
податкового законодавства.
Головним завданням держави при
проведенні податкової реформи має
бути гарантування стабільності подат"
кового законодавства, яка повинна
відображатися у Податковому кодексі.
Податковий кодекс України за
своїми загальними ознаками має пере"
вагу в тому, що в одному документі
можна визначити єдину методологію
загальнодержавних та місцевих по"
датків, основні принципи та положен"
ня податкової системи, надати одно"
значне тлумачення податкової термі"
нології, окреслити загальні положен"
ня правового регулювання податкових
відносин, фінансової відповідальності
за правопорушення у сфері оподатку"
вання.
Основною вимогою до проекту По"
даткового кодексу України має бути
те, щоб цей законодавчий акт не дуб"
лював чинних норм податкового зако"
нодавства, а здійснив реалізацію якіс"
них та ефективних реформ.
Проект Податкового кодексу має
бути продуктом плідної співпраці по"
датківців, представників зацікавлених
органів виконавчої влади, науковців,
представників громадськості та бізне"
су, щоб передбачити усунення існую"
чих недоліків чинного податкового за"
конодавства, створення нормативно"
правових умов для ефективного ве"
дення бізнесу.
Проект Податкового кодексу Украї"
ни має бути спрямовано на:
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• створення в Україні стабільної
податкової системи, яка б забезпечу"
вала ефективне функціонування еко"
номіки країни;
• стимулювання інвестиційних
та інноваційних процесів i підтримку
технологічного оновлення суспільства;
• стимулювання розвитку мало"
го підприємництва;
• упорядкування
механізму
справляння податків та посилення
відповідальності за ухилення від спла"
ти податків та їх невчасну сплату;
• забезпечення чіткого визна"
чення об’єктів оподаткування з метою
запобігання випадкам подвійного опо"
даткування;
• забезпечення справедливого
підходу при оподаткуванні всіх кате"
горій платників податків;
• дотримання міжнародних угод
з питань оподаткування;
• реальне забезпечення прав
платників податків;
• створення дієвого механізму
контролю;
• усунення неузгодженості по"
даткового законодавства з нормами
законодавства інших галузей права,
забезпечення їх гармонізації та взає"
модії.
Удосконалення податкового зако"
нодавства, передбачене проектом По"
даткового кодексу України, повинно
мати на меті створення умов для по"
дальшого інтегрування країни до сві"
тової спільноти, адаптації податкового
законодавства України до законодав"
ства Європейського Союзу.
Прийняття Податкового кодексу
може забезпечити ефективність існу"
ючої на сьогодні системи оподатку"
вання та зробити співпрацю між дер"
жавою та платниками податків справ"
ді партнерською — з добровільною
сплатою податків.
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налогообложения Украины и путях повышения ее эффективности. Исследована налоговая сис%
тема, в частности: определены проблемы построения эффективной налоговой системы и пред%
ложены пути реформирования налоговой системы Украины. Автор пришел к выводу, что при%
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Н

а сучасному етапі розвитку
міжнародних відносин ЄС є
унікальним прикладом інтегра"
ційного регіонального утворення над"
національного характеру, що базується
на трьох «опорах». Перші дві станов"
лять європейські співтовариства і
спільна зовнішня політика та політика
безпеки. Третя опора — окремі сфери
співробітництва в галузі юстиції та
внутрішніх справ (далі — ЮВС).
Початок формування третьої «опо"
ри» ЄС припадає на кінець 90"х років.
Саме в цей період, зважаючи на транс"
кордонний характер злочинності,
збільшення прозорості кордонів та по"
силення міграційних процесів, відбу"
вається активізація зустрічей у рамках
Ради міністрів з приводу співробіт"
ництва між національними органами,
що займаються боротьбою із злочин"
ністю, охороною кордонів, питаннями
імміграції та надання політичного
притулку, а також судовими та право"
вими наслідками посилення транскор"
донного руху.

Правовою основою такого співро"
бітництва став Маастрихтський до"
говір про Європейський Союз 1992 р.,
а саме розділ VI Договору, який охоп"
лює політику у сфері надання полі"
тичного притулку, правила контролю
на зовнішніх кордонах, імміграційну
політику та правила перебування на
території ЄС громадян третіх країн,
боротьба з наркоманією та зловживан"
нями в міжнародних масштабах, спів"
робітництво в судовій сфері у цивіль"
них та кримінальних справах, митне
співробітництво та співробітництво
правоохоронних органів з метою запо"
бігання та боротьби з тероризмом, не"
законним обігом наркотиків та інши"
ми формами серйозних міжнародних
злочинів [1].
Відповідно до положень Мааст"
рихтського договору співробітництво
у галузі ЮВС мало здійснюватися у
формі вироблення спільних позицій
та застосування спільних заходів, про"
паганди співробітництва та проведен"
ня переговорів щодо конвенцій, які
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мають бути ратифіковані урядами
держав"членів згідно з їхніми відпо"
відними конституційними вимогами.
Для цього передбачалося створення
Координаційного комітету у складі
вищих посадовців національного рів"
ня та застосування процедури одного"
лосного ухвалення рішень. Що сто"
сується участі інституцій ЄС у сфері
ЮВС, зокрема Європарламенту та
Єврокомісії, то вони мали бути регу"
лярно поінформовані про напрями та
результати зазначеного співробітни"
цтва.
Таким чином, співробітництво в га"
лузі ЮВС після підписання Мааст"
рихтського договору характеризува"
лося, з одного боку, регулярністю, з
другого, — частою мінливістю пріори"
тетів, що було зумовлено піврічною
моделлю змін відповідних служб голо"
вування, та слабкими, через посеред"
ництво Координаційного комітету,
зв’язками між різними напрямами
співробітництва в галузі ЮВС.
У свою чергу, правові передумови
структурних змін співпраці у галузі
ЮВС було забезпечено Амстердам"
ським договором, положення якого
визначили третю «опору» ЄС, як спів"
працю поліції та судів у кримінальних
справах [1]. У розділі IV Договору за"
значалося про реєстрацію передання
візової політики, політики з питань
надання політичного притулку та ім"
міграції, а також інших видів політи"
ки, пов’язаних зі свободою переміщен"
ня людей, з третьої «опори» до першої.
Важливе значення мало передання у
відання Співтовариства співробітни"
цтва у судовій сфері з цивільних
справ, які мають транскордонні на"
слідки. Що стосується співробітниц"
тва у судовій сфері з кримінальних
справ, то воно не лише продовжувало
функціонувати у рамках третьої «опо"
ри», а й було забезпечене більш де"
136

тальною програмою спільних дій.
Крім цього, ст. 40 Амстердамського
договору закріплено інтеграцію шен"
генського acquis до структури ЄС [2].
Водночас у преамбулу та постатей"
ний зміст Амстердамського договору
внесено положення про забезпечення
для громадян ЄС «простору свободи,
безпеки та справедливості». У такий
спосіб вперше на рівні установчих до"
говорів ЄС закріплено концепцію
«простору свободи, безпеки та юсти"
ції», яка не є абстрактною, а охоплює
конкретний перелік сфер співробіт"
ництва та політик: співпраця поліції та
судів у кримінальних справах; спів"
праця судів у цивільних справах;
політика, що стосується свободи руху
осіб (візова політика, надання притул"
ку, імміграція).
Щодо участі інститутів ЄС у сфері
свободи, безпеки та юстиції (далі —
ЮСБ), слід зауважити, що положення
Амстердамського договору передбача"
ють залучення до розгляду питань у
названій сфері такі інститути ЄС, як
Комісію, Європейський Парламент та
Суд ЄС, відображаючи, разом із тим,
нерозв’язані суперечності щодо такого
залучення.
На думку одного з європейських
авторів В. Волеса, «Амстердамський
договір, з усіма його внутрішніми за"
стереженнями та п’ятирічними за"
тримками із ратифікацією, сприяв по"
дальшому розвиткові сфери ЮВС у
напрямі повної інтеграції з інсти"
туціями Співтовариства» [3, 749].
Автор вважає, що Амстердамський
договір забезпечує перспективу роз"
ширення у майбутньому доступу до
сфери ЮСБ Комісії, Європейського
Парламенту та Суду ЄС.
На нашу думку, таке зауваження є
слушним, особливо з позиці Лісабон"
ського договору, підписаного 13 груд"
ня 2007 р. (нині відбувається процес
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ СВОБОДИ…

ратифікації Договору державами —
членами ЄС), який вносить зміни до
Договору про Європейський Союз та
Договору про Європейське Співтова"
риство, а також підпорядковує поло"
ження, які раніше регулювали діяль"
ність Європейського Співтовариства
цілям та принципам діяльності Євро"
пейського Союзу (розширюючи ком"
петенцію інститутів ЄС у сфері спів"
робітництва поліції та судів у кримі"
нальних справах).
З метою аналізу наслідків підпи"
сання Амстердамського договору у
жовтні 1999 р. було проведено спе"
ціальний саміт у Тампере. У комю"
ніке саміту зазначалося близько
200 заходів, що становили програму
робіт у сфері управління міграційни"
ми потоками, взаємного визнання су"
дових рішень, полегшення доступу до
системи юстиції на всій території ЄС
та забезпечення тісного співробітни"
цтва у боротьбі зі злочинністю. До"
слідник міграційних процесів у ЄС
Е. Джілд зазначає, що деякі аспекти
ЮВС, узгоджені в Тампере, «під"
штовхнуть судову систему ЄС та
механізми виконання законів до фор"
мування фактично федеративної
структури» [4, 364].
Проте ця проблема неоднозначно
розглядається в ЄС, оскільки тор"
кається значно ширшої дискусії, що
ведеться у доктрині права ЄС. Мова
йде про природу ЄС. Європейській до"
ктрині відомі різні теорії, одна з яких
наділяє ЄС ознаками федеративності
та розглядає ЄС як потенційне феде"
ративне утворення, однак пріоритет"
ною є теорія, відповідно до якої ЄС
трактують як об’єднання sui generis
(об’єднання свого роду). Крім цього,
підписання Лісабонського договору
вирішило «Конституційну кризу в
ЄС», яка була пов’язана, зокрема, з не"
бажанням окремих держав"членів
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наділяти ЄС ознаками державного
(федеративного) утворення.
Слід зазначити, що процес засну"
вання простору свободи, безпеки та
юстиції (далі — ПСБЮ) в рамках ЄС
триває. Завершення цього процесу
значною мірою залежатиме від забез"
печення зовнішнього виміру ПСБЮ, а
саме поширення ПСБЮ на сусідні з
ЄС держави.
Зважаючи на євроінтеграційний
вектор зовнішньої політики України, а
також безпосереднє сусідство України
та ЄС, спричинене розширенням кор"
донів ЄС, однією з пріоритетних сфер
співробітництва України та ЄС стало
співробітництво у галузі ЮСБ.
На офіційному сайті Міністерства
закордонних справ України зазначено,
що важливість співробітництва Ук"
раїна — ЄС у сфері ЮСБ «обумовлена
як наявністю спільного кордону, що
вимагає налагодження зв’язків для по"
долання спільних викликів сьогоден"
ня, так і потребами зміцнення міждер"
жавних зусиль для вирішення
спільних проблем з метою створення
загальноєвропейського простору сво"
боди та безпеки» [5].
На сьогодні співробітництво між
Україною та ЄС у сфері ЮСБ достат"
ньо розвинене. Вперше на договірно"
му рівні співробітництво між Украї"
ною та ЄС у сфері ЮВС було закріп"
лене в Угоді про партнерство та
співробітництво (УПС) від 16 червня
1994 р. (набула чинності 1 березня
1998 р.) [6]. УПС й надалі залишаєть"
ся правовою основою цього співробіт"
ництва, яке вже давно вийшло за рам"
ки Угоди.
Фундамент для співробітництва у
сфері ЮСБ заклав План дій ЄС у
сфері ЮВС в Україні від 12 грудня
2001 р. [7]. План дій у сфері ЮВС пе"
редбачив широкий спектр дій, зокрема
за напрямами управління кордонами
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та віз, міграції та притулку, боротьби зі
злочинністю і тероризмом, а також
зміцнення судової влади, верховенст"
ва права та належного управління.
Цей документ сформував розділ «Юс"
тиція, свобода і безпека» Плану дій
«Україна — Європейський Союз» 2005
р. [8].
Відповідно до п. 2.4 Плану дій
«Україна — Європейський Союз»
2005 р. співробітництво у сфері юсти"
ції та внутрішніх справ у контексті
Європейської політики сусідства
ґрунтується на існуючому Плані дій
ЄС у сфері ЮВС з Україною від
10 грудня 2001 р. Відповідно до Плану
дій за консультаціями з українськими
органами влади було складено План"
графік, що використовується як ме"
ханізм визначення, виконання, моні"
торингу та оцінки пріоритетних за"
вдань у цій сфері. Пріоритетні завдан"
ня визначаються щорічно на засіданні
міністрів юстиції та внутрішніх справ
у форматі Україна — «Трійка» ЄС.
Окрім зазначеного регулярного пе"
регляду, Європейська Комісія виріши"
ла направити у 2006 р. до України
Місію з питань оцінки юстиції, свобо"
ди та безпеки, уповноважену надати
комплексний огляд ситуації в сфері
юстиції та внутрішніх справ в Україні.
За результатами було підготовлено
Звіт [9], в якому відзначено прогрес,
досягнутий в імплементації Плану дій
2001 р. Водночас основною проблемою
в ефективності імплементації визначе"
но занадто обтяжливу адміністративну
систему та недостатньо визначений
поділ влади й обов’язків між органами
влади в Україні. У цьому зв’язку
Місією запропоновано низку рекомен"
дацій, які головним чином спрямовані
на покращання інституційного устрою.
Оцінка, надана Місією, стала осно"
вою для перегляду Плану дій у сфері
юстиції та внутрішніх справ.
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Таким чином, основним докумен"
том у сфері співробітництва у галузі
ЮСБ є План дій Україна — ЄС у сфері
ЮСБ [10], схвалений 18 червня
2007 р. на засіданні Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС.
З метою практичного виконання Пла"
ну дій ЮСБ експерти України та ЄС
розробили План"графік імплементації
положень Плану дій ЮСБ, який був
затверджений 10 квітня 2008 р. під час
засідання підкомітету № 6 у сфері
ЮСБ.
Оновлений План дій встановлює
ряд погоджених завдань і напрямів
співробітництва та імплементації у
сферах: свободи (вдосконалення управ"
ління міграцією, включаючи притулок
і боротьбу з нелегальною міграцією;
сприяння людським контактам та по"
дорожам при посиленні співпраці у
сфері управління кордонами і безпеки
документів); безпеки (протидія теро"
ризму й організованій злочинності, в
тому числі шляхом зміцнення право"
охоронного співробітництва, зокрема
у напрямі боротьби з проявами тор"
гівлі людьми, незаконного ввозу міг"
рантів, незаконного переміщення нар"
котиків та інших заборонених товарів,
корупції, підробки документів, відми"
вання грошей та іншими видами про"
типравної діяльності); юстиції (ре"
формування судової системи для
забезпечення її незалежності, неупере"
дженості й ефективності та посилення
правового співробітництва між ЄС і
Україною у цивільних і кримінальних
справах).
Важливим кроком у розвитку спів"
робітництва між Україною та ЄС у
сфері ЮСБ стало підписання 18 черв"
ня 2007 р. угод про спрощення оформ"
лення віз [11] та реадмісію [12], які на"
були чинності 1 січня 2008 р.
Угода між Україною та ЄС про
спрощення оформлення віз встанов"
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лює спрощений механізм видачі віз
українським громадянам консульсь"
кими установами держав — членів ЄС
у рамках шенгенського законодавства.
Ключовими елементами угоди є поло"
ження про: перспективу запроваджен"
ня взаємного безвізового режиму; ви"
дачу багаторазових віз (строком від
1 до 5 років) широкому колу громадян
України (журналістам, спортсменам,
учасникам наукових, культурних і ми"
стецьких заходів); видачу безкоштов"
них віз для низки категорій осіб; ско"
рочення переліку документів, що за"
свідчують мету подорожей, для окре"
мих категорій українських громадян
(членів офіційних делегацій; бізнес"
менів та представників бізнесових ор"
ганізацій; для водіїв, що здійснюють
міжнародні перевезення; журналістів;
учасників наукових, культурних та
мистецьких заходів, включаючи уні"
верситетські та інші програми обміну;
учасників міжнародних спортивних
змагань та осіб, що їх супроводжують;
близьких родичів тощо); встановлен"
ня розміру зборів, що стягуються за
отримання віз (35 євро); період
оформлення віз (10 днів); безвізовий
режим для дипломатів (власників
дипломатичних паспортів).
Принциповим пріоритетом ЄС у
діалозі з Україною в міграційних пи"
таннях проголошено укладення Угоди
про реадмісію (повернення нелегаль"
них мігрантів). Важливим аспектом
Угоди є застосування однією дого"
вірною стороною процедури реадмісії
не лише до громадян іншої договірної
сторони, а й до громадян третьої
країни. Іншими словами, громадяни
третьої країни, які нелегально потра"
пили на територію сторони, що засто"
совує реадмісію, підлягають повернен"
ню на територію останньої.
Відповідно до ч. 3 ст. 20 Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію зобо"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

в’язання щодо реадмісії громадян
третіх країн будуть застосовуватися
лише через два роки з моменту на"
брання чинності Угодою. Протягом
цього дворічного періоду вони засто"
совуватимуться лише до осіб без гро"
мадянства та громадян третіх країн, з
якими Україна уклала двосторонні до"
говори або угоди стосовно реадмісії
осіб. Крім цього, положення стосовно
реадмісії осіб без громадянства та гро"
мадян третіх країн, що містяться у
двосторонніх угодах або інших юри"
дично обов’язкових документах, укла"
дених Україною з окремими держава"
ми"членами, будуть застосовуватися
протягом цього дворічного періоду.
У зв’язку з цим Україною було вжи"
то заходів щодо створення дієвого
правового поля — укладено 16 угод
про реадмісію осіб (зокрема протягом
цього року було підписано угоду з
Данією, передбачено підписання угоди
з Норвегією). Крім того, наразі триває
переговорний процес щодо укладення
угод про реадмісію ще з 13"ма держава"
ми, з яких такі держави міграційного
ризику, як Китай, Індія, Шрі"Ланка,
Вірменія, Азербайджан.
Важливе значення для української
сторони має укладення Угоди про ре"
адмісію з Російською Федерацією, як
однією з ключових країн транзиту не"
легальної міграції. Угода між Кабіне"
том Міністрів України та Урядом Ро"
сійської Федерації про реадмісію від
22 грудня 2006 р. (Угоду ратифіковано
Законом України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів Украї"
ни та Урядом Російської Федерації
про реадмісію» від 23 вересня 2008 р.)
[13] передбачає механізм приймання"
передачі незаконних мігрантів — як
власних громадян, так і громадян тре"
тіх держав. Проте положення щодо
приймання"передачі громадян третіх
країн застосовуватиметься після за"
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кінчення трьох років з моменту
набрання чинності Угодою (Угода на"
брала чинності з 21 листопада 2008 р.).
Зазначене положення не є сприятли"
вим для України, яка, відповідно до
Угоди про реадмісію з ЄС, застосову"
ватиме реадмісію громадян за два ро"
ки до приведення в дію механізму
приймання"передачі громадян третіх
країн відповідно до Угоди про реадмі"
сію з РФ.
Іншими важливим заходами щодо
співробітництва України та ЄС у
сфері ЮСБ є: розробка Концепції дер"
жавної міграційної політики України,
а також Державної цільової програми
у сфері управління міграцією; опра"
цювання проекту Типової угоди про
співробітництво з Європолом; узгод"
ження тексту Угоди між Україною та
Євроюстом (для запровадження спів"
робітництва з Євроюстом в Україні
необхідно створити належну правову
базу відповідно до чинних європейсь"
ких стандартів у сфері захисту інфор"
мації про особу та створити на основі
такої бази дієву систему захисту ін"
формації, зокрема, персональних да"
них); виконання Робочої домовле"
ності про встановлення оперативного
співробітництва між Державною при"
кордонною службою України та Євро"
пейським Агентством з менеджменту
оперативного співробітництва на
зовнішніх кордонах країн — членів ЄС
(FRONTEX); співробітництво (та мож"
ливе членство) з Лісабонським моні"
торинговим Центром ЄС з питань
наркотиків та наркотичної залежності
(EMCDDA); здійснення Україною низ"
ки заходів законодавчого характеру з
метою посилення ролі судової влади
та верховенства права, а також можли"
ве укладення між Україною та ЄС Уго"
ди про правову допомогу в цивільних
справах з метою взаємного визнання
та виконання судових рішень у
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цивільних справах (наразі досягнуто
принципової згоди сторін у цьому пи"
танні); створення належної правової
бази боротьби з корупцією, з відми"
ванням доходів, отриманих злочин"
ним шляхом, та фінансуванням теро"
ризму тощо.
У контексті подальшого виконання
зазначених заходів та надання нового
імпульсу співробітництву України та
ЄС у сфері ЮСБ важливим є закріп"
лення відповідних положень в Угоді
про асоціацію між Україною та ЄС,
що має замінити Угоду про партнерст"
во та співробітництво 1994 р. Більше
того, з метою відображення динаміки
співробітництва між Україною та ЄС,
для української сторони важливим є
рух за рамки оновленого Плану дій
Україна — ЄС у сфері ЮСБ 2007 р., а
саме закріплення в зазначеній Угоді
положень, які б зумовлювали запро"
вадження взаємного безвізового ре"
жиму між Україною та ЄС, запровад"
ження ефективних механізмів опера"
тивного прикордонного співробіт"
ництва та співробітництва правоохо"
ронних органів, а також протоколу су"
дового співробітництва у цивільних
справах.
Отже, з наведеного аналізу можна
дійти висновків, що співпраця у сфері
юстиції та внутрішніх справ поступо"
во трансформувалася у співпрацю для
забезпечення «простору свободи, без"
пеки та юстиції», яку ЄС, зважаючи на
безпосереднє наближення його кор"
донів до України, має намір поширити
і на Україну.
У такий спосіб важливе значення
для розвитку співробітництва між
Україною та ЄС у сфері ЮСБ має ви"
рішення комплексу питань, що стосу"
ються діалогу з візової та реадмісійної
тематики (шляхом імплементації Уго"
ди про спрощення оформлення віз та
Угоди про реадмісію), співробітництва
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у питаннях міграції, притулку та
управління кордонами, переміщення
осіб, відмивання коштів та фінансу"
вання тероризму, співробітництва сто"
совно незаконного обігу наркотиків,
боротьби з організованою злочин"
ністю, боротьби з тероризмом та пра"
вового співробітництва.

Належне вирішення Україною
зазначеного комплексу питань відігра"
ватиме важливу роль у запровадженні
безвізового порядку в’їзду громадян
України до ЄС, а також надасть нової
динаміки не лише співробітництву у
сфері ЮСБ, а й відносинам України та
ЄС в цілому.
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Р

еформування адміністративних
структур в органах виконавчої
влади полягає в переході від вер"
тикальних адміністративних структур
до горизонтальної мережі автономних
державних організацій, що виконують
певні завдання. При цьому створю"
ються нові механізми правового регу"
лювання, спрямовані на підзвітність
цих організацій. В Україні Концеп"
цією адміністративної реформи (да"
лі — Концепція), затвердженою Ука"
зом Президента України від 22 липня
1998 р., передбачається вдосконален"
ня законодавчого врегулювання про"
цедур реалізації повноважень органів
виконавчої влади, а також характеру і
механізмів їх підзвітності [1].
Підзвітність належить до найваж"
ливіших принципів управління в орга"
нах виконавчої влади. В адміністра"
тивному праві підзвітність означає, що
діяльність будь"яких органів влади
має бути контрольованою, піддавати"
ся уважному спостереженню з боку
відповідних органів, і що будь"який

адміністративний орган повинен не"
сти відповідальність за свої дії перед
іншими органами виконавчої, законо"
давчої або судової влади. Підзвітність
у сфері адміністративного права поля"
гає в тому, що вона гарантується за"
вдяки цілому механізму, який містить
комплекс принципів, гарантій та про"
цедур.
Вивчення зарубіжного досвіду вдо"
сконалення механізму підзвітності
має велике значення для усунення
дублюванням функцій, неузгодже"
ності програмних документів, подо"
лання труднощів в організації плану"
вання діяльності органів виконавчої
влади, координації їх роботи; а також у
забезпеченні функціонування моделі
ініціювання розроблення проектів
нормативних актів та рішень.
Метою статті є визначення шляхів
уніфікації законодавства України та
зарубіжних країн у сфері підзвітності.
Окремі питання вдосконалення
правового забезпечення підзвітності в
органах виконавчої влади розгляда"
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ються у працях Д. Хелда, Н. Макгарві
та ін., які звертають увагу на те, що
перспективи підзвітності повинні
бути пов’язані з розробкою нових ме"
ханізмів регулювання, які повинні ви"
користовуватися державними органа"
ми для посилення підзвітності [2–5].
Ці механізми розглядаються як засіб
управління в умовах децентралізації.
Цей погляд поділяє Р. Вудс та інші,
який підкреслює наявність у системі
управління в органах виконавчої
влади складних ліній підзвітності та
закликає звернути увагу на нові ін"
струменти підзвітності, що повинні ви"
користовуватися державними і місце"
вими органами виконавчої влади [6].
Ж. Стоукер зазначає, що, напри"
клад, у Великій Британії органи вико"
навчої влади надають незначну части"
ну послуг публічного користування
безпосередньо окремим громадянам,
«проте регулюють інші організації, що
надають подібні послуги». Це зміщує
фокус підзвітності від публічної бюро"
кратії з ієрархічними відносинами
лінійного менеджменту до сьогодніш"
ніх регулятивних механізмів контро"
лю та підзвітності [7]. У працях зару"
біжних учених звертається увага на те,
що регулююча діяльність дає змогу
державним і місцевим органам вико"
навчої влади встановити нові меха"
нізми підзвітності для витіснення
більш традиційних [8].
Питання вдосконалення організа"
ційного забезпечення контролю та
підзвітності в органах виконавчої вла"
ди розглядаються у працях В. Авер’я"
нова, О. Андрійко та ін. [9–11].
Законодавство багатьох зарубіжних
країн містить цілий комплекс вимог,
спрямованих на регламентацію діяль"
ності органів виконавчої влади. Питан"
ня правового регулювання діяльності
органів виконавчої влади в ЄС відоб"
ражаються в Білій книзі з питань євро"
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пейського управління від 25 липня
2001 р. [12]. У ній наведені принципи
належного управління, запровадження
яких має велике значення для розвит"
ку адміністративного права ЄС. Вели"
ке значення цих принципів для мо"
дернізації діяльності органів виконав"
чої влади, зокрема для демократизації
прийняття рішень, закріплено в зако"
нодавстві Україні та наголошується у
працях українських фахівців [13].
У Білій книзі зазначається про зро"
стання соціального і політичного зна"
чення підзвітності у системі мереж на
європейському і міжнародному рів"
нях. Під мережею розуміється система
взаємодії між окремими особами і/або
організаціями (спільнотами, регіо"
нальними та місцевими владними
структурами, підприємствами, адміні"
страціями, дослідними центрами то"
що), в якій відсутня ієрархія, і кожний
учасник мережі відповідає за ту частку
ресурсів, яка необхідна для досягнен"
ня спільної мети, причому найбільш
оптимальними вважаються електрон"
ні комунікаційні мережі. У зв’язку з
зазначеним Європейська Комісія
звертає увагу на необхідність розроб"
ки більш системного і дієвого підходу
до функціонування ключових підходів
з тим, щоб вони відігравали активнішу
роль у процесах розробки рішень і ре"
алізації політики Співтовариства.
На європейському рівні широко
впроваджується механізм зовнішньої
підзвітності. Зовнішня підзвітність
передбачає обов’язок реагування вла"
ди на потреби громадян. Це вимагає
чіткого розподілу обов’язків — не ли"
ше між органами й установами, що
приймають рішення, а й між ними та
інститутами громадянського суспіль"
ства. Також це передбачає й вищий
рівень відповідальності з обох сторін.
Залучення громадян до реалізації
виконавчої влади залежить від тра"
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дицій, політичних, правових та інших
умов. Приклади широкої участі грома"
дян у діяльності органів виконавчої
влади існують у багатьох європейсь"
ких країнах. Європейська Комісія з
метою поліпшення взаємовідносин з
громадянським суспільством прийня"
ла основні принципи та мінімальні
стандарти для консультацій із зацікав"
леними сторонами, які не представ"
лені на рівні інституцій, з питань ос"
новних ініціатив, які пропонує Євро"
пейська Комісія. У країнах ЄС, напри"
клад у Німеччині, принцип захисту
держави від втрати довіри громадян,
принцип обліку інтересів громадян є
правовими принципами діяльності ор"
ганів державної виконавчої влади.
У різних нормативних розпоряджен"
нях визначаються різноманітні пра"
вові форми реалізації цих принципів.
Аналіз законодавства зарубіжних
країн свідчить, що система норматив"
но"правового забезпечення підзвіт"
ності складається, як правило, з де"
кількох рівнів правового регулювання.
Перший рівень — Закон або Дирек"
тива, що закріплює основні положен"
ня підзвітності й оцінки результатів.
Директивою передбачається, щоб у
кожному міністерстві діяльність була
розглянута координаторами, щорічне
представлення оцінки було покладено
на Секретаріат Правління, включаючи
представлення планів оцінки щодо но"
вих або допрацьованих варіантів про"
грами, і щорічного звіту, що містить
огляд діяльності для міністерств про
статус і результати досліджень оцінки.
До нормативних актів другого
рівня, що регламентують питання
підзвітності в Канаді, належать: Угода
про надання суспільних послуг, Угода
Постачання послуг, План Витрат і
Річний звіт, які закріплюють основні
положення відомчої підзвітності й
оцінки. Угода про надання суспільних
144

послуг — це документ, який містить пе"
релік заходів, що забезпечують взає"
мозв’язок урядових і відомчих пріори"
тетів. Угоди про надання суспільних
послуг визначають, яким чином відом"
ства планують реалізувати цілі угоди
про надання суспільних послуг і як
вони планують модернізувати і пере"
творювати свою структуру, щоб забез"
печити досягненні мети. План Витрат
Міністерства містить інформацію про
необхідні бюджетні асигнування в
розрізі поставлених цілей і структури
міністерства. У Річному Звіті підво"
дяться підсумки виконання угод шля"
хом зіставлення планових і фактичних
значень показників.
Документи третього рівня — це нор"
мативні акти, регулюючі діяльність ви"
конавчих агентств. До них належать до"
кументи, що визначають організаційну
структуру виконавчого агентства, що"
річне цільове врегулювання для відділів
виконавчих агентств та їх річних звіт.
Законодавство, що регулює діяль"
ність уряду в країнах ЄС, містить кон"
кретні положення й вимоги щодо про"
ведення публічних консультацій,
особливо це стосується процесу роз"
робки й прийняття підзаконних актів
та інших регуляторних інструмен"
тів/механізмів для реалізації держав"
ної політики, визначеної та впрова"
джуваної урядом або парламентом.
У законодавстві ЄС передбачається
вдосконалення інституційних домов"
леностей, механізмів та методик про"
ведення публічних консультацій на
рівні ЄС, які стосуються:
• посилення ролі постійно дію"
чих консультативних інституцій як
під час розгляду пропозицій у сфері
державної політики, так і під час оцін"
ки її реалізації щодо співставлення
цілей, результатів та наслідків дій;
• уніфікації процедур організації
й залучення інститутів громадянсько"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ…

го суспільства до розробки політики
та здійснення управління з метою за"
безпечення злагодженості й прозо"
рості консультацій органів влади з
громадськістю.
З цією метою в країнах ЄС створю"
ються реєстри консультативних орга"
нів, в яких має міститися інформація
щодо їхніх цілей, членства, джерел
фінансування та методів консультацій
з їхніми членами; впроваджуються
Кодекси поведінки або принципи, які
встановлюють мінімальні стандарти
щодо здійснення консультаційних
процедур (визначають питання прове"
дення консультацій; застосування
консультацій на початкових стадіях;
встановлюють критерії визначення
відповідних зацікавлених сторін; про"
ведення процедури консультування й
представлення результатів консуль"
тацій тим, хто приймає рішення; пи"
тання надання зворотного зв’язку
зацікавленим сторонам, з якими про"
водилося консультування); законо"
давчо закріплюються правовідносини
партнерства із певними інститутами
громадянського суспільства, особливо
у сферах соціальної політики, включа"
ючи конкретні засади збирання й ви"
користання експертних і технічних
порад. Передбачається, що такі засади
забезпечать підзвітність, плюралізм та
доброчесність отриманих експертних
матеріалів.
Впровадження механізму підзвіт"
ності в систему адміністративного уп"
равління в ЄС торкається не тільки
удосконалення комунікативних і кон"
сультаційних механізмів і процедур на
рівні ЄС, а й на рівні органів виконав"
чої влади конкретних країн.
В Україні механізм підзвітності
закріплюється у низці нормативних
актів, зокрема законах про державну
службу, про бюджет, про систему
внутрішнього контролю та зовнішньо"
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го аудиту тощо. Важливе значення для
вдосконалення системи підзвітності в
органах виконавчої влади має Регла"
мент Кабінету Міністрів, затвердже"
ний постановою Кабінету Міністрів
від 18 липня 2007 р. (далі — Регла"
мент) [14].
Аналіз законодавства, що регла"
ментує підзвітність органів виконав"
чої влади у країнах ЄС, дає змогу
дійти висновку про те, що вдоскона"
лення діяльності органів виконавчої
влади спрямоване на підвищення
ефективності і результативності робо"
ти державних структур, посилення їх
відповідальності за ухвалення рішень.
Правове регулювання механізму
підзвітності у країнах ЄС спрямоване
на ефективне функціонування авто"
номних організаційних структур, що
несуть відповідальність перед су"
спільством і розвивають партнерські
відносини з приватним сектором, гро"
мадянами та суспільством. Особливе
значення надається зобов’язальній
процедурі — звітуванню, яке допома"
гає визначити, наскільки принципи,
встановлені адміністративним правом,
поважаються та враховуються держав"
ними службовцями й органами дер"
жавної влади, з одного боку, а з друго"
го — стосуються того, чи належним
чином дотримані законні процедури у
процесі підготовки, вироблення адмі"
ністративних рішень.
Законодавство у країнах ЄС, що ре"
гулює діяльність уряду, містить кон"
кретні положення й вимоги щодо про"
ведення публічних консультацій,
особливо це стосується процесу роз"
робки й прийняття підзаконних актів
та інших регуляторних інструмен"
тів/механізмів для реалізації держав"
ної політики, визначеної та впрова"
джуваної урядом або парламентом.
В Україні важливе значення було
приділено адаптації законодавства до
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стандартів ЄС і заснування або рефор"
мування окремих інституційних
структур, необхідних для ефективної
й узгодженої імплементації правових
засад, наприклад, стандартів бухгал"
терського обліку та фінансової звітно"
сті, стандартів аудиту.
Концепція адміністративної рефор"
ми передбачає глибокі структурні ре"
форми в органах виконавчої влади;
визначення більш ефективних форм
організації їх діяльності; підвищення
підзвітності та ефективності системи
адміністративного управління, підви"
щення відкритості й прозорості про"
цедур прийняття рішень для участі
громадськості. Для посилення зовніш"
ньої підзвітності органів виконавчої
влади перед громадянами важливе
значення має прийняття постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі
питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалі"
зації державної політики» від 15 жовт"
ня 2004 р., Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про підготовку та
оприлюднення щорічної інформації
Кабінету Міністрів України» від 19 бе"
резня 2004 р. та ін. [15–16].
У Білій книзі Європейської Комісії
передбачаються форми покращання
політики, регулювання і співпраці при
прийнятті рішень, що включає вироб"
лення концепції, вибір інструментів
реалізації, нормативне оформлення і
виконання.
Запропоновані Європейською Комі"
сією основні принципи мають подвійну
мету:
• вони мають гарантувати збір і
використання відділами Комісії най"
більш адекватної експертної інфор"
мації з метою створення оптимальної
бази знань, необхідної для покращан"
ня політики;
• за їх допомогою у цій сфері
мають бути розроблені основні стан"
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дарти якості, а також параметри ефек"
тивності та відкритості.
У законодавстві України процеду"
ри співпраці між урядовими інсти"
туціями закріплюються в норматив"
них актах, що регламентують питання
їх взаємодії, проте детально методи,
форми та процедури співпраці розгля"
даються тільки в окремих норматив"
них актах, наприклад у Регламенті.
У зв’язку з цим важливим є норматив"
не закріплення питань співпраці між
органами виконавчої влади, залучення
громадських організацій до участі у
публічних консультаціях, що прово"
дяться органами виконавчої влади, та
оцінки впливу адміністративних
рішень на соціальну та економічну си"
туацію у країні. З цією метою важли"
вим є створення Реєстру громадських
організацій, в якому будуть закріп"
лені, зокрема, напрями та форми їх
діяльності.
Аналіз законодавства, що регла"
ментує підзвітність органів виконав"
чої влади у країнах ЄС, дає змогу
дійти висновку про те, що вдоскона"
лення діяльності органів виконавчої
влади спрямоване на підвищення
ефективності і результативності робо"
ти державних структур, посилення їх
відповідальності за ухвалення рішень.
Правове регулювання механізму під"
звітності у країнах ЄС спрямоване на
ефективне функціонування автоном"
них організаційних структур, що не"
суть відповідальність перед суспіль"
ством і розвивають партнерські відно"
сини з приватним сектором, громадя"
нами і суспільством.
Таким чином, важливе значення
має прийняття до уваги досвіду країн
ЄС стосовно законодавчого закріп"
лення, що встановлюють методи та
інструменти забезпечення підзвіт"
ності в органах виконавчої влади.
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Синкова О. М. До питання уніфікації правового регулювання підзвітності в Україні та
зарубіжних країнах
Анотація. Досліджено питання вдосконалення адміністративно%правового регулювання
підзвітності в органах виконавчої влади, спрямовані на підвищення результативності роботи
державних службовців та їх відповідальності за ухвалення рішень. Визначаються шляхи
уніфікації законодавства України та зарубіжних країн, що регулюють питання підзвітності в ор%
ганах виконавчої влади.
Ключові слова: органи виконавчої влади, контроль, підзвітність, уніфікація законодавства,
зарубіжний досвід.
Сынкова Е. М. К вопросу унификации правового регулирования подотчетности в Украине
и зарубежных странах
Аннотация. Исследованы вопросы совершенствования административно%правового регу%
лирования подотчетности в органах исполнительной власти, направленные на повышение
результативности работы государственных служащих и их ответственности за принятие
решений. Определяются пути унификации законодательства Украины и зарубежных стран,
регулирующие вопросы подотчетности в органах исполнительной власти.
Ключевые слова: органы исполнительной власти, контроль, подотчетность, унификация
законодательства, зарубежный опыт.
Synkova O. To the question of unification of the legal regulation of accountability in Ukraine and
foreign countries
Annotation. Questions of perfection of the administrative%legal regulation of accountability of
the bodies of executive power, directed on the increase of effectiveness of work of civil servants and
their responsibility for the decision%making are investigated. The ways of unification of legislation of
Ukraine and foreign countries, which regulate a questions of accountability in the bodies of execu%
tive power are concerned.
Key words: bodies of executive power, control, accountability, unification of legislation, foreign
experience.
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С

учасний стан розвитку вітчиз"
няного права визначається по"
глибленням процесу внутріш"
ньої диференціації системи права,
який супроводжується виокремлен"
ням нових галузей права із вже тра"
диційних галузей або виникненням
принципово нових галузей. Останнім
часом з’явилися такі галузі права, як
медичне, спортивне, будівельне, тран"
спортне тощо. Водночас у деяких
галузях права спостерігається усклад"
нення їх органічної структури. Так,
відбулося внутрішнє укрупнення
інститутів податкового та бюджетного
права з переростанням їх у підгалузі
фінансового права. Попри особисте
сприйняття і відношення вчених"пра"
вознавців, цей процес має об’єктивну
природу, бо є своєрідною реакцією на
розширення кола, ускладнення змісту
та внутрішню диференціацію цілісно"
го пласту відносин, які опосередкову"
ють наше суспільне буття.
Водночас існують галузі, місце яких
у вітчизняній системі права недостат"

ньо визначене, зокрема, йдеться про
природоресурсне право. Сьогодні при"
родоресурсне право є складовою еко"
логічного права. Про це свідчать чис"
ленні наукові публікації. Так, визнання
концепції екологічного права відбуло"
ся внаслідок наукової дискусії 80"х ро"
ків минулого століття: використання
природного середовища і його охорона
об’єдналися в одну новонароджену га"
лузь — екологічне право [1, 5]. Пер"
вісно екологічне право виникло і сфор"
мувалося як право охорони природно"
го середовища — природоохоронне
право. Сучасну назву воно одержало у
зв’язку з включенням у нього як скла"
дової управління раціональним вико"
ристанням природних ресурсів. За
образним висловлюванням Б. Розов"
ського, такій реорганізації навпаки не
передувала скільки"небудь активна
наукова «артпідготовка». У працях тео"
ретиків екологічного права цей напрям
широкого розвитку не одержав [2, 42].
Яскравим проявом усталеної панів"
ної концепції у певній галузі юридич"
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ної науки є викладення її положень у
навчальних та наукових джерелах.
Традиційно в еколого"правовій літера"
турі до предмета екологічного права
включають такі групи суспільних
відносин: з належності, раціонального
використання, відтворення природ"
них ресурсів, охорони навколишнього
природного середовища та забезпе"
чення екологічної безпеки [3, 326; 4, 5;
5, 8; 6, 16]. При цьому природоресурс"
не право розглядається як складова
екологічного права, предмет якого є
похідним від інтегрованого предмета
права екологічного. На думку Ю. Шем"
шученка відносини щодо використан"
ня природних ресурсів регулюються
нормами природоресурсного права,
яке тільки умовно можна розглядати
як існуюче окремо від права охорони
навколишнього природного середови"
ща (екологічного права). Адже раціо"
нальне природокористування немож"
ливе без еколого"природоохоронних
заходів, і навпаки [7, 13–14].
На думку білоруських вчених від"
носини, що становлять предмет еко"
логічного права, мають двоїстий при"
родоресурсний і природоохоронний
характер. При цьому до сфери дії норм
екологічного права включаються, по"
ряд із користуванням, і відносини
власності на природні ресурси [8,
16–17; 9, 231]. Разом з тим право
природокористування структурно роз"
глядається як інститут екологічного
права [10, 39].
Такий підхід білоруської юридич"
ної доктрини легко пояснити умовами
абсолютного превалювання права дер"
жавної власності на об’єкти природо"
користування у Республіці Білорусь.
За наявності єдиного власника і кори"
стувача природних ресурсів виокрем"
лення масиву відповідних норм в
окрему галузь природоресурсного
права втрачає свою об’єктивну необ"
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хідність. Подібне становище є наслід"
ком «спадкування» основних засад ра"
дянської політико"правової платфор"
ми у сфері природокористування.
Натомість у сучасній російській
еколого"правовій доктрині спостері"
гається формування принципово но"
вітнього підходу до виокремлення
предмета природоресурсного права.
Так, О. Крассов, визначаючи склад
екологічних відносин, не включає до
них відносини з використання природ"
них ресурсів. Він відносить до еко"
логічних відносини з правової охорони
природних ресурсів, диференціюючи
їх на три групи відносин, пов’язаних із:
здійсненням заходів з охорони природ"
них об’єктів у сфері природокористу"
вання; охороною навколишнього при"
родного середовища від негативних
впливів; забезпеченням екологічної
безпеки [11, 33–36, 43]. На думку
М. Духна, відносини, що складаються з
приводу використання природних
ресурсів, управління раціональним
природокористуванням, регулюються
саме природоресурсним правом [12, 4],
а екологічне право за своєю природою
покликане регулювати ті відносини, у
сфері яких забезпечується охорона
природи [1, 4]. У свою чергу, Г. Чубу"
ков природоресурсні правовідносини
взагалі називає майновими і включає
до їх складу правовідносини з приводу
власності на природні ресурси й
об’єкти та правовідносини з приводу їх
використання [13, 64].
Наведене свідчить про початок
об’єктивізації процесу виокремлення
природоресурсного права у самостій"
ну галузь, який відзначається поки що
недостатньою чіткістю, певною «роз"
митістю» предмета цієї галузі, що, не в
останню чергу, зумовлено браком
окремих комплексних наукових дослі"
джень системи природоресурсних
відносин.
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Виникнення галузей права — це не
суб’єктивний процес: їх виникнення
спричинюється історичним ходом ево"
люційного розвитку суспільних відно"
син. Адже жодна, навіть найдрібніша
за обсягом, сфера суспільного буття
через об’єктивність своєї природи не
придумується, а виникає незалежно
від волевиявлення окремих осіб як
реакція на наявність масиву певних
суспільних потреб. Не є винятком і
екологічні відносини, які виникли
внаслідок суспільної необхідності реа"
гування на негативний вплив людсь"
кої діяльності у сфері природокорис"
тування, яка переступила відповідну
критичну межу і своїми наслідками
почала створювати загрозу існуванню
людству в цілому. Таким чином, об’єк"
тивною передумовою виникнення
екологічного права стало різке пору"
шення балансу між антропогенним
впливом на природу та можливостями
її самовідновлення. Людство своїм хи"
жацьким відношенням до природних
ресурсів почало «успішно» знищувати
соціальну першооснову свого існуван"
ня. Як наслідок, екологічному праву
залишалось лише виробити моделі
раціональної поведінки, дотримання
яких забезпечувало б достатній рівень
охорони навколишнього середовища у
процесі використання природних ре"
сурсів.
Але за відсутності нагальної су"
спільної потреби у виокремленні са"
мостійної галузі природоресурсного
права в радянських умовах панування
єдиної (державної) форми власності
на природні ресурси екологічне право
у період свого формування поряд з
охоронною і відновлювальною функ"
ціями «захопило» не властиву йому
регулятивну функцію у сфері приро"
докористування. Таким чином, норми
природоресурсного права структурно
автоматично стали екологічними.
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Між тим в Україні на сьогодні
визріли об’єктивні чинники виокрем"
лення природоресурсного права в
окрему самостійну галузь.
По"перше, сформувався органіч"
ний пласт суспільних відносин у сфері
використання природних ресурсів.
Необхідність виділення предмета при"
родоресурсного права посилюється
багатоманітністю форм і способів та
ускладненням технологій використан"
ня природних ресурсів на фоні існу"
вання користувачів різних форм влас"
ності.
По"друге, створено розгалужену си"
стему нормативно"правових актів при"
родоресурсного законодавства, яке
базується передусім на основі низки
кодифікованих актів, які врегульову"
ють відносини щодо використання
основних природних ресурсів: Земель"
ний кодекс України, Кодекс України
про надра, Водний кодекс України,
Лісовий кодекс України, Повітряний
кодекс України.
По"третє, за своєю природою еколо"
гічне право має імперативний харак"
тер, викликаний необхідністю жорст"
кого державного контролю за станом
навколишнього природного середови"
ща та державного примусу щодо при"
пинення нераціонального користуван"
ня і відновлення шкоди, завданої при"
родним ресурсам. Тому екологічному
праву властиві такі способи правового
регулювання, як дозволи і заборони.
Навпаки, відносини власності на при"
родні ресурси і природокористування
потребують переважно диспозитивних
регулятивних засад, які базуються на
позитивних зобов’язуваннях і стиму"
лах, а також обмеженому застосуванні
дозвільних способів при наданні доз"
волів на спеціальне природокористу"
вання.
По"четверте, нині вектор первіс"
ності та пріоритету зміщено у бік
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відносин з охорони природних ресур"
сів та екологічного контролю порівня"
но з відносинами природокористуван"
ня. Слід правильно розставити акцен"
ти, адже первісними все ж виступають
саме відносини користування природ"
ними ресурсами, порушення яких є
найсуттєвішою підставою для застосу"
вання норм екологічного права. Зви"
чайно, не можна відкидати впливу на
стан природних ресурсів природно"
кліматичних чинників, але саме ант"
ропогенний вплив є найглобальнішим
і найсистематичнішим фактором по"
рушення екологічної рівноваги навко"
лишнього природного середовища.
Побічним свідченням визнання
природоресурсного права як окремої
галузі нарівні з екологічним правом є
його виокремлення у складі назви
спеціальності 12.00.06, встановленої
ВАК України. Відмітним фактом та"
кож є те, що за період 1991–2008 рр. в
Україні захищено 13 кандидатських
дисертацій саме у галузі природоре"
сурсного права [14, 226–227]. Інакше
природоресурсне право як самостійну
галузь не виокремлювали б, а розгля"
дали у складі екологічного права.
Водночас потребує уточнення коло
суспільних відносин, які становлять
предмет природоресурсного права, і
його співвідношення з уже існуючими
тривалий час поресурсними галузями
права — земельним, гірничим, лісо"
вим, водним, повітряним, а також ти"
ми, що перебувають у стані формуван"
ня — флористичним, фауністичним
тощо.
Так, професор І. Каракаш вважає,
що природоресурсне право є виокрем"
лено"комплексною сукупністю право"
вих норм, що регулюють поресурсні
відносини у сфері взаємодії людини й
суспільства з природним середовищем
з метою забезпечення раціонального й
ефективного використання природ"
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них об’єктів та їх ресурсів, а також за"
безпечення їх охорони і відновлення в
інтересах нинішніх і майбутніх по"
колінь людей [15, 463]. Але у цьому
разі предмет природоресурсного права
нічим суттєвим не відрізняється від
сучасних формулювань предмета еко"
логічного права. Тому відповіднішою є
думка цього ж вченого, що регулюван"
ня природоресурсних відносин, як
правило, здійснюється на основі права
власності та права спеціального при"
родокористування. Правове ж регулю"
вання екологічних відносин, спрямо"
ваних на забезпечення екологічної
безпеки, охорону природних ресурсів
та їх компонентів і захист природного
середовища, здійснюється незалежно
від засад належності природних
об’єктів і засад природокористування
[15, 464]. Таким чином, до предмета
природоресурсного права підставно
віднести суспільні відносини влас"
ності, використання і відновлення
природних ресурсів і об’єктів. Відно"
сини відновлення цілком логічно впи"
суються у предмет природоресурсного
права, адже вони, будучи фактичним
продовженням відповідного виду при"
родокористування, створюють основу
для подальшого повноцінного викори"
стання відтворюваного природного
ресурсу чи об’єкта. Процес відновлен"
ня певного природного ресурсу є на"
слідком дії захисної функції екологіч"
ного права. Саме так встановлюється
діалектична єдність і взаємодія норм
природоресурсного та екологічного
права.
При цьому виникає інша проблема
щодо співвідношення природоресурс"
ного права й існуючих поресурсних га"
лузей права. Так, М. Краснова зробила
і обґрунтувала висновок, що земельне
законодавство довгий час було осно"
вою природоресурсного законодав"
ства [16, 17]. Дійсно, земельне законо"
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давство, маючи понад 80"річну історію
свого існування, спрямовувалося на
врегулювання суспільних відносин
щодо найдоступнішого і найповніше
використовуваного природного ресур"
су. Менший, але досить відчутний пе"
ріод часу діє законодавство щодо
інших видів природних ресурсів. Про"
те це жодним чином не є підставою
для ігнорування об’єктивної не"
обхідності виокремлення самостійної
галузі природоресурсного права, хоча
й накладає на цей процес відповідні
особливості.
Природоресурсне право має об’єд"
нати норми права, які визначають за"
гальні засади встановлення права
власності на природні ресурси, форм і
способів раціонального природокори"
стування, процедуру надання дозволів
на спеціальне природокористування,
особливості процесу відновлення по"
рушених природних ресурсів. Зазна"
чені норми становитимуть у класично"
му розумінні загальну частину для
кожної з існуючих поресурсних галу"
зей. Взагалі, ґрунтуючись на тради"
ційній галузевій структурі кожної
самостійної галузі права, доцільно бу"
ло б земельне, водне, гірниче, лісове,
повітряне право тощо включити до
природоресурсного права як відповід"

ні підгалузі. Цілком можливо, що в ог"
лядовому майбутньому виникне
об’єктивна потреба у консолідації
норм природоресурсного права в єди"
ному Природоресурсному кодексі
України, створеному шляхом об’єд"
нання існуючих кодексів і спеціальних
законів, що регламентують відносини
щодо окремих природних ресурсів.
Тоді й викристалізується відповідна
структура природоресурсного права,
підгалузі якої об’єднають норми й
інститути у розрізі по кожному з існу"
ючих природних ресурсів. Проте поки
що змінювати усталені природоре"
сурсні галузі права зарано.
Зрозуміло, що наведені у статті
висновки, до яких автор дійшов після
тривалих роздумів, викличуть неодно"
значну оцінку й реакцію з боку вче"
них"правознавців у сфері екологічно"
го права, що не виключає подальшої
наукової дискусії з цього питання, у
процесі якої і з’явиться нове ком"
плексне вирішення зазначеної пробле"
ми. Жодним чином не зачіпаючи на"
укових позицій окремих шкіл і вче"
них, автор статті виклав власне бачен"
ня об’єктивного процесу подальшої
диференціації внутрішньої структури
вітчизняної системи права.
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ния относительно уточнения состава предметов экологического и природоресурсного права.
Ключевые слова: экологическое право, природоресурсное право, природные ресурсы,
природопользование.
Yermolenko V. Theoretical issues of differentiation of ecological and natural resources branch %
es of law
Annotation. The article outlines the main issues of optimization of internal structure in national
system of law with respect to the distribution of ecological and natural resources branches of law.
The grounds of aforesaid distribution are provided and proposals concerning the specifications of
subject matter structure of ecological and natural resources law are also submitted.
Key words: ecological law, natural resources law, natural resources, environmental manage%
ment.
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Х

арчування є важливою фізіоло"
гічною потребою, одним із най"
головніших факторів забезпе"
чення та покращання здоров’я насе"
лення та життєдіяльності суспільства.
У характері харчування велике значен"
ня мають традиції, ступінь забезпече"
ності та доступність харчових продук"
тів. Саме здоров’я людини залежить
від збалансованого харчування, а орга"
нізм повинен одержувати достатню
кількість харчових речовин та енергії,
оскільки саме раціональне харчування
забезпечує нормальний розвиток
дітей, сприяє профілактиці захворю"
вань, подовженню тривалості життя,
підвищенню працездатності; створює
необхідні умови адаптації організму
до змін навколишнього середовища.
Протягом останніх років спостері"
гається стійке порушення в структурі
харчування населення України. На"
укові дослідження та дані статистики
свідчать про зниження споживання
біологічно цінних продуктів: м’яса і
м’ясопродуктів, молока і молочних
продуктів, риби, овочів і фруктів при
одночасному стабільно високому рівні
споживання хлібопродуктів, тварин"
ного жиру, зернобобових, картоплі.

У населення України спостерігається
«прихований голод» внаслідок дефі"
циту в харчовому раціоні вітамінів,
макро" і мікроелементів (йоду, заліза,
кальцію, фтору, селену), тваринного
білка, що є фактором, який може нега"
тивно впливати на здоров’я громадян.
Розбалансоване харчування сприяє
зростанню у населення хронічних
неінфекційних захворювань (серцево"
судинної системи, шлунково"кишко"
вого тракту, ожиріння, діабет), поши"
рюються соціально зумовлені інфек"
ційні хвороби, такі як туберкульоз,
який також пов’язаний з недостатнім,
насамперед білковим, харчуванням.
Характер харчування негативно змі"
нився як за рахунок зниження обсягу
споживання продуктів населенням,
підвищення цін на продукти харчу"
вання першої необхідності, так і за ра"
хунок погіршення якості харчування.
Більшість населення споживає дешеві
продукти з низькою біологічною
цінністю. Професор В. Єрмоленко
акцентує, що значно зменшилася ка"
лорійність харчування, український
продовольчий ринок заполонили
низькопробні та небезпечні за вмістом
харчові продукти імпортного вироб"
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ництва, які не знаходять свого засто"
сування у країні"виробнику або є
результатом демпінгової політики цих
країн [1, 71–73]. Викладені вище об"
ставини призводять до порушення
структури харчування більшості насе"
лення України, що зумовлено дефіци"
том у раціоні продуктів тваринного
походження (молоко, м’ясо, риба, яй"
ця), дефіцитом свіжої рослинної їжі
(фрукти, овочі) та надлишковим спо"
живанням тваринних жирів, хлібобу"
лочних і борошняних виробів. Фахівці
аграрної науки О. Гойчук та В. Курило
зазначають, що протягом майже 15 ро"
ків у країні спостерігається одно"
манітне жировуглеводне харчування
більшої частини населення, при цьому
енергетична цінність раціону як до"
рослих, так і дітей забезпечується вуг"
леводами на 50–80 % за рахунок хлібо"
булочних і кондитерських виробів,
картоплі та цукру [2, 3]. Таким чином,
в Україні не виконуються раціональні
норми харчування, що є причиною
збільшення кількості харчових захво"
рювань, та відбувається порушення
харчового статусу населення.
Метою статті є визначення ролі та
значення фізіологічних норм у струк"
турі харчування населення, форму"
вання шляхів удосконалення вітчиз"
няного законодавства та державної
політики у сфері харчування як осно"
ви забезпечення продовольчої безпеки
України.
Питанням забезпечення продо"
вольчої безпеки приділяли увагу у
своїх працях такі вітчизняні науковці:
А. Бабенко, В. Журавков, П. Лайко,
А. Лисецький, І. Миценко, О. Скидан,
В. Суперсон, В. Трегобчук та ін. З по"
зиції російського законодавства теоре"
тичні аспекти забезпечення продо"
вольчої безпеки, якості та безпечності
харчових продуктів і продовольчої си"
ровини висвітлювали: А. Корбут,
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Т. Дроздова, В. Позняковський, І. Ро"
гов. Адже жоден із вказаних фахівців
не здійснював розгляду правових ос"
нов фізіологічних норм харчування в
контексті забезпечення продовольчої
безпеки, що посилює актуальність об"
раної теми дослідження.
Стаття 42 Конституції України ви"
значає, що держава захищає права
споживачів, здійснює контроль за
якістю і безпечністю продукції [3].
Відповідно до Закону України «Про
безпечність та якість харчових про"
дуктів» від 6 вересня 2005 р. [4] держа"
ва забезпечує безпечність та якість
харчових продуктів з метою захисту
життя і здоров’я населення від шкід"
ливих факторів шляхом встановлення
обов’язкових параметрів безпечності
для продовольства, санітарних заходів
і ветеринарно"санітарних вимог для
виробників та постачальників харчо"
вих продуктів. Указом Президента
України «Про Концепцію розвитку
охорони здоров’я населення України»
від 7 грудня 2000 р. № 1313 [5] визна"
чено, що головним завданням держави
є збереження та зміцнення здоров’я
населення, сприяння продовження пе"
ріоду активного довголіття і тривало"
сті життя людей. Створення умов для
здорового способу життя, активізація
профілактичної діяльності у системі
охорони здоров’я передбачає форму"
вання державної політики, направле"
ної на збереження та зміцнення здоро"
в’я населення, у тому числі через сис"
тему раціонального харчування. Від"
повідно до положень Розпорядження
уряду України «Про схвалення Кон"
цепції Державної цільової програми
«Цукровий діабет» на 2009–2013 ро"
ки» від 14 січня 2009 р. № 17 однією із
основних причин захворювання на цу"
кровий діабет є саме нераціональне
харчування населення, що призводить
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до збільшення кількості осіб із над"
лишковою масою тіла [6].
Проект Постанови Верховної Ради
України «Про Концепцію державної
політики в галузі харчування населен"
ня на період до 2005 року» від 7 берез"
ня 2001 р. № 7114 [7] визначав пріори"
тетні завдання держави в галузі харчу"
вання: виробництво в необхідній кіль"
кості продовольчої сировини та харчо"
вих продуктів; доступність харчових
продуктів для усіх верств населення;
висока якість та безпека харчових про"
дуктів; освіта населення принципами
раціонального, здорового харчування;
постійний контроль за станом харчу"
вання населення. Ключовою позицією
цієї Концепції було визначено раціо"
нальне харчування як основа здоров’я
людини і як найважливіший пріори"
тет держави. Але Концепція так і зали"
шилася на рівні законопроекту. Поло"
ження Концепції поліпшення продо"
вольчого забезпечення та якості
харчування населення, схваленої Роз"
порядженням Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2004 р. № 332
[8], регламентують, що держава відпо"
відальна за створення соціально"еко"
номічних умов, за яких людина може
задовольнити свої потреби у повно"
цінному харчуванні, а також забезпе"
чити функціонування дієвої системи
контролю і нагляду за якістю та безпе"
кою продовольчої сировини і харчо"
вих продуктів.
Діяльність держави у сфері забез"
печення раціонального харчування
має бути сконцентрована на виконан"
ні таких завдань: вивчення стану фак"
тичного харчування населення; прове"
дення моніторингу стану інфекційної
та неінфекційної захворюваності,
пов’язаної з харчуванням; забезпечен"
ня систематичного перегляду норм
фізіологічних потреб населення в ос"
новних харчових речовинах та енергії;
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розширення пропаганди серед насе"
лення принципів раціонального хар"
чування; підвищення рівня культури
харчування з урахуванням національ"
них традицій і світового досвіду.
На сьогодні в Україні діють меди"
ко"біологічні вимоги та санітарні нор"
ми якості продовольчої сировини та
харчових продуктів, затверджені Мі"
ністерством охорони здоров’я СРСР
від 1 серпня 1989 р. № 5061"89, які ста"
новлять комплекс критеріїв, що ви"
значають харчову цінність продоволь"
чої сировини та харчових продуктів
вмістом у кожному з них споживчих
речовин та енергетичної цінності. Ад"
же ці показники є застарілими і не
відображають фактичних параметрів
та характеру харчування населення в
умовах сьогодення. Наказ МОЗ Украї"
ни «Про затвердження норм фізіо"
логічних потреб населення України в
основних харчових речовинах та енер"
гії» від 18 листопада 1999 р. № 272 [9]
є фундаментальним актом законодав"
ства з позиції фізіологічних норм хар"
чування, в якому визначається добова
потреба дитячого та дорослого насе"
лення в білках, жирах та вуглеводах,
енергії, мінеральних речовинах,
вітамінах, добові енерговитрати до"
рослого населення, групи працездат"
ного населення залежно від фізичної
активності, коефіцієнти перерахунку
добових енерговитрат, норми фізіо"
логічних потреб в основних харчових
речовинах та енергії для осіб похилого
віку. Фізіологічні норми харчування
визначають потреби організму залеж"
но від статі, віку, характеру праці та
кліматичних умов.
Законодавчо визначається чотири
групи працездатного населення залеж"
но від фізичної активності: робітники
переважно розумової праці (1.4 ко"
ефіціент фізичної активності), робіт"
ники, зайняті легкою працею (1.6 ко"
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ефіціент фізичної активності), ро"
бітники праці середньої важкості (1.9
коефіціент фізичної активності),
робітники важкої і особливо важкої
фізичної праці (2.3 коефіціент фізич"
ної активності).
Саме завдяки використанню фізіо"
логічних норм харчування розробля"
ються схеми раціонального та збалан"
сованого харчування з оптимальним
спiввiдношенням харчових i бiоло"
гiчно"активних речовин. Так, до основ"
них положень раціонального харчу"
вання належать: рівновага між
енергією, що надходить з їжею (кало"
рійність їжі), і енергетичними витрата"
ми організму; адекватність харчування
фізіологічним потребам організму
відповідно до статі, віку та фізичного
навантаження; збалансованість між
білками,
жирами,
вуглеводами,
вітамінами, мінеральними і баластни"
ми речовинами, що надходять до ор"
ганізму; безпечність їжі; дотримання
режиму харчування — регулярність і
оптимальний розподіл їжі впродовж
дня; профілактична спрямованість
раціону харчування.
У грудні 1992 р. у Римі відбулася
Міжнародна конференція з питань
харчування, організована Всесвітньою
організацією охорони здоров’я (ВО"
ОЗ), Продовольчою та сільськогоспо"
дарською організаціями ООН (FAO),
на якій представники урядів 159 країн
світу, у тому числі з України, одного"
лосно прийняли Всесвітню декла"
рацію і План дій у галузі харчування
населення. Одним із ключових поло"
жень конференції було визначено, що
здоров’я громадян на 50 % залежить
від соціально"економічних умов і спо"
собу життя, найважливішою складо"
вою якого є харчування. За даними ек"
спертів ВООЗ майже 80 % населення
землі страждають на харчове несприй"
няття. Так, молоко та молочні продук"
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ти не сприймає кожна третя людина, а
хліб — кожен сотий. З метою виявлен"
ня продуктів харчування, які не
сприймаються організмом людини і
вживання яких може призвести до не"
гативних реакцій у закладах охорони
здоров’я, проводяться тести за програ"
мою «Алкат» — визначення реакції
крові людини до 100 продуктів повсяк"
денного меню і до 30 харчових добавок
та хімічних речовин, які вживаються в
їжі. На сьогодні алкат — всесвітньові"
домий метод визначення харчового не"
сприйняття, зареєстрований в Україн"
ському науково"дослідному інституті
харчування. Метою тестування є скла"
дання збалансованого раціону харчу"
вання — персональної дієти з ураху"
ванням індивідуальних захворювань
та рівня глюкози у крові.
Розглянемо законодавче визначен"
ня фізіологічних норм харчування. За
законом Ульяновської області Росій"
ської Федерації «Про продовольчу
безпеку Ульяновської області» від
4 травня 2008 р. № 69"30 [10] фізіо"
логічні норми харчування — науково
обґрунтовані та рекомендовані норми
споживання харчових продуктів, при
яких повністю задовольняются потре"
би громадян у необхідних харчових
речовинах. Закон Волгоградської об"
ласті Російської Федерації «Про про"
довольчу безпеку» від 14 вересня
2001 р. № 589 [11] встановлює, що
фізіологічні норми харчування — на"
уково обґрунтовані та затверджені в
законодавчому порядку норми спожи"
вання харчових речовин та енергії,
при яких повністю задовольняється
потреба практично усіх здорових лю"
дей у необхідних харчових речовинах
та енегрії. Стаття 1 Закону Республіки
Башкортостан «Про продовольчу без"
пеку» від 30 березня 2006 р. № 292
[12] визначає фізіологічні норми хар"
чування як науково обґрунтовані та
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затверджені республіканським орга"
ном виконавчої влади у сфері охорони
здоров’я норми споживання харчових
продуктів та енергії, при яких пов"
ністю задовольняються потреби люди"
ни у необхідних харчових речовинах
та енергії. Стаття 4 Закону Республіки
Вірменія «Про забезпечення продо"
вольчої безпеки» від 7 травня 2002 р.
[13] регламентує, що фізіологічні нор"
ми харчування — міжнародно визнані
фізіологічні та соціальні критерії спо"
живання харчових продуктів, які
включені у склад мінімального коши"
ка забезпечення життєдіяльності. По"
ложення проекту закону України
«Про продовольчу безпеку» від 7 ве"
ресня 2005 р. № 8098 визначають
фізіологічні норми харчування як на"
уково обґрунтовані набори продуктів
харчування, що за своїм хімічним
складом та енергоцінністю відповіда"
ють потребам людини з урахуванням
віку, статі та виду трудової діяльності.
Постановою Кабінету Міністрів Украї"
ни «Про затвердження наборів про"
дуктів харчування, наборів непродо"
вольчих товарів та наборів послуг для
основних соціальних і демографічних
груп населення» від 14 квітня 2000 р.
№ 656 [14] було затверджено набори
продуктів харчування для таких кате"
горій населення, як: діти, працездатне
та непрацездатне населення, а також
зазначається поживний склад серед"
ньодобових наборів продуктів харчу"
вання. Набір продуктів харчування
формується спеціально уповноваже"
ним центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони здоров’я з вико"
ристанням нормативів фізіологічної
потреби організму людини в продук"
тах харчування з огляду на їх хімічний
склад та енергетичну цінність, з ураху"
ванням рекомендацій ВООЗ.
В Україні на державному і регіо"
нальних рівнях діє система оцінки
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продовольчої безпеки, показники якої
розраховуються за Методикою визна"
чення основних індикаторів продо"
вольчої безпеки, затвердженої поста"
новою Кабінету Міністрів України
«Деякі питання продовольчої безпе"
ки» від 5 грудня 2007 р. № 1379 [15].
Відповідно до оцінки стану продо"
вольчої безпеки у 2007 р., яка була
здійснена Міністерством економіки
України, граничний (пороговий) кри"
терій забезпечення продовольчої без"
пеки в Україні становить 2 500 ккал на
добу, при цьому 55 % добового раціону
має забезпечуватися за рахунок спо"
живання продуктів тваринного похо"
дження. Для порівняння, згідно з нор"
мами ВООЗ людині необхідно спожи"
вати не меньше 2 800 ккал на добу.
Профілюючим індикатором продо"
вольчої безпеки є добова енергетична
цінність раціону людини. Відповідно
до даних статистики середньодобова
поживність раціону людини у 2007 р.
становила 2 940 ккал, що на 17,6 %
перевищує
граничний
критерій
(2 500 ккал) та на 0,2 % вище проти
2006 р. Однак лише 26,6 % середньо"
добового раціону забезпечувалося за
рахунок споживання продукції тва"
ринного походження, при встановле"
ному пороговому критерії — 55 %. На"
ступним індикатором є достатність
споживання окремого продукту. В Ук"
раїні у 2007 р. у більшості видів продо"
вольства фактичне споживання знахо"
дилося нижче раціональних норм.
Найбільше відставання фактичного
споживання від раціонального спос"
терігалося по молоку і молокопродук"
тах — на 41 %, м’ясу і м’ясопродук"
тах — на 43 %, ягодах і винограду — на
53 %. Лише за чотирма позиціями, а
саме: «хліб і хлібопродукти», «картоп"
ля», «олія» та «цукор» фактичне спо"
живання перевищило раціональні
норми. Але таке перевищення у зазна"
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чених групах продовольства, особливо
хлібопродуктах та картоплі, є свідчен"
ням незбалансованості харчування на"
селення, яке намагається забезпечити
власні енергетичні потреби за рахунок
більш економічно доступних харчових
продуктів. Таким чином, саме фізіо"
логічні норми харчування є основою
забезпечення продовольчої безпеки,
які гарантують і забезпечують соціаль"
но"економічну стабільність у суспіль"
стві, стійкий та якісний розвиток нації,
сім’ї, особи, а також сталий економічний
розвиток держави. Досвід багатьох
країн світу свідчить, що послідовна ком"
плексна державна політика в галузі хар"
чування, спрямована на забезпечення
всіх груп населення повноцінним,
раціональним харчуванням, дає пози"
тивні результати в зниженні рівня за"
хворюваності й поліпшенні здоров’я
населення. Чинним законодавством
України регламентовано, що кожні
п’ять років МОЗ визначатиме реко"
мендовані раціональні норми спожи"
вання основних продуктів у середньо"
му на одну особу, що надасть мож"
ливість вживати вчасних заходів у разі
виявлення факторів, що загрожують
продовольчій безпеці України. На
жаль, в Україні на законодавчому рівні
показники фізіологічних норм харчу"
вання не переглядалися протягом ос"

танніх дев’яти років, що свідчить про
бездіяльність держави щодо реалізації
політики у сфері раціонального харчу"
вання населення.
Тому вважаємо, що держава повин"
на вирішити такі завдання у сфері за"
безпечення продовольчої безпеки та
побудови вітчизняної системи раціо"
нального харчування: здійснювати
постійний контроль за станом харчу"
вання дитячого і дорослого населення;
активізувати пропаганду серед насе"
лення принципів раціонального хар"
чування; на законодавчому рівні
здійснити перегляд фізіологічних
норм з урахуванням результатів ви"
вчення стану харчування, проведення
щорічного моніторінгу відповідності
показників фактичного споживання за
основними групами харчових продук"
тів раціональним нормам харчування,
прискорення прийняття законопроек"
ту «Про загальну безпеку продукції»
від 28 листопада 2008 р. № 3421, який
розроблено в контексті входження
України до Світової організації тор"
гівлі та ЄС з метою впровадження в
національне законодавство вимог Ди"
рективи Європейського Парламенту
та Ради ЄС 2001/95/ЄС «Щодо за"
гальної безпеки продукції» від 3 груд"
ня 2001 р.
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Гребенюк М. В. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпе %
чення продовольчої безпеки
Анотація. У статті розглянуто поняття та значення фізіологічних норм харчування як основи
забезпечення продовольчої безпеки. Здійснено розгляд питань щодо правової регламентації
норм харчування як у вітчизняному продовольчому законодавстві, так і в законодавстві окремих
держав (Вірменія, Російська Федерація). Визначено завдання держави у сфері забезпечення
продовольчої безпеки та побудови вітчизняної системи раціонального харчування населення.
Ключові слова: фізіологічні норми харчування, система оцінки продовольчої безпеки, інди%
катори продовольчої безпеки, державна продовольча політика.
Гребенюк М. В. Правовое регулирование физиологических норм питания как основы обес%
печения продовольственной безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются понятия и значения физиологических норм питания
как основы обеспечения продовольственной безопасности. Рассмотрены вопросы правовой
регламентации норм питания как в отечественном продовольственном законодательстве, так
и в законодательстве отдельных государств (Армения, Российская Федерация). Определены
задачи государства в сфере обеспечения продовольственной безопасности и построения оте%
чественной системы рационального питания населения.
Ключевые слова: физиологические нормы питания, система оценки продовольственной бе%
зопасности, индикаторы продовольственной безопасности, государственная продовольствен%
ная политика.
Grebenuk M. Legal regulation of physiological norms of a feed as bases of maintenance of food
safety
Annotation. In clause the concept and value of physiological norms of a feed as bases of main%
tenance of food safety are considered. Consideration of questions about legal regulation of norms
of a feed, both in the domestic food legislation, and in the legislation of individual countries
(Armenia, Russian Federation) is carried out. Determined the priorities of state policy in sphere of
maintenance of food safety and construction of domestic system of a balanced diet of the popula%
tion are certain.
Key words: physiological norms of a feed, system of an estimation of food safety, indicators of
food safety, the state food policy.
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П

роблема безпеки має велике
значення для будь"якої люд"
ської спільноти у зв’язку з не"
обхідністю запобігання та нівелюван"
ня внутрішніх і зовнішніх загроз і
небезпек, що спрямовані на позбав"
лення людей матеріальних і духовних
цінностей, а іноді навіть життя.
Стосовно ж забезпечення націо"
нальної безпеки можна говорити про
те, що ця проблема зводиться до бага"
тогранності її сутності та недостатньо"
го дослідження. Практика забезпечен"
ня національної безпеки потребує су"
часної розробленої теорії незалежно
від її виду функціонування. Вирішен"
ня щодо врегулювання та забезпечен"
ня практичної реалізації ряду важли"
вих комплексних проблем у сфері на"
ціональної безпеки тісно пов’язано з
інститутом адміністративно"правових
режимів, який останнім часом привер"
тає увагу науковців"правників [1].
Підставою дослідження адміністра"
тивно"правових режимів у системі
забезпечення національної безпеки є
механізм формування та реалізації
стратегії національної безпеки Украї"
ни, що покликана забезпечити захист

національних інтересів країни від
зовнішніх і внутрішніх загроз за раху"
нок політичних, економічних, військо"
вих, правових, науково"технічних та
інших заходів української держави [2].
Тому виникає необхідність дослі"
дити та визначити поняття адміністра"
тивно"правового режиму в системі
забезпечення національної безпеки з
метою подальших наукових розробок
у сфері адміністрування режимної
діяльності.
Слід зазначити, що певні питання
теорії та практики щодо адміністра"
тивно"правових режимів досліджува"
ли як вітчизняні, так і зарубіжні авто"
ри, а саме: В. Авер’янов, О. Бандурка,
Д. Бахрах, Ю. Битяк, Ж. Вендель,
В. Гаращук, Є. Додін, В. Конопльов,
А. Комзюк, В. Ласточкін, В. Настюк,
О. Негодченко, В. Опришко, О. Оста"
пенко, О. Пєтков, Г. Пономаренко,
В. Рушайло, Х. Ярмакі та ін. Однак не"
зважаючи на зростаючу інтенсивність
наукових досліджень, присвячених
різним аспектам цієї проблематики,
великий пласт правовідносин цього
інституту й дотепер залишається дис"
кусійним.
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Далі перейдемо безпосередньо до
визначення поняття адміністративно"
правового режиму в системі забезпе"
чення національної безпеки. Він
містить такі елементи: національна
безпека, система національної безпе"
ки, адміністративно"правовий режим.
Поняття «національна безпека» за"
кріплено у ст. 1 Закону України «Про
основи національної безпеки Ук"
раїни» від 19 червня 2003 р. № 964"ІV:
«Національна безпека — це захище"
ність життєво важливих інтересів лю"
дини і громадянина, суспільства і дер"
жави, за якою забезпечуються сталий
розвиток суспільства, своєчасне вияв"
лення, запобігання і нейтралізація
реальних та потенційних загроз націо"
нальним інтересам».
Система національної безпеки, за
дослідженнями різних учених, є су"
купністю її об’єктів та суб’єктів [3, 4].
Відповідно до ст. 3 згадуваного За"
кону України об’єктами національної
безпеки є:
• людина і громадянин — їхні
конституційні права і свободи;
• суспільство — його духовні, мо"
рально"етичні, культурні, історичні, ін"
телектуальні та матеріальні цінності,
інформаційне і навколишнє природне
середовище і природні ресурси;
• держава — її конституційний
лад, суверенітет, територіальна ціліс"
ність і недоторканність.
Суб’єктами забезпечення націо"
нальної безпеки згідно зі ст. 4 цього ж
Закону є:
• Президент України;
• Верховна Рада України;
• Кабінет Міністрів України;
• Рада національної безпеки і
оборони України;
• міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади;
• Національний банк України;
• суди загальної юрисдикції;
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• прокуратура України;
• місцеві державні адміністрації
та органи місцевого самоврядування;
• Збройні сили України, Служба
безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, Державна прикор"
донна служба України та інші вій"
ськові формування, утворені відповід"
но до законів України;
• громадяни України, об’єднання
громадян.
Стосовно тлумачення категорії ад"
міністративно"правового режиму до"
цільно простежити його природу. Як
неодноразово зазначалося в юридич"
ній літературі, слово «режим» похо"
дить від французького «rеgime», що
має латинський корінь — «rеgimen»
(правління, управління) [5]. В адмі"
ністративному праві воно розглядаєть"
ся як певне поєднання адміністратив"
но"правових засобів регулювання, що
виявляється в централізованому по"
рядку, імперативному методі правово"
го впливу та юридичній нерівності
суб’єктів правовідносин [6].
Разом із тим адміністративно"пра"
вові режими у системі забезпечення
національної безпеки можуть розгля"
датися як один із видів адміністратив"
но"правових режимів, які, у свою чер"
гу, є правовими режимами.
Правовим режимом є нормативно
встановлені правила щодо певного пред"
мета відносин або ситуації, які обов’яз"
ково повинні дотримуватися учасника"
ми відносин з приводу цього предмета
(об’єкта або певної ситуації) [7].
Правовий режим дає визначення
юридичній природі предмета відносин
і містить вимоги і принципи по"
ведінки суб’єктів у певній ситуації. Та"
кож В. Ісаковим у правовому режимі
виокремлено й елемент соціальних
відносин, який розглядається як взає"
мозв’язок (соціальних взаємозв’язків,
суспільних відносин) об’єкта або виду
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діяльності, явища, процесу, інституту,
закріпленого правовими засобами, і
такий, що забезпечує досягнення ок"
ремих цілей.
С. Алексєєв робить особливий на"
голос на те, що режим є порядком ре"
гулювання і виражається в комплексі
правових засобів [8]. Він також зазна"
чає, що кожен правовий режим має
основні смислові відтінки слова «ре"
жим», у тому числі й те, що правовий
режим виражає ступінь жорсткості
юридичного регулювання, наявність
визначених обмежень і пільг, допусти"
мий рівень активності суб’єктів, межі
їх правової самостійності [9].
Важливо враховувати, що, як і в
більшості правовідносинах, які базу"
ються на адміністративно"правових
нормах, у застосуванні адміністратив"
но"правового режиму в системі забез"
печення національної безпеки також
присутня початкова нерівність сторін.
Отже, цей режим має на увазі юридич"
ну нерівність сторін — держави та
інших осіб, що беруть участь у «безпе"
кових» правовідносинах, протягом
усього періоду його застосування.
Усі ці підходи мають право на існу"
вання, оскільки характеризують різні
концепції розробки поняття правово"
го режиму.
Разом із цим з метою конкретизації
визначення поняття «адміністративно"
правові режими у системі національної
безпеки» необхідно провести поділ у
правових режимах на загальні та при"
ватні, оскільки на основі загального
правового режиму формується кон"
кретний вид режиму. Якщо розглядати
такі загальні адміністративно"правові
режими як режим державного кордону
і режим вільної економічної зони, то
вони є достатньо самостійними і не ви"
магають деталізації. Проте при роз"
гляді режимів обігу окремих предметів
(об’єктів) на території України не"
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обхідно враховувати можливість вио"
кремлення, наприклад, режимів обігу
інших видів предметів — зброї, лікар"
ських засобів, ядохімікатів тощо.
Спроба включення аналогічного ви"
ду правових режимів у класифікацію
за ознакою об’єкта — носія режиму бу"
ла зроблена В. Рушайло [10]. Проте не"
обхідно зазначити, що з погляду авто"
ра у класифікації є методологічна не"
точність за названим критерієм.
По"перше, він включив до кла"
сифікації за об’єктами (носіями режи"
му) такий вид режимів як об’єктні, під
який підпадають усі режими цієї кла"
сифікації.
По"друге, одним з видів режимів
названі функціонально"діяльнісні, ос"
новою виокремлення яких стали не
об’єкти (предмети регулювання), а
суб’єкти режиму, що здійснюють регу"
лювання.
Деякі автори, які представляють, як
правило, наукові кадри сектору безпе"
ки органів державної влади, вважають,
що адміністративно"правові режими
слід розглядати саме з погляду забез"
печення суверенітету і безпеки держа"
ви. Одним із представників цього на"
пряму, І. Розановим, поняття адміні"
стративно"правових режимів форму"
люється таким чином: «встановлена в
законодавчому порядку сукупність
правил діяльності, дій або поведінки
громадян і юридичних осіб, а також
порядок реалізації своїх прав у певних
умовах (ситуаціях) забезпечення і
підтримки суверенітету і оборони дер"
жави, інтересів безпеки і правоохоро"
ни суспільного життя спеціально ство"
реними з цією метою службами дер"
жавного управління» [11].
Необхідно також враховувати від"
несення окремими авторами до
адміністративних режимів одного з
інститутів адміністративного права —
державної служби. Розглядаючи дер"
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жавну службу як адміністративно"
правовий режим, С. Петров і Ю. Ко"
жанков, наприклад, формулюють його
як «правовий режим виконання по"
вноважень державних органів держав"
ними службовцями» [12].
Самі ж автори наведеної точки зору
вказують на зародження адміністра"
тивних режимів з управлінських ре"
жимів і дають таке визначення ком"
плексних адміністративних режимів:
«...врегульований правом і такий, що
має нормативний характер щодо
структур державного управління по"
рядок здійснення діяльності, загальної
для певної множини або для всіх дер"
жавних органів, який підлягає конкре"
тизації в процесі його реалізації».
Навіть не беручи до уваги втрату
об’єкта управління, це визначення не
дає уявлення про відношення авторів
до системи адміністративних режимів
або підстав для проведення обґрунто"
ваної їх класифікації [12].
Повертаючись до адміністративно"
правових режимів у системі забезпе"
чення національної безпеки, необхідно
звернути увагу на те, що низку
адміністративно"правових режимів за"
конодавець визначає як комплексні,
використовуючи при цьому такі кате"
горії, як «особливий правовий режим»,
«особливий режим», «спеціальний ре"
жим охорони». Для таких режимів вла"
стиво те, що вони стосуються різних за
характером прав та обов’язків суб’єктів
режимного регламентування, що зу"
мовлює участь у правовому регулю"
ванні суспільних відносин норм різних
галузей права — конституційного,
адміністративного, митного, фінансо"
вого, міжнародного та ін.
Що стосується питання базових
адміністративно"правових режимів у
системі забезпечення національної без"
пеки, то, як правило, ці режими, у той чи
інший спосіб, обмежують права людини
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і громадянина. Тому такі обмеження не
повинні бути надмірними, а режимні об"
меження повинні встановлюватися
тільки на законодавчому рівні.
Розвиток громадського суспільства
є, як відомо, дуже складним і супереч"
ливим процесом. У певні періоди його
життєдіяльності відбувається загост"
рення соціальних і техногенних си"
туацій, суперечностей між природою і
суспільством. Це спричиняє виник"
нення етнічних і соціальних, політич"
них і військових конфліктів, еконо"
мічних катастроф, великомасштабних
промислових аварій тощо.
Кризові ситуації загрожують жит"
тю і здоров’ю людей, створюють умови
для знищення значних матеріальних і
духовних цінностей. Вони загрожують
дестабілізацією та руйнуванням со"
ціальної системи і вимагають невід"
кладного вживання неординарних за"
ходів, насамперед правових, організа"
ційних, економічних, матеріально"
технічних.
Кризова ситуація є сукупністю не"
безпечних для суспільства чинників,
що створюють загрозу безпеці жит"
тєво важливих інтересів особи, су"
спільства і держави і вимагають для
свого врегулювання іншого норматив"
ного впливу, іншої підсистеми, ніж ті,
які діють у звичайних умовах.
Правові режими, за допомогою
яких відбувається поширення або
припинення поширення кризових си"
туацій, а тим самим глобальних вик"
ликів і загроз у сфері забезпечення
безпеки держави, можна визначити як
спеціальні або базові адміністративно"
правові режими у системі забезпечен"
ня національної безпеки.
Серед таких режимів, на думку ав"
тора, слід виокремити загальні адміні"
стративно"правові режими у системі
забезпечення національної безпеки,
що особливими умовами коректують
організацію державного управління,
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зокрема: режим секретності; режим
охорони державного кордону; митний
режим; режим оподаткування; пас"
портний режим; режим перебування і
пересування іноземців та осіб без гро"
мадянства на території України;
режим об’єктів підвищеної небезпеки
та закритих для вільного перебування
зон; режим захисту державних інфор"
маційних ресурсів, криптографічного і
технічного захисту інформації тощо.
Зазначені адміністративно"правові
режими є одними з різновидів особли"
вих правових режимів, що діють у
сфері публічного права, і несуть у
зв’язку з цим відповідне функціональ"
но"цільове навантаження. Їх основне
призначення полягає в такому:
• забезпечення конституційної
безпеки при виникненні зовнішніх і
внутрішніх загроз територіальній цілі"
сності і незалежності української дер"
жави, озброєних конфліктів, масових
безладів;
• забезпечення функціонування
об’єктів, що представляють підвищену
суспільну небезпеку або мають важли"
ве державне значення;
• визначення порядку реалізації
прав і обов’язків, умов життєдіяльно"
сті на територіях, де проводяться
спеціальні природоохоронні, санітар"
ні, протипожежні й інші заходи, а та"
кож на територіях, що є спеціальними
зонами державно"правової охорони;
• встановлення порядку корис"
тування предметами, що представля"
ють підвищену суспільну небезпеку
або містять відомості про державну
таємницю;
• створення умов для ефектив"
ної діяльності органів виконавчої вла"
ди, результативного здійснення ними
контрольних, наглядових, регламен"
таційних повноважень.
Базові адміністративно"правові ре"
жими у системі забезпечення націо"
нальної безпеки можуть бути розгля"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

нуті як інститут адміністративного
права. Їх правовою основою виступа"
ють Конституція України, закони
України, укази Президента, постанови
Кабінету Міністрів України, норма"
тивно"правові акти місцевих органів
виконавчої влади, а також інші право"
ві акти відомчого рівня. Серед них
виокремлено акти, спеціально присвя"
чені одному з видів такого роду режи"
мів — про державний кордон, про дер"
жавну таємницю, про громадянство
України, про спеціальну (вільну)
економічну зону та ін. Але більшість
регулюються тематичними норматив"
но"правовими актами тощо.
Не можна недооцінювати роль кон"
ституційних норм.
По"перше, Конституція України
здійснює первинну легалізацію цих
режимів (державного кордону, водних
та інших природних ресурсів, виключ"
ної (морської) економічної зони, при"
родні ресурси континентального
шельфу (статті 2, 13, 17).
По"друге, в Конституції закріплені
основні положення щодо суб’єктів, які
здійснюють управління режимною
діяльністю та відповідні режимні за"
ходи. Оскільки режими в основному
пов’язані з обмеженням правоздат"
ності, застосуванням примусу та
відповідальності, їх первинне юридич"
не закріплення здійснюється закона"
ми, при цьому питома вага урядових і
відомчих актів у режимному регулю"
ванні має бути зведена до мінімуму.
Таким чином, дослідивши зміст
кожної категорії поняття базових
адміністративно"правових режимів у
системі забезпечення національної
безпеки, можна навести таке їх загаль"
нотеоретичне визначення: «Адміні"
стративно"правові режими у системі
забезпечення національної безпеки —
це врегульований законодавством по"
рядок поведінки громадян (людей) і
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юридичних осіб, а також порядок реа"
лізації їх прав і свобод у сфері забезпе"
чення сталого розвитку суспільства,
своєчасного виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенцій"
них загроз і небезпек національним
інтересам
української
держави,
суспільству, людині».
Наведене визначення є підґрунтям
для подальших наукових досліджень із
питань виокремлення особливостей
структурно"функціонального та пра"
возастосовного аспектів адміністра"
тивно"правових режимів у системі

забезпечення національної безпеки
України. Такий підхід надасть змогу
позбутися хаотичних і вузькогалузе"
вих методик вирішення зазначених
проблем. Сучасна правова модель за"
стосування адміністративно"правових
режимів полягає у розумінні їх як
міжгалузевого функціонального інсти"
туту. Зазначене дасть змогу значно
розширити можливості юридичної на"
уки щодо розробки напрямів підви"
щення ефективності забезпечення
національної безпеки з використанням
адміністративно"правових режимів.
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Молодим правознавцям — слово
РЕАЛІЗАЦІЯ І ТЛУМАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:
ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

О. СОЛОВЙОВ
аспірант кафедри теорії та філософії права
(Львівський національний університет
імені Івана Франка)

З

а період своєї діяльності Консти"
туційний Суд України (далі —
КСУ) неодноразово звертався
до нормативних положень Конвенції
про захист прав людини і основопо"
ложних свобод (далі — Конвенція) у їх
інтерпретації Європейським судом з
прав людини (далі — Суд) у контексті
питань, пов’язаних із визначенням
конституційності чи тлумачення зако"
нодавчих актів, а також тлумаченням
норм Конституції України.
Як приклад — один із багатьох —
можна навести рішення КСУ у справі
про утворення політичних партій в
Україні [1]. Вирішуючи питання про
конституційність відповідних поло"
жень Закону України «Про політичні
партії в Україні», він звернувся до
ст. 16 Конвенції для обґрунтування
права державної влади запроваджува"
ти обмеження щодо політичної діяль"
ності іноземців. Окрім того, КСУ в цій
справі посилався й на рішення Суду
від 20 травня 1999 р. у справі «Рек"

веньї проти Угорщини» та рішення від
13 лютого 2003 р. у справі «Партія до"
бробуту та інші проти Туреччини» в
частині визнання допустимості обме"
жень прав і свобод людини та грома"
дянина, якщо вони здійснені згідно з
чинним законодавством і відповіда"
ють правилу збереження основного
змісту прав і свобод.
Посилання на Конвенцію, а іноді й
на практику Суду містяться у мотиву"
вальних частинах багатьох інших
рішень і висновків КСУ. Це свідчить
про те, що він враховує нормативні по"
ложення Конвенції як аргумент, скла"
дову частину своєї мотивації при ви"
значенні змісту і меж конституційних
гарантій основних прав і свободи лю"
дини та громадянина. Можна ствер"
джувати також, що судді КСУ спри"
ймають правові позиції Суду щодо
тлумачення Конвенції як своєрідний
методологічний стандарт [2, 38] при
формуванні власного розуміння зміс"
ту і меж індивідуальних прав і свобод,
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визнаних Конституцією України. На"
голосимо, що таке врахування Кон"
венції та сприйняття практики Суду
має позанормативну, неюридичну
природу, є виявом їх поваги суддів
КСУ до авторитету Суду, їх прихиль"
ного ставлення до міжнародного права
як такого.
При цьому КСУ фактично слідує
тенденції тих європейських країн, де
Конвенція не має рангу конститу"
ційного законодавства та її врахуван"
ня у поєднанні з практикою Суду
можливе лише як зразок при визна"
ченні змісту і меж національних кон"
ституційних гарантій індивідуальних
прав і свобод. Зокрема, у сучасній
німецькій літературі стверджується,
що Федеральний конституційний суд
Німеччини чимдалі більш активно
впроваджує Конвенцію і правові по"
зиції Суду у власну практику як «до"
поміжний тлумачний матеріал» під
час застосування Основного закону
ФРН. При цьому вважається, що
оскільки ФРН є правовою державою,
то її конституційний суд не може не
поділяти цінностей і поглядів Суду, і
це дає змогу йому запозичувати пра"
вові позиції Суду при тлумаченні Ос"
новного закону, навіть і за відсутності
у Конвенції рангу акта конституційно"
го права [3, 596, 614].
Водночас у 2006 р. набув чинності
Закон України «Про виконання
рішень і застосування практики Євро"
пейського суду з прав людини» (да"
лі — Закон про виконання рішень Су"
ду), ст. 17 якого встановила, що суди
України застосовують Конвенцію і
практику Суду як джерело права при
вирішенні справ. Окрім того, переван"
таження Суду численними індивіду"
альними заявами, в яких ствер"
джується про неодноразове порушен"
ня державами тих самих прав і свобод,
висуває на перший план завдання із
168

забезпечення національної імплемен"
тації та застосування Конвенції на
національному рівні. На цьому, зокре"
ма, було наголошено міністрами
юстиції держав Ради Європи у п. 4 не"
щодавно прийнятої ними Інтерла"
кенської декларації [4]. У світлі викла"
деного значно актуалізується питання
про те, чи мають або чи можуть мати
Конвенція і рішення Суду, окрім мето"
дологічного, також і певне юридичне
значення для конституційного судо"
чинства. Спробуємо відповісти на це
запитання.
До питання про роль КСУ в реалі"
зації міжнародно"правових зобов’я"
зань України за Конвенцією. Одразу
зауважимо, що відповідно до загаль"
ного поняття реалізації права останнє
не передбачає обов’язкового опосеред"
ковування її актами державної влади
(хіба що за винятком застосування
права, яке іноді виступає специфіч"
ною, факультативною стадією право"
реалізації [5, 146–147]). З огляду на
це, наприклад, твердження про «до"
тримання норм Конвенції у практиці
КСУ» видається argumentum ad absur
dum. Адже державний суд може лише
сприяти реалізації права суб’єктами
певних правовідносин, не вступаючи у
ці правовідносини як їх сторона. На"
томість матимемо інший висновок, як"
що припустити, що КСУ є органом
державної влади, безпосередньо відпо"
відальним за дотримання і виконання
конвенційних зобов’язань Україною
як суб’єктом міжнародних правовід"
носин, тобто є одним із органів, які ма"
ються на увазі у ст. 16 Закону України
«Про міжнародні договори України».
Таке припущення (яке, до речі, спів"
звучне з ідеєю монізму міжнародного і
національного правопорядків, що об"
стоюється деякими вітчизняними вче"
ними"конституціоналістами [6]), дає
змогу підпорядкувати діяльність орга"
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ну конституційної юрисдикції міжна"
родно"правовому принципу добро"
совісного виконання міжнародних зо"
бов’язань (pacta sunt servanda); а отже,
вести мову про реалізацію Конвенції
як уособлення виконання таких зо"
бов’язань через практику КСУ. Окрім
цього, у такому випадку для КСУ ма"
тиме юридичне значення і практика
Суду, оскільки саме останній має ви"
ключні повноваження щодо тлумачен"
ня Конвенції як міжнародного догово"
ру відповідно до її ст. 32 (яке Україна
зобов’язана враховувати в силу норми
ч. 3 ст. 31 Віденської конвенції про
право міжнародних договорів 1969 р.).
Разом із тим ані Закон України
«Про міжнародні договори України»,
ані профільний Закон України «Про
Конституційний Суд України» не да"
ють підстав відносити КСУ до кола
органів державної влади, відповідаль"
них за дотримання чи виконання
міжнародно"правових зобов’язань на"
шої держави за Конвенцією. Взагалі за
існуючого розподілу державної влади
між її гілками виконання міжнарод"
них договорів належить до сфери
зовнішньої політики, повноваження в
якій здійснюють державні органи ви"
конавчої влади (п. 1 ст. 116 Консти"
туції України, п. 4 ст. 20 Закону Украї"
ни «Про Кабінет Міністрів України).
Отже, з огляду на це, для тверджень
про можливість реалізації Конвенції у
практиці КСУ, зокрема, шляхом її до"
тримання чи виконання, підстав не
вбачається.
Хоча слід визнати й те, що для
включення суду конституційної юрис"
дикції до кола органів, відповідальних
за реалізацію (дотримання) Конвенції,
не існує певних суттєвих і очевидних
перешкод теоретичного плану. Суд
конституційної юрисдикції можна
розглядати як той потенційний орган,
на який у принципі можна покласти
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обов’язок офіційного узагальнення
практики Суду з метою поширення
знань про неї серед національних
суб’єктів застосування Конвенції, на"
самперед серед судів загальної юрис"
дикції, та забезпечення застосування
цієї практики останніми. А це, до речі,
відповідатиме цілям уже згаданої
Інтерлакенської декларації (зокрема,
абзац «а» та «c» п. 4 Декларації [6]).
До того ж маємо констатувати, що
фактично суди загальної юрисдикції,
зокрема Верховний Суд України
(далі — ВСУ), вже тяжіють до застосу"
вання практики Суду як джерела пра"
ва настільки, наскільки така практика
визнається судом конституційної
юрисдикції. Так, рішенням від 26 лис"
топада 2008 р. [7] ВСУ скасував рі"
шення та ухвали місцевого й апеля"
ційного судів і відмовив у задоволенні
позову
начальника
Управління
Міністерства внутрішніх справ у Жи"
томирській області проти обласного
осередку політичної партії про захист
честі й гідності. Підставою для відмо"
ви у задоволенні позову стало, зокре"
ма, те, що відповідно до практики Су"
ду межі допустимої критики держав"
них діячів мають бути ширшими
порівняно з критикою пересічних гро"
мадян. При цьому ВСУ застосував до
спірних правовідносин правополо"
ження, сформульовані Судом у рішен"
нях «Нікула проти Фінляндії» та
«Яновський проти Польщі» у поєд"
нанні та відповідно з посиланням на ці
рішення у практиці КСУ (а саме у
рішенні КСУ від 10 квітня 2003 р.
№ 8рп/2003 у справі про поширення
відомостей) [8].
Віднесення КСУ до кола органів
державної влади, відповідальних за
реалізацію міжнародно"правових зо"
бов’язань України за Конвенцією, на
перший погляд, потребує внесення
змін до законодавства, яке регулює
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діяльність цього органу, а також відпо"
відного розширення компетенції КСУ,
визначеної у ст. 150 Конституції Ук"
раїни. Однак у цьому зв’язку не варто
недооцінювати й власну офіційну пра"
вотлумачну компетенцію КСУ, яка,
теоретично, дає змогу йому самостій"
но визначити свою належність до про"
цесу виконання міжнародних зобов’я"
зань України у сфері захисту прав лю"
дини. Наприклад, шляхом розширю"
вальної інтерпретації ч. 2 ст. 3 Консти"
туції України, за якою права і свободи
людини (у тому числі й визнані
міжнародними угодами) визначають
зміст і спрямованість діяльності дер"
жави (а отже, й зміст діяльності КСУ
як одного з найважливіших її (держа"
ви) органів). Приблизно цим шляхом
пішов, до речі, Федеральний консти"
туційний суд ФРН у своєму відомому
рішенні у справі «Ґюрґулу», са"
мостійно наділивши себе повноважен"
ням із забезпечення виконання Німеч"
чиною її міжнародно"правових зо"
бов’язань у сфері захисту прав через
здійснення ним нагляду за належним
застосуванням Конвенції спеціалізо"
ваними судами [9; 10, 871].
Чи може Конвенція, інтерпретова"
на Судом, бути самостійним кри"
терієм абстрактного нормоконтролю з
боку КСУ? У вітчизняних досліджен"
нях останніх років робиться спроба
довести існування такої функції кон"
ституційної юрисдикції, як перевірка
відповідності національного закону
окремим міжнародним договорам, зо"
крема Конвенції. Так, Н. Сергієнко
констатує здійснення такої перевірки
органами конституційної юрисдикції
тих європейських країн, у консти"
туціях яких «визнано пріоритет норм
щодо захисту прав людини», і навіть
пропонує позначати цю функцію
терміном «контроль конвенційності»
[11, 5]. Більше того, дослідниця зазна"
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чає, що «функція контролю кон"
венційності національних законів та
функція контролю відповідності на"
ціональних законів міжнародним до"
говорам України фактично здійсню"
ються Конституційним Судом Украї"
ни» навіть без «остаточного законо"
давчого закріплення» [11, 6]. Із таким
твердженням погодитись не можна.
І ось чому.
Ми не заперечуємо, що у деяких
європейських країнах конвенційні га"
рантії індивідуальних прав і свобод
наділені конституційним статусом
(наприклад, в Австрії), а в деяких
країнах — певний час навіть заміняли
власну номенклатуру конституційно
визнаних прав і свобод (наприклад, у
Швейцарії до 2000 р.). Такі особли"
вості національних правових систем
цих країн справді зумовили впрова"
дження норм Конвенції як безпосеред"
нього критерію абстрактного нормо"
контролю, здійснюваного консти"
туційними судами цих країн [12]. Що
ж стосується практики КСУ, то в ній є
рішення, у мотивувальній частині
яких побічним чином констатується
відповідність тих або інших законо"
давчих актів вимогам Конвенції [13].
Однак розглядати такі приклади як
доказ повноцінного виконання КСУ
функції перевірки відповідності зако"
нодавчих актів України нормам Кон"
венції видається явним перебільшен"
ням.
До того ж згідно з ч. 2 ст. 147 Кон"
ституції України до повноважень КСУ
належить вирішення питання про
відповідність законів та інших право"
вих актів саме Конституції України.
Водночас положення про індивіду"
альні права і свободи, викладені у
Конвенції, не мають в Україні консти"
туційного рангу. Тобто на законодав"
чому рівні Конституція України ви"
знається єдиним можливим критерієм
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здійснення абстрактного нормоконт"
ролю з боку КСУ у сфері основних
прав і свобод людини. Таке розуміння
цілковито підтримується самим орга"
ном конституційної юрисдикції, який
неодноразово заявляв, що до його по"
вноважень не віднесено розгляд пи"
тань стосовно відповідності законів та
інших нормативних актів міжнарод"
ним договорам України [14].
Навряд чи існують підстави розгля"
дати Конвенцію і як критерій превен"
тивного абстрактного контролю, тобто
контролю законів України, що ще не
набули чинності. Адже відповідно до
ч. 1 ст. 19 Закону про виконання Суду
функції юридичної експертизи всіх за"
конопроектів на їх відповідність Кон"
венції покладено на Міністерство юс"
тиції України.
Отже, в умовах сучасної правової
системи України Конвенція в її інтер"
претації Судом не може бути критерієм
абстрактного нормоконтролю КСУ.
Чи може Конвенція бути об’єктом
офіційної правотлумачної діяльності
КСУ? З огляду на ст. 9 Конституції
України Конвенція — не як акт міжна"
родного права, а саме як частина націо"
нального законодавства України —
здавалося б, має бути (як й інші зако"
нодавчі акти) одним із об’єктів офіцій"
ної правотлумачної діяльності КСУ.
Адже це, зрештою, відповідатиме прин"
ципам верховенства Конституції Ук"
раїни (ст. 8 Конституції України) і
справедливості. Однак КСУ неоднора"
зово наголошував, що він дає офіційне
тлумачення лише Конституції та за"
конів України; він не наділений правом
офіційно тлумачити міжнародні пра"
вові акти, в тому числі Конвенцію [15].
І все ж у вітчизняній науковій літе"
ратурі висловлювалася теза про доціль"
ність наділення КСУ правом офіційно"
го тлумачення міжнародних договорів.
Так, В. Гергелійник вважає, що «не"
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обхідність забезпечення повноти
розуміння вищих правових норм дер"
жави» вимагає доповнення повнова"
жень КСУ правом «тлумачити міжна"
родні договори відповідно до прин"
ципів міжнародного права» [16].
Однак така пропозиція викликає
серйозні заперечення. Вважаємо мето"
дологічно хибним припущення про
можливість офіційної інтерпретації
КСУ тих міжнародних договорів, які
входять до складу нашого законодав"
ства, відповідно до принципів міжна"
родного права. Адже це означало б
ототожнення КСУ з міжнародними
судовими установами чи припущення
про володіння КСУ певним міжнарод"
ним мандатом на інтерпретацію
міжнародного права для національних
суб’єктів правозастосування, якого
(мандату) насправді не існує.
Тож якщо КСУ й може бути найде"
ний правом офіційного тлумачення
Конвенції як частини національного
законодавства, то тільки відповідно до
тих принципів, які звичайно застосо"
вуються у правотлумачній діяльності
цього органу конституційної юрис"
дикції. Проте і така пропозиція, бодай
і обґрунтована у теоретичному плані,
навряд чи є доцільною практично.
Адже Конвенція вже є достатньо
роз’ясненою самим Судом у його чис"
ленних рішеннях. З огляду на це ідея
наділення КСУ правом її офіційного
тлумачення не має очевидного сенсу.
Самостійна цінність інституту такого
тлумачення проявляється, якщо роз"
глядати його як засіб легальної конку"
ренції КСУ із Судом, скажімо, у такій
гіпотетичній ситуації, коли підходи
Суду до розуміння прав людини супе"
речитимуть засадами розуміння ана"
логічних прав в Україні. Однак виник"
нення подібної ситуації у реальності
важко уявити, враховуючи, що діяль"
ність Суду в цілому ґрунтується на
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тих самих правових засадах, на яких
побудований і чинний конституцій"
ний порядок України, а саме — на
принципах верховенства права, іде"
алів і цінностей демократичного су"
спільства тощо [17].
Викладене дає змогу дійти таких
висновків:
1. На сьогодні Конвенція і рішен"
ня Суду мають для КСУ більшою
мірою методологічне, аніж безпосе"
редньо юридичне значення. Зокрема,
КСУ досить часто звертається до норм
Конвенції та правових позицій при
розгляді схожого питання, використо"
вуючи їх як додаткові аргументи при
перевірці конституційності правових
актів України та у правотлумачній
діяльності. Таке явище можна вважати
виявом поваги суддів КСУ до автори"
тету Суду, їх прихильного ставлення
до міжнародного права (аналогічна
тенденція простежується, до речі, й у
практиці Федерального конституцій"
ного суду у ФРН).
2. КСУ потенційно здатний бра"
ти участь у реалізації міжнародно"пра"
вових зобов’язань України за Конвен"
цією. Зокрема, він міг би здійснювати
офіційне узагальнення практики Суду
з метою поширення знань про неї се"
ред суб’єктів застосування Конвенції,
насамперед судів загальної юрис"
дикції. Показово, що ВСУ вже тяжіє
до застосування практики Суду саме
так, як її виклав у своїх рішеннях КСУ.
Однак чинне на сьогодні законодав"
ство не відносить КСУ до органів дер"
жавної влади, безпосередньо відпо"
відальних за виконання Конвенції.
Цікавим у цьому сенсі є приклад Фе"
дерального конституційного суду Ні"
меччини, який шляхом тлумачення
норм Основного закону ФРН само"
стійно наділив себе повноваженнями з
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реалізації Конвенції як міжнародного
договору, в якому ця країна бере
участь (через здійснення ним нагляду
за належним внутрішньодержавним
застосуванням норм Конвенції та
практики Суду спеціалізованими су"
дами).
3. За сучасної правової системи
України Конвенція в її інтерпретації
Судом не може бути критерієм абст"
рактного нормоконтролю КСУ, ос"
кільки єдиним таким критерієм є Кон"
ституція України. Це відрізняє нашу
державу від тих деяких європейських
країн, де Конвенція має консти"
туційний статус, а подекуди навіть
замінила собою конституційні гарантії
прав людини і де вона відповідно ста"
ла критерієм контрольної діяльності
судів конституційної юрисдикції.
У зв’язку з цим не можна погодитися
із твердженням про нібито здійснення
КСУ функцій контролю конвенцій"
ності українських законів, яке було
висловлено у вітчизняній науковій
літературі.
4. Визнання Конвенції частиною
національного законодавства України
дає змогу порушувати питання про
наділення КСУ правом офіційного
тлумачення конвенційних положень
як норм національного законодавства.
Однак практична доцільність такого
законодавчого нововведення є сум"
нівною з огляду на те, що Конвенція
вже є детально роз’ясненою у практиці
Суду. Останній керується у своїй
діяльності тими самим принципами і
поділяє ті самі цінності, на яких засно"
ваний і сучасний конституційний по"
рядок України, а отже, необхідності в
альтернативному (чи додатковому)
тлумаченні Конвенції з боку КСУ не
вбачається.
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У

місцевому
самоврядуванні
України постійно відбуваються
процеси концептуального, на"
укового перетворення та нормативно"
правового забезпечення. Як складова
системи вітчизняного місцевого само"
врядування, органи самоорганізації
населення (далі — ОСН) є однією з
форм місцевої демократії на рівні
«мікрогромад» в Україні. Аналіз поло"
жень чинних нормативно"правових
актів місцевого самоврядування свід"
чить про те, що ОСН повинні сприяти
впровадженню форм місцевої демо"
кратії, функціонуванню громадянсь"
кого суспільства і в подальшому —
розвитку законодавства про місцеве
самоврядування. У цілому, погоджую"
чись з цими положеннями, В. Алек"
сєєв зазначає, що сутність місцевого
самоврядування «зводиться до гаран"
тованого державою права територіаль"
них громад… вирішувати самостійно…
питання місцевого значення…», про"
довжуючи далі думку про участь тери"
торіальної громади в управлінні через
громадівські ради, а також на те, що
деякі дослідники вважають місцеве са"
моврядування умовою соціального
прогресу [1, 47, 48, 52]. Водночас курс
перетворень має бути науково обґрун"

тованим, зазначає Н. Нижник, тому
слід ретельно аналізувати та вивчати
власний набутий досвід та досвід
інших держав [1, 58].
У Конституції України (ч. 6 ст. 140)
сільські, селищні, міські ради дозволя"
ють за ініціативою жителів створюва"
ти різні види ОСН, які наділяються
частиною їх власної компетенції,
фінансів, майна [2]. Чинне законодав"
ство визначає їх як представницькі
(ч. 1 ст. 2) [3]. Наукова юридична літе"
ратура має різні акценти в аспектах з
огляду на природу існування ОСН:
більшість учених узгоджують поняття
ОСН із законодавством (ч. 1 ст. 3) [3];
В. Погорілко, В. Федоренко розгляда"
ють ОСН як виборні органи, які ство"
рюють жителі на загальних зборах або
конференціях громадян за місцем їх
проживання з дозволу сільських, се"
лищних, міських, районних у містах
рад тощо [4, 328]; Л. Беззубко,
Д. Кольцова — як органи територіаль"
ного громадського самоврядування
населення за місцем його проживання
[5, 6]; А. Матвієнко — як органи пуб"
лічної влади; Б. Беспалий — як різно"
вид громадського утворення; україн"
ські муніципали — як специфічні ут"
ворення, які поєднують у собі риси ор"
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гану публічної влади та громадської
організації [5, 7]; В. Журавський — як
представницькі або які працюють на
громадських засадах (виняток може
бути для їхніх керівників) як специ"
фічна форма самоорганізації громадян
за місцем проживання [6, 595–596];
О. Остапенко — як колегіальний, ви"
борний публічний орган у системі
місцевого самоврядування [7, 4–5; 8];
В. Кравченко, Н. Кравченко, В. Лі"
совик — як комбіновані специфічні ут"
ворення з поєднаними рисами органу
публічної влади та громадської орга"
нізації, а також представницькі органи
[8, 10] тощо. Отже, маючи досить
складну громадсько"публічну приро"
ду, сьогодні ОСН залишаються неви"
користаним інструментом активізації
населення, адміністративним ресур"
сом та потенціалом місцевого само"
врядування через те, що в наукових
юридичних джерелах недостатньо
досліджені проблеми розвитку місце"
вого самоврядування та ОСН як його
елемента, їх форми та види.
Метою статті є визначення шляхів
розвитку законодавства про місцеве
самоврядування на прикладі діяль"
ності ОСН як нового етапу розвитку
місцевої демократії, сучасних форм та
видів ОСН. А саме: яким чином не"
обхідно подолати перешкоди, що зава"
жають ефективній діяльності ОСН;
розширити сфери діяльності ОСН на
території їх функціонування; віднайти
можливості нейтралізації пасивності
громадян, що сприяли б подоланню
відмінного характеру взаємовідносин
ОСН з владою сучасного формування
демократичної правової держави.
Однією з визначальних характери"
стик місцевого самоврядування є
ступінь забезпечення можливостей
для кожного жителя населення особи"
сто брати участь у процесах управ"
ління місцевими справами. За сучас"
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них умов ОСН перебувають на етапі
набуття нової якості: поступове поз"
бавлення громадян від «боязкої» та
пасивної ролі споглядачів або спос"
терігачів за здійсненням влади й уп"
равління, до безпосередньої активної
участі населення, реального викорис"
тання прав людини і громадянина на
певній території проживання.
Як зазначає О. Здіорук, згідно з
чинним законодавством ОСН наді"
лені статусом самостійного суб’єкта
місцевого самоврядування, що дає
змогу вирішувати питання соціально"
го, економічного та культурного (по"
бутового. — А. Л.) життя громадян.
ОСН відображують рівень демократи"
зації на місцевому рівні та у державі
зокрема. Досвід демократизації ук"
раїнського суспільства підтверджує,
що демократія бере початок «знизу»,
тобто за особистою участю громадян у
вирішенні конкретних життєвих пи"
тань, які безпосередньо стосуються
умов їхнього життя. ОСН є необхід"
ною ланкою реалізації зв’язку між жи"
телями певної локальної території та
місцевою владою. Але нині ці ОСН за"
конодавством України не наділені
правом реально впливати на ситуацію
на місцях [9].
Очевидно, що формування пред"
ставницьких органів територіальної
громади потребує законодавчих змін.
Для захисту інтересів місцевих громад
кандидатів у депутати місцевого рівня
повинні висувати не політичні партії,
а місцеві громади, оскільки вибори за
партійними списками на місцевому
рівні певною мірою суперечать суті
місцевого самоврядування. Розвиваю"
чи далі думку, О. Здіорук зазначає,
що політична боротьба, міжпартійні
суперечки відволікають значні сили
місцевого самоврядування від вирі"
шення нагальних проблем місцевого
розвитку. І, навпаки, позитивним ре"
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зультатом є утворення комітетів ОСН,
що сприяє швидкому реагуванню та
виконанню посталих проблем місце"
вого рівня [9].
Юристи"науковці визначають рівні
правової регламентації та діяльності
ОСН: конституційний (ст. 140 Кон"
ституції України) [2], законодавчий
(закони України «Про місцеве само"
врядування в Україні» [10], «Про ор"
гани самоорганізації населення» [3],
«Про об’єднання громадян» [11,
99–100]), локальний (акти місцевого
самоврядування — статути терито"
ріальних громад, рішення відповідних
місцевих рад, положення про відпо"
відні ОСН, рішення зборів (конфе"
ренції) жителів за місцем проживання
тощо) [12, 97–99].
Аналіз дослідження показав, що, на
нашу думку, варто доповнити цей пе"
релік ще й рівнем правового забезпе"
чення діяльності ОСН — судова прак"
тика (позовні заяви та ухвали судів),
тому що значного темпу набула тен"
денція до забудов, які порушують пра"
ва власників (жителів, які на законних
підставах проживають на відповідній
території) прилеглих територій та за"
подіюють шкоду їх правам, свободам
та інтересам.
Підставою зазначеної позиції є
різне розуміння сутності ОСН, що
відображається на повноваженнях та
недосконалому визначенні їх правово"
го статусу. Закон України «Про органи
самоорганізації населення» фактично
закладає їх «подвійне підпорядкуван"
ня»: перед відповідними радами (п. 6
ст. 5), а також перед жителями, які об"
рали орган самоорганізації населення
(п. 7 ст. 5) [3]. Проведене нами дослі"
дження дає змогу дійти висновку про
те, що існує пряма залежність між
законодавчою регламентацією та
практичною реалізацією діяльності
ОСН. Однією з перешкод ефектив"
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ності такої діяльності є її обмеження
(а саме: у регламентації делегованих
повноважень, що ставить їх у певні
рамки, хоча відповідно до профільно"
го Закону [3]). З одного боку, існує ра"
дянський досвід функціонування та"
ких органів, а з другого — необхідно
враховувати цілком відмінний харак"
тер взаємовідносин ОСН з владою су"
часного формування демократичної
правової держави.
Таким чином, ОСН мають свої не"
доліки та потребують удосконалення.
В основному ОСН потрібні такими,
якими вони вже є. Однак можливо
значно спростити реєстраційно"ле"
галізаційні процедури, проводячи їх
одночасно з порядком надання дозво"
лу на створення ОСН. Для жителів те"
риторії ОСН можуть бути політичною
школою майбутнього. Депутати мо"
жуть висуватися та бути обраними до
сільських, селищних, міських, район"
них (у разі їх створення) рад через
місцеві ініціативи або громадські слу"
хання. І такою низовою ланкою місце"
вої демократії обрання вже є ОСН
(його члени — керівник, заступник
(заступники) керівника, секретар та
інші члени — пункти 3, 4, 5 ст. 10) [3].
Безумовно, слід визначитися з важе"
лями контролю ОСН або механізмами
їх здійснення, розширити власні по"
вноваження ОСН шляхом внесення
змін до законодавства, через те, що
сьогодні ми маємо наявність на одній
території двох власників одночасно в
особі житлово"експлуатаційної конто"
ри (далі — ЖЕК) та ОСН.
Умови певної політико"правової
нестабільності в суспільстві та дер"
жаві, застаріле розуміння населенням
місця та ролі ОСН перешкоджають їх
розвитку. Набуло поширення розу"
міння органів місцевого самовряду"
вання та ОСН як таких, що певним
чином протистоять державі, її вико"
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навчим органам на місцях, поодино"
ко — одне одному. Але вони мають
діяти в єдиному правовому полі, поєд"
нуючи у своїй діяльності місцеві та за"
гальнонаціональні інтереси. Досвід
провідних демократичних держав
свідчить, що усвідомлення громадяна"
ми потенціалу та можливостей ОСН у
взаємодії з місцевою владою сприяє
ефективному спільному вирішенню
проблем місцевого розвитку, які ма"
ють місце сьогодні. Сучасні умови, у
свою чергу, вимагають певних гаран"
тій для ОСН. Тобто формально га"
рантії є, проте механізм їх реалізації
для органів самоорганізації є опосе"
редкованим (вони де"юре залежать від
місцевих рад). Крім того, чинне зако"
нодавство України фрагментарно виз"
начає статус голів ОСН, їх посадових
осіб.
З огляду на викладене, важко не по"
годитися з тим, що, незважаючи на по"
зитиви, сучасна система органів місце"
вого самоврядування та самоорганіза"
ції населення потребує удосконалення.
Для цього потрібна не лише політична
воля, а й адекватне відображення в
юридичних документах, правових ак"
тах тощо. Тільки тоді можна буде вести
мову про стабільний розвиток грома"
дянського суспільства в Україні.
М. Лендьєл, яка досліджує зару"
біжний і вітчизняний досвід інсти"
туційних суб’єктів місцевого та регіо"
нального розвитку, виокремлює 19 ви"
дів подібних недержавних організацій.
Серед них: асоціації муніципалітетів,
національні агентства розвитку, техно"
поліси, бізнесові та інноваційні цент"
ри, регіональні фінансові компанії,
бізнес"інкубатори, венчурні, гарантій"
ні, благодійні фонди, заклади вищої
освіти та регіональні наукові центри,
технологічні дослідницькі лабораторії
тощо. Особлива увага приділяється
різним формам агентств регіонально"
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го розвитку, що функціонують в євро"
пейських країнах. За типологією Євро"
пейської асоціації агентств регіонально"
го розвитку (EURADA), за організа"
ційним походженням вони поділяють"
ся як такі, що: створені національним
урядом і функціонуючі як структурні
підрозділи місцевих чи регіональних
органів влади; діючі як недержавні ор"
ганізації, але серед співзасновників
(наприклад, місцеві та регіональні
органи влади в особі ОСН. — А. Л.);
незалежні від органів влади органі"
зації, що мають неприбутковий чи
прибутковий статус, правовий, зако"
нодавчий, до використання якого слід
підходити комплексно [13]. На жаль,
практика законодавчого забезпечення
місцевого і регіонального розвитку до"
тепер залишається фрагментарною і
непослідовною.
Не менш важливим є аспект служби
в ОСН, який на цей час законодавцем
не регулюється. Питання служби в ор"
ганах місцевого самоврядування, а
точніше статусу посадових осіб зазна"
чає Конституція України у ч. 3 ст. 141,
відсилаючи нас до норми закону, що
детально регламентує питання діяль"
ності органів місцевого самоврядуван"
ня [2]. Так, питання служби в муніци"
пальних органах переважно розгляда"
ються у Законі України «Про службу в
органах місцевого самоврядування»
(від 7 червня 2001 р. № 2493"III, зі
змінами за станом на 4 вересня 2009 р.
№ 1622"VI (1622"17). Законодавець
цю службу визначає як професійну. На
постійній основі діяльність громадян
України, які займають посади в орга"
нах місцевого самоврядування, спря"
мована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве само"
врядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих за"
коном (ст. 1). Особливістю місцевого
самоврядування є те, що депутат
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місцевої ради здійснює свої повнова"
ження, не пориваючи із виробничою
або службовою діяльністю.
Щодо розвитку однієї з форм міс"
цевої демократії ОСН та співвлас"
ників об’єднання багатоквартирних
будинків, у роботі влади з ОСН біль"
ше демонстрації та демонстративного
створення формальних умов, ніж
сприяння й невідкладних дій. Це має
місце, можливо, тому, що немає у міс"
цевій владі остаточного усвідомлення
щодо необхідності таких формувань.
Крім цього, ефективному розвитку
ОСН заважають й інші об’єктивні
причини, а саме:
• пасивність громадян;
• проблеми під час передачі бу"
дівлі на баланс ОСН, де влада має про"
вести її капітальний ремонт, а з цим
завжди виникають труднощі: відпо"
відно є досить довгим процес оформ"
лення ОСН;
• нестача професійних кадрів
для забезпечення діяльності ОСН, на"
приклад бухгалтерів. Це дуже усклад"
нює ситуацію, оскільки ОСН мають
справу з Державним Казначейством, а
для цього потрібен грамотний та
досвідчений бухгалтер;
• право власності на нежитлові
приміщення, а саме — процес оформ"
лення ОСН (якщо це старий буди"
нок), то нежитлові приміщення вже,
зазвичай, продані міською владою
іншим юридичним або фізичним осо"
бам (підприємцям). Таким чином,
ОСН втрачає можливість їх викорис"
товувати для власних потреб чи отри"
мання прибутку.
У процесі вивчення сучасного ста"
ну нормативно"правового забезпечен"
ня та діяльності ОСН ми дійшли вис"
новку про їх розмежування за визна"
ченими далі формами.
Перша форма — за критерієм змісту
місцевого самоврядування у чинному
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законодавстві (ст. 140 Конституції
України [2], статті 2, 6 «Закону Украї"
ни про місцеве самоврядування»
[10]) — ОСН як складова територіаль"
ної громади;
Друга форма — за критерієм спосо"
бу організації публічної влади на
місцях (ст. 2 Європейської хартії місце"
вого самоврядування [14]; ст. 5 Консти"
туції України [2]; Закон України «Про
місцеве самоврядування» (ст. 15) [10];
Закон України «Про об’єднання грома"
дян» [15]) — асоціації ОСН.
Третя форма — за критерієм тери"
торіальної самоорганізації населення
на місцях — будь"які об’єднання ОСН.
До форми таких об’єднань ми відноси"
мо об’єднання співвласників багаток"
вартирних будинків — ОСББ, які ма"
ють статус юридичної особи відповід"
но до Закону України «Про об’єднан"
ня співвласників багатоквартирного
будинку» від 29 листопада 2001 р.
№ 2866"III, зі змінами, внесеними
згідно з Законом від 3 листопада
2005 р. № 3053"IV (3053"15).
У наукових джерелах щодо ОСББ
існують різні аспекти: Д. Кольцова
відносить ОСББ до нової форми ор"
ганів ОСН, Л. Лазор — до різновидів
ОСН [16, 43; 96]. У зарубіжних
країнах до ОСН відносять ОСББ, кон"
домініуми, синдикати комун тощо.
В Україні ОСН та ОСББ є різними за
своїм статусом. У Конституції Украї"
ни про ОСББ не зазначається. Вітчиз"
няні вчені характеризують ОСББ як
нову організаційну форму суб’єктів
господарювання [17, 15"16].
За практикою реалізації роботи
ОСН створюються інші форми за таки"
ми критеріями: ініціювання здійснення
проекту «Через самоорганізацію до
вирішення питань місцевого значення»
(Комітет мікрорайону «Русанівка»
м. Києва) — створення Профспілки
працівників ОСН м. Києва з метою ре"
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алізації соціального захисту праців"
ників або ОСН як міський осередок у
структурі всеукраїнської громадської
організації «Асоціація сприяння само"
організації населення» (м. Одеса) тощо.
Шляхом аналізу чинного законо"
давства з визначеного переліку ОСН
(ч. 2 ст. 3) [3] можемо запропонувати
такі їх види:
• ОСН області, району, міста, ра"
йонів у містах, селищ, сіл, ОСН АР
Крим (за критерієм адміністративно"
територіального устрою України та
дозволом на створення ОСН радами
різного рівня — розділ 9 ст. 133 та ч. 6
ст. 140 Конституції України [2], ч. 2
п. 1, п. 3 ст. 7, глава 9 Конституції Ав"
тономної Республіки Крим, прийнятої
23 грудня 1998 р. № 350"XIV, за ста"
ном на 19 березня 2009 р. № 1167"V
(1167"17);
• ОСН м. Києва та м. Севастопо"
ля (за критерієм міст України зі спе"
ціальним правовим статусом (розділ 9
ст. 133 Конституції України [2]);
• будинкові, вуличні, квартальні,
житлових комплексів, мікрорайонів
тощо (за критерієм території розташу"
вання (ч. 6 ст. 140 Конституції Украї"
ни [2], ч. 2. ст. 3 Закону України «Про
органи самоорганізації населення»).
З урахуванням викладеного мо"
жуть бути виокремленні такі форми
ОСН: ОСН як складова територіаль"
ної громади, асоціації ОСН, будь"які
об’єднання ОСН. Разом з тим за прак"
тикою реалізації роботи ОСН іні"
ціюються інші форми ОСН — міське
об’єднання, Профспілки працівників
ОСН м. Києва тощо. Серед видів ОСН
в Україні слід зазначити: ОСН області,

району, міста, районів у містах, селищ,
сіл, ОСН АР Крим; ОСН м. Києва та
м. Севастополя; будинкові, вуличні,
квартальні комітети та комітети жит"
лових комплексів, мікрорайонів тощо.
На нашу думку, передумови для
впровадження форм місцевої демо"
кратії формально створені: частіше за
все відбуваються випадки маніпуля"
тивного використання форм місцевої
демократії; у місцевої влади і грома"
дян немає повного усвідомлення не"
обхідності та зацікавленості запрова"
дження зазначених форм, тому ОСН
не можуть достатньо реалізувати свої
права. Перешкодою також є те, що
більшість областей України неповно
виконує п. 1 ст. 6 Європейської хартії
місцевого самоврядування [14] щодо
створення внутрішніх адміністратив"
них структур з урахуванням місцевих
потреб і необхідності забезпечення
ефективного управління.
Через непрозорість дій місцевих
органів самоврядування у громадян
виникає почуття недовіри у дієвість
запропонованих місцевих форм демо"
кратії, і, як наслідок — пасивна грома"
дянська позиція. Такий стан речей на"
голошує про існування потреби у
сприянні створення конституційно
закріплених передумов щодо ефектив"
ності розвитку місцевого самовряду"
вання.
З метою надання права ОСН всту"
пати в «акордні відносини» з ЖЕК до
ч. 1 ст. 14 Закону України «Про само"
організацію населення» слід додати
п. 15 у такий спосіб: «укладати договір
з житлово"експлуатаційною конто"
рою».
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М

еханізм правового регулюван"
ня суспільних відносин почи"
нається із визначення мети та
завершується досягненням певного
результату. Мета механізму правового
регулювання полягає в тому, щоб
суб’єкти права діяли відповідно до
правових приписів та моделей, щоб
соціальні процеси відбувалися в на"
прямах, корисних для суспільства,
держави та особи. Проте мету може
бути досягнуто, а може і ні. Звідси й
результат правового регулювання мо"
же бути ефективним або неефектив"
ним.
Проблема ефективності законодав"
ства, механізму правового регулюван"
ня, правових стимулів та обмежень є
частиною проблеми ефективності пра"
ва загалом. Ефективність права — це
співвідношення фактичних резуль"
татів здійснення норми права та задек"
ларованої нею мети. Остання передба"
чається нормотворцем при прийнятті
відповідних правових актів — законів,
указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів України тощо. Ре"
зультатом впровадження норм права в
життя є реальні зміни в суспільних
відносинах. Загальносоціальними пе"

редумовами ефективності права є його
відповідність: об’єктивним закономір"
ностям існування та розвитку людини
та суспільства; конкретно"історичним
умовам функціонування, реальним
можливостям здійснення (матеріаль"
ним, духовним, кадровим тощо);
потребам та інтересам суб’єктів, відно"
сини яких регулюються у правовому
порядку; станові правосвідомості й
моралі, рівню загальної культури гро"
мадської думки, висновкам наук, які
предметно досліджують об’єкти, що
належать до сфери правового регулю"
вання [1].
Використання правового засобу та
його ефективність співвідносяться як
процес та результат (подібно до спів"
відношення законності та правопоряд"
ку). Якщо правовий засіб «відповідає
на запитання», що за його допомогою
задовольняється, які інтереси, тоді як
ефективність — як це виконане, якою
мірою ці інтереси задоволені. Ефек"
тивність — це своєрідна «продуктив"
ність праці» правових стимулів та об"
межень, коефіцієнт їх корисної дії. Те,
що ефективність є наслідком дії право"
вих засобів, підтверджує й спосіб
визначення ступеня ефективності. Так,
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більшість авторів, представником яких
є В. Тугарінов, справедливо вважають,
що ефективність правової норми ви"
значається тим, наскільки її реалізація
сприяє досягненню мети, поставленої
перед правовим регулюванням [2].
Проблему ефективності дії право"
вих стимулів та обмежень досліджува"
ли ще за радянських часів такі вчені"
правники, як О. Пашков, Д. Чечот, [3]
В. Нікітинський, В. Кудрявцев, І. Са"
мощенко, В. Глазирін [4]. У різних га"
лузях права теж досліджували пробле"
му ефективності правових стимулів та
обмежень, наприклад І. Іконицька —
в земельному праві [5], а В. Прозоров
вивчав ефективність дії правових сти"
мулів та обмежень на господарсько"
правові відносини в умовах ринку [6].
До проблеми ефективності правових
стимулів та обмежень виявляють інте"
рес багато вчених"юристів сучасності,
серед яких А. Малько [7], С. Полєніна,
В. Прозоров. З’явилася така думка,
згідно з якою необхідно створити
«синтетичну теорію правового регу"
лювання», яка визначить всі правові
засоби та всі варіанти процесу право"
вого регулювання у взаємозв’язку [8].
На нашу думку, вивчення проблеми
ефективності правових стимулів та
обмежень, які є узагальнюючими пра"
вовими засобами, що діють на рівні як
нормативного, так і індивідуального
регулювання суспільних відносин,
певною мірою сприятиме створенню
запропонованої В. Прозоровим «син"
тетичної теорії». Створюючи за допо"
могою правових стимулів умови для
найбільш повного задоволення інте"
ресів суб’єктів та стримуючи осіб від
соціально шкідливих дій за допомо"
гою правових обмежень, право стає за"
собом. Саме в якості правових засобів
правові стимули та обмеження мо"
жуть бути ефективними та приносити
соціально корисний результат.
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Ефективність дії правових сти"
мулів та обмежень виявляється за ре"
зультатами дії механізму правового
регулювання. Механізм правового ре"
гулювання є діалектичним процесом,
який складається з двох сторін: стиму"
лювання та обмеження дій суб’єктів
права. Ці сторони доповнюють та
взаємозабезпечують одна одну. Завдя"
ки тому, що для особи є головним
власні інтереси та засоби, які здатні їх
задовольнити, основні зусилля в меха"
нізмі правового регулювання слід
спрямувати саме на впорядкування
зв’язку між інтересами особи та засо"
бами їх досягнення. У випадку пози"
тивної оцінки суспільством, державою
інтересів особи їй надаються можли"
вості та створюються умови для їх за"
доволення. Мова йде про соціальну
користь інтересів та дій осіб, які заохо"
чує держава. І навпаки, коли інтереси
особи набувають антисоціальної спря"
мованості, держава намагається обме"
жити їх реалізацію.
Механізм правового регулювання
за допомогою правових стимулів та
обмежень виконує дві функції: роз"
витку та охорони суспільних відносин.
Функцію розвитку суспільних відно"
син забезпечують переважно правові
стимули, такі як: заохочення, пільги,
дозволи тощо. Такі види правових сти"
мулів закріплені в нормах права у ви"
гляді словосполучень «має право»,
«дозволяється» та ін., і сприяють задо"
воленню інтересів особи, відкривають
широкі можливості для творчої та
підприємницької активності суб’єктів.
Правові стимули, засновані на методі
заохочення, спрямовані на створення
сприятливого режиму для соціально
корисної діяльності осіб. Загалом
функція розвитку в правовій системі
має первинне значення та творчий ха"
рактер, оскільки заснована на пози"
тивних засадах права. Саме ця функ"
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ція й визначає динамічні властивості
права.
Правові обмеження — обов’язки, за"
борони, покарання та інші їх види —
покликані перешкоджати антисоціаль"
ній, протизаконній активності суб’єк"
тів. На відміну від правових стимулів,
правові обмеження вживаються в нор"
мативно"правових актах у вигляді сло"
восполучень «повинен», «забороняєть"
ся», «обмежується» тощо. Правові об"
меження пов’язані передусім із держав"
ним примусом та спрямовані про"
тидіяти суспільно шкідливим діям осіб.
Тим самим правові обмеження викону"
ють функцію охорони та захисту су"
спільних відносин і доповнюють вплив
правових стимулів.
Отже, суб’єкт правотворчості заохо"
чує осіб за допомогою правових сти"
мулів до соціально корисних дій, ство"
рює умови для найбільш повного задо"
волення їх інтересів, водночас стримує
осіб від протиправних, суспільно
шкідливих дій за допомогою правових
обмежень. У цьому контексті право
виступає як засіб. Лише за умови наяв"
ності в механізмі правового регулю"
вання якості правового засобу він
може бути ефективним та приносити
позитивний результат [9]. Термін
«ефективність», власне, й визначає
властивість чогось призводити до
потрібних результатів.
Деякі автори, серед яких Ф. Фат"
кулін, називають однією з умов ефек"
тивності правових стимулів та обме"
жень їх соціальну цінність [10]. Однак
соціальна цінність — це не умова, а
причина ефективності правових сти"
мулів та обмежень. У свою чергу, умо"
вами ефективності правових стимулів
та обмежень є обставини, які, з одного
боку, сприяють реалізації права як за"
собу, а з другого — реалізації інтересів
суб’єктів. До умов ефективності пра"
вових стимулів та обмежень можна
184

віднести: відповідність правових сти"
мулів та правових обмежень інтересам
та мотивам дій суб’єктів; досконалість
законодавства та правозастосовної
діяльності; рівень правової культури
суспільства та окремої особистості;
стан законності; створення конкретної
системи стимулів та обмежень, зро"
зумілої та доступної кожному грома"
дянинові; індивідуальний та дифе"
ренційований підхід до їх реалізації;
системна єдність та комплексність у
використанні цих правових засобів.
Соціальна цінність, як причина та
умова ефективності правових сти"
мулів та обмежень, визначає ефек"
тивність механізму правового регулю"
вання загалом. Не випадково у зв’язку
з цим деякі автори, наприклад О. Анд"
рющенко, визначають ефективність як
міру можливості [11]. Міра є певним
критерієм, який відмежовує ефек"
тивність від неефективності правових
стимулів та обмежень. Про значення
«міри» писали ще прадавні філософи
Солон, Клеобул, Фалес та Арістотель.
Вони підкреслювали, що річ, перехо"
дячи певні межі, перетворюється на
власну протилежність. Такий перехід
може здійснюватися, коли пору"
шується міра, дозволяють перебіль"
шення або абсолютизують якесь яви"
ще або одну з його сторін. У такому
випадку корисні задуми можуть пере"
творитися на шкідливі, позитивні —
на негативні [12]. Те саме ми можемо
побачити й у правовому регулюванні.
Кожна зі сторін правового регулюван"
ня має протилежну сторону «анти»:
правовий стимул — обмеження, право"
ве обмеження — стимул. У суспільно"
му житті, зазначав Г. Плеханов, будь"
яка правова установа рано чи пізно пе"
ретворюється на власну протилеж"
ність: тепер вона сприяє задоволенню
відомих суспільних потреб, є корис"
ною та необхідною. Потім вона почи"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

нає все гірше й гірше задовольняти ці
потреби й, врешті"решт, перетво"
рюється на перешкоду для їх задово"
лення, перетворюється із необхідного
на шкідливе та знищується [13].
Якщо міра у використанні право"
вих стимулів або правових обмежень
буде перебільшена, тоді вони можуть
не діяти взагалі. Йдеться про перетво"
рення ефективних форм впливу ме"
ханізму правового регулювання на не"
ефективні. Наприклад, із метою сти"
мулювання інноваційної діяльності
держава надає фінансову підтримку та
пільги відповідним суб’єктам господа"
рювання. Але в інноваційній діяль"
ності галузі охорони здоров’я передба"
чені законодавством правові стимули
не спрацьовують у зв’язку з податко"
вим та митним пільговим обігом
зареєстрованих в Україні лікарських
засобів, медичної техніки і виробів ме"
дичного призначення, що свідчить про
необхідність створення інших меха"
нізмів щодо стимулювання інно"
ваційної діяльності в зазначеній сфері.
Наприклад, інструментами державної
підтримки стимулювання реалізації
інноваційного потенціалу підприємств
є пряме бюджетне фінансування та
державне замовлення на розробку та
виробництво інноваційних продуктів,
технологій та послуг.
Дещо подібне відбувається із пра"
вовими обмеженнями. З приводу міри
покарання як виду правових обме"
жень писав ще К. Маркс. Він зазначав,
якщо поняття злочину передбачає по"
карання, тоді наявний злочин перед"
бачає міру покарання. Наявний зло"
чин обмежений. Саме тому покарання
має бути обмежене, хоча б для того,
щоб бути дієвим [14]. При наявності
порушень міри покарання — збіль"
шенні та посиленні або, навпаки, лібе"
ралізації та послабленні покарання —
можна отримати протилежний резуль"
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тат. Розглянемо ефективність пока"
рання як виду правового обмеження.
Як правовий засіб воно може містить
як позитивні, так і негативні моменти.
Враховуючи те, що покарання покли"
кане стримувати правопорушення та
стимулювати правомірну поведінку,
то побічними моментами його впливу
на суб’єкта можуть бути, з одного боку,
зниження соціальної активності
індивіда, а з другого — спонукати його
до подальшої злочинної діяльності,
яка спрямована на досягнення нових
цілей: сховати наслідки злочину,
цінності та інше. Проте такі побічні
ефекти не можуть ставити під сумнів
інститут покарання як засіб правового
регулювання. Інша справа, що його
треба враховувати у правотворчості та
реалізації права.
Питання про ефективність та не"
ефективність правових стимулів та
обмежень має вирішуватися індивіду"
ально: в кожному конкретному випад"
ку, у зв’язку із певними обставинами,
місцем та часом. Важливим є уміння
визначити допустиму межу, після якої
вже механізм правового регулювання
спрямовується на крайнощі. Історич"
ний досвід впливу механізму правово"
го регулювання на суспільні відноси"
ни застерігає нас від небажаних край"
нощів — надлишків правових обме"
жень або недоліків правових стимулів
чи навпаки. Для кожного етапу роз"
витку суспільства об’єктивно існує
певний оптимальний рівень засобів
правового регулювання [15]. Термін
«оптимальний» означає «найкращий»,
«досконалий», «найбільш сприятли"
вий». Звідси оптимальний рівень пра"
вових засобів — це максимальний їх
ефект за певних умов. Прагнення до
оптимізації є закономірністю люд"
ської діяльності. Воно пов’язане із
створенням за допомогою правових
засобів режиму найбільшого сприян"
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ня для реалізації правомірних інте"
ресів суб’єктів. Створити оптималь"
ний рівень правових засобів означає
максимально підвищити їх ефек"
тивність за певних умов. Отже, опти"
мальність є своєрідною кульмінацією
ефективності правових стимулів та
правових обмежень.
Для визначення оптимального
рівня правових засобів для правового
регулювання суспільних відносин за"
конодавець, по"перше, обирає правові
стимули та обмеження, які придатні
для регулювання існуючих у суспіль"
стві відносин; по"друге, спрямовує їх
вплив на дії суб’єктів з метою їх пере"
творення на правомірну, соціально ко"
рисну поведінку; по"третє, не поши"
рює регулюючий вплив правових сти"
мулів та обмежень на суспільні відно"
сини, які знаходяться поза сферою дії
права. Оптимальна міра ефективності
правових стимулів — максимально
можлива в певних умовах реалізація
правомірних інтересів найбільшої
кількості суб’єктів. Оптимальна міра
дієвості правових обмежень — макси"
мально можливе утримання осіб від
протиправних дій.
Важливо враховувати й те, що пра"
вові стимули та обмеження мають
своєрідний зворотній вплив на су"
спільні відносини, який має певний
побічний ефект. Завдяки тому, що пра"
вові стимули несуть у собі як стиму"
люючий, так і позитивно обмежуючий
вплив на суспільні відносини, вони,
шляхом стимулювання певних дій, об"
межують негативні вчинки. Тим са"
мим їх зворотня дія полягає у від"
воліканні осіб від протиправних дій.
Подібне відбувається і з правовими
обмеженнями. Наприклад, Л. Спири"
донов зазначає, що все частіше і
частіше правове обмеження, забороня"
ючи певні дії, сприяє іншим позитив"
ним вчинкам, оскільки його зворот"
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ною стороною є позитивний соціально
корисний вплив [16].
Поряд із зворотнім впливом, пра"
вові стимули та обмеження можуть
мати й інші побічні ефекти. Так, на"
приклад, матеріальна зацікавленість
без поєднання із моральною може не
лише стимулювати добропорядне
ставлення до праці, а й за певних об"
ставин штовхати на вчинки, які супе"
речать інтересам суспільства, покри"
вають корисні тенденції. Заборона як
вид правового обмеження може в пев"
них випадках провокувати, більше то"
го, стимулювати порушення інших
правових норм. Цілий ряд побічних
ефектів законодавства, «тіньових»
сторін виник за часів панування
адміністративно"командної системи
управління. У ті часи існувала необ"
ґрунтована віра в заборону як в
універсальний правовий засіб для
вирішення всіх, зокрема й соціально"
економічних, проблем. Теоретично ро"
зуміли, що не можна диктувати умови
економічним законам, не можна
підміняти матеріальні стимули право"
вими заборонами та державним при"
мусом. Проте у практичній площині
зацікавленість була обмежена рядом
заборон. Одночасно відбувалося
побічне стимулювання негативних
явищ, які обмежують корисні ініціати"
ви осіб та породжують бюрократизм,
безвідповідальність та корупцію. На
жаль, ці традиції державного уп"
равління переслідують нас і дотепер.
В умовах неефективності законо"
давства у суб’єктів активно формуєть"
ся правовий нігілізм, який з’являється
завдяки тому, що правові норми не
задовольняють інтереси більшості
громадян, не можуть бути соціально
цінними, а тим більше ефективними.
Правовий нігілізм у такому випадку є
реакцією на повну неефективність за"
конодавства. Коли громадяни бачать,
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

що законодавство захищає та охоро"
няє їх інтереси завдяки правовим об"
меженням, а також надає свободу та
гарантовану можливість проявляти
соціальну активність, ініціативу, са"
мостійність завдяки правовим стиму"
лам, тоді таке правило поведінки
оцінюється ними як ефективне. Те са"
ме стосується й нормативно"правових
актів. Якщо вони відповідають інтере"
сам суб’єктів, то ефективно регулюють
суспільні відносини. З часом вони пе"
рестають відповідати частково або
повністю умовам, що змінилися, і втра"
чають власну ефективність. Змінити
відношення суб’єктів до права, відійти
від нігілізму необхідно методом від
супротивного — переважно шляхом
якісного збільшення кількості право"
вих стимулів.
У сучасній системі права України
склався доволі стійкий обмежуючий
тип правового регулювання суспільних
відносин. Як правові засоби у цьому
типі правового регулювання переважа"
ють обов’язки, заборони та державний
примус. Але стає зрозумілим і те, що
перевага правових обмежень у біль"
шості галузей права перетворила за"
гальну систему права із права"стимула
на право"обмеження, затримала со"
ціальну активність, ініціативу суб’єктів,
тобто сповільнила розвиток суспіль"
ства. Перше місце в механізмі правово"
го регулювання стала посідати функція

охорони та захисту, яка абсолютизува"
лася та з часом почала перетворювати"
ся на власну протилежність — різно"
манітні деформації. Природно, що одра"
зу змінити таке співвідношення
функцій у механізмі правового регулю"
вання неможливо, оскільки він діє не
ізольовано від інших видів соціального
регулювання, а поєднаний з ними.
Таким чином, для того щоб правові
стимули та обмеження були ефектив"
ними, правотворчий орган повинен
постійно модифікувати їх систему з
урахуванням зміни різноманітних
факторів, які впливають на зміну
суспільних відносин. Модифікуючи
правові стимули та обмеження, важ"
ливо знати ступінь їх потенційної
ефективності. За свідченнями бага"
тьох учених"правників, заохочення, а
також інші види правових стимулів,
більш ефективні, ніж покарання та
інші види правових обмежень [17].
Більша ефективність правових сти"
мулів порівняно із правовими обме"
женнями зумовлена тим, що потяг до
заохочення є сильнішим, ніж намаган"
ня уникнути покарання, а також їх на"
ближення до творчої природи люди"
ни, її сутності. Отже, шляхи перебудо"
ви правового регулювання мають бути
спрямовані на правові стимули, на
функцію розвитку суспільства, оскіль"
ки лише ця функція може забезпечити
поступовий розвиток суспільства.
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В

умовах сьогодення актуалі"
зується проблема дослідження
феномену держави як організа"
ції, що покликана забезпечити поря"
док і добробут. Слід сказати, що одним
із найбільш неоднозначних є питання
щодо видів і типів держави в цілому та
етатистської держави як виду сучасної
держави зокрема.
Найбільш масштабні спроби класи"
фікації держав відображені у форма"
ційному та цивілізаційному підходах
до їх типології.
Формаційний підхід ґрунтується на
ідеї, що кожній суспільно"економічній
формації властивий відповідний істо"
ричний тип держави. Тож прихильни"
ки цього підходу виділяють рабовлас"
ницьку, феодальну, капіталістичну та
соціалістичну держави [1, 11].
Відповідно, в основі цивілізаційного
підходу лежить критерій цивілізації, за
яким і здійснюється класифікація дер"
жав. Ураховуючи неоднозначність
терміна «цивілізація», в теорії держави
виокремлюють такі види цивілізацій та
відповідних їм типів держави: а) східні,
західні, змішані; б) давні, середньовічні,
сучасні; в) селянські, промислові, науко"
во"технічні; г) доіндустріальні, індуст"
ріальні, постіндустріальні; ґ) локальні,
особливі, сучасні [2, 337–338].

Існують також й інші підходи до
класифікації держав. Зокрема, Г. Єл"
лінек виокремлював давньо"східний,
грецький, римський, середньовічний
та сучасний типи держави. М. Кареєв
виділяв шість типів держав: державу"
місто, східну деспотію, феодальний
маєток"державу, станову монархію,
західноєвропейську абсолютну мо"
нархію та конституційну державу. Чи"
мало авторів схильні класифікувати
держави на основі двох типів держав"
ності: демократії та автократії. Р. Мо"
кайвер поділяє усі держави на два ти"
пи: династичні та демократичні [3,
42–43].
Наведені типології цінні по"своєму,
але навряд чи вони дають точне розу"
міння того, що ж власне являє собою су"
часна держава. Не надто переконливо
звучить і популярне нині твердження,
що «держава сучасного типу — це демо"
кратична, соціальна, правова держава»,
адже, з одного боку, спроба побудови де"
мократичної держави у ряді країн при"
звела до затяжної системної кризи, а з
другого — деякі недемократичні країни
за рівнем розвитку і масою соціальних
гарантій набагато випереджають так
звані нові демократичні держави (на"
приклад, безпартійна теократія —
Об’єднані Арабські Емірати [4, 114]).
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Таким чином, у межах цієї статті ми
плануємо: а) визначити основний
критерій, який дозволяє назвати дер"
жаву сучасною; б) окреслити основні
види сучасних держав; в) охарактери"
зувати етатистську державу як вид су"
часної держави.
На нашу думку, ключовим поняттям
при характеристиці сучасної держави є
сучасність. Сучасність — це дійсність
нинішньої епохи, те, що відбувається,
існує зараз [5, 682]. Сучасність є ди"
намічною категорією, оскільки є части"
ною простору"часу, що розташована
між минулим та майбутнім [6].
Загалом можна сказати, що сучас"
ність — це своєрідний конкретно"істо"
ричний період, що характеризується
низкою рис, які накладають свій відби"
ток на буття держави і суспільства.
Таким чином, сучасна держава — це
така держава, яка якнайкраще впи"
сується у свою епоху, тобто макси"
мально ефективно спроможна функ"
ціонувати за певних конкретно"істо"
ричних обставин, чим і визначається її
«сучасність» — відповідність вимогам
часу, епохи.
Тож аналізуючи феномен сучасної
держави, доречно окреслити основні
риси сьогодення, коли глобалізація
стає основним викликом сучасності.
Р. Робертсон дає загальне визначення
глобалізації як низки процесів, що ут"
ворюють єдиний світ [7, 396]. При цьо"
му глобалізації властиво чимало нега"
тивних проявів: грубий тиск транс"
національних корпорацій на розвиток
національних економік і на процеси
прийняття політичних і економічних
рішень; постійна увага на прибутко"
вості й недооцінка соціальних ас"
пектів; випади щодо обмеження суве"
ренітету держав і націй, усунення дер"
жав від реального впливу на ряд про"
цесів; зіткнення різноманітних між"
державних інтересів [8, 667].
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Також глобалізації властиві по"
слаблення національних держав, ско"
рочення суверенітету держав, що по"
в’язано з делегуванням міжнародним
організаціям частини їх повноважень
та обмеженням втручання держав в
економіку, зменшенням податків, що
веде до зростання політичної ролі
підприємств (особливо транснаціо"
нальних корпорацій) [9].
Варто зазначити, що глобалізація
нерідко ототожнюється з американі"
зацією. Таким чином, сучасною можна
вважати насамперед ту державу, яка
спроможна ефективно діяти в умовах
глобалізації як у руслі останньої, так і
в напрямі протидії їй (залежно від на"
лежності до блоку провідників гло"
балізації чи блоку антиглобалістів),
адже світ не є однополярним. Тож су"
часними є як ефективно"діючі лібе"
ральні держави (Західна цивілізація),
що є провідниками глобалізації, так і
ті ефективнодіючі сильні держави, що
в інтересах самозбереження зацікав"
лені у протидії названим процесам
(насамперед Росія та інші держави).
При цьому варто зазначити, що
епоха ліберальної демократії канула в
Лету, адже якщо у період розквіту
відповідних теорії і практики на по"
чатку ХХ ст. у Західній Європі та
США державний сектор споживав
трохи більше 10 % ВНП (втілення
«мінімальної держави»), то вже у 80"х
роках він використовував близько
50 % ВНП (70 % у демократичній і
соціальній Швеції) [10, 15–16]. Це оз"
начає, що нині зростає значення дер"
жави, яка для реалізації своїх функцій
і протидії кризовим явищам потребує
все більших ресурсів, а отже, очевид"
но, і влади.
На думку В. Затонського, «держа"
ва, яка відмовляється від виконання
іманентно властивих їй функцій і за"
лишає ті сфери суспільства, які вона
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не має права полишати, стає слабкою,
недієздатною» [11, 108], тобто пере"
стає відповідати потребам сучасності
і стає історично віджилою. Проте до
однієї й тієї самої мети — благоден"
ства — можна йти різними шляхами.
Таким чином, протистояння сучас"
них держав у рамках глобалізаційних
процесів насправді є двобоєм лібе"
ральної та етатистської держави.
Нині спостерігається процес посту"
пового розширення західної цивілі"
зації на всі ареали людства з подаль"
шою перспективою утворення гло"
бальної загальнолюдської цивілізації.
Звідси випливає прагнення видавати
специфічні західні цінності та ідеали
за «загальнолюдські». Такими насам"
перед є ідеї прав людини, представ"
ницької демократії, правової держави
та ін. Лібералізм закріпив таку фунда"
ментальну рису Західної цивілізації,
як індивідуалістичність, яка вияв"
ляється у тому, що вільна, автономна
особистість ніби протистоїть суспіль"
ству, державі, владі, причому останні
зобов’язані їй служити (в інших циві"
лізаціях панує протилежна ідея). Так
само конституціоналізм, правова дер"
жава, представницька демократія то"
що виникли в результаті взаємодії
певних умов, характерних насамперед
для Заходу, що доводиться тим фак"
том, що усі перелічені вище конст"
рукції виявляють свою природну об"
меженість і не приживаються в іншо"
му культурному середовищі [12,
175–176].
Крім того, властива Західному
світу гіперболізація ролі права, відоб"
ражена в ідеях прав людини, правової
держави, верховенства права тощо, не
є універсально справедливою. По"пер"
ше, сам факт утворення держави пере"
конливо свідчить, що тільки вона є
універсальною всезагальною інсти"
туцією, що покликана забезпечити за"
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гальний добробут, тоді як право є ли"
ше засобом, однією з форм взаємодії
держави і суспільства. По"друге, пра"
во, не підкріплене державою, не варте
й щербатого шеляга, адже воно просто
не діятиме. По"третє, абстрактно взята
держава є спільнотою народу з суве"
ренною владою на певній території,
що покликана служити порядку і бла"
годенству, тоді як абстрактно взяте
право (поза державною визначеністю)
у суб’єктивному прояві перетвориться
на сваволю, а в об’єктивному — на вла"
ду сильнішого.
Тож цілком природно, що Право"
славній цивілізації властиві доміну"
вання держави над правом; панування
ідеї єдності держави і суспільства; ро"
зуміння правової держави як держави,
де усі громадяни і посадовці дотриму"
ються законів; превалювання держа"
ви, суспільства та інших спільностей
(сім’я, церква) над особистістю, що
продиктовано потребою єдності для
виживання соціуму; збалансованість
прав та обов’язків тощо [12, 177–178].
Таким чином, враховуючи культур"
ну специфіку, історичні реалії та інші
чинники, можна сказати, що, переваж"
но, певній цивілізації властива певна
модель держави: Західній — лібераль"
на, Православній — етатистська.
Варто наголосити, що претензії ета"
тистських держав є більш справедли"
вими, ніж ліберальних, адже вони при"
наймні є офіційними організаціями,
що представляють інтереси свого на"
роду, на відміну від влади капіталу, що
служить виключно власним егоїстич"
ним цілям (з цього також випливає
висновок, що навіть державам Західної
цивілізації варто поширювати елемен"
ти етатизму, аби уберегти державну
владу і суспільство від остаточного
підкорення владі капіталу).
Отже, сучасними є як ефективно
діючі ліберальні держави Заходу
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(в яких також помітне зростання ролі
держави за кризових умов), так і ефек"
тивно діючі сильні етатистські держа"
ви. Перші більш популярні, тому їм
приділено багато уваги, тоді як другі
незаслужено її позбавлені. Зупинимо"
ся детальніше на єстві етатистської
держави як виду сучасної держави.
Як відзначає Л. Мамут, ідея «інте"
ресу держави» виступає тим відправ"
ним пунктом, рухаючись від котрого
можна буде вийти також і на інші клю"
чові позиції етатизму та розглянути їх
[13, 114–115]. Тож своєрідною форму"
лою етатизму є теза «влада для держа"
ви», що слід розуміти як необхідність
розширення повноважень державної
влади в інтересах держави і су"
спільства.
Ще Платон, Арістотель, Н. Ма"
кіавеллі, Г. Гегель вважали державу най"
вищим благом людства, хоча сам термін
«етатизм» (від фр. l’etat — держава) ви"
ник лише у 1880"х рр. для означення до"
ктрини, яка вимагає максимального по"
силення впливу держави і розширення
повноважень її органів. При цьому слід
відзначити, що етатистська ідеологія є
антиподом анархізму і народовладдя, і
розглядає державу як найвищий ре"
зультат і мету суспільного розвитку,
обґрунтовує необхідність її втручання в
економічне і політичне життя суспіль"
ства та ін. [14, 367].
Ідеї етатизму можна простежити в
багатьох політичних доктринах, вони
значною мірою були пов’язані з об"
ґрунтуванням і захистом абсолютизму
(Ж. Боден, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс та
ін.).
Етатизм є близьким до консерва"
тизму й авторитаризму і протистав"
ляється анархізму, лібералізму, демо"
кратії та іншим течіям, які виступають
за послаблення державної влади,
надмірне поширення свободи, егаліта"
ризму, народовладдя тощо.
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Виправдання етатистської держави
було подане ще Т. Гоббсом, який вва"
жав, що навіть тиранічна влада краща
за неприборкані конфлікти приватних
інтересів і породжену ними смуту
соціальної анархії [15].
Етатистська ідеологія сформувала"
ся у ХІХ ст. як реакція у відповідь на
програму лібералізму. Мислителі тієї
епохи протиставили лібералізму на"
ступні ідеї, що сьогодні стали класич"
ними принципами етатизму:
• головуюча роль держави у ду"
ховних, політичних та економічних
процесах, а також у галузі правотво"
рення;
• держава є джерелом розвитку;
• необхідність активного впливу
на всі сфери суспільного буття внаслі"
док відсутності у суспільства здат"
ності до справедливого самоуправ"
ління;
• державний інтервенціонізм —
політика державного регулювання
соціально"економічних процесів;
• патерналізм [16, 115–116] та ін.
Загалом можна сказати, що ета"
тистська держава — це держава, що
втілює основні риси етатистської ідео"
логії. Тож, враховуючи викладене, ета"
тистська держава — це сильна елітар"
на патерналістська держава, яка тяжіє
до консерватизму й авторитаризму та
претендує на роль визначальної полі"
тичної цінності громадянського су"
спільства, проголошує пріоритетність
своїх інтересів, позиціонує себе вище
волеустановленого права, активно
впливає на економічну, політичну та
інші сфери соціального буття.
Фактично етатистська держава,
держава, що значною мірою оформ"
лює буття суспільства й керує ним,
являє собою торжество порядку над
хаосом, загального суспільного інте"
ресу над плутократичним та егоїстич"
ним.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ЕТАТИСТСЬКА ДЕРЖАВА ЯК ВИД СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Таким чином, ми дійшли таких вис"
новків:
• критерієм, що дає змогу вважа"
ти державу сучасною, є її ефективність і
відповідність умовам сучасності як пев"
ного конкретно"історичного періоду;
• враховуючи, що найбільш усе"
загальним явищем сьогодення є гло"
балізація, сучасними слід вважати ті
держави, які спроможні ефективно
діяти в її умовах. При цьому, переваж"

но, певній цивілізації, залежно від її
культурних, історичних та інших особ"
ливостей, властивий певний тип дер"
жави: Західній цивілізації — лібераль"
ний, Православній — етатистський;
• етатистська держава як вид
сучасної держави претендує на роль
визначальної політичної цінності гро"
мадянського суспільства, стає над по"
зитивним правом та активно впливає
на всі сфери соціального буття.
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Рекомендовано до друку кафедрою теорії держави і права Одеської національ
ної юридичної академії.
Джолос С. В. Етатистська держава як вид сучасної держави
Анотація. У статті визначено, що основним критерієм, який дозволяє назвати державу
сучасною, є її ефективність в умовах сьогодення та відповідність потребам часу. Також окрес%
лено певні особливості й види сучасних держав, які загалом можуть бути класифіковані на лібе%
рально%демократичні та етатистські. У статті також охарактеризовано етатистську державу як
вид сучасної держави.
Ключові слова: глобалізація, етатизм, етатистська держава, ліберально%демократична дер%
жава, сучасність.
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Джолос С. В. Этатистское государство как вид современного государства
Аннотация. В статье определено, что основным критерием, который позволяет назвать
государство современным, является его эффективность в условиях современности и соответст%
вие потребностям времени. Также установлены определенные особенности и виды современ%
ных государств, которые в целом могут быть классифицированы на либерально%демократиче%
ские и этатистские. В статье также охарактеризовано этатистское государство как вид совре%
менного государства.
Ключевые слова: глобализация, либерально%демократическое государство, современ%
ность, этатизм, этатистское государство.
Dzholos S. Etatistic state as a type of modern state
Annotation. The article is devoted to the definition of modern state. Author thinks that effective%
ness under the modern conditions is the main feature of modern state. Author also defined some
features and kinds of modern state (liberal%democratic and etatistic state). Etatistic state was also
analyzed as a type of modern state.
Key words: contemporaneity, etatism, etatistic state, globalization, liberal%democratic state.
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Р

озвиток суспільства зумовлений
підвищеною ймовірністю виник"
нення різноманітних ризиків.
Наслідком реалізації ризиків є завдан"
ня шкоди майновим інтересам особи —
загибель майна, неотримання прибут"
ку, втрата працездатності, інші не пе"
редбачувані витрати. Одним із засобів
захисту інтересів фізичних і юридич"
них осіб є страхування.
Страхування як об’єктивна еко"
номічна категорія здатне існувати за
будь"якої правової системи. Водночас
ідея страхування, усвідомлена суспіль"
ством, втілюється у поняття страху"
вання. Розуміння страхування на кон"
кретному етапі розвитку суспільства
законодавець вкладає у законодавче
визначення поняття страхування.
Вплив абстрактного поняття страху"
вання на страхування реальне зумов"
лює розвиток страхування від просто"
го розподілу збитків до захисту страхо"
вих інтересів особи.
Становлення ринкових відносин в
Україні, відмова держави від моно"
полії на страхування, викликають не"
обхідність критичного переосмислен"
ня ідеї страхування, з’ясування його
правової природи, уточнення законо"
давчого визначення поняття страху"
вання у сучасних умовах.

У фаховій літературі відсутні єдині
підходи до визначення поняття стра"
хування. Страхування визначається
як вид господарської діяльності [1,
20], система економічних відносин [2,
33], особлива форма і сфера діяльності
[3, 47], різновид людської діяльності
[4, 12], соціально"економічний засіб
захисту [5, 6], відносини з приводу
формування та використання грошо"
вого фонду [6, 29].
Метою статті є удосконалення пра"
вового регулювання страхування, зок"
рема шляхом здійснення аналізу і
з’ясування проблем законодавчого
визначення поняття страхування.
Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про страхування» від 7 березня
1996 р. (далі — Закон) страхування
визначається як вид цивільно"право"
вих відносин щодо захисту майнових
інтересів фізичних осіб та юридичних
осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених до"
говором страхування або чинним за"
конодавством, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом спла"
ти фізичними особами та юридични"
ми особами страхових платежів (стра"
хових внесків, страхових премій) та
доходів від розміщення коштів цих
фондів.
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З огляду на зміст ст. 1 Закону ви"
дається можливим виокремити такі
складові законодавчого визначення
поняття страхування:
1) вид цивільно"правових відно"
син;
2) захист майнових інтересів фі"
зичних осіб та юридичних осіб;
3) захист майнових інтересів у
разі настання певних подій (страхових
випадків);
4) грошові фонди, що формують"
ся шляхом сплати фізичними та юри"
дичними особами страхових платежів
та доходів від розміщення коштів цих
фондів.
1. Визначаючи страхування ви"
дом тільки цивільно"правових відно"
син, законодавець, на нашу думку, ви"
являє певну непослідовність. ГК Ук"
раїни (далі — ГК) містить, зокрема, § 2
глави 35 ГК, який має назву «Страху"
вання», а ст. 352 ГК, розташована у за"
значеному параграфі, відповідно має
назву «Страхування у сфері господа"
рювання». Враховуючи ту обставину,
що відповідно до ст. 1 ГК вказаний Ко"
декс регулює господарські відносини і
містить статті, положення яких спря"
мовані на врегулювання відносин у
сфері страхування, визначення стра"
хування у ст. 1 Закону видом тільки
цивільно"правових відносин видаєть"
ся не зовсім коректним і виправданим.
Крім того, положення ст. 352 ГК фак"
тично містять визначення страхової
діяльності, а не страхування.
2. Наступною складовою законо"
давчого визначення поняття страху"
вання є положення про те, що страху"
вання є захистом майнових інтересів
фізичних та юридичних осіб. Перелік
майнових інтересів, які підлягають за"
хисту, можливо визначити з огляду на
зміст положень ст. 4 Закону — «Пред"
мет договору страхування». Необхідно
зауважити, що зазначена ст. 4 Закону
196

до 27 квітня 2007 р. мала назву
«Об’єкти страхування». Змінивши на"
зву ст. 4 Закону «Об’єкти страхуван"
ня» на «Предмет договору страхуван"
ня» і залишивши майже без змін зміст
вказаної статті, законодавець фактич"
но ототожнив об’єкти страхування із
предметом договору страхування. Та"
ка позиція законодавця видається не
зовсім коректною. Об’єкти страхуван"
ня як загальне і предмет договору
страхування як окреме не є і не мо"
жуть бути тотожними. Майнові інте"
реси як об’єкт страхування, набуваю"
чи юридичної форми, конкретизують"
ся в договорі страхування. Проста
зміна назви ст. 4 Закону не перетвори"
ла об’єкти страхування на предмет до"
говору страхування. Об’єкти страху"
вання існують незалежно від предмета
договору страхування. Таким чином,
зміна назви ст. 4 Закону без зміни
змісту зазначеної статті видається не
зовсім доцільною. Водночас у кон"
тексті аналізу такої складової законо"
давчого визначення поняття страху"
вання, як захист майнових інтересів,
привертає увагу глава 3 ЦК України
(далі — ЦК), яка має назву «Захист
цивільних прав та інтересів». У зазна"
ченій главі ЦК відсутні положення
про захист майнових інтересів страхо"
виками. Способи захисту цивільних
прав та інтересів, визначені у поло"
женнях статей глави 3 ЦК, зумовлені
наявністю факту порушення зазначе"
них інтересів і відповідно наявністю
суб’єкта порушника — фізичної або
юридичної особи. На противагу, за"
хист майнових інтересів у сфері стра"
хування (страховий захист) не завжди
зумовлений фактом порушення і
здійснюється протягом усього строку
дії договору страхування, а певні види
страхування, зокрема страхування
майна, життя, передбачають захист
майнових інтересів у разі настання
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певних подій, які не залежать від волі
суб’єктів (повінь, землетрус, град та
ін.). Таким чином, на нашу думку, за"
хист майнових інтересів у контексті
страхування є окремим самостійним
способом захисту майнових інтересів
(страховим захистом), а страхування є
організаційно"правовою формою та"
кого захисту. Крім того, необхідно за"
уважити, що використання законодав"
цем терміна «майнові інтереси» ви"
дається не зовсім логічним. З майном
пов’язана переважна більшість майно"
вих інтересів, але не всі такі майнові
інтереси є об’єктом страхування. З
майном можуть бути пов’язані й осо"
бисті немайнові інтереси. Для надання
майновим інтересам статусу об’єкта
страхування необхідна наявність стра"
хового інтересу. Звідси постає питан"
ня тотожності або співвідношення
майнових і страхових інтересів. На на"
ше переконання, майнові інтереси, зу"
мовлені страховим інтересом, набува"
ють статусу страхових інтересів.
Відтак, усі страхові інтереси є майно"
вими інтересами, але не всі майнові ін"
тереси є страховими інтересами. Стра"
ховий інтерес, спочатку як суб’єктив"
не, переходить в об’єктивне — страхові
інтереси, які є об’єктом страхування
або об’єктом страхових правовідно"
син. Поєднанням в об’єкті страхуван"
ня страхового інтересу, як складової
суб’єктивного права і майнових інте"
ресів, які через страховий інтерес на"
бувають статусу страхових інтересів,
як об’єкта страхування, досягається
реалізація мети страхування — захист
страхових (майнових) інтересів стра"
хувальника.
3. У положеннях ст. 1 Закону і
ст. 352 ГК зазначено, що страхування
здійснюється на випадок настання
певної події (страхового випадку). Не"
обхідно зауважити, що не настання
певної події (страхового випадку) не
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

означає відсутність страхового захис"
ту протягом дії договору страхування
[7, 30]. Таким чином, у контексті зако"
нодавчого визначення поняття стра"
хування зумовлення захисту майно"
вих інтересів настанням певної події
видається не зовсім коректним.
4. З урахуванням змісту поло"
жень ст. 1 Закону і ст. 352 ГК необ"
хідно дійти висновку, що страхування
як захист майнових інтересів зумовле"
не грошовими фондами. Положення,
присвячені грошовим фондам, фак"
тично становлять половину обсягу за"
конодавчого визначення страхування.
На думку Р. Юлдашева [8, 26] витоки
розуміння спеціального грошового
(страхового) фонду як головної умови
здійснення страхування містяться у
працях К. Маркса «Капітал» і «Крити"
ка Готської програми». Необхідно за"
уважити, що К. Маркс, аналізуючи
процес розширеного відтворення, зок"
рема вказує, що постійний капітал
підпадає під час процесу відтворення,
у речовому відношенні, випадковос"
тям і небезпекам, які можуть його
зменшити. Відповідно до цього части"
на прибутку слугує страховим фондом
[9, 853]. На нашу думку, у цьому ви"
падку, К. Маркс просто показав, що
перетворення прибутку у капітал оз"
начає ніщо інше, як використання час"
тини надлишкової праці на утворення
нових засобів виробництва. Робітник,
крім праці, спрямованої на придбання
безпосередніх життєвих засобів, за"
трачує працю на виробництво засобів
виробництва, і ця надлишкова праця
(у цьому випадку так званий страхо"
вий фонд) привласнюється тим, хто не
працює. Привласнення надлишкової
праці (страхового фонду) як еко"
номічний чинник, на наше переконан"
ня, не може слугувати вагомим аргу"
ментом на користь зумовленості стра"
хування страховим фондом саме у
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контексті правового визначення стра"
хування.
У «Критиці Готської програми», на"
водячи перелік необхідних відраху"
вань із сукупного суспільного продук"
ту, К. Маркс, зокрема, вказує на ре"
зервний або страховий фонд для стра"
хування від нещасних випадків і
стихійних лих [10, 18]. У зазначеній
праці К. Маркс розглядає резервний
або страховий фонд як відрахування із
сукупного суспільного продукту у
суспільстві, заснованому на спільному
(колективному) володінні засобами
виробництва — перша фаза комуні"
стичного суспільства. У контексті пра"
вового визначення страхування поши"
рення положень про страховий фонд у
комуністичному суспільстві на су"
часні, власне, капіталістичні відноси"
ни в Україні, які характеризуються, зо"
крема, монополією підприємницьких
страхових товариств на страхування,
видається не зовсім правильним.
Крім того, саме з правової точки зо"
ру страховий фонд не належить до
сутності страхування, а слугує засо"
бом досягнення мети страхування.
Страхування може здійснюватись і без
створення страхового фонду (напри"
клад, корпорація «Ллойд») [7, 22].
Можливість здійснення страхування
без створення страхового фонду саме і
свідчить про неналежність страхового
фонду до сутності страхування. Адже
до сутності речі чи явища не належить

те, без чого вони можуть існувати [11,
65]. З правової точки зору страховий
фонд взагалі не має жодного значення,
оскільки страховик відповідає за свої"
ми зобов’язаннями, що випливають із
договору страхування усім своїм май"
ном [7, 20]. Таким чином, законодавче
визначення страхування у частині зу"
мовлення страхування грошовими
фондами видається не зовсім корект"
ним.
Отже, аналіз змісту положень ст. 1
Закону дає змогу дійти висновку, що
законодавче визначення поняття
страхування містить складові, які не
відображають правову природу стра"
хування, що призводить до право"
описовості, внутрішньої суперечності,
втрати загальності, а відтак, і певної
теоретичної дефектності.
З метою удосконалення законодав"
чого визначення поняття страхування
видається доцільним запропонувати:
1) визначити страхування не видом
цивільно"правових відносин, а більш
широким поняттям «відносини»;
2) ввести у науковий обіг поняття
«страхові інтереси» як правову кате"
горію; 3) вважати страхування органі"
заційно"правовою формою захисту
страхових інтересів; 4) ст. 1 Закону ви"
класти у такій редакції: «Поняття
страхування. Страхування — це відно"
сини щодо захисту страхових інте"
ресів фізичних та юридичних осіб».
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П

ід справами, що виникають із
шлюбних правовідносин, слід
розуміти ті категорії справ, які
згідно з ч. 3 ст. 234 та ч. 1 ст. 256 Ци"
вільного процесуального кодексу
України від 18 березня 2004 р. (далі —
ЦПК України) [2] розглядаються в по"
рядку окремого провадження. Це
справи про: надання права на шлюб,
розірвання шлюбу за заявою подруж"
жя, яке має дітей, встановлення режи"
му окремого проживання за заявою
подружжя, а також справи про вста"
новлення фактів: реєстрації шлюбу,
реєстрації розірвання шлюбу, прожи"
вання однією сім’єю чоловіка та жінки
без шлюбу, які є фактами, що мають
юридичне значення.
Чинним цивільним процесуальним
законодавством не закріплено особли"
востей порушення в суді вказаних
категорій справ, а тому дослідження
цього питання є предметом статті, зва"
жаючи на необхідність урегулювання
невирішених питань з метою утвер"
дження єдиної судової практики.
Зважаючи на те, що справи, які ви"
никають із шлюбних правовідносин,
передбачені ч. 3 ст. 234 ЦПК України,
вперше були віднесені до справ окре"

мого провадження, на сьогодні питан"
ня порушення в суді цих справ є недо"
статньо дослідженим. Хоча справи про
встановлення фактів реєстрації шлю"
бу, реєстрації розірвання шлюбу та
проживання однією сім’єю чоловіка та
жінки без шлюбу розглядалися в по"
рядку окремого провадження і до
прийняття нового ЦПК України, про"
те все ще залишаються невирішеними
окремі питання порушення вказаних
категорій справ у суді, зумовлені їх
особливостями.
Окремі напрацювання з питань по"
рушення в суді вказаних категорій
справ знаходимо у працях вітчизня"
них учених: С. Бичкової, А. Болхові"
тінової, І. Жилінкової, З. Ромовської,
Т. Федосєєвої, С. Фурси та ін. Проте
ґрунтовне дослідження цієї проблеми
вченими не проводилося.
Метою цієї статті є з’ясування пи"
тання про те, хто може бути заявником
у справах, що виникають із шлюбних
правовідносин, вивчення проблем ци"
вільної процесуальної дієздатності,
з’ясування можливості представни"
цтва, проблем підсудності тощо.
У порядку окремого провадження
справи, що виникають із шлюбних

© М. Німак, 2010
200

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ШЛЮБНИХ ПРАВОВІДНОСИН

правовідносин, порушуються в суді з
ініціативи заявника, можливість участі
якого в розгляді справи судом зумов"
люється наявністю в нього цивільної
процесуальної дієздатності, тобто
здатності особисто здійснювати ци"
вільні процесуальні права та виконува"
ти свої обов’язки в суді. Відповідно до
ч. 1 ст. 29 ЦПК України цивільну про"
цесуальну дієздатність мають фізичні
особи, які досягли повноліття. Згідно з
ч. 2 цієї статті неповнолітні особи
віком від 14 до 18 років, а також особи,
цивільна дієздатність яких обмежена,
можуть особисто здійснювати цивільні
процесуальні права та виконувати
обов’язки в суді у справах, що виника"
ють із відносин, у яких вони особисто
беруть участь. Оскільки шлюбні відно"
сини — це та сфера відносин, у якій
суб’єкти беруть участь виключно осо"
бисто, то доходимо висновку, що у
справах, які виникають із шлюбних
правовідносин, неповнолітні та обме"
жено дієздатні особи можуть і повинні
особисто здійснювати свої процесу"
альні права та обов’язки.
Так, наприклад, у справах про на"
дання права на шлюб відповідно до ч. 2
ст. 23 Сімейного кодексу України від
10 січня 2002 р. (далі — СК України)
[1] особи, які досягли 14 років, мають
право звертатися до суду із заявою про
надання їм права на шлюб. Відповідно
до ч. 3 ст. 29 ЦПК України у разі реєст"
рації шлюбу фізичної особи, яка не до"
сягла повноліття, вона набуває
цивільної процесуальної дієздатності з
моменту реєстрації шлюбу. Отже, по"
давати заяву про розірвання шлюбу за
заявою подружжя, яке має дітей, чи за"
яву про встановлення режиму окремо"
го проживання подружжя також ма"
ють право неповнолітні особи.
Малолітні особи не можуть висту"
пати заявниками у справах, що вини"
кають із шлюбних правовідносин, ні
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особисто, ні через своїх законних
представників, оскільки шлюбні пра"
вовідносини — це правовідносини,
суб’єктами в яких виступає лише
подружжя (у тому числі майбутнє по"
дружжя) або фактичне подружжя. По"
дружжям є особи, які уклали шлюб чи
мають намір його укласти. Відповідно
ж до ч. 2 ст. 23 СК України найнижчий
вік, з якого можна укладати шлюб, це
14 років, тобто вік, з якого, відповідно
до ч. 2 ст. 6 СК України, особа вва"
жається неповнолітньою. Винятком у
цьому випадку можуть бути справи
про встановлення факту проживання
однією сім’єю без шлюбу, оскільки за"
коном не передбачено віку, з якого во"
но допускається, а тому можливими є
випадки спільного проживання без
шлюбу особою, яка не досягла 14 ро"
ків, і виникнення в неї необхідності
встановити в суді факт спільного про"
живання. Проте відповідно до ст. 29
ЦПК України малолітні особи не мо"
жуть особисто здійснювати цивільні
процесуальні права та обов’язки, а то"
му від їх імені виступатимуть законні
представники.
Недієздатні особи не можуть висту"
пати заявниками ні особисто, ні через
представника, оскільки зазначені ка"
тегорії справ передбачають вираження
взаємної згоди подружжя, мають ви"
ключно особистий характер і можуть
порушуватися в суді тільки за волею
їх безпосередніх учасників, тобто по"
дружжя. Так, відповідно до ч. 3 ст. 39
СК України шлюб, зареєстрований з
недієздатною особою, є недійсним, а
тому недієздатна особа не може висту"
пати заявником у справах про надання
права на шлюб. Згідно з ч. 5 ст. 110 СК
України опікун має право подати по"
зов про розірвання шлюбу, якщо цього
вимагають інтереси того з подружжя,
хто визнаний недієздатним. Отже,
розірвати шлюб між подружжям, один
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з яких є недієздатним, можна лише в
порядку позовного провадження. За"
стосовуючи аналогію закону, доходи"
мо такого самого висновку і в справах
про встановлення режиму окремого
проживання подружжя.
У справах про встановлення факту
проживання однією сім’єю чоловіка та
жінки без шлюбу, факту реєстрації
шлюбу, розірвання шлюбу видається
можливим звернення до суду опікуна
недієздатної особи, яка є учасником
шлюбних відносин. У справах про
встановлення факту реєстрації шлюбу,
розірвання шлюбу вирішуються не
стільки особисті питання подружжя,
скільки сам факт існування такої
реєстрації, що може мати юридичне
значення, наприклад, для надання
соціальної допомоги чи оформлення
права на спадщину після смерті дру"
жини (чоловіка) недієздатної особи.
Аналогічно і в справах про встанов"
лення факту проживання однією
сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
можливість звернення до суду опікуна
недієздатної особи може бути зумов"
лена, наприклад, необхідністю оформ"
лення спадщини недієздатною особою
після смерті особи, з якою він (вона)
проживали спільно без шлюбу.
Заявником у справах, що виника"
ють із шлюбних правовідносин, може
виступати особа, для якої встановлен"
ня того чи іншого факту буде мати
певні правові наслідки. Заявником у
справах про надання права на шлюб є
лише фізична особа у віці від 14 до
17 років (для жінок) і до 18 років (для
чоловіків). Звертатися до суду з цією
заявою не можуть ні батьки непо"
внолітньої особи, ні будь"які інші осо"
би, оскільки укладення шлюбу та
вирішення пов’язаних з цим питань
потребує самостійного волевиявлення
особи, яка має намір укласти шлюб, а
отже її участь у справі є обов’язковою.
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У справах про надання права на
шлюб між рідною дитиною усиновлю"
вача та усиновленою ним дитиною або
між дітьми, які були усиновлені ним,
заявниками можуть виступати особи,
які бажають укласти шлюб, подаючи
спільну заяву, що дасть змогу суду пе"
реконатися у взаємному волевияв"
ленні осіб на укладення шлюбу.
Особливістю справ про розірвання
шлюбу за заявою подружжя, яке має
дітей, та справ про встановлення ре"
жиму окремого проживання є мно"
жинність на стороні заявника, тобто
звернутися до суду може лише по"
дружжя. Питання розірвання шлюбу
та встановлення режиму окремого
проживання є виключно особистими,
які повинні вирішуватися самим по"
дружжям. Відповідно до ч. 3 ст. 109
СК України суд ухвалює рішення про
розірвання шлюбу, якщо буде встанов"
лено, що це відповідає дійсній волі
дружини та чоловіка, що можна вста"
новити виключно внаслідок безпосе"
реднього спілкування із самим по"
дружжям. Більше того, при розірванні
шлюбу чи встановленні режиму окре"
мого проживання подружжя вирішує
питання щодо утримання та вихован"
ня своїх дітей, а хто ж як не самі бать"
ки можуть якнайкраще знати та забез"
печити інтереси своїх дітей. Отже,
участь заявників у справах про
розірвання шлюбу за заявою подруж"
жя, яке має дітей, та встановлення ре"
жиму окремого проживання подруж"
жя є обов’язковою.
На думку деяких авторів, у справах
про надання права на шлюб неможли"
вим є законне представництво заявни"
ка [4, 96]. Слід зауважити, що автор
керується положеннями ч. 1 ст. 38
ЦПК України про те, що заявники у
справах окремого провадження мо"
жуть брати участь у справі особисто
або через представника. Проте, як бу"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ШЛЮБНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ло зазначено, участь заявників за ци"
ми категоріями справ є обов’язковою,
але можливим видається залучення до
участі у справі на підставі ч. 2 ст. 29
ЦПК України законних представників
заявника, що зумовлено необхідністю
надавати правову допомогу їх підо"
пічним. Крім того, батьки (усиновлю"
вачі) чи піклувальники залучаються
до участі у справі як заінтересовані
особи, з метою надання згоди на укла"
дення шлюбу.
Аналогічно і в справах про розір"
вання шлюбу за заявою подружжя чи
встановлення режиму окремого про"
живання, за умови обов’язкової участі
у справі заявника, допускається мож"
ливість залучення до справи його
представника.
Пленум Верховного суду України у
своїй Постанові «Про практику засто"
сування судами законодавства при
розгляді справ про право на шлюб,
розірвання шлюбу, визнання його
недійсним та поділ спільного майна
подружжя» від 21 грудня 2007 р. № 11
[3] не передбачає можливості пред"
ставництва у справах про розірвання
шлюбу. Проте висновки Пленуму ви"
даються не цілком справедливими,
оскільки у справах про надання права
на шлюб [4, 97], розірвання шлюбу за
заявою подружжя, яке має дітей, та
встановлення режиму окремого про"
живання за заявою подружжя ви"
дається доцільним залучення до участі
у справі договірного представника за"
явника з огляду на те, що участь пред"
ставника у справі не замінює заявни"
ка, а є необхідною з метою забезпечен"
ня юридичної частини справи, тобто
надання допомоги заявнику в скла"
данні заяви, зібранні доказів у справі,
вирішення інших процесуальних пи"
тань під час розгляду справи. При"
сутність у справі представника не пе"
решкоджає можливості залучити до
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участі у справі й заявника. Оскільки
згідно з ч. 3 ст. 235 ЦПК України
справи окремого провадження розгля"
даються судом із додержанням загаль"
них правил, встановлених ЦПК Украї"
ни, то доходимо висновку, що викли"
кати заявника для особистих пояснень
можна і тоді, коли у справі бере участь
його представник (п. 4 ч. 1 ст. 169
ЦПК України). Отже, представник
може залучатися до участі у справі,
але участь заявника за вказаними
категоріями справ є обов’язковою,
оскільки суд ухвалює рішення зважа"
ючи на інтереси заявників та їх дітей, а
ці питання можуть бути з’ясовані ли"
ше в результаті безпосереднього
спілкування із заявником.
Із заявами про встановлення факту
реєстрації шлюбу, реєстрації розірван"
ня шлюбу до суду може звернутися по"
дружжя або один з них. Як справедли"
во зазначає С. Бичкова, подати заяву
про встановлення факту реєстрації
шлюбу (розірвання шлюбу) може й
інша заінтересована особа (колишній
чоловік (дружина), син (дочка) по"
дружжя чи інша особа при вирішенні
питання про наявність права на спад"
щину) [12, 547]. Участь заявника за ци"
ми категоріями справ не є обов’язко"
вою, оскільки ці справи стосуються не
стільки вирішення особистих питань
сім’ї, скільки доведення факту існуван"
ня реєстрації шлюбу чи його розірван"
ня. З огляду на це заявник може брати
участь у розгляді справи цієї категорії
особисто або через представника.
Заявниками у справах про встанов"
лення факту проживання однією
сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
можуть бути як обидва з такого фак"
тичного подружжя, так і один з них.
Проте справедливою є пропозиція,
висловлена в юридичній літературі,
про можливість встановлення цього
факту в разі смерті обох із подружжя
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за заявою їх спільних дітей та інших
осіб, для яких встановлення цього
факту породжує виникнення, зміну
або припинення особистих майнових
чи немайнових прав [6, 96; 7, 85; 10,
21].
Спільними дітьми чоловіка та жін"
ки, які проживають однією сім’єю, слід
вважати дітей, що походять від них.
Походження дитини від матері визна"
чається на підставі документа закладу
охорони здоров’я про народження нею
дитини (ч. 1 ст. 125 СК України). По"
ходження дитини від батька визна"
чається за заявою матері та батька ди"
тини; за заявою чоловіка, який вважає
себе батьком дитини; за рішенням су"
ду про визнання батьківства (ч. 2
ст. 125 СК України). На підставі цих
заяв чи рішення суду орган державної
реєстрації актів цивільного стану ви"
дає свідоцтво про народження, яке є
підтвердженням того, що вказана у
ньому дитина є спільною дитиною чо"
ловіка та жінки, які проживають од"
нією сім’єю без шлюбу.
Обов’язковою передумовою права
на звернення до суду в справах про
встановлення фактів є наявність у
факту, що встановлюється, юридично"
го значення, тобто з’ясування мети йо"
го встановлення. Таким чином, щоб
дати остаточну відповідь на питання
про те, чи можуть спільні діти чо"
ловіка та жінки, які проживали однією
сім’єю без шлюбу, та інші особи, для
яких встановлення цього факту поро"
джує виникнення, зміну або припи"
нення особистих майнових чи немай"
нових прав, звертатися до суду за вста"
новленням факту проживання чо"
ловіка та жінки однією сім’єю без
шлюбу, слід з’ясувати мету встанов"
лення ними такого факту.
Якщо жінка та чоловік проживають
однією сім’єю, але не перебувають у
шлюбі між собою, майно, набуте ними
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за час спільного проживання, нале"
жить їм на праві спільної сумісної
власності (ч. 1 ст. 74 СК України). Про"
те для того, щоб визнати майно
спільною сумісною власністю цих осіб,
необхідно встановити в суді факт їх
проживання однією сім’єю без шлюбу.
Поширення на майно чоловіка та
жінки, які проживали спільно без шлю"
бу, режиму спільної сумісної власності
має важливе юридичне значення при
спадкуванні майна їх спільними дітьми
в тих випадках, коли право власності на
це майно оформлено лише на одну з
осіб, які проживали спільно без шлюбу.
Отже, доходимо висновку, що спільні
діти чоловіка та жінки, які проживали
однією сім’єю без шлюбу, мають право
звертатися до суду за встановленням
факту проживання їхніми батьками
однією сім’єю без шлюбу.
Видається можливим звернення до
суду за вказаною категорією справ не
лише спільних дітей чоловіка та жін"
ки, а й власних дітей кожного з них,
оскільки у випадку, коли право влас"
ності на майно, набуте за час спільного
проживання, оформлено, наприклад,
на чоловіка, а першою померла жінка,
то її власні діти набуватимуть права на
спадкування її частки в цьому майні
лише у разі, якщо буде встановлено
факт спільного проживання їх матері з
цим чоловіком.
Звернення до суду дітей осіб, які
проживали однією сім’єю без шлюбу,
видається можливим також у тих ви"
падках, коли померла тільки одна з
осіб, які проживали однією сім’єю без
шлюбу, а інша, хоча і не заперечує
факт їх спільного проживання, але
особисто до суду не звертається, ос"
кільки невстановлення цього факту
позбавлятиме їх права на спадкування
частки після померлої особи.
Іншими особами, для яких встанов"
лення цього факту породжує виникнен"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ШЛЮБНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ня, зміну або припинення особистих
майнових чи немайнових прав, можуть
виступати, наприклад, інші (крім дітей)
спадкоємці чоловіка та жінки, які про"
живали однією сім’єю без шлюбу, або їх
утриманці, оскільки встановлення фак"
ту має для них таке ж юридичне значен"
ня, як і для дітей подружжя.
У тих випадках, коли обидві особи,
які проживали однією сім’єю без шлю"
бу, живі, вони особисто повинні звер"
татися до суду за встановленням вка"
заного факту. У такому випадку їх
участь у справі є обов’язковою,
оскільки одним із важливих доказів
існування факту проживання однією
сім’єю чоловіка та жінки є особисті по"
яснення цих осіб, і лише на підставі їх
оцінки в сукупності з іншими доказа"
ми у справі суд ухвалює відповідне
рішення. З метою надання правової
допомоги участь у справі може брати
їх представник за умови обов’язкової
участі у справі заявників.
Якщо із заявою звертаються по"
внолітні діти чоловіка та жінки або
інші особи, для яких встановлення
цього факту породжує виникнення,
зміну або припинення особистих май"
нових чи немайнових прав, видається
можливим залучення до участі у
справі представника, оскільки вони не
брали особистої участі у цих відноси"
нах. Неповнолітні чи малолітні діти та
недієздатні особи чи особи, обмежені в
дієздатності, не мають права звертати"
ся до суду особисто, оскільки вони не
наділені цивільною процесуальною
дієздатністю в повному обсязі та в цих
відносинах не беруть особистої участі,
а тому від їх імені виступатимуть за"
конні представники.
Керуючись загальними положення"
ми ЦПК України, заяви у справах, що
виникають із шлюбних правовідно"
син, подаються до суду за місцем про"
живання заявника.
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Відповідно до ч. 1 ст. 28 СК України
заява про реєстрацію шлюбу по"
дається до будь"якого державного ор"
гану РАЦСу, а також, зважаючи на
подібність справ про надання права на
шлюб із справами про надання непо"
внолітній особі повної цивільної
дієздатності та враховуючи положен"
ня ч. 7 ст. 8 ЦПК України про аналогію
закону, видається доцільним, щоб за"
ява про надання права на шлюб пода"
валася до суду за місцем проживання
заявника.
У тих випадках, коли у справах, що
виникають із шлюбних правовідно"
син, до суду звертається подружжя (у
тому числі фактичне подружжя), за
умови, що місце проживання у них
спільне, заява подається за їх
спільним місцем проживання. У тих
випадках, коли місце проживання чо"
ловіка та дружини не збігається
доцільно подавати заяву до суду за
місцем проживання того з подружжя,
з яким проживають діти, а у випадках,
коли немає дітей — на вибір подружжя
за місцем проживання будь"кого з них.
Якщо один з подружжя за станом здо"
ров’я чи з інших поважних причин не
може виїхати до місця проживання
другого з подружжя, за домовленістю
між ними справа може розглядатися
за місцем проживання того з подруж"
жя, хто не може виїхати до місця про"
живання іншого з подружжя.
Заяви у справах, що виникають із
шлюбних правовідносин, подаються
до суду в письмовій формі. Заява по"
винна містити відомості, передбачені
ст. 119 ЦПК України, з урахуванням
особливостей зазначених категорій
справ. Заява має бути підписана заяв"
ником. Якщо заява подається подруж"
жям, кожен з них повинен підписати її
особисто.
Із заявою про надання права на
шлюб звертається особа, яка має намір
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укласти шлюб. Якщо шлюбного віку
не досягли ні наречений, ні наречена,
то вони можуть звернутися до суду із
спільною заявою або, як пропонується
в юридичній літературі, подати до су"
ду окремі заяви, а тоді об’єднати спра"
ви в одне провадження [8, 72; 9, 91].
Розглядати питання про надання пра"
ва на один і той самий шлюб в одному
провадженні доцільно з огляду на те,
що це сприятиме об’єктивному вста"
новленню відповідності укладення
шлюбу інтересам заявників та значно
спрощуватиме процедуру розгляду
цієї справи, оскільки зникатиме не"
обхідність виклику до суду одних і тих
самих заінтересованих осіб та з’ясу"
вання тих самих обставин двічі.
У заяві про надання права на шлюб
необхідно зазначати прізвище, ім’я,
по"батькові особи, з якою передба"
чається реєстрація шлюбу, оскільки
надання права на шлюб повинно
відповідати інтересам заявника, а
встановити це можна лише по відно"
шенню до конкретної особи. Крім то"
го, доцільно у заяві зазначати про те,
що не існує обставин, які перешкоджа"
ють укладенню шлюбу, котрі передба"
чені ст. 26 СК України; що нареченим
відомо про сімейний стан один одного
і наявність дітей.
Доцільно запозичити досвід зако"
нодавства Латвії [11] щодо подання
разом із заявою про надання права на
шлюб медичної довідки про стан здо"
ров’я наречених, яка підтверджувати"
ме факт обізнаності наречених про
стан здоров’я кожного з них і сприяти"
ме встановленню відповідності укла"
дення шлюбу інтересам заявника.
До заяви про надання права на
шлюб між рідною дитиною усиновлю"
вача та усиновленою ним дитиною або
між дітьми, які були усиновлені ним,
обов’язково повинна додаватися копія
рішення суду про усиновлення, а та"
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кож свідоцтва про народження осіб,
які бажають укласти шлюб.
Заява про розірвання шлюбу в по"
рядку окремого провадження має пода"
ватися у вигляді єдиного документа,
підписаного обома з подружжя. Спільна
заява подружжя є виразом їх взаємної
згоди. Подання ж двох односторонніх
заяв чи надсилання таких нотаріально
засвідчених заяв, як пропонує А. Бол"
ховітінова [5, 10], видається недо"
цільним, оскільки окремі заяви, підпи"
сані кожним з подружжя, є виразом
волі окремих осіб, але не подружжя в
цілому, що суперечитиме правовій
природі справ про розірвання шлюбу
за заявою подружжя яке має дітей,
особливістю яких є те, що із заявою до
суду звертається подружжя як єдиний
суб’єкт, а не кожен з них. Подання двох
окремих заяв за цією категорією справ
є можливим лише у випадках, коли
один з подружжя з поважних причин
не може з’явитися до суду для подання
спільної заяви. Справжність підпису
того з подружжя, який подає таку за"
яву, має бути засвідчено нотаріально.
Заява про встановлення режиму
окремого проживання подружжя за
аналогією зі справами про розірвання
шлюбу за заявою подружжя подається
у вигляді єдиного документа, підписа"
ного обома з подружжя.
У заяві про встановлення факту
реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу
та у заяві про встановлення факту
проживання чоловіка та жінки однією
сім’єю без шлюбу, відповідно до ст. 258
ЦПК України, необхідно зазначати
факт, який заявник просить встанови"
ти та з якою метою; причини немож"
ливості одержання або відновлення
документів, що посвідчують цей факт;
докази, що підтверджують факт.
Підсумовуючи викладене, доходи"
мо висновку, що вказані у статті особ"
ливості порушення справ, які виника"
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ють із шлюбних правовідносин, знач"
но відрізняють ці категорії справ від
інших справ окремого провадження і
впливають на порядок розгляду спра"

ви в суді, що зумовлює необхідність
внесення відповідних змін та допов"
нень до ЦПК України.
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В

еликої актуальності на сьогодні
набули питання, які стосуються
відносин щодо встановлення
відповідальності за нанесення шкоди
у зв’язку з використанням джерел під"
вищеної небезпеки. Так, чинне цивіль"
не законодавство не повністю вирішує
завдання щодо врегулювання ситуа"
цій, які виникають на практиці. Зокре"
ма, це стосується обов’язковості вста"
новлення вини осіб, які взяли участь у
події, завершенням якої стало нане"
сення шкоди тій чи іншій особі. Ця
стаття покликана певною мірою по"
ставити питання про виправданість
такого кроку законодавця, як встанов"
лення відповідальності за нанесення
шкоди потерпілому володільцями
джерел підвищеної небезпеки за від"
сутності їхньої вини.
Відносини щодо відшкодування
шкоди регулюються главою 82 Ци"
вільного кодексу України від 16 січня
2003 р. (далі — ЦК України). Части"
на 2 ст. 1166 ЦК України встановлює
загальне правило для всіх учасників
правовідносин при відшкодуванні
шкоди, а саме: шкода відшкодовується
лише в тому випадку, якщо особа не

доведе, що вона нанесена не з її вини
(так звана презумпція вини в ци"
вільному праві).
Наведене загальне правило не по"
ширюється на випадки нанесення
шкоди джерелом підвищеної небезпе"
ки. Частина 1 ст. 1187 ЦК України дає
визначення поняття джерела підвище"
ної небезпеки, яким є «діяльність,
пов’язана з використанням, зберіган"
ням або утриманням транспортних за"
собів, механізмів та обладнання, вико"
ристанням, зберіганням хімічних,
радіоактивних, вибухо" і вогненебез"
печних та інших речовин, утриманням
диких звірів, службових собак бійців"
ських порід тощо, що створює підви"
щену небезпеку для особи, яка цю
діяльність здійснює, та інших осіб».
Як бачимо, закон не дає вичерпного
переліку видів діяльності, які входять
до поняття джерела підвищеної небез"
пеки, і тим самим дає свободу тракту"
вання цього поняття відповідно до
кожного конкретного випадку.
Особливої уваги заслуговує не саме
визначення поняття джерела підвище"
ної небезпеки, а юридична кваліфі"
кація наслідків взаємодії двох і більше
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видів діяльності, які є джерелами
підвищеної небезпеки.
Питання врегулювання відносин
щодо взаємодії кількох джерел підви"
щеної небезпеки у ЦК Україна врегу"
льовано окремою статтею, а саме —
ст. 1188 ЦК України. Так, у ч. 2 ст. 1188
ЦК України встановлено, що «якщо
внаслідок взаємодії джерел підвище"
ної небезпеки було завдано шкоди
іншим особам, особи, які спільно за"
вдали шкоди, зобов’язані її відшкоду"
вати незалежно від їхньої вини».
Як бачимо, закон прямо визначає,
що не потрібно встановлювати вину
осіб у цьому випадку, що, на нашу дум"
ку, досить нелогічно з таких мірку"
вань.
У частині 2 ст. 1188 ЦК України за"
значено, що особи, які спільно у зв’яз"
ку зі здійсненням діяльності, яка є
джерелом підвищеної небезпеки, на"
несли шкоду іншій особі, мають її
відшкодувати незалежно від їхньої ви"
ни. Разом із тим ЦК України не дає
визначення поняття «інша особа». За
логічними міркуваннями іншою осо"
бою може бути особа, яка не є во"
лодільцем джерела підвищеної небез"
пеки. Володіння — фактичне, законне
або протиправне, перебування майна у
конкретної фізичної або юридичної
особи (фактичне утримання речі) [1,
73]. Тому володіння річчю передбачає
можливість повного панування особи
над річчю, яке забезпечено правовою
підставою або ні. Але як же бути у ви"
падку, коли на володіння особи, яка є
володільцем джерела підвищеної не"
безпеки, при взаємодії з іншим джере"
лом підвищеної небезпеки здійс"
нюється прямий (фізичний) чи непря"
мий (психологічний) вплив такої
«іншої особи»?
У такому випадку об’єктом нашого
дослідження має бути не сама взає"
модія кількох джерел підвищеної не"
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безпеки, а відносини між особою, яка є
володільцем джерела підвищеної не"
безпеки та так званою іншою особою
на фоні взаємодії кількох джерел
підвищеної небезпеки.
Такі відносини між володільцем
джерела підвищеної небезпеки та «ін"
шою особою» в деяких випадках мо"
жуть характеризуватись наявністю
впливу останньої на поведінку, а зна"
чить і на саме володіння особи, яка є
володільцем джерела підвищеної не"
безпеки, і спричинити такою пове"
дінкою взаємодію кількох джерел під"
вищеної небезпеки та нанесення цією
взаємодією шкоди самій «іншій особі».
Прикладом такої ситуації може бу"
ти негативний вплив пасажира транс"
портного засобу (далі — ТЗ) на по"
ведінку водія (володільця ТЗ), унаслі"
док чого відбулася дорожньо"транс"
портна пригода (наприклад, зіткнення
з іншим ТЗ), і шкода в цьому випадку
нанесена самому пасажиру.
Так, відповідно до чинного цивіль"
ного законодавства (ч. 2 ст. 1188 ЦК
України) у такому випадку суду (за
наявності спору про відшкодування
моральної та матеріальної шкоди) не
важливе питання щодо встановлення
вини кожного з учасників дорожньо"
транспортної пригоди (далі — ДТП).
Зауважимо, що притягнення осіб до
адміністративної чи кримінальної
відповідальності неможливе без вста"
новлення вини, тоді як притягнення
до цивільної відповідальності без
встановлення вини в такому випадку
допускається. Тому суд може зо"
бов’язати відповідачів у такій справі
(тобто володільців ТЗ) відшкодувати
нанесену шкоду потерпілому (по"
терпілим у цій ситуації визнається
«інша особа», тобто пасажир) без вста"
новлення вини учасників ДТП.
Звертаємо увагу на те, що відпо"
відно до ч. 1 ст. 1193 ЦК України шко"
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да, завдана потерпілому внаслідок
його умислу, не відшкодовується.
А частина 2 цієї ж статті говорить, що
якщо груба необережність потерпіло"
го сприяла виникненню або збільшен"
ню шкоди, то залежно від ступеня ви"
ни потерпілого (а в разі вини особи,
яка завдала шкоди, — також залежно
від ступеня її вини) розмір відшкоду"
вання зменшується, якщо інше не
встановлено законом.
Звернімося до описаного вище ви"
падку. Так, очевидно, що за наявності
спору щодо такої ситуації суд має вра"
хувати ступінь вини потерпілого
(пасажира) у відносинах щодо від"
шкодування шкоди у зв’язку з ДТП,
керуючись частинами 1, 2 ст. 1193 ЦК
України, для того, щоб зменшити
відшкодування шкоди солідарними
боржниками (такими визнаються во"
лодільці джерел підвищеної небезпеки
перед потерпілим згідно зі ст. 1190 ЦК
України). Разом із тим на вимогу ч. 2
ст. 1188 ЦК України суд має постано"
вити рішення про відшкодування
шкоди незалежно від вини осіб, які
спільно завдали шкоди.
Законодавець не розтлумачує по"
няття «особи, що спільно завдали
шкоди». Так, можна включити до пе"
реліку цих осіб і потерпілого, оскільки
саме внаслідок його дій відбулася
взаємодія кількох джерел підвищеної
небезпеки і внаслідок чого ця ж особа
стала потерпілою (зауважимо, що
причинно"наслідковий зв'язок наяв"
ний між нанесенням шкоди потерпілій
особі та негативним впливом цієї осо"
би на володільця джерела підвищеної
небезпеки). Але в такому випадку ви"
никає питання, чи можем ми застосу"
вати п. 3 ч. 1 ст. 1188 ЦК України, де
зазначено, що «за наявності вини всіх
осіб, діяльністю яких було завдано
шкоди, розмір відшкодування визна"
чається у відповідній частці залежно
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від обставин, що мають істотне зна"
чення» (до таких обставин може бути
віднесено ступінь вини кожної особи,
яка завдала шкоди, їх матеріальне ста"
новище, часткове відшкодування шко"
ди в добровільному порядку тощо [2,
902]).
Слід зазначити, що у п. 3 ч. 1
ст. 1188 ЦК України не визначено ко"
ло осіб, діяльністю яких наноситься
шкода. За контекстом цієї статті мож"
на дійти висновку, що п. 3 ч. 1 ст. 1188
ЦК України стосується лише осіб, що
є володільцями джерел підвищеної не"
безпеки, оскільки зазначено, що шко"
да заподіяна саме діяльністю осіб, які
її завдали (а відповідно до частин 1, 2
ст. 1187 ЦК України джерелом підви"
щеної небезпеки є діяльність, яка
здійснюється володільцем джерела
підвищеної небезпеки). Тому логічно,
що п. 3 ч. 1 ст. 1188 ЦК України сто"
сується володільців джерел підвище"
ної небезпеки (такої ж позиції дотри"
муються і автори науково"практично"
го коментаря: «якщо шкода завдана
внаслідок взаємодії кількох джерел
підвищеної небезпеки самим їх во"
лодільцям, то її відшкодування відбу"
вається за правилами ч. 1 ст. 1188 ЦК»
[2, 901]).
Тому бачимо невизначеність у пра"
вовому регулюванні суспільних відно"
син цивільним законодавством (тобто
неможливо встановити, яка норма ЦК
України застосовується в цьому кон"
кретному випадку).
Так, за аналогічною справою Воло"
димирецький районний суд Рівнен"
ської області у провадженні у справі
№ 2"45/09 про відшкодування мораль"
ної та матеріальної шкоди у зв’язку зі
взаємодією кількох джерел підвищеної
небезпеки та смертю потерпілого по"
становив ухвалу про зупинення прова"
дження у справі. Ця ухвала обґрунто"
вувалась тим, що неможливо було
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вирішити спір без встановлення вини
осіб, які брали участь у ДТП, оскільки
кримінальна справа (порушена за фак"
том смерті потерпілого та вчинення
ДТП) знаходиться на стадії досудово"
го слідства. Цікаво, що зазначену ухва"
лу Апеляційний суд Рівненської об"
ласті скасував, керуючись ч. 2 ст. 1188
ЦК України. Тому, враховуючи поста"
нову апеляційного суду, районний суд
прийняв рішення задовольнити вимо"
ги осіб позивачів щодо відшкодування
шкоди у зв’язку зі смертю потерпілого,
керуючись ч. 2 ст. 1188 ЦК України.
Зазначимо, що відповідачі за цією
справою подали апеляційну скаргу і,
таким чином, було порушено апеля"
ційне провадження у справі. Апеляцій"
ний суд не змінив рішення районного
суду. У подальшому ця справа дійшла
до Верховного Суду України, який
скасував рішення Володимирецького
районного суду і постанову Апеля"
ційного суду Рівненської області та на"
правив справу на новий розгляд до
районного суду. Враховуючи рішення
Верховного Суду, районний суд прий"
няв рішення про відмову в задоволенні
позовних вимог позивача у зв’язку з їх
необґрунтованістю та недоведеністю
вини володільців ТЗ (що суперечить
ч. 2 ст. 1188 ЦК України). 20 жовтня
2009 р. Апеляційний суд Рівненської
області скасував рішення Володими"
рецького районного суду та постано"
вив нове рішення, яким зобов’язав
відповідачів у справі відшкодувати ма"
теріальну та моральну шкоду. Як бачи"
мо, існують проблеми щодо вирішення
таких ситуацій судами.
Звернемо увагу на ст. 1191 ЦК Украї"
ни. Відповідно до цієї статті особа, яка
відшкодувала шкоду, завдану іншою
особою, має право зворотної вимоги
(регресу) до винної особи у розмірі
виплаченого відшкодування, якщо
інший розмір не встановлений зако"
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ном. Тому в нашому випадку при від"
шкодуванні шкоди потерпілому солі"
дарні боржники (володільці ТЗ) набу"
вають права на зворотну вимогу (таким
чином трансформуються у солідарних
кредиторів) до того ж таки потерпілого
на суму виплаченого відшкодування.
Така конструкція є досить нелогічною
і, на нашу думку, взагалі суперечить
принципу розумності в цивільному
праві (п 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України).
Більшої складності набуває питан"
ня у випадку смерті потерпілого
внаслідок такої події. У такому випад"
ку суд, який розглядає питання про
відшкодування шкоди непрацездат"
ним особам, які були на утриманні по"
мерлого або мали право на утримання
в день його смерті, а також дитина по"
мерлого, народжена після його смерті
(ч. 1 ст. 1200 ЦК України), керується
ч. 2 ст. 1188 ЦК України, тобто зо"
бов’язує володільців джерел підвище"
ної небезпеки відшкодувати шкоду не"
залежно від наявності вини.
Цікаво, що такі рішення можливі й
навіть до визнання вироком суду осо"
би винною у вчиненні злочину за
кримінальною справою, порушеною за
фактом вчинення ДТП та смертю по"
терпілого, оскільки це допускає ч. 2
ст. 1188 ЦК України. На нашу думку,
ч. 2 ст. 1188 ЦК України в описаному
випадку суперечить змісту ч. 1 та ч. 2
ст. 1193 ЦК України, тому що для того,
аби призначити відшкодування,
потрібно визначити ступінь вини са"
мого потерпілого, що неможливо без
вирішення кримінальної справи та
визнання обвинувальним вироком су"
ду особи винною.
Разом з тим ч. 2 ст. 1188 ЦК України
цього не вимагає, і суди в деяких ви"
падках можуть іти шляхом застосуван"
ня ч. 2 ст. 1188 ЦК України та ігнору"
вання факту провадження у кримі"
нальній справі. На нашу думку, в таких
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випадках суди мають зупиняти прова"
дження у цивільній справі на підставі
п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України (у зв’язку
з неможливістю розгляду справи до
вирішення іншої справи, що розгля"
дається в порядку конституційного,
цивільного, господарського, криміналь"
ного чи адміністративного судочин"
ства).
Потрібно зазначити, що в разі ви"
плати солідарними боржниками (воло"
дільцями ТЗ) відшкодування особам,
зазначеним у ч. 1 ст. 1200 ЦК України у
зв’язку зі смертю потерпілого у во"
лодільців виникає зворотна вимога до
винної особи (тобто до потерпілого)
відповідно до ч. 1 ст. 1191 ЦК України.
Невідомо, як діяти в такому випадку,
оскільки зворотна вимога (регрес) ви"
никає саме до винної особи, а не до пе"
релічених у ч. 1 ст. 1200 ЦК України
осіб. Більше того, у ст. 1219 ЦК Украї"
ни говориться, що не входять до складу
спадщини права та обов’язки, що не"
розривно пов’язані з особою спадко"
давця, зокрема права та обов’язки осо"
би як кредитора або боржника, перед"
бачені ст. 608 ЦК України. Відповідно
до ч. 1 ст. 608 ЦК України зобов’язання
припиняється смертю боржника, якщо
воно є нерозривно пов’язаним з його
особою та у зв’язку з цим не може бути
виконано іншою особою. Тобто припи"
нення зобов’язання смертю боржника
стосується зобов’язань особистого ха"
рактеру [2, 127].
Треба зазначити, що при пред’яв"
ленні зворотної вимоги до винної осо"
би (потерпілого), по суті, володільці ТЗ
є солідарними кредиторами, а потер"
пілий — боржником. Враховуючи за"
значене, можна стверджувати, що зво"
ротна вимога (регрес) до спадкоємців
потерпілого неможлива, оскільки їм не
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може перейти у спадщину обов’язок
померлого на відшкодування шкоди у
зв’язку з його виною. Тому правило що"
до повернення коштів за зворотною ви"
могою (регресом) у цьому випадку не
діє, і кошти можуть бути не повернуті.
Тому з точки зору ефективного пра"
возастосування було б доречно визна"
чити поняття «інша особа» в ч. 2
ст. 1188 ЦК України, цим самим ми б
усунули суперечності між ч. 2 ст. 1188
та ч. 1, 2 ст. 1193 ЦК України. Також
зникла б невизначеність у застосу"
ванні окремих норм цивільного зако"
нодавства (мається на увазі п. 3 ч. 1
ст. 1188 та ч. 2 ст. 1188 ЦК України),
що сприяло б дотриманню принципу
розумності в цивільному праві Украї"
ни (п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України).
Отже, нами пропонується викласти
ч. 2 ст. 1188 ЦК України у такій ре"
дакції, що, на нашу думку, вирішило б
зазначені проблеми: «якщо внаслідок
взаємодії джерел підвищеної небезпе"
ки було завдано шкоди іншій особі,
яка не є винною у спричиненні шкоди
у зв’язку з такою взаємодією, вона
відшкодовується особами, які спільно
її нанесли незалежно від їхньої вини».
Також пропонується доповнити
ст. 1188 ЦК України окремою части"
ною, де б зазначалось, що «у разі нане"
сення шкоди третій особі, у зв’язку із
взаємодією кількох джерел підвище"
ної небезпеки з вини цієї особи, шкода
відшкодовується на загальних підста"
вах».
Таким чином, питання, описане
нами вище, є досить актуальним і по"
требує законодавчого врегулювання
задля вирішення конкретних практич"
них ситуацій, що виникають у галузі
цивільно"правових відносин.
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Н

едоліки правозастосовної діяль"
ності органів кримінальної юс"
тиції, пов’язані з помилками за"
конодавчої техніки (неточні формулю"
вання, невизначеність термінології
тощо), знижують не лише виховний та
примусовий вплив закону про кримі"
нальну відповідальність [1, 21], а й
суттєво впливають на ефективність дії
самого закону. Тому теоретичні про"
блеми, що заважають його належній
реалізації, потребують ретельного
вивчення і вирішення.
Однією з таких теоретичних про"
блем є спосіб регламентації чинним
законодавством України питання про
кримінальну відповідальність осіб, які
користуються дипломатичним імуні"
тетом.
Згідно з Конституцією України
«іноземці та особи без громадянства,
що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими
правами і свободами, а також несуть
такі самі обов’язки, як і громадяни
України, — за винятками, встановле"
ними Конституцією, законами чи між"
народними договорами України»
(ст. 26). Один з таких винятків
закріплений у ч. 4 ст. 6 КК України, де

зазначено, що «питання про криміналь"
ну відповідальність дипломатичних
представників іноземних держав та
інших громадян, які за законами
України і міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, не є
підсудні у кримінальних справах су"
дам України, в разі вчинення ними
злочину на території України, вирі"
шується дипломатичним шляхом».
Такі вилучення із загального поряд"
ку притягнення до кримінальної відпо"
відальності отримали назву «імунітет
від кримінальної юрисдикції». Теоре"
тичні й історико"філософські основи
реалізації цього інституту в криміналь"
ному праві розглядались у працях та"
ких іноземних учених: І. Бліщенка,
Я. Броунлі, В. Дурденевського, Ю. Дьо"
міна, А. Кібальніка, Д. Левіна, Ф. Мар"
тенса, К. Сандровського та ін. [2–8].
Водночас доводиться констатувати,
що за винятком праць С. Волкотруба,
Б. Гуменюка і В. Репецького [9–11],
проблематика імунітету від криміналь"
ної юрисдикції не знайшла ґрунтовно"
го висвітлення у вітчизняній науці
кримінального права.
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Привертає увагу також те, що пере"
важна більшість існуючих досліджень
на тему імунітету від кримінальної
юрисдикції була написана кілька деся"
тиліть тому, а отже, не повною мірою
враховує зміни ситуації на міжна"
родній арені та в Україні (в політичній
обстановці, у зв’язку із демократи"
зацією суспільства та зрушеннями у
сфері дотримання прав і свобод лю"
дини).
Аналіз існуючих праць дав змогу
дійти висновку, що на сьогодні засто"
совуються дві теорії для обґрунтуван"
ня необхідності надання дипломатич"
них імунітетів: теорія функціональної
необхідності та представницька те"
орія. Віденська конвенція про дипло"
матичні зносини 1961 р. керується
цими двома теоріями, підкреслюючи
(у преамбулі), що привілеї та імуніте"
ти надаються не для вигоди окремих
осіб, а для забезпечення ефективного
здійснення функцій дипломатичних
представництв як органів, що пред"
ставляють державу.
Частина 1 ст. 3 зазначеної Кон"
венції перераховує функції диплома"
тичного представництва, які поляга"
ють, зокрема, у представництві акре"
дитуючої держави у державі перебу"
вання, у веденні переговорів з урядом
держави перебування, з’ясуванні всіма
законними засобами умов і подій у
державі перебування і повідомлення
про них акредитуючій державі тощо.
При цьому ст. 29 цієї ж Конвенції
з"поміж іншого передбачає, що особа
дипломатичного агента є недоторкан"
ною. Він не підлягає арешту або затри"
манню у будь"якій формі. А у частині 1
ст. 31 регламентується, що диплома"
тичний агент користується імунітетом
від кримінальної юрисдикції держави
перебування, який полягає у тому, що
проти дипломата не може бути пору"
шено судове переслідування у кри"
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мінальних справах, а також у тому, що
його не можна зобов’язати давати по"
казання свідка у судових установах
держави перебування.
Таким чином, положення Віденської
конвенції закріпили основоположні га"
рантії ефективного виконання дипло"
матичним агентом своїх функцій —
особиста недоторканність та імунітет
від кримінальної юрисдикції. Втім,
Віденська конвенція про дипломатичні
зносини 1961 р. та жоден інший
міжнародний договір не передбачають
положень, які б регламентували поря"
док та механізм вирішення питань зло"
вживання дипломатами наданими їм
імунітетами і привілеями. Водночас у
ч. 1 ст. 41 зазначеної Конвенції перед"
бачається, що всі особи, які користу"
ються імунітетами і привілеями, по"
винні поважати закони і постанови
держави перебування, і не втручатися у
внутрішні справи цієї держави.
Із зазначеного вище випливає, що у
випадку зловживання дипломатич"
ним агентом наданими йому імуніте"
тами і привілеями, він порушує норми
міжнародного права, зокрема поло"
ження ст. 41 Віденської конвенції.
Тому і відповідальність за таке пору"
шення також, мабуть, повинна бути
встановлена нормами міжнародного
права, які, у свою чергу, могли б бути
імплементовані у національне право
держави перебування.
Що ж стосується регламентації
імунітету від кримінальної юрисдикції
у внутрішньодержавному праві, то
традиційно він розглядається як
інститут кримінально"процесуального
права (що зводиться до особливого
порядку порушення кримінальної
справи, здійснення процесуального
затримання і застосування деяких за"
ходів примусу, а також провадження
низки слідчих дій стосовно певних ка"
тегорій осіб) [5, 34].
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Проте, як справедливо зазначає
А. Кібальнік, злочинність і караність
діяння і, власне, кримінальна відпо"
відальність визначаються виключно у
кримінальному матеріальному праві.
У рамках процесуальних форм відбу"
вається лише розвиток і реалізація
кримінальної відповідальності. Тому
особливий порядок настання криміна"
льної відповідальності безперечно має
кримінально"матеріальний характер і
безпосередньо пов’язаний з тим або
іншим вилученням особи із сфери дії
закону про кримінальну відповідаль"
ність [5, 34].
Утім, КК України не вилучає осіб,
які користуються дипломатичним
імунітетом, зі сфери дії закону про
кримінальну відповідальність. Він ли"
ше зазначає, що це питання має вирі"
шуватись дипломатичним шляхом.
Наука кримінального і міжнародного
права не пропонує визначення понят"
тя «вирішувати дипломатичним шля"
хом». Скоріше за все, воно набуло за"
гального вжитку у зв’язку із практи"
кою вирішення зазначених питань. Як
правило, у випадку будь"якого пору"
шення дипломатом норм чинного за"
конодавства країни перебування пра"
воохоронний орган, якому стало відо"
мо про таке порушення, повідомляє
про це міністерству закордонних
справ країни перебування. Така прак"
тика зумовлена тим, що усі питання,
пов’язані із з’ясуванням статусу дип"
ломатичного представника, що вчинив
злочин, меж його імунітету, висунен"
ням до акредитуючої держави вимоги
про відмову від його імунітету, видво"
рення тощо, відповідно до чинного за"
конодавства України, має відбуватись
із залученням Міністерства закордон"
них справ України. Далі ситуація мо"
же розвиватися по"різному: залежно
від суспільної небезпечності вчинено"
го, завданої шкоди, дипломатичного
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рангу винної особи, відносин з держа"
вою, яка її акредитувала тощо, — прий"
няття подальших рішень може відбу"
ватись на рівні міністерств закордон"
них справ зацікавлених держав, із за"
лученням інших органів влади. Усі ці
обставини ніяк не вписуються в рамки
кримінального права, вони здебільшо"
го мають політичний характер.
Тому виникає справедливе запи"
тання: якою мірою політичний харак"
тер розглядуваного імунітету може
впливати на власне кримінальну
відповідальність? Щодо яких зло"
чинів, вчинених дипломатами, питан"
ня має вирішуватись «дипломатичним
шляхом» і чи не суперечить такий
спосіб вирішення цього питання Кон"
ституції України та основним принци"
пам і нормам міжнародного права у
випадку порушення дипломатичними
представниками невід’ємного права
людини на життя чи здоров’я?
У літературі радянських часів за"
значалось, що обов’язок держави ут"
римуватись від заходів примусу сто"
совно дипломатичних представників
припиняється тоді, коли останні вчи"
няють особливо тяжкі політичні зло"
чини, спрямовані проти держави пере"
бування. У такому випадку держава
може з метою самозахисту і при наяв"
ності крайньої необхідності застосува"
ти до дипломатичного представника
деякі примусові заходи, зокрема: ото"
чення приміщення, видворення і
навіть арешт з метою супроводження
під конвоєм до кордону [6, 40–50].
При цьому питанням вчинення зло"
чинів проти основних прав і свобод
людини взагалі не приділялось уваги.
Проте проголошення України суве"
ренною і незалежною, демократич"
ною, соціальною, правовою державою
і, як наслідок, визначення пріоритету
особи, її прав і свобод над іншими
цінностями, що охороняються зако"
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ном, зумовлює новий рівень розу"
міння і підходів до вирішення питання
про кримінальну відповідальність
дипломатичних представників.
Стаття 3 Конституції України ви"
значає, що «людина, її життя і здо"
ров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найви"
щою соціальною цінністю». Водночас
ч. 1 ст. 1 КК України передбачає, що
завданням цього Кодексу є правове за"
безпечення прав і свобод людини і
громадянина, власності, громадського
порядку і громадської безпеки, дов"
кілля, конституційного устрою Украї"
ни від злочинних посягань, забезпе"
чення миру і безпеки людства, а також
запобігання злочинам.
Ці положення мають універсаль"
ний характер, оскільки гарантуються
Загальною декларацією прав людини,
Міжнародним пактом про грома"
дянські та політичні права, і тому, у
разі посягання на передбачені ними
права, порушуються не лише норми
внутрішньодержавного права, а й між"
народного права. Отже, на нашу дум"
ку, певні обмеження імунітету від
кримінальної юрисдикції у таких ви"
падках є цілком обґрунтованими.
Про такі обмеження у виняткових
випадках говорить В. Репецький. Під
винятковими випадками він розуміє
необхідну оборону та застосування
інших способів, спрямованих на за"
побігання чи призупинення дій, що
мають ознаки злочину як проти влас"
них громадян, так і проти приймаючої
держави [11, 183].
Вбачається, що у разі посягання
дипломатичним представником на
невід’ємні права людини і громадяни"
на питання про притягнення його до
кримінальної відповідальності має
вирішуватись виключно згідно з нор"
мами міжнародного права. Оскільки
«права і свободи людини та їх гарантії
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визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відпо"
відає перед людиною за свою діяль"
ність. Утвердження прав і свобод лю"
дини є головним обов’язком держави»
[12, 4]. І формулювання «дипломатич"
ним шляхом» у такому випадку перед"
бачає лише, що процедура звернення
до акредитуючої держави здій"
снюється через зовнішньополітичне
відомство і дипломатичні канали.
Крім того, відповідно до норм
міжнародного права притягнення осо"
би, яка користується дипломатичним
імунітетом, до кримінальної відпо"
відальності можливе у двох випадках.
Перший з них полягає у тому, що
імунітет дипломатичного представни"
ка від юрисдикції країни перебування
не звільняє його від юрисдикції акре"
дитуючої держави [13, 132]. Україна
може звернутися до акредитуючої дер"
жави з вимогою про відкликання та
про притягнення відповідного дипло"
матичного представника до кримі"
нальної відповідальності.
Друга можливість полягає у тому,
що від імунітету дипломатичного
представника може відмовитись акре"
дитуюча держава, у разі чого така осо"
ба підлягає відповідальності на загаль"
них підставах. Однак для цього
потрібна політична воля обох держав,
і насамперед — України, як держави,
що прагне захистити свої національні
інтереси та інтереси своїх громадян.
З огляду на зазначені можливості
першочергового значення набуває на"
лежне документування незаконних
дій дипломатичних представників з
метою забезпечення всебічного, по"
вного і об’єктивного дослідження об"
ставин справи незалежно від того, де
вона буде розслідуватись: у державі
перебування чи державі акредитації.
Таке документування не повинно за"
важати виконанню покладених на
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дипломатичного представника функ"
цій і порушувати надані йому імуніте"
ти та привілеї, але воно має бути
швидким та ефективним.
З цього приводу цікавою і показо"
вою видається практика США. Взага"
лі позиція цієї держави щодо розгля"
дуваних злочинів виявляється досить
чіткою і впевненою. На веб"сторінці
зовнішньополітичного відомства цієї
країни кожен охочий може знайти де"
тальну інформацію, як необхідно
діяти у разі вчинення злочину особою,
яка користується дипломатичним
імунітетом [14]. Зокрема, на сайті у
розділі «Правові аспекти дипломатич"
них привілеїв та імунітетів» наведено
таблицю із перерахуванням рангів
дипломатичного персоналу та заходів
примусу, які можуть бути застосовані
до них (на зразок «підлягає арешту
або затриманню», «можна заходити в
приміщення», «можна виписувати
протокол про порушення ПДР», «мо"
же бути притягнений до кримінальної
відповідальності» тощо). І це жодним
чином не обмежує привілеї та імуніте"
ти дипломатичних представників.
Крім того, зазначається, що Дер"
жавний департамент США у будь"
якому випадку вчинення злочину осо"
бою, яка користується імунітетом від
кримінальної юрисдикції, вимагає від
акредитуючої держави відмовитись
від її імунітету. Інакше від цієї особи
вимагається залишити територію дер"
жави, після чого надсилається запит
до правоохоронних органів США ви"
писати ордер на арешт цієї особи, щоб
інформація про неї була введена в ба"
зу даних Національного центру інфор"
мації про злочини [15].
Підтвердженням такої чіткої по"
зиції США може бути випадок 1996 р.
із грузинським дипломатом, з вини
якого загинула 16"річна громадянка
США. На вимогу Державного депар"
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таменту США МЗС Грузії змушене
було позбавити свого дипломата
імунітету. Йому довелося нести кримі"
нальну відповідальність згідно з аме"
риканськими законами [10, 58].
Що стосується злочинів проти дер"
жави, то тут практика держав зали"
шається незмінною. Кожна держава
має право на захист свого сувереніте"
ту, тому вживає відповідні заходи при"
мусу. Які саме заходи можуть бути за"
стосовані у кожному окремому випад"
ку — це питання не піддається регла"
ментації. Можна зробити лише загаль"
ний висновок, що примусові заходи не
повинні виходити за межі того, що су"
воро необхідно для забезпечення без"
пеки держави перебування, загроза
якій спричинена діями дипломатично"
го представника [6, 55]. Крім того, у
кожному окремому випадку держава
перебування виходить також з тих
міркувань, що застосування будь"яких
примусових заходів до дипломатично"
го представника іноземної держави
ставить під загрозу її власних дипло"
матичних представників у цій державі,
яка може вжити співрозмірні заходи у
порядку репресалій.
Таким чином, вжите у ч. 4 ст. 6 КК
України формулювання «дипломатич"
ним шляхом» не звільняє диплома"
тичних представників від криміналь"
ної відповідальності, а лише передба"
чає особливий порядок їх притягнен"
ня із залученням Міністерства закор"
донних справ України. На нашу думку,
будь"які зловживання імунітетами, що
призводять до порушення основних
прав і свобод людини та громадянина,
а також інтересів України, необхідно
тлумачити як порушення норм міжна"
родного права. За відсутності меха"
нізму вирішення таких питань у між"
народному праві, подальшої розробки
і регламентації у внутрішньодержав"
ному праві потребує механізм притяг"
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нення таких осіб до відповідальності,
який передбачав би належне, чітке,
швидке та неупереджене документу"
вання незаконних дій зазначених осіб,
обов’язкове висунення вимоги про
позбавлення їх імунітету, а у разі

відмови і термінового відкликання
дипломата країною акредитації — ого"
лошення його у загальнодержавний
розшук з метою недопущення уник"
нення ним відповідальності у разі по"
вернення в Україну.
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Д

окорінні зміни в соціально"по"
літичних та інших умовах жит"
тя суспільства і держави на
нинішньому етапі розвитку України
створили передумови для реформу"
вання кримінально"процесуального
законодавства у напрямі подальшої
демократизації, гуманізації, посилен"
ня захисту прав і свобод людини
відповідно до вимог міжнародних пра"
вових актів і зобов’язань нашої держа"
ви перед європейським та світовим
співтовариством.
Незважаючи на чисельні спроби
впровадження міжнародних стандар"
тів у галузі захисту осіб, які піддають"
ся затриманню в будь"якій формі, та
поведінки посадових осіб під час
підтримки правопорядку [1, 2, 3], у
правову систему України, діяльність
публічних суб’єктів вітчизняного кри"
мінального процесу є внутрішньо де"
що суперечливою, надмірно ускладне"
ною та навіть не завжди науково
обґрунтованою. Органи, що здійсню"
ють досудове провадження з розсліду"
вання злочинів, мають недосконалу
функціональну спроможність, що не
дає змоги забезпечити додержання
конституційного принципу верховен"
ства права в їх діяльності.
Так, основними завданнями Кон"
цепції реформування кримінальної

юстиції України, затвердженої Указом
Президента України від 8 квітня
2008 р. № 311/2008, є:
• реформування процедури до"
судового розслідування;
• реорганізація системи органів
досудового розслідування, функціо"
нальне відмежування їхньої діяль"
ності від діяльності розвідувальних і
контррозвідувальних органів;
• забезпечення
ефективності
кримінального судочинства.
Таким чином, Концепція наголо"
шує на тому, що реформа має стосува"
тися як кримінального процесу вза"
галі, так і процесуальних функцій його
суб’єктів зокрема.
Беручи до уваги зазначене, особли"
во актуальною є проблема визначення
поняття, змісту та сутності криміналь"
но"правових функцій та їх видів на до"
судовій стадії розслідування злочинів.
Незважаючи на достатньо тривалу
дискусію з цього питання між такими
видатними вченими"процесуалістами,
як М. Строгович, М. Алєксєєв, А. Гу"
ляєв, В. Даєв, В. Савицький, З. Зіна"
туллін, О. Ларін, Я. Мотовіловкер,
В. Нажимов, Р. Рахунов, П. Елькінд,
С. Альперт, Ю. Грошовий, А. Дубинсь"
кий, В. Зеленецький та іншими, сучас"
на теорія кримінального процесу та"
кож не дає однозначної на це відповіді.
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Саме тому з’ясування поняття, змісту
та сутності кримінально"процесуаль"
них функцій є метою нашого дослі"
дження.
Вважаємо, що, коли ми використо"
вуємо будь"який термін, особливо іно"
земного походження, насамперед слід
спиратися на результати його семан"
тичного та філософського аналізу.
Використовуючи будь"яке поняття, нам
необхідно, щоб його розуміння було
істинним. Замінюючи одне поняття
іншим змістом, ми говоримо про різні
речі. Саме тому так важливо визначити"
ся із дефініцією терміна «функція» для
подальшого його використання у науці.
Використовуючи поняття «функ"
ція», нам насамперед необхідно
розібратися із тим, що ж воно означає,
тобто дослідити цей термін. Словник
іншомовних слів визначає функцію
(від лат. functiо — здійснення, вико"
нання) як «обов’язок, коло діяльності,
призначення, роль» [4]. У філософ"
ському енциклопедичному словнику
під функцією розуміється «отношение
двух (группы) объектов, в котором из"
менению одного из них сопутствует
изменение другого» [5, 719]. Гете пи"
сав, що «функция — это существова"
ние, мыслимое нами в действии» [6,
498]. Соціологія використовує функ"
цію як «…роль, которую определенный
социальный институт выполняет от"
носительно потребностей общества,
системы более високого уровня орга"
низации…» [5, 719]. Теорія криміналь"
ного процесу не дає нам однозначного
визначення цього поняття.
Функції є невід’ємною складовою
кримінально"процесуальної діяльно"
сті. Дуже влучним є вислів видатного
вченого"процесуаліста З. Зінатулліна
про те, що «проблема уголовно"про"
цессуальных функций относится к ка"
тегории тех, коим уделять внимание
необходимо не от случая к случаю, а
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каждодневно, постоянно, непрерыв"
но» [7]. Адже проблема, пов’язана із
визначенням поняття і змісту кримі"
нально"процесуальних функцій та їх
видів, залишається протягом останніх
десятиліть гостро дискусійною у
кримінальному процесі.
Необхідно зазначити, що на сучас"
ному етапі відсутнє цілісне вчення про
кримінально"процесуальні функції.
Наукові публікації з актуальних про"
блем цього вчення й досі обмежуються
лише невеликою кількістю дослі"
джень, присвячених лише окремим
питанням цієї проблеми.
В. Савицький звертав на це увагу
ще у 70"х роках ХХ ст. та писав, що
процесуальні функції мають велике
практичне значення, тому їм має бути
присвячене спеціальне монографічне
дослідження, якого дуже не вистачає у
вітчизняній кримінально"процесуальній
теорії [8, 30].
Проаналізувавши ряд визначень по"
няття
«кримінально"процесуальна
функція», що надані вченими"процесу"
алістами, ми хотіли б розділити їх по"
гляди на дві групи. До першої групи
віднесли авторів, котрі розуміють
функції кримінального процесу як ко"
ло, напрям діяльності, роль тощо. Так,
наприклад, З. Зінатуллін, С. Альперт,
Я. Мотовіловкер та В. Тертишник
визначають кримінально"процесуальні
функції як основні напрями процесу"
альної діяльності органів та осіб, що
здійснються з метою реалізації завдань
кримінального судочинства [7; 11, 21;
12, 6; 13, 14]. Хоча В. Тертишник далі
ототожнюює «функцію» як напрям
діяльності з видом діяльності [13, 14].
П. Елькінд та Р. Рахунов вважають, що
кримінально"процесуальною функцією
є коло діяльності учасників криміналь"
ного судочинства [10, 47; 9, 23].
Отже, спільним у вчених першої гру"
пи є погляд на кримінально"процесу"
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альні функції як напрями, коло проце"
суальної діяльності учасників криміна"
льного судочинства, спрямованої на
вирішення завдань кримінального про"
цесу.
До другої групи ми віднесли вче"
них"процесуалістів, які розуміють
кримінально"процесуальні функції як
діяльність або види діяльності. Так,
Р. Савонюк, О. Ларін, Н. Якубович за"
значають, що кримінально"процесу"
альною функцією є види, частини про"
цесуальної діяльності суб’єктів, які
визначають їх основне призначення у
кримінальному процесі [14; 15, 5; 16,
15–32]. Н. Якубович вказує при цьому
на здійснювану учасниками криміна"
льного процесу діяльність, яка вже
встановлена у законі [16, 15–32].
Отже, вважаємо, що поняття
«діяльність» та «коло діяльності» не є
тотожними. Тому підтримуємо точку
зору авторів другої групи у цьому пи"
танні, які визначають кримінально"
процесуальні функції як визначені
нормами права напрями діяльності
суб’єктів кримінально"процесуальних
відносин, які забезпечують вирішення
завдань кримінального процесу.
Розподіл поглядів учених на дві гру"
пи дає можливість звузити коло визна"
чень зазначеного поняття задля пра"
вильного його тлумачення та розуміння
в науці кримінального процесу.
Слід уточнити, що ми досліджували
процесуальні функції, зважаючи на
визначення терміна «функція» у філо"
софії, теорії держави і права та на пере"
клад слова «functiо» з латинської мови.
В юридичній літературі зустрічається
застосування функціонарного та сис"
темного методів з метою визначення
основних функцій кримінального про"
цесу. Проте, на нашу думку, визначен"
ня поняття кримінально"правових
функцій є першочерговим по відно"
шенню до вивчення їх системи.
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У науці кримінального процесу
протягом тривалого часу панувала
концепція трьох функцій: обвинува"
чення, захист, вирішення справи. Вона
була закріплена у кримінально"проце"
суальному законодавстві Російської
імперії реформами кримінального
судочинства 1864 р. та посприяла тео"
ретичному осмисленню таких важли"
вих положень кримінально"процесу"
ального права, як розподіл функцій об"
винувачення, захист та правосуддя.
У післяреволюційний період ця те"
орія була успішно сприйнята теорети"
ками радянського кримінально"проце"
суального права. Однак з прийняттям
Основ кримінального судочинства
Союзу РСР та союзних республік і
Кримінально"процесуального кодексу
УРСР 1961 р. були спроби перегляну"
ти зазначену класичну схему. Однією
із причин цього є те, що концепція
трьох головних функцій не відобра"
жає всієї повноти кримінально"проце"
суальної діяльності та залишає поза
увагою діяльність інших учасників
процесу.
29 червня 2001 р. набула чинності
ст. 161 Кримінально"процесуального
кодексу України (далі — КПК Украї"
ни), в якій законодавством затвердже"
но потрійну структуру кримінально"
процесуальних функцій.
На цій основі О. Чепурний висло"
вив впевненість про подальшу відсут"
ність у теорії українського криміналь"
ного процесу підстав для суперечок
щодо визначення поняття криміналь"
но"процесуальних функцій, їх видів і
змісту [17]. Як аргумент тієї позиції
наводиться закріплення у КПК Украї"
ни поняття функції та її видів.
Ми не можемо погодитися із зазна"
ченою думкою. По"перше, законода"
вець взяв за основу лише одну з теорій
щодо видів кримінально"процесуаль"
них функцій, а саме — трьох процесу"
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альних функцій: обвинувачення, захи"
сту і вирішення справи судом. Навпа"
ки, п. 1 ст. 161 КПК України став при"
чиною, можливо, для ще гострішої
полеміки між науковцями. Так, у ньо"
му зазначено, що «при розгляді справи
в суді функції обвинувачення, захисту
і вирішення справи не можуть покла"
датися на один і той же орган чи на од"
ну і ту ж особу». Законодавець прямо
не зазначає, але дає зрозуміти, що цим
самим підтримує концепцію трьох
функцій. Проте вже у п. 6 ст. 161 КПК
України вказує ще на одну функцію —
функцію розгляду справи. Напевно,
мова йде про зазначену у п. 1 цієї стат"
ті функцію вирішення справи, що
зовсім не одне й теж.
Відповідно до статей 15, 16, 161 КПК
України функцію вирішення справи
реалізує суд у процесі здійснення пра"
восуддя. Такий висновок зроблений на
основі положень п. 1 ст. 15 КПК Ук"
раїни: «Правосуддя в кримінальних
справах здійснюється тільки судом» та
зазначеного п. 1 ст. 161 КПК України.
Тобто аналіз цих норм дає підстави зро"
бити висновок, що функцію вирішення
справи, відповідно до закону, виконує
лише суд. Ми погоджуємося з думкою
С. Ефімічева та П. Ефімічева про те, що
вирішення кримінальної справи не є
функцією, напрямом діяльності, при"
значенням. Це є кінцевим або проміж"
ним рішенням у кримінальній справі,
яке приймає той орган, у провадженні
якого знаходиться кримінальна справа
[18]. Щодо цього П. Елькінд зазначає,
що цю функцію слід назвати «судовий
розгляд та вирішення кримінальної
справи» [10, 13], що є синонімом по"
няття «правосуддя», котре здійснюєть"
ся лише судом [18]. Адже ніхто інший
не має права здійснювати такий вид
діяльності.
Аналізуючи далі ст. 161 КПК Ук"
раїни, робимо висновок, що функції
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обвинувачення, захисту і вирішення
справи (розгляд та вирішення спра"
ви. — Авт.) не можуть покладатися на
один і той же орган чи на одну і ту ж
особу лише при розгляді справи у суді.
Таким чином, на інших стадіях кримі"
нального судочинства таку заборону
законодавець не встановив.
Тому ще рано, на нашу думку, ствер"
джувати про безперспективність по"
дальшої дискусії щодо цього питання.
Щодо системи кримінально"проце"
суальних функцій, то тут ситуація й
досі неясна. Окрім концепції трьох
процесуальних функцій, прихильни"
ком якої є М. Строгович, існують інші
погляди на це питання. У зв’язку з пи"
танням про роль слідчого у криміналь"
ному процесі до початку кримінально"
го переслідування, В. Савицький
виокремив четверту функцію — роз"
слідування [5, 30]. С. Альперт розріз"
няє чотири функції: 1) розслідування
кримінальної справи; 2) нагляд за до"
триманням і правильним застосуван"
ням законів (прокурорський нагляд);
3) підтримання цивільного позову;
4) заперечення проти цивільного по"
зову [11, 21–22].
П. Елькінд вважає, що вся процесу"
альна діяльність складається із визна"
чених функцій: встановлення, пере"
вірка даних про злочин, їх розсліду"
вання; обвинувачення; захист; судовий
розгляд та вирішення кримінальної
справи; допоміжні та побічні функції
[10, 13].
Ми підтримуємо точку зору профе"
сора З. Зінатулліна, котрий не пого"
джується із наведеною класифікацією.
На його думку, навряд чи необхідно
поділяти функції на основні, головні,
допоміжні та побічні. «Любое пре"
уменьшение социальной ценности той
или иной уголовно"процессуальной
функции приводит лишь к тому, что
достижению какой"то задачи уголов"
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ного процесса в правоприменительной
деятельности уделяется меньше вни"
мания; уголовно"процессуальная дея"
тельность не выполняет или не в пол"
ной мере выполняет свое предназначе"
ние» [7]. Учений виокремлює такі
кримінально"процесуальні функції:
1) кримінальне переслідування, скла"
довими частинами якого є процесу"
альна діяльність з розкриття злочину
під час розслідування кримінальної
справи, обвинувачення та викриття
обвинуваченого в інкримінованому
злочині; 2) охорона прав, свобод та
законних інтересів учасників криміна"
льно"процесуальної діяльності, до
якої належать захист прав та законних
інтересів підозрюваних та обвинува"
чуваних, реабілітація осіб, які необ"
ґрунтовно піддавалися кримінально"
му переслідуванню, а також запере"
чення позовних вимог про відшкоду"
вання шкоди; 3) вирішення кримі"
нальної справи по суті, в тому числі
і шляхом здійснення правосуддя;
4) виховно"профілактична функція
[7]. Слід зауважити, що одним з учас"
ників кримінально"процесуальної діяль"
ності є потерпілий.
У статті 161 КПК України законода"
вець не дав ніякого приводу для
різнорівневого трактування значу"
щості кримінально"процесуальних

функцій. Стаття цього закону нічого
не зазначає щодо пріоритетності цих
функцій. У цьому контексті правиль"
но, на нашу думку, підкреслив А. Гу"
ляєв, що «смысл использования поня"
тия процессуальной функции заклю"
чается в том, чтобы выделить и рас"
крыть все основные стороны процес"
суальной деятельности, познать ее
структуру. Если при этой аналитичес"
кой операции какое"то направление
процессуальной деятельности оказы"
вается за пределами процессуальных
функций, то это свидетельствует о
том, что система функций определена
неверно» [19, 19].
Отже, можна сказати, що трирівне"
ва система кримінально"процесуаль"
них функцій на сучасному етапі непо"
вною мірою відповідає реалізації
завдань кримінального судочинства,
перелічених у ст. 2 КПК України, тому
є необхідність у глибокому подальшо"
му дослідженні цієї проблеми.
Таким чином, проаналізувавши ос"
новні позиції вчених та норми права,
ми дійшли висновку, що в загальному
значенні кримінально"процесуальна
функція — це коло, основні напрями
діяльності суб’єктів кримінально"про"
цесуальних відносин, що забезпечу"
ють реалізацію завдань кримінального
процесу.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (1984) // http://www.un.org/russian/documen/convents/torture.htm
2. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме (1988) // http://www.un.org/russian/documen/convents/ detent.htm
3. Кодекс
поведения
должностных
лиц
по
поддержанию
правопорядка
//
http://www.prpc.ru/prison/handbook/47.shtml
4. Словарь иностранных слов. — М., 1985. — 607 с.
5. Философский энциклопедический словарь / редкол. : С. Аверинцев, Э. А. АрабJОглы и др. — М.,
1989. — 815 с.
6. Философский энциклопедический словарь. — М., 1999. — 576 с.
7. Зинатуллин З. З. К вопросу об уголовноJпроцессуальных функціях // http://www.lawJ
zinatullin.ru/article_11.htm
8. Савицький В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовно производстве. — М., 1975.
9. Рахунов Р. Д. Учасники уголовноJпроцессуальной деятельности. — М., 1961.
10. Элькинд П. С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе // Вопросы защиJ
ты по уголовным делам : сб. ст. — Л., 1967.

224

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ВИДИ КРИМІНАЛЬНОIПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса. — Харьков, 1997.
Мотовиловкер Я. О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты. — Воронеж, 1984.
Тертышник В. М. Уголовный процесс. — Харьков, 1999.
Савонюк Р. КримінальноJпроцесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб’єкта доJ
казування // Право України. — 2002. — № 2 // http://www.pravoznavec.com.ua/period/artiJ
cle/478/N
Ларин A. M. Расследование по уголовному делу : процессуальные функции. — М., 1986.
Якубович Н. А. Процессуальные функции следователя. Проблемы предварительного следствия
в уголовном судопроизводстве. — М., 1980.
Чепурний О. О. КримінальноJпроцесуальні функції на стадії досудового розслідування : дис. …
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005.
Ефимичев С. П., Ефимичева П. С. Функции в уголовном судопроизводстве : понятие, сущность,
значение // http://www.lawmix.ru/comm.php?id=557
Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. — М., 1981.

Рекомендовано до друку кафедрою цивільного та кримінального права і про
цесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Адаховський Д. М. Поняття, сутність і види кримінально%процесуальних функцій
Анотація. Стаття присвячена розкриттю теоретичних питань, пов’язаних із проблемою виз%
начення поняття кримінально%процесуальних функцій, їх сутності та системи. Наведено кла%
сифікацію визначень терміна «кримінально%процесуальні функції», складену на основі аналізу
поглядів учених%процесуалістів у цьому напрямі. Досліджено історію становлення функцій
кримінального процесу у вітчизняному законодавстві. Автор звернув увагу на недоліки законо%
давчого закріплення переліку функцій кримінального судочинства.
Ключові слова: кримінально%процесуальні функції, обвинувачення, кримінальне пересліду%
вання, вирішення справи, кримінальне судочинство
Адаховский Д. Н. Понятие, сущность и виды уголовно%процессуальных функций
Аннотация. Статья посвящена раскрытию теоретических вопросов, связанных с проблемой
определения понятия уголовно%процессуальных функций, их сущности и системы. В работе
приведена классификация определений термина «уголовно%процессуальные функции»,
составленная на основе анализа взглядов ученых%процессуалистов в данном направлении.
Исследована история становления функций уголовного процесса в отечественном законода%
тельстве. Автор обратил внимание на недостатки законодательного закрепления перечня
функций уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовно%процессуальные функции, обвинение, уголовное преследова%
ние, решение дела, уголовное судопроизводство.
Adakhovskyi D. Concepts, essence and types of criminal%procedural functions
Annotation. Article is devoted to uncovering the theoretical issues related to problematic defini%
tion of criminal procedural functions, their essence and system. This research work gives the classi%
fication definitions of the term «criminal%procedural functions», based on the review of scientists’
views in this sphere. Researched the history of the criminal functions formation in legislation of our
country. The author drew attention to the shortcomings of the law on the list of criminal justice func%
tions.
Key words: criminal%procedural functions, the prosecution accusation, criminal persecution,
determination of case, criminal procedure.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

225

«МЕРТВІ НОРМИ» КК УКРАЇНИ:
СПРОБА НАУКОВОГО ПОЯСНЕННЯ ПОНЯТТЯ
ТА ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ

М. ДМИТРУК
аспірант кафедри кримінального права
(Одеська національна юридична академія)

С

кладність конструкцій деяких
злочинів невеликої тяжкості та
суспільне уявлення про сутність
злочину призводить до того, що окремі
норми КК України не діють та не засто"
совуються судово"слідчими органами.
Вчені та практики іменують вказані
кримінально"правові норми як «статті
із мертвими санкціями» [1, 5], «дріма"
ючі норми» або «мертві норми» [2,
94–99].
У сучасній кримінально"правовій
доктрині України поняття «мертві
норми» досліджувалось В. Коваль"
ським [1, 5], М. Мельником [2, 94–99],
на них звертали увагу в межах фунда"
ментальних праць Я. Брайнін [3, 240],
Н. Кузнецова [4, 208], часткове філо"
софське осмислення отримала ця
проблема у працях норвезького кримі"
нолога Н. Крісті [5, 176].
Поняття «мертві норми», причини
їх виникнення у КК України дослі"
джувались лише у світлі окремих
законопроектів або проблем у застосу"
ванні окремих статей Особливої час"
тини КК України, але цілісне дослі"
дження поняття, значення «мертвих
норм» у КК України 2001 р. та причин
їх виникнення відсутнє. Наведене ви"

ще зумовлює актуальність обраної те"
матики статті.
Висновки статті спрямовані на тео"
ретичне обґрунтування необхідності
впровадження кримінального про"
ступку як одного із напрямів рефор"
мування кримінального права згідно з
Концепцією реформування криміна"
льної юстиції від 8 квітня 2008 р.
Стаття присвячена з’ясуванню по"
няття та причин виникнення «мерт"
вих норм» в КК України. На нашу
думку, виникнення «мертвих норм» в
КК України пов’язане із невідповід"
ністю правових наслідків (судимість,
покарання, передбачені КК України),
які тягне за собою кримінальна відпо"
відальність за скоєння злочинів неве"
ликої тяжкості, рівню дійсної суспіль"
ної небезпеки злочинів невеликої тяж"
кості. У статті обґрунтовується, що
для запобігання виникненню «мерт"
вих норм» у КК України необхідно
впровадити поділ кримінального пра"
вопорушення на злочини та кримі"
нальні проступки.
Завданням статті є дослідження
структури кримінально"правової нор"
ми, поняття «мертві норм» в КК Ук"
раїни, поняття «дії» та «застосування»

© М. Дмитрук, 2010
226

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

«МЕРТВІ НОРМИ» КК УКРАЇНИ: СПРОБА НАУКОВОГО ПОЯСНЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ

КК України, окремих причин виник"
нення «мертвих норм» в КК України.
Перш ніж досліджувати поняття
«мертві норми», звернемо увагу на
структуру норми КК України. Так, на
думку Я. Брайніна, кримінально"пра"
вові норми складаються із диспозиції
та санкції, а гіпотеза зливається із дис"
позицією в єдиний елемент. Особ"
ливістю диспозиції кримінально"пра"
вових норм є передбачення не повин"
ного, а забороненого правила пове"
дінки, скоєння якого тягне передбачене
санкцією норми КК України покарання
[3, 40]. На думку М. Мельника,
кримінально"правова норма складаєть"
ся із гіпотези та диспозиції, яку іноді
називають санкцією. Кримінально"
правову норму вчений визначає як
норму, що має двох адресатів та містить
зобов’язання суду правомірно оціню"
вати діяння винуватих осіб та заборо"
ну на вчинення злочинів [6, 117–118].
Отже, більшість науковців криміналь"
но"правову норму розглядають як дво"
хелементну норму, яка складається із
гіпотези та диспозиції. Диспозицію
кримінально"правової норми ще іноді
іменують санкцією.
Поняття «мертві норми» в КК Ук"
раїни розуміють по"різному. В. Ко"
вальський «статтями з мертвими санк"
ціями» називає кримінально"правові
норми, що дублюються нормами Ко"
дексу України про адміністративні пра"
вопорушення (далі — КпАП), при цьо"
му останні отримують пріоритет у за"
стосуванні [1, 5]. Якщо тлумачити за"
пропонований В. Ковальським термін
«статті із мертвими санкціями», то
створюється враження, що в цілому
диспозиція норми КК України застосо"
вується, а санкція — ні. На думку
Я. Брайніна, застосування диспозиції
кримінально"правової норми без санк"
ції здійснюється при звільненні від
кримінальної відповідальності [3, 158].
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Проте норми КК України, які передба"
чають підстави звільнення від кримі"
нальної відповідальності, на нашу дум"
ку, все ж складно позначити терміном,
запропонованим В. Ковальським як
«статті із мертвими санкціями», з таких
доводів. По"перше, при умовному
звільненні від кримінальної відпові"
дальності, порушення особою умов
звільнення від кримінальної відпові"
дальності все ж таки призводить до
реалізації санкції кримінально"право"
вої норми. По"друге, незастосування
норми як Загальної, так і Особливої ча"
стини КК України, на думку Я. Брай"
ніна, не завжди свідчить про її недіє"
вість [3, 93], оскільки у цьому випадку
реалізується не охорона, а інші функції
КК України.
Враховуючи, що термін «статті із
мертвими санкціями» пропонувався в
контексті прийняття проекту закону
України «Про внесення змін до Кодек"
су України про адміністративні право"
порушення і КК України» (щодо узго"
дження питань відповідальності) від
19 січня 2006 р., який надавав поло"
женням КК України факультативного
значення поряд із КпАП [1, 5], вико"
ристання вказаного терміна, на нашу
думку, у зв’язку із ненабуттям чин"
ності зазначеним законопроектом та з
наведених вище доводів є невиправда"
ним.
На думку М. Мельника, «мертвими
нормами» є кримінально"правові нор"
ми, які не застосовуються на практиці
через конструктивні недосконалості,
незавершеність законодавчої регла"
ментації [2, 94–99]. До прикладів зако"
нодавчо незавершених конструкцій
можна віднести регламентацію об’єк"
тивної сторони, порядку визначення
шкоди як наслідку в матеріальних
складах злочинів тощо. Одним із при"
кладів є, наприклад, проблеми у засто"
суванні ст. 176 КК України щодо
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визначення розміру шкоди (яка повин"
на перевищувати орієнтовно 14 000 грн)
при незаконному використанні відеог"
рам, фонограм тощо. Розмір винаго"
род (роялті) за законне використання
вказаних суміжних прав, який визна"
чається постановою Кабінету Міні"
стрів «Про затвердження розміру, по"
рядку та умов виплати винагороди
(роялті) за комерційне використання
опублікованих з комерційною метою
фонограм, відеограм, їх примірників
та зафіксованих у них виконань» від
18 січня 2003 р. № 71. У зв’язку із тим,
що порядок складно застосувати
навіть для визначення розміру роялті
за правомірне використання суміжних
прав, то тим більш непридатним є за"
стосування вказаного Порядку для
визначення розміру шкоди, завданої
незаконним використанням відеограм
та фонограм.
М. Марченко під юридично неефек"
тивними, так званими мертвими нор"
мами, розуміє норми, диспозиції яких
передбачають неіснуючі умови реалі"
зації або такі умови реалізації доведен"
ня яких є неможливим [7, 475]. Інші
вчені зазначають, що кримінально"
правові норми можуть мати деклара"
тивний характер, тобто бути «мертви"
ми» [8]. Але остання позиція є хибною,
оскільки КК України містить статті"за"
вдання, статті"цілі (ст. 1, частини 2–3
ст. 50 КК України тощо), які мають
декларативний характер, але незасто"
сування вказаних кримінально"право"
вих норм аж ніяк не дає підстав ствер"
джувати, що вказані кримінально"пра"
вові норми є «мертвими нормами».
Крім того, ряд положень Особливої ча"
стини КК України, які рідко застосову"
ються (наприклад, статті 109–114 КК
України), можна назвати декларатив"
ними, але це не дає підстав відносити
вказані норми КК України до «мерт"
вих норм».
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В останньому випадку вже шляхом
офіційного оприлюднення закону в
конструкціях норм розділу І Особли"
вої частини КК України «Злочини
проти основ національної безпеки»
досягається завдання КК України. Са"
ме факт того, що такі норми майже
зовсім не застосовуються у практиці,
свідчить про досягнення такого за"
вдання КК України як загальна пре"
венція.
Із термінів, які використовуються в
науковій літературі для позначення
досліджуваного явища, а саме «мертві
норми», «мертві статті» та «статті із
мертвими санкціями», більш опти"
мальним, на нашу думку, є застосуван"
ня терміна «мертві норми». Якщо не"
доцільність застосування терміна
«статті із мертвими санкціями», запро"
понованого В. Ковальським, нами вже
розглянуто, то термін «мертві норми»
в КК України, на нашу думку, є більш
доцільним, ніж «мертві статті».
Для з’ясування сутності «мертвих
норм» КК України необхідно відрізня"
ти поняття «дія» КК України від по"
няття «застосування» КК України.
Під застосуванням норм КК України
розуміють приведення конкретних
фактичних дій під положення КК Ук"
раїни. Разом із тим КК України може
діяти, але не застосовуватися [3, 93].
Під дією КК України розуміють регу"
лювання КК України суспільних від"
носин, при якому особи дотримуються
кримінально"правових заборон.
Традиційною є точка зору, згідно з
якою саме застосування покарання за
вже скоєний злочин є основним показ"
ником ефективності та досягнення ос"
новних завдань кримінального закону
[4, 38–39]. Однак сам факт незастосу"
вання на практиці певних норм КК
України не є однозначним свідченням
неефективності КК України та не дає
підстав положення КК України, які не
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застосовують, іменувати «мертвими
нормами» КК України.
На нашу думку, із усієї сукупності
норм КК України, які не застосовують"
ся судово"слідчими органами, до
«мертвих норм» КК України необхідно
віднести лише ті кримінально"правові
норми, які у разі наявності великої
кількості посягань на об’єкти кримі"
нально"правової охорони, все ж таки
не застосовуються. Про велику кіль"
кість посягань на цінності, правові бла"
га та інтереси особи, суспільства та
держави свідчать численні показники
порушених, але не доведених до суду
кримінальних справ. Про посягання на
цінності та правові блага свідчать чис"
ленні факти, що фіксуються в ЗМІ та
Журналі реєстрації заяв і повідомлень
про злочини, але в порушенні кримі"
нальних справ за якими відмовляєть"
ся, наприклад, з такої підстави: «Діян"
ня містять ознаки цивільно"правового
спору, які повинні вирішуватися в су"
довому порядку». Прикладом ще
однієї поширеної підстави відмови в
порушенні кримінальної справи щодо
скоєння формального за конструкцією
складу злочину (що виключає застосу"
вання ч. 2 ст. 11 КК України) є така
підстава: «Діяння формально містить
склад злочину, але не є суспільно не"
безпечним». При відмові в порушенні
кримінальних справ за вказаними
підставами цінності та правові блага,
які ставляться під охорону «мертвих
норм» КК України, не отримують
кримінально"правової охорони. За ци"
ми фактами порушень суб’єктивних
прав та обов’язків винуваті особи рідко
притягуються навіть до адміністратив"
ної чи іншого виду відповідальності.
Отже, «мертві норми» КК Украї"
ни — це такі кримінально"правові нор"
ми, яким притаманні такі риси:
• конструктивні недосконалості
елементів складу злочину;
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• незавершеність законодавчої
регламентації окремих елементів скла"
ду злочину або окремих ознак еле"
ментів складу злочину;
• передбачають неіснуючі умови
реалізації норм КК України або такі
умови реалізації кримінально"право"
вих норм, доведення яких суб’єктом
правозастосування є неможливим;
• які не знаходять правозастосу"
вання;
• об’єкти, що ставляться під охо"
рону цих кримінально"правових норм,
залишаються незахищеними засобами
кримінально"правової охорони.
«Мертві норми» в КК України, на
нашу думку, є негативним явищем, яке
свідчить про недосконалість законодав"
чої техніки при розробці КК України.
До «мертвих норм» можна віднести
норми КК України, що не відповідають
стану розвитку суспільних відносин, за
яких кримінальне діяння визнається
вже як дозволена і легальна поведінка
згідно з положеннями цивільного чи
господарського законодавства. Причи"
нами виникнення є неоперативність
реагування законодавчого органу на
зміни у тій чи інший сфері суспільного
життя. Так, наприклад, склад такого
злочину як спекуляція передбаченого
ст. 154 КК України 1960 р., так і не був
вилучений із КК України 1960 р., не"
зважаючи на те, що «спекуляцію»
після 1991 р. було визнано правочином
відповідно до положень цивільного за"
конодавства України.
Причинами виникнення «мертвих
норм» КК України, як вже було вище
зазначено, є законодавча незавер"
шеність конструкції норм КК України
та відсутність у реальному житті умов
їх реалізації. Але, на нашу думку, про"
блема виникнення «мертвих норм» КК
України є більш складною, ніж здається
на перший погляд. Усунення конструк"
тивних недосконалостей не завжди
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приведе до застосування «мертвих
норм» КК України, оскільки ще од"
нією із причин виникнення «мертвих
норм» КК України є невідповідність
правових наслідків, які настають після
притягнення до кримінальної відпо"
відальності, реальній небезпеці зло"
чинів невеликої тяжкості. До вказаних
наслідків належить судимість та пока"
рання.
Найсуворішим і одним із найпоши"
реніших у застосуванні серед видів по"
карання, які призначаються за скоєння
злочинів, є позбавлення волі. Ця об"
ставина призводить до того, що злочин
та особи, які були притягнуті до
кримінальної відповідальності, сприй"
маються суспільством досить негатив"
но. Не дивлячись на те, що більшість
кримінально"правових норм за злочи"
ни невеликої тяжкості передбачають
поряд із позбавленням волі альтерна"
тивні види покарання, які мають гро"
мадський характер, на рівні побутової
правосвідомості відбувається реїфі"
кація (залякування) осіб, єдиним мож"
ливим наслідком із яким асоціюється
кримінальна відповідальність — «поз"
бавлення волі». У подібних випадках
рівень суспільної небезпеки злочинів
невеликої тяжкості не узгоджується із
суворістю покарання та загальнопра"
вовими наслідками судимості, що на"
стають за скоєння таких діянь.
Розглянемо цю невідповідність на
такій субординаційній залежності КК
України як «завдання» (ч. 1 ст. 1 КК
України) — «засіб» (покарання як
засіб досягнення завдання КК Украї"
ни). Якщо засобом досягнення завдан"
ня КК України, наприклад, є таке по"
карання, як позбавлення волі, а за"
вдання КК України, наприклад, забез"
печення прав на працю, то потенційно
розмір шкоди від притягнення до
кримінальної відповідальності біль"
ший, ніж від шкоди заподіяної цим
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злочином. При конструюванні подіб"
них статей КК України порушується
принцип криміналізації: «Шкода від
криміналізованих діянь повинна бути
більш значущою від шкоди, яка за"
подіюється винуватій особі покаран"
ням за це діяння».
Надання абсолютного пріоритету
наслідкам кримінальної відповідаль"
ності серед інших факторів, що визна"
чають долю особи, яка скоїла злочин
невеликої тяжкості, призводить до де"
формації правових цінностей системи
права [7, 176]. При вказаній дефор"
мації створюється ситуація, за якої, з
одного боку, спроба застосування
«мертвої норми» КК України тягне
реїфікацію діяння як такого, що в
будь"якому випадку спричиняє поз"
бавлення волі та негативне ставлення
суспільства до особи, яка скоїла цей
злочин невеликої тяжкості, а з друго"
го — суб’єкти правозастосування під
час застосування КК України стика"
ються із конструктивними недоскона"
лостями «мертвих норм» КК України
та неможливістю доведення умови
реалізації цих кримінально"правових
норм. Як наслідок, зазначені ситуації
призводять до того, що переважно
суб’єктами вказаного соціального кон"
флікту взаємно обирається ціннісний
або директивний спосіб ненорматив"
ного регулювання [9, 20] вказаних
соціальних конфліктів. Тобто суспіль"
ні відносини, що ставляться під охоро"
ну «мертвих норм» КК України, у
зв’язку із неспроможністю КК України
врегулювати вказані соціальні конф"
лікти, знаходять інші, альтернативні
КК України, засоби врегулювання.
Вирішення вказаних соціальних
конфліктів іншими засобами соціаль"
ного регулювання є негативною тен"
денцією, оскільки ставить під сумнів
дію КК України та правовий порядок у
суспільстві загалом.
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Отже, «мертві норми» КК Украї"
ни — це норми КК України, які во"
лодіють конструктивними недоскона"
лостями, незавершеністю законодавчої
регламентації елементів складу злочи"
ну, передбачають неіснуючі умови реа"
лізації кримінально"правових норм,
які не знаходять правозастосування в
діяльності судово"слідчих органів, а
захист об’єктів, що ставлять під охоро"
ну цих норм КК України, здійснюється
засобами, альтернативними праву. До
причин виникнення «мертвих норм»
КК України належать конструктивні
недосконалості елементів складу зло"
чину, незавершеність законодавчої рег"
ламентації окремих елементів складу
злочину, неіснуючі умови реалізації
норм КК України, а також невідповід"
ність наслідків кримінальної відпо"
відальності, які спричиняє злочин не"
великої тяжкості реальній небезпеці
цього діяння.
Вважаємо, що одним із способів по"
передження виникнення «мертвих

норм» під час застосування КК України
є створення такого механізму кримі"
нально"правового захисту, при якому
скоєння кримінально караного діяння
тягло б за собою саме адекватне діянню
покарання. У такому випадку альтерна"
тивні засоби вирішення соціальних
конфліктів у межах «неправових прак"
тик» стали б недоцільними та неви"
гідними, що в подальшому забезпечить
невідворотність покарання та реальне
застосування КК України. Вказаний
механізм, на нашу думку, можливо за"
безпечити шляхом впровадження у КК
України поділу кримінального право"
порушення на кримінальні проступки
та злочини.
Перспективами подальших розві"
док із впровадження кримінального
проступку є дослідження суб’єктив"
них та об’єктивних ознак деяких зло"
чинів невеликої тяжкості та адміні"
стративних проступків як окремого
виду кримінально караного діяння.
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Дмитрук М. М. «Мертві норми» КК України: спроба наукового пояснення поняття та причин
виникнення
Анотація. Автором пропонується комплексне поняття «мертвих норм» КК України. Загалом,
виникнення «мертвих норм» необхідно визначати як негативне явище. Для розуміння причин ви%
никнення цього явища необхідно розрізняти поняття «застосування» та «дії» КК України. На
думку автора, однією з причин виникнення «мертвих норм» є невідповідність наслідків
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кримінальної відповідальності реальній суспільній небезпеці злочинів невеликої тяжкості. Од%
ним із способів попередження виникнення «мертвих норм» у КК України є впровадження поділу
кримінального правопорушення на кримінальні проступки та злочини.
Ключові слова: кримінальний проступок, мертві норми, КК України.
Дмитрук М. М. «Мертвые нормы» УК Украины: попытка научного объяснения понятия и при%
чин возникновения
Аннотация. Автором предлагается комплексное понятие «мертвых норм» УК Украины. В це%
лом, возникновение «мертвых норм» необходимо определять как негативное явление. Для по%
нимания причин возникновения этого явления необходимо различать понятия «применение» и
«действия» УК Украины. По мнению автора, одной из причин возникновения «мертвых норм»
является несоответствие последствий уголовной ответственности реальной общественной
опасности преступлений небольшой тяжести. Одним из способов предотвращения возникно%
вения «мертвых норм» в УК Украины, является внедрение деления уголовного правонарушения
на уголовные проступки и преступление.
Ключевые слова: уголовный проступок, мертвые нормы, УК Украины.
Dmytruk M. Dead norms of CC of Ukraine: attempt of scientific explanation of concept and rea%
sons of origin
Аnnotation. The author is offering a complex concept of «dead articles» in the Criminal code of
Ukraine. On the whole the origin of «dead reasons» must be determined as the negative phenom%
enon. For understanding the reasons of this phenomenon origin it is necessary to distinguish the con%
cept of application and the concept as action of the Criminal code of Ukraine. To eliminate this phe%
nomenon of the Criminal code of Ukraine application a criminal offence is need to be divided into
a criminal misconduct and a crime. Particularly the problems is a dis parity between a criminal
responsibility and areal public danger of crimes thets are not so grave.
Key words: criminal misconduct, dead norms, Criminal code of Ukraine.
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У

період розвитку соціалізму всю
відповідальність за сферу охо"
рони здоров’я несла держава:
нею здійснювалися фінансування та
контроль, а також забезпечувалася
діяльність системи надання медичних
послуг. Основним принципом медич"
ного обслуговування був принцип
державності. Однак із розпадом соціа"
лізму майже у всіх країнах Централь"
ної Європи почав відбуватися перехід
від державної системи фінансування
сфери охорони здоров’я до системи
фінансування через медичне страху"
вання. В Україні, майже чи не єдиній
європейській країні, де, незважаючи
на досить обмежений обсяг фінансо"
вих ресурсів, що спрямовуються на
охорону здоров’я, обов’язкове медич"
не страхування так досі й не запрова"
джено, що є причиною недофінансу"
вання вкрай важливої у соціальному
плані галузі.
Питанням обов’язкового медично"
го страхування приділено увагу в чис"
ленних наукових публікаціях В. Рудо"

го, В. Руденя, В. Мортікова та інших
учених. Автором цієї статті поставле"
но за мету розглянути історію станов"
лення та розвитку медичного страху"
вання як одного із джерел фінансуван"
ня сфери охорони здоров’я в окремих
європейських країнах та за допомогою
історично"правового і порівняльно"
правового методів узагальнити пози"
тивні й негативні аспекти його функ"
ціонування.
У багатьох центральноєвропей"
ських країнах запровадження медич"
ного страхування було поверненням
до системи фінансування, яка існува"
ла до початку розвитку соціалістич"
них відносин. Зокрема, у Болгарії ще у
1882 р. було створено Фонд забезпе"
чення робітників у зв’язку з хворобою
та нещасним випадком. У 1924 р. ухва"
лено Закон про суспільне страхуван"
ня, який передбачав обов’язкове ме"
дичне обслуговування для працюючих
громадян. Відповідно до нього медич"
ну допомогу надавав Фонд суспільно"
го забезпечення, до якого 2/3 коштів
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сплачували роботодавці та держава, а
1/3 – працівники. Цим фондом були
створені лікарні й поліклініки, сана"
торії, аптеки. Застраховані мали право
вибору лікаря і комплексу медичних
послуг. Після Другої світової війни,
зокрема з 1951 р., безкоштовну со"
ціальну медичну допомогу почали на"
давати і членам сім’ї застрахованих
осіб [1]; було збільшено розміри гро"
шової допомоги у зв’язку з хворобою і
нещасним випадком, однак згодом ме"
дичне обслуговування в Болгарії пе"
рейшло під контроль держави, і лише
у 1998 р. обов’язкове медичне страху"
вання знову включено до системи охо"
рони здоров’я, про що було ухвалено
відповідний закон [2]. Це дало змогу
створити єдиний Фонд медичного об"
слуговування – Національну касу охо"
рони здоров’я, а лікувальні заклади
передати у приватну, державну та ко"
мунальну власність. З 2002 р. медичну
допомогу почали надавати приватні
лікарі або приватні медичні центри.
Нині в Болгарії також функціону"
ють і приватні страхові компанії у ви"
гляді добровільних фондів медичного
страхування, через які покривається
вартість лікарських засобів, обстежен"
ня, перебування у стаціонарі тощо.
В Угорщині, так як і в Болгарії, до
Другої світової війни існувало со"
ціальне страхування для несільського"
сподарських працівників і безкоштов"
не лікування для малозабезпечених.
Конституцією 1972 р. закріплено пра"
во на медичну допомогу пенсіонерам
та інвалідам [3]. До 1990 р. соціальне
страхування контролювалося держа"
вою, фінансування видатків на охоро"
ну здоров’я здійснювалося за рахунок
урядових субсидій та внесків за
місцем роботи. З 1990 р. в Угорщині
розпочався перехід до страхової меди"
цини, у зв’язку з чим введено страхові
поліси для працюючих громадян та
234

роботодавців, які сплачують щомі"
сячні внески, їх розмір залежить від
обсягу отримуваного доходу.
У Румунії між Першою та Другою
світовими війнами теж існувала систе"
ма соціального страхування. Праців"
ники промислових підприємств,
службовці та їх сім’ї, а також під"
приємці були застраховані у такій сис"
темі. Однак вони становили лише 5 %
населення. Внески з доходів сплачува"
лися у рівних пропорціях працівника"
ми та роботодавцями.
У 1949 р. було прийнято Закон
«Про організацію охорони здоров’я у
державі», що спричинило поступовий
перехід до системи охорони здоров’я
за моделлю, в основі якої лежить
принцип охоплення всього населення
та вільного доступу до медичних по"
слуг. Характерними рисами системи
охорони здоров’я Румунії протягом
чотирьох десятиліть були: урядове
фінансування, централізоване плану"
вання, негнучке управління та дер"
жавна монополія на медичні послуги.
Протягом дев’яностих років двад"
цятого століття урядом і Міністер"
ством охорони здоров’я прийнято де"
кілька важливих законів, що стосува"
лися організації охорони здоров’я Ру"
мунії. Найбільш важливими з них є:
Закон щодо організації колегії лікарів,
Закон про соціальне медичне страху"
вання, Закон про громадське здоров’я
та Закон про організацію лікарень.
Нові положення практично повністю
змінили структуру охорони здоров’я
та створили законодавчу базу для пе"
реходу від інтегрованої, централізова"
ної, державної системи, що залежить
від податків, до децентралізованої,
плюралістичної системи соціального
медичного страхування з контрактни"
ми відносинами між фондами медич"
ного страхування як покупцями та
провайдерами медичних послуг.
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До 1940 р. система охорони здо"
ров’я Естонії була такою, як і в захід"
ноєвропейських країнах — вона харак"
теризувалася децентралізацією, тобто
планування й управління здійснюва"
ли місцеві органи влади. У 40"х роках
ХХ ст. було запроваджено систему
централізованого планування, управ"
ління і державного фінансування ви"
датків на охорону здоров’я. Проте вже
у 1990 р. введено фінансування медич"
ної допомоги за рахунок соціального
медичного страхування та здійснено
децентралізацію. Правову базу рефор"
мування в медицині становили Закон
про медичне страхування (1991 р.) і
Закон про організацію надання медич"
них послуг (1994 р.). У 2000 р. Фонд
медичного страхування Естонії отри"
мав статус самоврядної публічно"пра"
вової організації.
У Литві до відновлення незалеж"
ності також функціонувала центра"
лізована система охорони здоров’я,
яка фінансувалася з державного бюд"
жету: медичне обслуговування було
рівномірно розподілене і доступне
всьому населенню країни, однак
пацієнти не мали можливості обирати
лікаря, а медики не були зацікавлені у
підвищенні якості своїх послуг.
З середини 90"х років ХХ ст. у
Литві запроваджено обов’язкове ме"
дичне страхування, його адміністру"
вання здійснює централізована систе"
ма державних лікарняних кас. Внески
встановлені як частина прибуткового
податку з особи; за дітей, пенсіонерів,
безробітних, інших соціально незахи"
щених осіб внески сплачує держава за
рахунок бюджетних коштів. Розцінки
на послуги визначає Міністерство
охорони здоров’я, ціни на приватні ме"
дичні послуги також регулюються
державою (вони не можуть перевищу"
вати державні більше ніж на 60 %).
Система охорони здоров’я Литви вва"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

жається однією з кращих у Європі що"
до якості та вартості медичних послуг.
Історичні корені має і вітчизняне
медичне страхування, яке зародилося
на Півдні України в кінці 80"х — на по"
чатку 90"х років ХІХ ст. [4], коли про"
гресивні підприємці Одеси почали
страхувати своїх робітників від шкоди
їх здоров’ю на виробництві у діючих
тоді приватних загальнострахових то"
вариствах. Згодом, крім Одеси, стра"
хування поширилося на всі промис"
лові центри Херсонської губернії —
Миколаїв, Херсон, Єлизаветград. Але
з часом виявилося, що така ко"
мерційна форма добровільного стра"
хування у приватних страхових ком"
паніях у цілому невигідна. У зв’язку з
чим серед підприємців виникла ідея
активної підтримки фабричної ін"
спекції, у компетенції якої було ви"
рішення соціальних питань на вироб"
ництві та запровадження власного до"
бровільного взаємного страхування на
некомерційній основі.
Внески в товариство страхування
від нещасних випадків повністю скла"
далися з відрахувань роботодавців, а
їх суми залежали від рівня небезпеч"
ності робіт. Внески до лікарняних кас
встановлювалися правлінням і скла"
далися на 1/3 із внесків застрахованих
і на 2/3 із доплат роботодавців.
Суттєвим недоліком такої системи бу"
ла відсутність солідарного принципу
діяльності.
З липня 1917 р. лікарняні каси роз"
почали процес об’єднання в галузеві й
загальноміські каси. У 1921 p. було
створено робітничу страхову медици"
ну — робмеди, які ліквідовано у 1927
p., а у 1933 р. соціальне страхування
втратило самостійність, було передане
профспілкам, де поступово позбулося
складової медичного страхування.
Історія медичного страхування у
дореволюційній Росії свідчить про те,
235

О. Солдатенко

що у 1866 р. було прийнято Закон,
який зобов’язував власників фабрик
забезпечувати працівників безкоштов"
ною медичною допомогою. Пізніше в
Росії було створено систему медично"
го забезпечення залізничників. Із
щомісячних внесків у розмірі 6 % від
заробітку формувалися каси, з яких
виплачувалися пенсії, одноразові ви"
плати на випадок інвалідності тощо.
Законодавче закріплення системи
виплат через спеціальні страхові
організації відбулося у 1912 р., коли
Державною Думою було ухвалено за"
кони «Об учреждении Присутствий
по делам страхования рабочих», «Об
учреждении Совета по делам страхо"
вания рабочих», «Об обеспечении ра"
бочих на случай болезни», «О страхо"
вании рабочих от несчастных случа"
ев», що сприяло формуванню системи
соціального страхування через лікар"
няні каси, які утворювалися на кожно"
му підприємстві з кількістю праців"
ників не менше 200. Доходи таких кас
формувалися за рахунок внесків
працівників і підприємців, а виплати з
них здійснювалися у випадку хвороби,
пологів тощо.
Після 1917 р. було прийнято декре"
ти «О бесплатной передаче больнич"
ным кассам всех лечебных учрежде"
ний», «О страховании на случай
болезни», «О страховании на случай
безработицы», на підставі яких у Росії
вводилося повне соціальне страхуван"
ня, основними принципами якого бу"
ли: охоплення страхуванням усіх най"
маних працівників і всіх видів втрати
працездатності.
З ухваленням Декрету 1918 р.
«О социальном обеспечении трудя"
щихся» процес централізації страхової
медицини посилився, а саме медичне
страхування замінено на соціальне за"
безпечення. Після прийняття постано"
ви Ради народних комісарів у 1919 р.
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«О передаче всей лечебной части быв"
ших больничных касс Народному ко"
миссариату здравоохранения» страхо"
ва медицина була нівельована. У період
НЕПу її намагалися відродити: у
1921–1923 рр. для роботодавців вста"
новлено страхові внески від 21 до
28,5 % фонду оплати праці. Цільовий
внесок на медичне страхування перебу"
вав у межах 5,5–7 % фонду оплати
праці. Для державних установ загаль"
ний соціальний внесок було встановле"
но у розмірі 12 % фонду оплати праці,
зокрема на медичне страхування – 3 %,
з яких 10 % направлялися Народному
комісаріату охорони здоров’я, а 90 % –
місцевим органам охорони здоров’я.
Медичне страхування на той час було
доповненням до державного фінансу"
вання системи охорони здоров’я.
Згідно із Законом про порядок само"
оподаткування (1927 р.) збільшенню
ресурсів місцевого бюджету на охорону
здоров’я у сільській місцевості сприяло
надходження коштів від самооподатку"
вання [5, 65–66].
У післявоєнний період на початку
60"х років у колишньому Радянському
Союзі було сформовано новий тип
лікувальних закладів на районному
рівні – центральні районні лікарні; які
до кінця 80"х років ХХ ст. як й інші
медичні установи фінансувалися ви"
ключно за системою кошторисно"бю"
джетного фінансування. Щодо кожно"
го виду видатків централізовано
затверджувалися нормативи (у грошо"
вому і натуральному виразі), відпо"
відно до яких і виділялися цільові
асигнування. Перегрупування ви"
датків за статтями не допускалося, а
спеціальні кошти, отримувані медич"
ними закладами, також використову"
валися суворо за цільовим призначен"
ням. Медичні заклади не мали змоги
реагувати на зміни потреб населення у
медичній допомозі.
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У 1987 р. із запровадженням нового
господарського механізму, метою яко"
го було функціонування більш гнуч"
кої та раціональної системи установ
охорони здоров’я (експеримент прово"
дився у Кемеровській, Ленінградській
та Самарській областях), кошторисне
фінансування було замінено створен"
ням єдиних фондів фінансових ре"
сурсів, які формувалися в розрахунку
на чисельність населення, що прожи"
вало в зоні обслуговування. Відпо"
відні асигнування передавалися амбу"
латорно"поліклінічним відділенням
установ, які розраховувалися зі ста"
ціонарами за надані ними послуги
пацієнтам, направленим поліклініка"
ми. Це сприяло розвитку договірних
відносин та запровадженню нових
форм оплати й організації праці у ме"
дичних установах.
В Україні у Попільнянському ра"
йоні Житомирської області напри"
кінці 80"х – початку 90"х рр. ХХ ст. та"
кож проводилося випробування ново"
го господарського механізму діяль"
ності системи медичного обслугову"
вання на госпрозрахункових засадах,
який полягав в орієнтації лікувально"
профілактичних установ на оцінку
кінцевих результатів і якості роботи.
На Житомирщині було накопичено
певний досвід щодо діяльності лікар"
няних кас, які є одним з елементів
солідарної участі населення у співфі"
нансуванні системи медичної допомо"
ги, а у Золочівському районі Харків"
ської області – досвід організації пер"
винної медичної допомоги на основі
використання сільських амбулаторій
сімейної медицини. Ці райони було
обрано для реалізації Проекту ЄС
«Фінансування та управління у сфері
охорони здоров’я», мета якого поляга"
ла у реорганізації всіх чи частини ме"
дичних закладів цих районів (обов’яз"
ково включаючи центральну районну
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лікарню) у комунальні некомерційні
підприємства, що сприяло б підви"
щенню рівня їх автономії та запровад"
женню нової системи відшкодування
вартості медичних послуг, які нада"
ються медичними закладами пілотних
районів. Сутність проекту полягала
ще й у переході від нинішньої моделі
кошторисно"бюджетного фінансуван"
ня до фінансування в рамках дого"
ворів про закупівлю медичних послуг
за кошти відповідних місцевих бюд"
жетів (сільських, районного), тобто, з
одного боку, передбачалося підвищен"
ня відповідальності органів влади за
достатність фінансування, а з другого
– відповідальності медичних закладів
за якість тих послуг, які ними нада"
ються. Нова модель господарювання
передбачала можливість самостійного
прийняття рішень, на що і в якій
кількості витратити виділені кошти:
на покращання матеріально"технічної
бази лікарні, підвищення заробітної
плати медичних працівників залежно
від якості роботи тощо. Такі підходи,
навіть за умови дефіциту фінансових
ресурсів, могли б зробити систему ме"
дичного обслуговування більш ре"
зультативною, установити контроль за
витратами і водночас підвищити
рівень якості послуг.
Крім того, проектом передбачалася
можливість передачі сільськими рада"
ми «пілотних» регіонів закріплених за
ними бюджетних видатків на фінансу"
вання первинної допомоги (сільських
лікарських амбулаторій, ФАПів тощо)
на рівень районного бюджету для того,
щоб створити в районі більш потужне
й краще кероване джерело фінансу"
вання, з якого б фінансувалась як пер"
винна, так і вторинна медична допомо"
га населенню району, тобто фактично
створювалася імітація на рівні району
локального фонду державного медич"
ного страхування.
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У складі районних державних адмі"
ністрацій «пілотних» районів створю"
валися районні відділи охорони здо"
ров’я для виконання функції замовни"
ка при укладанні договорів про заку"
півлю медичних послуг і контролю за
якістю послуг лікувальних закладів
сільського та районного рівнів.
Сьогодні у цих самих районах реа"
лізується проект ЄС «Сприяння ре"
формі вторинної медичної допомоги в
Україні», яким передбачається підви"
щити економічну ефективність вико"
ристання фінансових, кадрових, ма"
теріальних ресурсів на рівні вторинної
медичної допомоги.
Таким чином, до кінця 80"х років
ХХ ст. фінансування видатків на охо"
рону здоров’я у країнах Центральної
Європи, в основному, здійснювалося
за рахунок бюджетних коштів, а нада"
вачі медичних послуг діяли в умовах
суворих бюджетних обмежень. З огля"
ду на те, що система фінансування бу"
ла централізованою, видатки роз"
поділялися залежно від кількості ліж"
ко"днів та кількості амбулаторних
хворих. Щодо кожного виду видатків
централізовано затверджувалися нор"
мативи (у натуральних одиницях та
грошовому виразі), згідно з якими і
виділялися цільові асигнування. Пе"
регрупування видатків за статтями не
допускалося, що спонукало до збіль"
шення медичними установами кіль"
кості лікарняних ліжок та їх макси"
мального заповнення, незважаючи на
реальні потреби населення.
Як свідчить наведений історичний
екскурс, в останні роки країни Цент"
ральної Європи перейшли до фінансу"
вання сфери охорони здоров’я за раху"
нок коштів медичного страхування,
перевагами якого є прозорість, точ"
ність визначення ресурсів, необхідних
для функціонування медичної галузі,
покращання рівня якості медичної до"
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помоги й ефективності використання
фінансових ресурсів. Економічну ос"
нову системи медичного страхування
становить фінансування зі спеціаль"
них страхових фондів, які утворюють"
ся за рахунок різних джерел: коштів
державного бюджету, внесків робото"
давців, працівників, осіб, зайнятих
індивідуальною трудовою діяльністю,
тощо. При обов’язковому страхуванні
організаційно закріплюється статус
територіального акумулювання кош"
тів у страхових фондах, визначаються
умови і порядок фінансування ліку"
вально"профілактичних установ, без"
дефіцитність їх фінансування і забез"
печення соціальних гарантій при на"
данні послуг соціально незахищеним
верствам населення. Роль центральної
фінансової організації при цьому ви"
конують фонди обов’язкового медич"
ного страхування – економічно са"
мостійні некомерційні структури.
Серед недоліків медичного соціаль"
ного страхування можна зазначити те,
що частину внесків сплачують робото"
давці – це може призвести до підви"
щення рівня видатків на зарплату й
тим самим знизити конкурентоспро"
можність економіки країни на світово"
му ринку. У деяких країнах право на
соціальне медичне страхування зу"
мовлюється зайнятістю або розміром
внесків — це може обмежити доступ
до медичного обслуговування непра"
цюючого населення, у тому числі ста"
рих і безробітних, а також матеріально
залежних осіб. Крім того, соціальне
медичне страхування має вузьку
дохідну базу, яка залежить від внесків
працюючого населення, у зв’язку з
чим вона може бути недостатньою.
Деякі сильні й слабкі сторони
пов’язані й з організаційною специ"
фікою страхових установ, у тому числі
з наявністю єдиного фонду або
декількох фондів, між якими або може
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існувати конкуренція, або, навпаки,
вона може бути відсутня. За наявності
єдиного фонду адміністративні видат"
ки є відносно низькими, однак грома"
дяни позбавлені права вибору фонду
медичного страхування, а єдиний
фонд може не задовольняти їхніх по"
треб.
Отже, з огляду на те, що майбутнє
України за бюджетно"страховою мо"
деллю фінансування такої соціально

важливої галузі, як охорона здоров’я,
яка сприятиме запровадженню додат"
кового джерела фінансових ресурсів,
що надходять у цю сферу з метою за"
безпечення конституційного права
громадян на отримання безоплатної
медичної допомоги, цей історичний
огляд становлення і розвитку медич"
ного страхування у європейських
країнах повинен бути врахований при
запровадженні його в Україні.
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Анотація. У статті здійснено історичний екскурс становлення та розвитку медичного страху%
вання як одного із джерел фінансування сфери охорони здоров’я в окремих європейських
країнах та узагальнено за допомогою історично%правового і порівняльно%правового методів
позитивні й негативні аспекти його функціонування, які доцільно врахувати при запровадженні
медичного страхування в Україні.
Ключові слова: медичне страхування, джерела фінансування охорони здоров’я, фонди ме%
дичного страхування.
Солдатенко О. В. История становлення медицинского страхования как одного из источни%
ков финансирования сферы здравоохранения
Аннотация. В статье осуществлен исторический экскурс становления и развития медицин%
ского страхования как одного из источников финансирования сферы здравоохранения в неко%
торых европейских странах и обобщены с помощью историко%правового и сравнительно%пра%
вового методов положительные и отрицательные аспекты его функционирования, которые
целесообразно учесть при введении медицинского страхования в Украине.
Ключевые слова: медицинское страхование, источники финансирования здравоохранения,
фонды медицинского страхования.
Soldatenko O. Becoming of medical insurance as one of sources of sphere of health protection
Annotation. In the article a historical excursion is carried out in becoming and development of
medical insurance as one of sources of sphere of health protection in the separate European coun%
tries and by historically legal and comparatively legal methods generalized positive and negative
aspects his functionings which it is expedient to take into account at introduction of medical insur%
ance in Ukraine.
Key words: medical insurance, sources of financial of health protection, fund of medical insur%
ance.
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Визначні юристи
ВЧЕНИЙ"ПРАВОЗНАВЕЦЬ У ГАЛУЗІ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА —
ГАВРИЇЛ (ГАБРІЄЛЬ) ШЕРШЕНЕВИЧ

Н

ародився майбутній правозна"
вець, доктор права та професор
Г. Шершеневич 1 січня 1863 р.
у Херсонській губернії. Середню
освіту здобув у Казані. У 1885 р. закін"
чив юридичний факультет Казансько"
го університету. У 1888 р. отримав
ступінь магістра цивільно"
го права, захистивши ди"
сертацію «Система торго"
вельної діяльності. Крити"
ка основних понять торго"
вельного права», а в 1891 р.
захистив докторську дисер"
тацію «Авторське право на
літературні твори». У 1892 р.
призначається професором
Казанського університету на
кафедрі торговельного пра"
ва і торговельного судочинства, а з
1896 р. переходить на кафедру цивіль"
ного права та судочинства.
Викладацька діяльність Г. Шерше"
невича переривається наприкінці
1905 р. у зв’язку з обранням його до
І Державної Думи від м. Казані (від
кадетської партії). У 1906 р. він пере"
їжджає з Казані до Санкт"Петербурга.
Дотримуючись ліберальних поглядів,
протестував проти розпуску Думи і
підписав відозву ряду депутатів із за"
кликом до населення відмовитися
платити податки і виконувати вій"
ськову повинність до скликання Ду"
ми. Після розпуску Думи переїхав до
Москви, де разом з деякими іншими
депутатами якийсь час утримувався у
Таганській в’язниці у зв’язку з цим за"
кликом.
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Після виходу з в’язниці працював
на юридичному факультеті Московсь"
кого університету, а у 1911 р. разом з
кількома іншими професорами демон"
стративно залишив кафедру на знак
протесту проти антидемократичних рі"
шень міністерства народної освіти. Зго"
дом викладав юридичні дис"
ципліни у Московському
комерційному інституті та
Московському народному
університеті ім. А. Л. Ша"
нявського.
Він був учасником, чле"
ном і головою Казанського
юридичного товариства,
брав активну участь у Мос"
ковському товаристві на"
родних університетів, Мос"
ковському комерційному інституті та
Юридичному суспільстві при Мос"
ковському університеті.
Г. Шершеневич — автор багатьох
наукових праць, які становлять інте"
рес і для сучасних цивілістів: «Систе"
ма торговельної діяльності. Критика
основних понять торговельного пра"
ва», «Курс торговельного права»
(обидві — 1888 р.), «Конкурсне право»
(1890 р.), «Авторське право на літера"
турні твори» (1891 р.), «Наука
цивільного права в Росії» (1893 р.),
«Підручник цивільного російського
права» (1894 р.), «Визначення понят"
тя про право» (1896 р.), «Про порядок
набуття вчених ступенів» (1897 р.),
«Про відчуття законності» (1898 р.),
«Підручник торговельного права»
(1899 р.), «Курс цивільного права»
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(т. 1–2, 1901–1902 рр.), «Про застосу"
вання норм права» (1903), «Історія
філософії права» (1907 р.), «Загальна
теорія права» (1910–1912 рр.), «Філо"
софія права», «Загальне вчення про
право і державу» (обидві — 1911 р.) та
ін.
Пішов з життя Габрієль Феліксо"
вич Шершеневич 31 серпня 1912 р.
(м. Москва). Учений зробив значний
внесок у цивільне і торговельне право
та в законотворчість, брав активну
участь у підготовці й обговоренні про"
екту Цивільного уложення, займався
аналізом та узагальненням практики
його застосування. Він був пред"
ставником юридичного позитивізму.
Будь"яка норма права для Г. Шерше"
невича — це наказ, «витвір держави»,
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яка сама цим правом не пов’язана, не є
об’єктом права, будучи інституцією не
правовою, а суто соціологічною: «Дер"
жавна влада не підпорядкована праву,
бо вимога, звернена до самого себе під
загрозою, не має жодного значення».
Державна влада є джерелом права, з
якого, «чіпляючись одна за одну», ви"
пливають норми права, що викону"
ються об’єктами права під впливом
почуття страху чи віри.
На зміну філософії природного
права, на переконання Г. Шершеневи"
ча, повинна прийти філософія пози"
тивного права. Ідеї позитивного права
використовуються і нині. Вчений зро"
бив значний внесок у розробку загаль"
них і окремих проблем цивільного
права.
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Правова хроніка
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ
«ПРАВОРОЗУМІННЯ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»
–28 травня 2010 р. у м. Харкові
27
на базі Національної академії
правових наук України за підтримки
загальнодержавного юридичного жур"
налу «Право України» відбувся Між"
народний науковий симпозіум «Пра"
ворозуміння: питання теорії, правової
політики і юридичної практики», в
якому взяли участь провідні вчені"
правознавці трьох країн — Білорусі,
Росії, України.
Для участі в симпозіумі було пред"
ставлено понад 100 доповідей та
повідомлень, підготовлених представ"
никами 41 ВНЗ і провідних наукових
установ України, Російської Федерації і
Республіки Білорусь. Серед авторів по"
даних робіт 42 доктори юридичних на"
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ук, 47 кандидатів юридичних наук; з них
3 — представники Білорусії, 24 —
Російської Федерації і 73 — українські
фахівці у царині права.
У рамках пленарного засідання і те"
матичних секцій симпозіуму відбули"
ся плідні наукові дискусії за такими
основними напрямами: філософські і
загальнотеоретичні основи праворо"
зуміння; історичні та порівняльні ас"
пекти праворозуміння; праворозу"
міння, правова політика та юридична
практика: особливості взаємовпливу.
У своєму вступному слові, зверне"
ному до учасників і гостей симпозіуму,
Тацій Василь Якович, президент
НАПрН України, ректор Національної
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юридичної академії Украї"
ни імені Ярослава Мудро"
го, академік НАН України,
зазначив, що наразі юри"
дична наука наших країн
активно розвивається у на"
прямі трансформації свого
змісту, переорієнтації на
дослідження державно"
правової реальності з пози"
цій загальновизнаних зраз"
ків демократії, формування
соціальної, правової дер"
жавності, ідеології прав лю"
дини. З цією метою нашим провідним
фахівцям у галузі юриспруденції варто
критично проаналізувати спільну спад"
щину правової теорії та практики за
весь попередній період і запропонувати
нові науково обґрунтовані підходи до
вирішення актуальних проблем дер"
жавно"правового розвитку на засадах
сучасного праворозуміння. У його ос"
нову має бути покладено інтеграційний
підхід до права, сформований на основі
послідовного узгодження класичних
шкіл праворозуміння — природного
права, позитивізму, соціологічного
підходу. При цьому системоутворюю"
чою ідеєю сучасного розуміння права
покликані стати всебічне забезпечення
і захист прав та свобод людини, утверд"
ження верховенства права.
У вітальному слові до учасників
симпозіуму Святоцький Олександр
Дмитрович, головний редактор жур"
налу «Право України», доктор юридич"
них наук, професор, академік НАПрН
України, підкреслив, що значна кіль"
кість монографій і статей у провідних
фахових журналах у галузі права, котрі
присвячено проблематиці праворо"
зуміння, кількість захищених канди"
датських і докторських дисертацій з
питань праворозуміння засвідчує над"
звичайну актуальність проблеми, що є
предметом обговорення на цьому
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представницькому зібранні. Професор
О. Святоцький наголосив, що тільки за
плюралістичного підходу до праворо"
зуміння можна відшукати відносну
істину з цього питання. Все різно"
маніття сучасних підходів до права
відображає унікальність цього фено"
мену і дає змогу донести його до право"
застосувача.
Рабінович Петро Мойсейович,
професор кафедри теорії і філософії
права Львівського
національного уні"
верситету імені Іва"
на Франка, доктор
юридичних наук, ака"
демік НАПрН Украї"
ни, зазначив що, не"
зважаючи на безпе"
речну актуальність
проблематики пра"
ворозуміння, такий масштабний захід
міжнародного рівня присвячується цій
проблемі в Україні вперше. Основну
увагу у доповіді «Праворозуміння:
сутність, соціальні витоки, регулятив"
ний потенціал» професор П. Рабіно"
вич сконцентрував на трьох основних
змістовних блоках: феномені праворо"
зуміння і його дефініції; неперебор"
ності плюралізму праворозуміння че"
рез соціальну неоднорідність суспіль"
ства; значенні праворозуміння як без"
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посереднього соціального регулятора
суспільних відносин.
У своїй доповіді «Про традиції в ро"
зумінні права» Графський Володимир
Георгійович, голо"
вний науковий спів"
робітник Інституту
держави і права Ро"
сійської академії на"
ук, доктор юридич"
них наук, професор,
зазначив, що різні
тлумачення приро"
ди і призначення
права викликали до життя декілька
характерних традицій або типів право"
розуміння, з яких найбільш стійкими
виявилися два — природно"правовий і
законницький, іменований ще юриди"
ко"позитивістським типом. Останнім
часом домінантою сучасного праворо"
зуміння і правозастосування стає
техніко"організаційний підхід (у ши"
рокому сенсі — соціально"інженер"
ний), який втілюється в тих чи інших
різновидах соціологічного юридично"
го позитивізму. Соціально"інженер"
ний підхід поступово відтісняє й ро"
бить менш значущими всі інші параме"
три, включаючи природно"правовий і
близькі до нього підходи, наприклад
лібертарну концепцію права у тракту"
ванні В. Нерсесянца. Проте переважа"
ючим напрямом сучасної науки має
стати новий варіант визначення права
і, як наслідок, нове праворозуміння,
яке доцільно іменувати інтегральним.
Виступаючи з до"
повіддю «Класичні
типи праворозуміння
і нові теорії права»,
Мартишин Орест
Володимирович,
професор кафедри
теорії та історії дер"
жави і права Мос"
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ковської державної юридичної ака"
демії імені О. Е. Кутафіна, доктор юри"
дичних наук, порівняв чотири кла"
сичні типи праворозуміння (норма"
тивізм, соціологічний позитивізм,
філософське розуміння права і теорії
природного права) з «новими теоріями
права», що з’явилися останніми рока"
ми в Росії («лібертарною», «комуніка"
тивною», «реалістичною», «природно"
позитивним праворозумінням» та ін.).
Доповідач обґрунтувала, що нові теорії
«позбавлені оригінальності і перекон"
ливості», а поєднання класичних типів
праворозуміння робить можливим
різнобічний аналіз права за умови
відмови від ексцесів, властивих кожно"
му з них.
Завідувач кафедри загальнотеоре"
тичних і державно"правових наук
Національного університету «Києво"
Могилянська академія», доктор юри"
дичних наук, професор, член"корес"
пондент НАПрН Україні Козюбра
Микола Іванович присвятив свою до"
повідь «Праворозу"
міння: поняття, типи
і рівні» аналізу су"
часних підходів до
інтерпретації терміна
«праворозуміння».
Він обґрунтував не"
коректність зведення
останнього до науко"
вої категорії, роз"
крив поняття типології праворо"
зуміння та її критеріїв, а також охарак"
теризував типи і рівні праворо"
зуміння — повсякденно"емпіричний,
професійно"практичний, науково"тео"
ретичний і філософський.
Доповідач зазначив, що буденно"
емпіричний рівень праворозуміння —
це образ права, який відображається в
буденній суспільній правосвідомості
та характеризує ставлення суспільства
до права, його правобачення і пра"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 6 •

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ «ПРАВОРОЗУМІННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ…

вовідчуття. Для професійного рівня
праворозуміння притаманні не лише
почуттєво"наочне сприйняття права
та інших правових явищ, а й апеляція
до понять і категорій, за допомогою
яких формуються систематизовані
знання про право. Професор М. Козю"
бра наголосив на необхідності розріз"
няти науково"теоретичний і філо"
софський рівні праворозуміння, які
тривалий час ототожнювалися в ра"
дянській юридичній науці. Відмін"
ності між ними слід розглядати в ра"
курсі співвідношення гносеологічних і
аксіологічних аспектів, істини й цін"
ностей, науки і світоглядної позиції.
Межі між цими рівнями праворо"
зуміння є досить рухливими і віднос"
ними. Проте саме їх розрізнення дає
змогу якщо й не повністю зняти, то
принаймні згладити тривалі супереч"
ності між прихильниками позитиві"
зму і їх противниками та більш глибо"
ко осмислити надзвичайну складність
права як феномену, його значення і
роль у житті людей.
У доповіді на тему «Сучасне право"
розуміння: ціннісні та суб’єктні аспек"
ти» Калінін Сергій Артурович, заві"
дувач кафедри теорії і історії держави
і права юридичного факультету Біло"
руського державного університету,
кандидат юридичних наук, доцент, ви"
окремив основні проблеми сучасного
праворозуміння і вимоги до нього, зо"
крема стосовно Республіки Білорусь,
а також вказав на його тісний зв’язок з
цінностями домінуючого світогляду.
Доповідач запропонував і обґрунтував
цінність нової категорії — «суб’єкт"
ність праворозуміння», що означає
формування праворозуміння в межах
діяльності певного суб’єкта, здатного
цілеспрямовано організовувати буття
соціуму.
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Гревцов Юрій Іванович, професор
кафедри теорії і історії права і держави
Санкт"Петербурзько"
го державного універ"
ситету, доктор юри"
дичних наук, висту"
пив з доповіддю на
тему «До праворо"
зуміння: правові від"
носини у зв’язку з
юридичними факта"
ми і нормами права»,
в якій послідовно розкрив поняття
юридичного факту, його співвідношен"
ня з нормою права і правовими відно"
синами, визначив сутність і види пра"
вовідносин. Учений аргументовано
відстоював новий висновок про те, що
юридичний факт не виникає з норми
права, а навпаки, норма права зумов"
люється юридичним фактом.
Шафіров Володимир Мойсейо
вич, завідувач кафедри теорії держави
і права Юридичного інституту Сибір"
ського федерального університету,
доктор юридичних наук, професор,
представив на симпозіумі доповідь
«Людиноцентристський підхід до
розуміння права». У своєму виступі
доповідач, ґрунтуючись на підході
інтеграції різних концепцій права,
досліджував сутність і зміст права, йо"
го внутрішню і зовнішню форму і
довів, що забезпечення права не може
зводитися до державного примусу, а
отже, варто переосмислити підходи до
людини, її прав і свобод під кутом при"
родно"позитивного права.
Віце"президент НАПрН України,
завідувач кафедри теорії держави і
права Національної юридичної акаде"
мії України імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України Петришин
Олександр Віталійович у своїй допо"
віді «Проблеми соціалізації правової
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науки» зазначив, що на зміну пробле"
ми соціологізації юридичної науки
має прийти її «соціалізація», яка дає
можливість подивитися на право як на
частину суспільства, його продукт.
Доповідач відстоював необхідність
інтеграційного підходу в право"
знавстві, який дасть змогу подолати
«непримиренність» різних напрямів
праворозуміння. Підставами такого
підходу є як світоглядні компоненти,
які змінюються в ході історії, так і
юридичні, наприклад, галузеві кодек"
си України, які далеко виходять за
межі «канонічного» позитивістського
праворозуміння. Крім того, доповідач
застеріг від небезпеки трансформації
правознавства в «законознавство» і за"
пропонував синтезувати юридичну
форму і соціальний зміст права в
єдиній «правовій картині світу».
Завідувач кафедри теорії права
Тверського державного університету,
доктор юридичних наук, професор
Крусс Володимир Іванович у своїй
доповіді «Конституційне праворозу"
міння» приділив увагу загальнотеоре"
тичним аспектам конституційного
праворозуміння. Доповідач послідо"
вно відстоював думку про те, що кон"
ституційне праворозуміння завжди
відзначається національною (духов"
но"культурною, ментальною) своєрід"
ністю, але саме воно (і лише воно) за"
безпечує можливості конвергенції та
уніфікації національних правових
систем у перспективі об’єктивно необ"
хідного глобального правопорядку.
У доповіді «Право і справедливість:
співвідношення в контексті різних
типів праворозуміння» Варламова
Наталія Володимирівна, старший
науковий співробітник сектору теорії
держави і громадських організацій
Центру теорії і історії права і держави
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Інституту держави і права РАН, кан"
дидат юридичних наук, доцент, ви"
світлила питання співвідношення пра"
ва і справедливості в контексті різних
типів праворозуміння (юридичного
позитивізму, основних напрямів при"
родно"правової школи, лібертарної
теорії права). Доповідач наголосила,
що питання про співвідношення права
і справедливості таке ж вічне, як і пи"
тання про те, що є право. І це невипад"
ково, бо відповіді на них взаємозумов"
лені. Проблема співвідношення права
і справедливості вирішується по"різ"
ному залежно від того, як розуміється
право, або інакше — те або інше уяв"
лення про співвідношення права і
справедливості зумовлює тип право"
розуміння. Далі дослідниця розкрила
зміст права і справедливості, дала їх
характеристику.
Заступник начальника управлін"
ня — начальник відділу міжнародних
зв’язків і порівняльного аналізу зако"
нодавства Секретаріату Конституцій"
ного Суду Республіки Білорусь,
кандидат юридичних наук, доцент
Мурашко Людмила Олегівна присвя"
тила свою доповідь
«Проблеми правоут"
ворення в Республі"
ці Білорусь: шляхи
вдосконалення»
проблемам право"
творчого процесу в
Республіці Білорусь.
Доповідачка обґрун"
тувала висновок про
те, що проблеми сучасного правотвор"
чого процесу полягають у відсутності
прогнозування наслідків ухвалення за"
кону, «неекономній правотворчості»,
яка виражається у всезростаючій
кількості самих нормативно"правових
актів, великій кількості змін через ко"
роткий проміжок часу після ухвалення
акта. Вдосконалення правотворчості,
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на її думку, насамперед полягає в ефек"
тивній допроектній діяльності, запро"
вадженні інституту громадської екс"
пертизи проекту закону, широкому
інформуванні про правотворчу діяль"
ність, використанні законодавчого
(нормативного) експерименту («пілот"
ні проекти»), моніторингу парламен"
том проблем виконання законів тощо.
Максимов Сергій Іванович, про"
фесор кафедри філософії Національ"
ної юридичної академії імені Ярослава
Мудрого, доктор юридичних наук, у
своїй доповіді «Дуальність права в
контексті методології праворозу"
міння» досліджував дуальність приро"
ди права як єдність природного і пози"
тивного права, які виступають його
ідеальним і реальним вимірами.
Доповідач зазначив, що, визнаючи ду"
альність права як вияв його онто"
логічної структури або природи, слід
наголосити, що це не є дуалізмом у ме"
тафізичному сенсі — як визнання існу"
вання двох самостійних реальностей:
природного і позитивного права. Це
дуалізм символічного плану як ви"
знання двох вимірів єдиного феноме"
ну права, які відтворюються при вирі"
шенні всіх правових питань і є онто"
логічною основою будь"яких правових
концепцій, що прагнуть до адекватно"
го відображення природи права, вклю"
чаючи й інтегральні концепції. При
цьому ступінь адекватності концепції
права безпосередньо залежить від то"
го, наскільки повно вдається відобра"
зити таку дуальність.
Доцент кафедри теорії і історії дер"
жави і права, міжнародного права дер"
жавного університету м. Самари, кан"
дидат юридичних наук Пермяков
Юрій Євгенійович присвятив виступ
на тему «Праворозуміння як само"
визначення історичного суб’єкта»
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онтологічному обґрунтуванню права.
Автор відстоював тезу про те, що сут"
ність права має множинну природу,
оскільки правова реальність зумовле"
на діями суб’єктів, що мають різну
історичну свідомість.
Лемак Василь Васильович, завіду"
вач кафедри теорії і історії держави і
права Ужгородського національного
університету, доктор юридичних наук,
професор, член"кореспондент НАПрН
України, виступив з доповіддю «Зміна
парадигми праворозуміння: досвід
держав Центральної Європи». До"
повідач проаналізував позиції провід"
них учених"теоретиків права Чехії,
Словаччини і Угорщини щодо поняття
права і простежив основні напрями
зміни парадигми розуміння права в
державах Центральної Європи. Підсу"
мовуючи огляд теоретико"правових
позицій щодо розуміння права у за"
значених державах, він виокремив їх
спільні характеристики, зокрема:
1) для центральноєвропейської право"
вої традиції характерне відокремлення
теоретико"правових досліджень від
філософсько"правових; 2) правова до"
ктрина центральноєвропейського ре"
гіону відрізняється від української
істотно більш інтенсивним впливом
на неї процесу глобалізації. Два деся"
тиліття цілеспрямованих правових ре"
форм у державах Центральної Європи
логічно завершилися їх прийняттям
до Європейського Союзу впродовж
2004–2007 рр.
Професор кафедри права Євро"
пейського Союзу і порівняльного пра"
вознавства Одеської національної
юридичної академії, доктор юридич"
них наук Бехруз Хашматулла взяв
участь у симпозіумі з доповіддю «Пра"
ворозуміння, розуміння права і право"
ва система» і розкрив проблеми
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праворозуміння і його співвідношення
з розумінням права як категорій філо"
софії і теорії права. Особливу увагу
доповідач приділив феномену доміну"
ючого праворозуміння, його ролі у
правовій системі, а також розглянув
соціальні чинники, що впливають на
трансформацію праворозуміння в
домінуюче праворозуміння.
Доцент кафедри теорії держави і
права Національної юридичної ака"
демії України імені Ярослава Мудро"
го, доктор юридичних наук Погребняк
Станіслав Петрович у доповіді
«Взаємозв’язок держави і права: кон"
цептуальні аспекти» з нових методо"
логічних позицій досліджував такі оз"
наки права, як загальнообов’язковість,
спрямованість на забезпечення свобо"
ди і порядку, гарантованість його
ефективної дії з боку держави, норма"
тивність, системність тощо. Доповідач
розкрив основні засоби підтримки
обов’язковості права, проаналізував
взаємозв’язок права і держави, акцен"
тував увагу на ролі основоположних
принципів права для сучасного право"
розуміння.
Загалом Міжнародний науковий
симпозіум «Праворозуміння: питання
теорії, правової політики і юридичної
практики», на думку його учасників,
став значущою науковою подією, яка
дала можливість окреслити найакту"
альніші проблеми праворозуміння і
визначити шляхи їх вирішення з ура"
хуванням нових наукових напрямів і

підходів в юриспруденції, а також
філософії, соціології, політології і пси"
хології. Симпозіум сприяв переосмис"
ленню юридичного минулого, дозво"
лив критично оцінити сучасну право"
ву реальність, дав новий поштовх роз"
витку юридичної доктрини, а також
правової політики і практики сусідніх
держав — України, Росії та Білорусі.
За підсумками роботи симпозіуму
було розроблено рекомендації, які
констатували плідність і ефективність
об’єднання творчих зусиль правників
у вирішенні найбільш фундаменталь"
ної проблеми юриспруденції — про"
блеми праворозуміння. Учасники, зок"
рема, рекомендували НАПрН України
ініціювати створення дослідницьких
груп для розробки конкретних аспек"
тів праворозуміння; включити цю те"
матику до Пріоритетних напрямів роз"
витку правової науки на 2011–2015 рр.;
додати до навчальних планів магістра"
тури юридичних ВНЗ Росії, України і
Білорусі вивчення проблем сучасного
праворозуміння в рамках спеціальних
курсів; ініціювати проведення подаль"
ших спільних міжнародних конфе"
ренцій, круглих столів та інших науко"
во"практичних заходів з актуальних
питань правознавства.
Як результат роботи Міжнародного
наукового симпозіуму планується ви"
дання збірки матеріалів з проблем
праворозуміння, а також її подальше
розповсюдження серед публічних,
профільних і відомчих бібліотек, про"
відних наукових і вищих навчальних
закладів Білорусі, Росії та України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників Міжнародного наукового симпозіуму «Праворозуміння:
питання теорії, правової політики і юридичної практики»
27–28 травня 2010 р. вперше в Україні у м. Харкові відбувся організований
Національною академією правових наук України, за підтримки загальнодер"
жавного юридичного журналу «Право України», Міжнародний науковий сим"
позіум «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної прак"
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тики». У його роботі взяли участь понад 100 науковців, зокрема численні
фахівці з Росії та Білорусі.
Учасники симпозіуму констатували, що цей форум переконливо продемон"
стрував плідність та ефективність об’єднання творчих зусиль фахівців науково"
дослідних і навчальних юридичних закладів Білорусі, Росії та України у
вирішенні актуальних для державно"юридичної практики проблем філософії й
теорії права — насамперед найфундаментальнішої проблеми праворозуміння.
Задля подальшого розвитку таких досліджень учасники симпозіуму вважа"
ють за доцільне:
1. Рекомендувати журналу «Право України» здійснити видання всіх мате"
ріалів симпозіуму з подальшою їх розсилкою до публічних, профільних і
відомчих бібліотек та зацікавлених організацій зазначених країн.
2. Рекомендувати президії НАПрН України обговорити на своєму засіданні
шляхи розширення і поглиблення співпраці закладів Академії з зарубіжни"
ми науково"дослідними та навчальними юридичними установами й окре"
мими науковцями.
3. Рекомендувати відділенню теорії та історії держави і права НАПрН України
вивчити питання та здійснити заходи як на національному, так і міжнарод"
ному рівні щодо створення дослідницьких груп для розробки конкретних ас"
пектів проблеми праворозуміння, а також ініціювати включення тематики
дослідження праворозуміння до Пріоритетних напрямів розвитку правової
науки на 2011–2015 рр.
4. Рекомендувати вищим юридичним навчальним закладам України, Росії і
Білорусі включити до навчальних планів магістратури вивчення сучасних
проблем праворозуміння в рамках спеціальних курсів, а також розширити
висвітлення відповідних питань цієї проблематики в курсах «загальна
теорія права», «теорія держави і права», «філософія права».
5. Практикувати й надалі проведення спільних наукових і науково"практич"
них конференцій, круглих столів, симпозіумів фахівців"юристів Білорусі,
Росії, України (та інших держав СНД) з актуальних питань правознавства.
6. Ініціювати створення міждержавної (міжвузівської) бібліотеки перекладів
російською мовою праць найвідоміших представників західної правничої
думки з питань праворозуміння, що не перекладалися до цього часу.
Д. Лук’янов
кандидат юридичних наук, доцент,
начальник управління планування
і координації правових досліджень
в Україні НАПрН України
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
(ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)»
О. КОВТУН
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального
та адміністративного права
(Академія адвокатури України)
В. КУРДЮКОВ
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри прав людини,
міжнародного та європейського права
(Академія адвокатури України)

К

онференція відбулася 20 травня
2010 р. в Академії адвокатури
України (м. Київ). У її роботі
взяли активну участь відомі вітчиз"
няні та закордонні вчені"правники
(представники не лише науки кримі"
нального права, процесу та криміна"
лістики, а й фахівці з конституційного,
цивільного, господарського, адмініст"
ративного, міжнародного, екологічно"
го права), адвокати, судді, представни"
ки органів державної влади, наукових
та освітніх установ.
Відкриваючи роботу конференції,
зі вступною промовою до учасників
звернулася голова оргкомітету, доктор
юридичних наук, член"кореспондент
НАПрН України, ректор Академії ад"
вокатури України, президент Спілки
адвокатів України Т. Варфоломеєва.
Відзначивши надзвичайну актуаль"
ність проблематики конференції, рек"
тор привітала всіх присутніх і побажа"
ла плідної роботи, наголосивши на
тому, що цей захід є продовженням
доброї традиції зустрічей, метою яких
є вирішення важливих питань сучас"
ної юридичної науки.

З вітальними словами звернулась
до учасників конференції заступник
голови оргкомітету, кандидат юридич"
них наук, проректор Академії адвока"
тури України, доцент О. Захарова,
висловивши сподівання, що результа"
ти конференції стануть підґрунтям
для нових наукових пошуків.
З ґрунтовною, концептуальною до"
повіддю «Пізнавальна функція юри"
дичної кваліфікації» виступив доктор
юридичних наук, професор, академік
НАПрН України, завідувач кафедри
кримінального процесу та криміна"
лістики Академії адвокатури України
В. Гончаренко. Доповідач, зокрема,
зазначив, що правова кваліфікація за
допомогою обов’язкового передбаче"
ного процесуальним законодавством
доказування є окремим випадком
пізнання реального світу і тому кож"
ного разу її практичного застосування
вона повинна бути моментом об’єк"
тивної істини в правовому регулю"
ванні, а отже, визначальною основою
справедливого юридичного рішення.
На думку науковця, правова квалі"
фікація в концептуальному вимірі по"
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винна розглядатись як пізнавальна
діяльність трьох рівнів: доктринальна,
законодавча та казуальна.
Функціональній ролі та призначен"
ню кримінально"правової кваліфікації
присвячено доповідь доктора юридич"
них наук, завідувача кафедри кримі"
нального та адміністративного права
Академії адвокатури України Є. Фе$
сенка. Він наголосив, що у процесі та
результаті кримінально"правової ква"
ліфікації вирішується найважливіше
питання щодо наявності або відсутно"
сті підстав кримінальної відповідаль"
ності. При цьому доповідач закликав
вирішити ці проблеми зважено, не
розмивати принцип законності, вод"
ночас не забувати основне завдання
КК України — захист людини, суспіль"
ства та держави від злочинних пося"
гань.
Фундаментальні положення кримі"
нально"правової кваліфікації були ви"
світлені у доповідях доктора юридич"
них наук В. Навроцького («Функції
кримінально"правової кваліфікації та
сучасність»), професора П. Андрушка
(«Об’єкти кримінально"правової ква"
ліфікації: поняття, види»), доцентів
В. Ковальського («Кваліфікація діянь
і реалізація охоронної функції права»),
С. Шапченка, який привернув увагу
науковців до поняття, специфіки «ме"
ханізму», особливостей «фактичного»
змісту предмета юридичної кваліфі"
кації та запропонував основні варіанти
вибору правових орієнтирів.
Проблемам юридичної кваліфіка"
ції окремих видів злочинних діянь
присвячено доповіді докторів юри"
дичних наук В. Тихого («Проблеми
кваліфікації злочинного порушення
безпеки людини»), В. Грищука
(«Кримінально"правова кваліфікація
еутаназії»), та молодих науковців —
Ю. Бартмана, О. Грудзура, Д. Євсєє$
вої, Н. Карпової.
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Питання юридичної кваліфікації в
діяльності Конституційного Суду
України, що мають важливе теоретич"
не та практичне значення, доповів
доктор юридичних наук Ю. Баулін.
Окремі важливі аспекти криміна"
льно"правової кваліфікації були пред"
метом доповідей докторів юридичних
наук А. Музики («Категорія «квалі"
фікація злочину» та інші, суміжні
категорії, в аспекті формулювання тем
дисертаційних досліджень»), А. Сав$
ченка («Вплив мотивів расової, націо"
нальної чи релігійної нетерпимості на
кваліфікацію злочинів»), Є. Стрель$
цова («Об’єкт і кваліфікація злочи"
нів»), доцентів Р. Вереші («Кваліфі"
каційні помилки»), В. Дзюби («Зна"
чення юридичних ознак потерпілого
(жертви, постраждалого) при криміна"
льно"правовій кваліфікації»), С. Єфре$
мова («Проблеми кваліфікації участі в
організованому злочинному угрупо"
ванні певного виду»).
На деяких важливих процесуаль"
них аспектах юридичної кваліфікації
наголосили українські науковці —
доктор юридичних наук В. Попелюш$
ко («Достовірне (істинне) встанов"
лення обставин предмета доказуван"
ня — запорука їх правильної кваліфі"
кації»), кандидати юридичних наук
О. Кучинська («Перекладач в кримі"
нальному процесі України»), В. Кур$
дюков, В. Юрчишин, аспірантка
М. Блудиліна та російська вчена
С. Володіна — доцент Московської
державної юридичної академії.
Низку доповідей присвячено про"
блемам кваліфікації при застосуванні
норм інших галузей права (цивільно"
го, господарського, екологічного, між"
народного тощо). Це, зокрема, допо"
віді працівників Академії адвокатури
України З. Ромовської, О. Захарової,
О. Гарагонича, О. Ковтун, І. Бойко.
Так, доктор юридичних наук, профе"
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сор З. Ромовська глибоко розглянула
проблему розмежування понять «пе"
редання», «припинення», «позбавлен"
ня» права власності. Доповідач звер"
нула увагу на значну кількість термі"
нологічних неузгодженостей у ЦК
України, зокрема у книзі третій «Пра"
во власності та інші речові права».
У зв’язку з цим нею уточнено зміст
термінів «виникнення», «набуття»,
«передання», «позбавлення» та «при"
пинення» права власності.

Під час дискусій, обговорення на"
укових доповідей, оприлюднених на
конференції, сучасна вітчизняна прав"
нича думка збагатилася новими ціка"
вими ідеями, пропозиціями, науково"
теоретичними та практичними поло"
женнями з проблематики юридичної
кваліфікації, публікація яких пла"
нується у черговому випуску «Вісника
Академії адвокатури України».

Вийшов друком збірник:

Адвокатура в рішеннях українських судів : Бібліотека адвоката / За заг.
ред. С. Ф. Сафулька. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — 240 с.
У збірнику вперше в Україні робиться спроба зібрати акти судових
органів, що стосуються адвокатури, різних напрямів її діяльності. Збірник
видано на виконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
України. Опубліковані акти надані судами, регіональними кваліфікаційноJ
дисциплінарними комісіями адвокатури. Збірник допоможе у практичній
роботі адвокатам, суддям, працівникам інших правоохоронних інститутів.
Замовляйте видання за телефоном:
(044) 2465993
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
СУЧАСНОЇ ПЛЕБСОЛОГІЇ
(за матеріалами Третьої Всеукраїнської
науково"практичної конференції
«Плебсологічне осмислення перспектив розвитку
Української держави»)
М. СКРИГОНЮК
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри криміналістики
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)
травня 2010 р. у м. Києві у при"
20
міщенні Міжгалузевого інститу"
ту управління, а також за його участю
та участю Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Національного педагогічного універ"
ситету імені М. П. Драгоманова, Між"
народного науково"технічного універ"
ситету імені академіка Юрія Бугая і
Благодійної організації «Центр прак"
тичної філософії» відбулася Третя
Всеукраїнська
науково"практична
конференція «Плебсологічне осмис"
лення перспектив розвитку Україн"
ської держави».
Учасників конференції привітали:
ректор Міжгалузевого інституту
управління, доктор філологічних на"
ук, професор, академік Академії наук
вищої школи України, Відмінник
освіти, заслужений працівник освіти
України, лауреат нагороди імені Яро"
слава Мудрого О. Олійник; директор
Інституту політології та права Націо"
нального педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, доктор істо"
ричних наук, професор, дійсний член
Української академії історичних наук
та АН вищої школи, член"кореспон"
дент Української академії політичних

наук Б. Андрусишин; проректор з на"
вчально"методичної роботи Міжна"
родного науково"технічного універси"
тету імені академіка Юрія Бугая, кан"
дидат економічних наук, доцент, про"
ректор з навчально"методичної роботи
В. Худолей.
З доповідями плебсологічного ха"
рактеру в аспекті перспектив розвитку
Української держави під час пленарно"
го засідання конференції виступили
академік НАПрН України О. Костен"
ко, академік Української академії полі"
тичних наук О. Маноха, член"корес"
пондент НАПрН України О. Дзера, а
також доктор юридичних наук, профе"
сор, завідувач кафедри кримінального
права та кримінології Київського на"
ціонального університету імені Тараса
Шевченка В. Глушков, доктор історич"
них наук В. Капелюшний, доктор юри"
дичних наук І. Котюк, доктор філо"
софських наук Л. Юрченко, кандидат
історичних наук, науковий співробіт"
ник Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського Т. Якубова,
кандидат філософських наук, коорди"
натор проектів Благодійної організації
«Центр практичної філософії» Ю. Мел"
ков, адвокат В. Мельниченко.
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Доповіді зазначених авторів вик"
ликали в учасників Третьої Всеук"
раїнської науково"практичної конфе"
ренції «Плебсологічне осмислення
перспектив розвитку Української дер"
жави» жваве обговорення. Адже пере"
важаюча частина наукових виступів
була сформатована в межах парадиг"
ми шести основних законів плебсо"
логії:
1. Закону побудови світового кла"
сичного громадянського суспільства
(демонструє характер та механізм
його правового розвитку).
2. Закону природного права наро"
ду на опір узурпованій державній
владі (вказує на шлях суспільних за"
ворушень як натурально"звичаєву
форму очищення від диктаторства
єдиного народного джерела влади, як
першооснови Української Республіки
чи будь"якої іншої держави).
3. Закону плебсонабмічної системи
вимірів суспільних заворушень (роз"
криває їх загальні, об’єктивні зако"
номірності та причини зумовленості).
4. Закону «потоку» як природно"
соціальний механізм агресії (діє в не"
органічній і органічній природі, су"
спільстві та мисленні).
5. Закону масової агресії в умовах
юрби (дає змогу зрозуміти його при"
родну дію у різні періоди віку людини).
6. Закону узаконення самого себе з
участю поміркованої маси.
Зокрема, у своєму виступі «Плеб"
сологічне осмислення перспектив ук"
раїнської політики» професор О. Ма"
ноха наголосив, що сьогодні можливо
вести мову про створення в Україні
наукової школи плебсології. Так, на
його думку, окремі вектори новітньої
плебсологічної школи сконцентровані
у вимірі Київ — Дніпропетровськ. Що"
до дніпропетровського наукового на"
пряму, то йдеться, передусім, про
Дніпропетровський державний уні"
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верситет внутрішніх справ. Доволі
цікава дискусія між учасниками кон"
ференції зав’язалася в ході виступу
доктора філологічних наук, професора
ветерана праці Київського національ"
ного університету імені Тараса Шев"
ченка П. Вовк. І це не випадково, ад"
же тема доповіді оратора стосувалася
«Давньослов’янської богині Лади і
плебсології як нового сучасного філо"
софсько"правового вчення».
Завдяки вжитим заходам органі"
заційний комітет конференції ознайо"
мив її учасників зі змістом доповідей
окремих науковців інших держав, які з
об’єктивних причин не змогли бути
присутніми. Зокрема, з доповідями
вчених із Росії: доктора соціологічних
наук, професора Уральської академії
державної служби (УрАГС, РФ,
м. Єкатеринбург) Ю. Семенова «Лого"
кратія в системі управління суспіль"
ством: плебсологічний аспект»; докто"
ра культурології, професора Санкт"
Петербурзького державного інституту
психології та соціальної роботи
М. Сєрова «Плебсологічний аналіз со"
ціуму і хроматичні умови комуні"
кації»; доктора політичних наук, про"
фесора Інституту зовнішньоекономіч"
них зв’язків, економіки та права (РФ,
м. Санкт"Петербург) Н. Сироти «Со"
юзна держава як альтернатива роз’єд"
наності України і Росії»; кандидата
історичних наук, доцента Міжнарод"
ного інституту трудових та соціальних
відносин (Білорусь, м. Мінськ) О. Ку"
р’яновича «Становлення білоруської
державності в 1990–1994 рр.» та ін.
Після Пленарного засідання, під
час перерви, ректорат Міжгалузевого
інституту управління створив учасни"
кам конференції умови для їх відпо"
чинку, а також паралельно ознайомив
бажаючих з історією інституту, дер"
жавного вищого навчального закладу,
що має певну причетність до пробле"
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матики започаткування та розвитку
плебсології в Україні.
Далі учасники Всеукраїнської на"
уково"практичної конференції про"
довжили свою роботу в секціях: плеб"
сології; філософії і соціології права, іс"
торії та теорії держави і права, консти"
туційного права, міжнародного права;
цивільно"правових дисциплін; адмі"
ністративно"правових та криміналь"
но"правових дисциплін; історії, полі"
тології та психології. Найактивніши"
ми та найефективнішими виявилися
науковці: Харківського політехнічно"
го університету (О. Аврамова), Київ"
ського національного університету
внутрішніх справ (Г. Харченко), Оде"
ського національного університету
імені М. Мечникова (М. Завгород"
нюк), Національного університету
«Києво"Могилянська академія» (М. Сіо"
ма), Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ (О. Та"
ламанчук, К. Тартасюк, О. Балабас),
Київського національного університе"
ту імені Тараса Шевченка (Р. Мель"
ниченко, М. Корабецька, Г. Волкова),
Полтавського університету економіки
і торгівлі (О. Дмитренко), Лугансько"
го державного університету внут"
рішніх справ імені Е. О. Дідоренка
(М. Яковенко). Доповіді названих та
інших авторів здебільшого трактува"
лися у суто плебсологічному концепті,
що закономірно викликало цікаві
науково"ділові дискусії, які інколи
доводилося вирішувати шляхом
відкритого голосування.
Отже, необхідно констатувати, що
Третя Всеукраїнська науково"прак"
тична конференція з тематики «Плеб"
сологічного осмислення перспектив
розвитку Української держави» прой"
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шла на якісно науковому та навчаль"
ному рівнях. До підсумків конфе"
ренції слід віднести ухвалені її учасни"
ками рекомендації та пропозиції ком"
петентним органам державної влади
щодо: 1) прийняття рішення про ство"
рення в Україні громадського телеба"
чення і радіомовлення; 2) введення до
системи вищої юридичної освіти Украї"
ни навчальної дисципліни «Плебсо"
логія», що має входити до циклу за ви"
бором студента і по суті бути спецкур"
сом на стику наук філософії і права.
Тому бажано її ввести до відповідних
навчальних планів після вивчення кур"
су філософія в межах кваліфікаційно"
освітнього рівня «бакалавр правознав"
ства». А одним із завдань цієї навчаль"
ної дисципліни могла б стати допомо"
га студенту"юристу на шляху профе"
сійного становлення як обрання кон"
кретного виду фахової діяльності за
юридичною спеціальністю. Це, на на"
шу думку, наблизило б навчання у ви"
щому навчальному закладі до вимог
ринку праці та дало б змогу проводити
самоосвіту впродовж усього професій"
ного життя, додало б можливості вли"
тися молодим юристам до єдиного
європейського правового простору.
Тексти доповідей учасників Третьої
Всеукраїнської науково"практичної
конференції «Плебсологічне осмис"
лення перспектив розвитку Україн"
ської держави» будуть надруковані у
спеціальному збірнику.
Таким чином, резюмуючи викладе"
не, слід наголосити, що в умовах су"
часної української наукової та право"
застосовної реальності доцільно вести
мову про створення в Україні нової на"
укової школи плебсології.
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А. ПОЛЕШКО
заслужений журналіст України

З

13 по 15 травня 2010 р. в Україні
відбувся IV Всеукраїнський фе"
стиваль науки. Організаторами
його заходів були: Національна ака"
демія наук України, Міністерство
освіти і науки України, Національна
академія медичних наук України,
Національна академія правових наук
України, Національна академія педа"
гогічних наук України, Національна
академія мистецтв України, Націо"
нальна академія аграрних наук Ук"
раїни, Київський національний уні"
верситет імені Тараса Шевченка,
Національна технічний університет
України «КПІ», Мала академія наук
України.
Зупинимося на основних заходах
Всеукраїнського фестивалю науки,
здійснюваному НАПрН України.
Насамперед 13–15 травня 2010 р.
проходила виставка рідкісних та ста"
родавніх книг з проблем держави і
права в НАПрН України (установа"
організатор — Президія НАПрН
України: директор бібліотеки О. Буде"
цька). У цей період відбулася презен"
тація першого випуску видання «Що"
річник наукових праць» (відповідаль"
ний віце"президент НАПрН України
О. Петришин).
Інститут вивчення проблем злочин"
ності НАПрН України (організатори
та виконавці: В. Борисов, В. Зелене"
цький, В. Батигареєва, В. Тихий,
А. Степанюк, В. Шепітько, В. Жура"
вель, В. Голіна, Н. Сібільова, Л. Деми"
дова, О. Шостко, Б. Головкін) 14 трав"
ня 2010 р. провів науково"практичну
конференцію на тему «Реформування
судових і правоохоронних органів

України: проблеми та перспективи»;
підготував рекомендації за підсумками
роботи науково"практичної конфе"
ренції та розіслали їх до правоохорон"
них і правозастосовних органів; провів
підготовку огляду роботи, науково"
практичної конференції для журналів
та збірників (організатори та вико"
навці: В. Борисов, В. Зеленецький,
В. Батиргареєва); 13 травня 2010 р.
відбулося засідання Ради молодих вче"
них ІВПЗ НАПрН України (організа"
тори та виконавці: Н. Глинська, М. Ко"
лодяжний, І. Михалко); 10–15 травня
пройшла виставка наукових праць
співробітників Інституту за темами
фундаментальних і прикладних дослі"
джень Інституту (відповідальні: В. Бо"
рисов, В. Зеленецький, В. Батирга"
реєва, І. Устименко).
Науково"дослідним інститутом ін"
телектуальної власності НАПрН Ук"
раїни (відповідальні: О. Орлюк, В. Не"
жиборець) проведено 13 травня круг"
лий стіл «Інтелектуальна діяльність
як основа економіки знань»; підведен"
ня результатів конкурсу на кращу на"
укову працю (статтю) (відповідальні:
О. Орлюк, н. спр. І. Петренко).
Науково"дослідним інститутом дер"
жавного будівництва та місцевого само"
врядування НАПрН України спільно з
Національною юридичною академією
України імені Ярослава Мудрого
15–16 квітня 2010 р. проведена Між"
народна науково"практична конфе"
ренція «Системоутворюючі категорії у
фінансовому праві: стан та перспекти"
ви трансформації»; у червні 2010 р.
має відбутися Міжнародна наукова
конференція «Декларація про держав"
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ний суверенітет (1990 р.) — вирішаль"
ний етап у боротьбі за незалежність
України»; у квітні–липні 2010 р. пла"
нується опублікування збірки ма"
теріалів Міжнародних наукових кон"
ференцій.
У квітні 2010 р. Науково"дослідний
інститут приватного права і підприєм"
ництва НАПрН України здійснив ви"
пуск щорічника «Приватне право і
підприємництво», присвячене Дню
науки, а також провів засідання вченої
ради Інституту та заслухав доповідь
академіка НАПрН України Д. Табач"
ника Перспективи української науки».
28–29 травня було організовано і
проведено Науково"практичну конфе"
ренцію з проблем оптимізації цивіль"
ного процесу в сучасних умовах судо"
вої реформи (організаційний комітет:
О. Крупчан, В. Покотилова, В. Боб"
рик, І. Зазуляк, М. Галянтич, І. Берес"
това, В. Короленко).
Науково"дослідний інститут фінан"
сового права НАПрН України 13 трав"
ня провів день відкритих дверей, при"
свячений Дню науки (організатори та
виконавці: О. Солдатенко, Н. Ковтуно"
вич); організував 13 травня виставку
наукових праць НДІ фінансового пра"
ва (організатори та виконавці: Ю. До"
ценко, В. Шевчук); 14–15 травня прой"
шов виїзний круглий стіл на тему
«Проблеми теорії та практики застосу"
вання податкового законодавства»
(організатори та виконавці: О. Солда"
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тенко, Н. Ковтунович); було здійснено
спецвипуск журналу «Фінансове пра"
во», присвячений Дню науки (голо"
вний редактор журналу А. Нечай).
Науково"дослідним центром пра"
вової інформатики НАПрН України
14 травня проведено розширене засі"
дання вченої ради Центру, приурочене
до Дня науки, з представниками Вер"
ховної Ради України, МВС України,
Національного університету держав"
ної податкової служби України та ін.
(організатор: М. Швець); 14 травня
пройшов семінар Центру «Правова
інформатизація» з питання «Методо"
логія упорядкування інформаційних
відносин» (виконавець В. Брижко);
було здійснено 13–15 травня популя"
ризацію електронного видання «Сис"
тема баз даних і знань в галузі держа"
ви і права» — презентація останньої
версії, консультування користувачів
(організатори і виконавці: М. Швець,
С. Антоненко); 14 травня презентація
брошури про життєвий та науковий
шлях члена"кореспондента НАПрН
України, доктора економічних наук,
професора М. Швеця з нагоди його 75"
річчя (виконавець: В. Брижко);
13–15 травня — виставка наукових
праць працівників Центру, приуроче"
на до Дня науки та з нагоди 75"річчя
члена"кореспондента НАПрН Украї"
ни, доктора економічних наук, профе"
сора М. Швеця (організатор: О. Глад"
ківська).
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1

червня 2010 р. у м. Харкові відбу"
лося чергове засідання Президії
НАПрН України.
З науковою доповіддю «Проблеми
формування українського конститу"
ціоналізму на сучасному етапі» висту"
пив доктор юридичних наук, завідувач
кафедри конституційного права Украї"
ни Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого
Ю. Барабаш.
Рішенням президії було оголошено
конкурс на заміщення вакансій дійс"
них членів (академіків) та членів"ко"
респондентів НАПрН України.
Заслухавши виступ президента
НАПрН України В. Тація щодо орга"
нізації діяльності регіональних науко"
вих центрів Академії, президією було
вирішено затвердити та внести, у пе"
редбаченому законодавством порядку,
на розгляд Кабінету Міністрів Украї"
ни проект постанови про утворення та
фінансування Донецького, Західного
та Південного регіональних наукових
центрів НАПрН України.
Президія Академії підтримала по"
дання директора Інституту вивчення
проблем злочинності НАПрН України
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В. Борисова про внесення змін до ор"
ганізаційної структури та штатного
розпису Інституту.
З метою розроблення проектів най"
важливіших нормативно"правових
актів, спрямованих на реалізацію со"
ціально"економічних та правових ре"
форм на виконання програми Прези"
дента України та Кабінету Міністрів
України, Президією НАПрН України
було вирішено утворити з науковців та
співробітників науково"дослідних ус"
танов НАПрН України сім робочих
груп. Ці групи очолюють відомі на"
уковці з різних галузей права: В. Тацій,
Ю. Битяк, О. Петришин, В. Авер’янов,
А. Гетьман, Н. Кузнєцова, В. Борисов.
До їх складу ввійшли досвідчені
фахівці науково"дослідних установ
НАПрН України та Національної юри"
дичної академії України імені Яросла"
ва Мудрого.
Президія Академії заслухала ін"
формацію віце"президента НАПрН
України О. Петришина щодо діяльно"
сті аспірантури в підвідомчих устано"
вах Академії та ухвалила рішення про
розподіл вакантних місць до аспіран"
тури.
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ВІТАЄМО КОЛЕГ
З ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ

Скрипнюк
Олександр
Васильович

Петришин
Олександр
Віталійович

абінет Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення роз"
К
витку юридичної науки й освіти, сприяння становленню правової держави,
зміцнення демократії, багаторічну наукову діяльність та у зв’язку із 50"річчям
нагородив 28 квітня 2010 р. (протокол № 16 засідання Кабінету Міністрів Ук"
раїни) відомих учених"правознавців Віце"президента Національної академії
правових наук України Петришина Олександра Віталійовича та начальника
відділу міжнародних наукових зв’язків апарату Президії Національної академії
правових наук України Скрипнюка Олександра Васильовича Почесною грамо"
тою Кабінету Міністрів України.

Вийшов друком довідник:

Національна академія правових наук України : довід. — 4$те вид.,
переробл. та допов. — К. : Ін Юре, 2010. — 376 с.
У довіднику висвітлюється історія утворення та діяльність Національної
академії правових наук України, її структура, відділення й установи АкаJ
демії, їх керівництво, контактні телефони, адреси, адреси в мережі Інтернет,
та нормативноJправові акти, які регулюють її діяльність.
Подано інформацію про президента Академії, президію та апарат преJ
зидії, а також про дійсних членів (академіків), членівJкореспондентів та
іноземних членів Академії, їх життєвий і творчий шлях.
Видання стане у нагоді працівникам наукових та навчальних закладів,
ученимJправознавцям, розраховане на широку юридичну громадськість,
а також усіх, хто цікавиться правовою наукою.
Замовляйте видання за телефоном:
0(44) 2465993
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Ювіляри
ЧЛЕНУ"КОРЕСПОНДЕНТУ НАПрН УКРАЇНИ
О. ЗАДОРОЖНЬОМУ — 50 РОКІВ

Н

ародився Олександр Вікторо"
вич Задорожній 26 червня
1960 р. у смт Красному Куті
Луганської області у родині викла"
дачів. Київську середню школу він
закінчив 1977 р. із золотою медаллю.
У 1982 р. закінчив факультет міжна"
родних відносин та міжнародного пра"
ва Київського державного університе"
ту ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київ"
ський національний уні"
верситет імені Тараса
Шевченка).
У 1982–1989 рр. О. За"
дорожній — асистент ка"
федри міжнародного пра"
ва та іноземного законо"
давства факультету між"
народних відносин та
міжнародного права Київ"
ського державного уні"
верситету ім. Т. Г. Шев"
ченка, з 1989–1993 рр. —
доцент кафедри, старший
науковий співробітник
кафедри міжнародного
права, заступник декана
факультету міжнародних відносин та
міжнародного права Київського дер"
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен"
ка. У 1993–1998 рр. — доцент кафедри
міжнародного права Інституту міжна"
родних відносин Київського націо"
нального університету імені Тараса
Шевченка.
У 1998–2000 рр. Олександр Вікто"
рович — член Комітету Верховної
Ради України у закордонних справах і
зв’язках з СНД, у 1998–2002 рр. — на"
родний депутат України ІІІ скликання,

260

2000–2002 рр. — голова Комітету Вер"
ховної Ради України з питань правової
політики, 2002–2006 рр. — народний
депутат України ІV скликання,
Постійний представник Президента
України у Верховній Раді України,
нині — радник Прем’єр"міністра
України.
Дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук на
тему «Генезис і еволю"
ція мондіалізму. Між"
народно"правові аспек"
ти» О. Задорожній за"
хистив 1988 р. Вчене
звання доцента йому
присвоєно у 2001 р.,
вчене звання професо"
ра — у 2008 р. Членом"
кореспондентом Ака"
демії правових наук
України (нині — Націо"
нальна академія право"
вих наук України)
Олександр Вікторович
обраний у 2004 р.
Основними напря"
мами його наукової діяльності є:
історія міжнародного права, теорія
міжнародного права, галузі міжнарод"
ного права, зовнішня політика Ук"
раїни і міжнародне право, міжнародне
інвестиційне право, підприємницьке
право, правове регулювання зовніш"
ньоекономічної діяльності.
О. Задорожній опублікував понад
100 наукових праць, серед яких: «Сов"
местные предприятия: договор и
устав» (у співавторстві, 1991 р.),
«Совместное предпринимательство в
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Украине: Практическое пособие для
предпринимателей» (у співавторстві,
1992 р.), «Корпоративні податки в
Україні» (англ. мовою, 1994 р.), «Опо"
даткування в Україні» (англ. мовою,
1994 р.), «Міжнародне право. Основи
теорії» (у співавторстві, 2002 р.), «Де"
путатська недоторканність: сучасна
парламентська та судова практика»
(у співавторстві, 2003), «Законодавча
діяльність Верховної Ради України
ІV скликання: досвід парламентської

практики та актуальні проблеми»
(у співавторстві, 2003 р.), «Довідник
актів європейського права» (у співав"
торстві, 2004 р.), «Міжнародне право.
Основні галузі» (у співавторстві,
2004 р.).
Він — заслужений юрист України
(2000 р.), нагороджений орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.), Почес"
ною грамотою Верховної Ради України
(2001 р., 2005 р.).

Редакційна колегія та колектив редакції вітають Олександра Вікторовича з
ювілеєм і бажають йому подальших успіхів у всіх сферах його діяльності, науко
вих досягнень, добра й усіляких гараздів.

Вийшов друком видання:

Міжнародні договори України про правові відносини та
правову допомогу: Двосторонні та багатосторонні міжнародні
договори : Офіційне видання / М$во юстиції України ; редкол. :
Л. М. Горбунова та ін. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре»,
2007. — 912 с.
Замовляйте видання за телефоном:
0(44) 2465993
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Рецензії
АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО"ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ
ОРГАНІЧНОГО НАПРЯМУ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
В. КОЛПАКОВ
доктор юридичних наук, професор,
начальник кафедри
адміністративного права і процесу
(Київський національний університет
внутрішніх справ)

У

процесі трансформації україн"
ської економіки до ринкових
умов важливу роль у покра"
щанні загального рівня життя насе"
лення відіграє стан навколишнього
природного середовища, а також
якість харчових продуктів, які пред"
ставлені на продовольчому ринку
країни. Адже від згаданих чинників
багато в чому залежить подальший
шлях розвитку нашої держави, що
визначається, зокрема, загальним рів"
нем здоров’я суспільства. Саме тому
становлення та розвиток органічного
напряму у сільському господарстві,
що включало б комплекс взаємопов’я"
заних елементів, повинно стати не"
від’ємною частиною державної агро"
промислової політики.
Ґрунтовному дослідженню процесу
формування системи адміністратив"
но"правового регулювання названої
інноваційної сфери АПК України і
присвячене монографічне досліджен"
ня Н. Берлач*.

У монографії вперше підкреслює"
ться роль органічного напряму у
сільському господарстві в аспекті на"
лежного розвитку АПК в умовах гло"
балізованого ринку; наголошено на
соціально"економічних, екологічних
та виробничих перевагах розвитку ор"
ганічного напряму в сільському госпо"
дарстві України.
Акцентується увага також на гло"
бальному характері розвитку органіч"
ного сільського господарства, що зу"
мовлює необхідність врахування між"
народного досвіду в процесі побудови
національної системи адміністратив"
но"правового регулювання досліджу"
ваної сфери суспільних відносин. Ад"
же в зарубіжних країнах процеси ста"
новлення та розвитку органічного
напряму у сільському господарстві
почалися значно раніше.
Ґрунтуючись на результатах аналі"
зу нинішньої ситуації в органічному
сільському господарстві, досліджено
сукупність методів формування ринку

* Берлач Н. А. Адміністративно"правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві
України : моногр. / Н. А. Берлач. — К. : Новая Идеология, 2010. — 398 с.

© В. Колпаков, 2010
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органічної продукції в Україні. Аналі"
зувалася систематизована сукупність
кроків, які необхідно здійснити дер"
жаві для досягнення тривалого та
стабільного розвитку цього ринку.
Зауважено, що вироблення та ут"
вердження основоположних прин"
ципів адміністративно"правового ре"
гулювання органічного напряму в
сільському господарстві є тим факто"
ром, що дасть змогу вивести цю галузь
АПК на якісно новий рівень розвитку.
Адже, якщо враховувати, що адміні"
стративно"правове регулювання за
своєю сутністю має багатогранний та
комплексний характер, то стає зрозу"
мілим, що лише система найвизнач"
ніших та найістотніших відносин і
зв’язків, які характеризують процес
влади та управління, може бути на"
дійним дороговказом при здійсненні
управління цією сферою суспільних
відносин.
Критично розглянуто сучасний
стан та перспективи розвитку системи
вітчизняних нормативно"правових
актів, що регламентують сферу орга"
нічного напряму сільського господар"
ства, окреслено подальші шляхи вдос"
коналення.
Не залишено без уваги і зарубіжну
практику адміністративно"правового
регулювання органічного напряму
сільського господарства. Досліджено
нормативно"правові акти програмного
характеру в цій сфері таких країн, як
США, Австралія, а також країн Євро"
пи. Детально проаналізовано й норма"
тивні акти міжнародно"правового ха"
рактеру, що з кожним роком відіграють
все більшу роль в аспекті глобалізова"
ного розвитку цієї сфери АПК.
Розглядаючи сутність та зміст ад"
міністративно"правового регулюван"
ня в сільському господарстві, автором
на основі глибокого аналізу наукових
праць визначено загальнотеоретичні
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засади здійснення державно"владного
впливу на суспільні відносини у всій
сфері сільського господарства, в сис"
темі якого й утворився органічний на"
прям.
Деталізуючи зазначені загально"
теоретичні положення щодо керуючих
суб’єктів у цій галузі, проаналізовано
систему органів державної влади, що
беруть участь у здійсненні адміністра"
тивно"правового регулювання у галузі
органічного напряму сільського госпо"
дарства на сьогодні. Визначено не"
доліки існуючої системи, запропоно"
вано шляхи їх вдосконалення.
Враховуючи комплексний характер
органічного напряму в сільському гос"
подарстві, автором обґрунтовується,
що вдосконалення на державному рівні
лише одного аспекту його функціону"
вання не зможе принести повноцінного
ефекту. Саме тому в монографічному
дослідженні було проведено синтез
максимально можливого кола проблем
організаційного та адміністративно"
правового характеру, які потребують
вирішення або ж суттєвого вдоскона"
лення у галузі органічного сільського
господарства. Адже слушною є пропо"
зиція, що, розділивши складне явище
на певну кількість відособлених, мож"
на більш результативно здійснювати
пошук шляхів до їх покращання у
взаємодіючій системі.
На думку автора, перспектива роз"
витку органічного напряму в сільсько"
му господарстві вимагає створення на"
лежної законодавчої бази. Насамперед
необхідним є прийняття Закону Украї"
ни «Про органічне виробництво»,
який би регламентував основні засади
суспільних відносини у галузі орга"
нічного сільського господарства, ство"
ренні системи національних стандар"
тів щодо ведення органічного сіль"
ського господарства, а також відносно
відокремленої та спеціалізованої сис"
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теми нормативно"правових актів, що
встановлювали б спеціальні вимоги
щодо розвитку цієї сфери АПК держа"
ви (положення щодо сертифікації,
маркування, специфікації продукції
органічного походження, а також ак"
редитації компетентних органів, що
будуть задіяні в здійсненні зазначених
процесів).
У підсумку монографічного дослі"
дження наводиться твердження, що
для стабільного та ефективного роз"
витку органічного сільського госпо"
дарства в Україні, нашій державі необ"
хідно прийняти комплексну програму
розвитку органічного сільського гос"
подарства в Україні яка буде спрямо"
вана на зведення всієї системи адмі"
ністративно"правового регулювання
окремих елементів органічного напря"
му у сільському господарстві в єдину,
взаємопов’язану систему, що в подаль"
шому зможе гарантувати стійке та
ефективне зростання органічної сфе"
ри АПК України. Вартим уваги є ав"
торський проект зазначеної Програми,
а також проект закону «Про органічне
виробництво», що наведені в додатках.

Разом із тим, як будь"яка наукова
праця, рецензована монографія не
позбавлена деяких недоліків.
Зокрема, не наведено достатньо ар"
гументів щодо широкої лібералізації
сфери сертифікації, маркування, а та"
кож акредитації відповідних органів у
цій сфері. Науковцем не до кінця
з’ясовано, чому саме організації недер"
жавного характеру повинні здійсню"
вати найбільш відповідальні функції в
цій сфері. Крім того, при аналізі систе"
ми органів державної влади у сфері
адміністративно"правового регулю"
вання органічного напряму в сільсько"
му господарстві недостатньо уваги, з
огляду на конституційний принцип
децентралізації, приділено досліджен"
ню компетенції органів місцевого са"
моврядування як важливого елемента
аналізованої системи.
Попри це, зазначені зауваження не
впливають на загальну високу оцінку
рецензованої праці, в якій на високому
науково"теоретичному рівні аналізу"
ються актуальні проблеми адміністра"
тивно"правових засад формування
органічного напряму у сільському гос"
подарстві України.

Вийшло друком видання:

Берлач Н. А. Адміністративно$правові засади формування органічного
напряму у сільському господарстві України : моногр. / Н. А. Берлач. — К. :
Новая Идеология, 2010. — 398 с.
У монографічному дослідженні на основі низки вітчизняних та заруJ
біжних джерел визначено основні напрями адміністративноJправового регуJ
лювання перспективної та іноваційної на сьогодні галузі АПК України —
сільського господарства, заснованого на органічних принципах. Здійснено
комплексний аналіз поняття «органічне сільське господарство». Значна увага
приділена питанню формування ефективного ринку органічної продукції в
Україні, як невід’ємного елементу системного характеру розвитку цієї галузі
АПК. Зроблено наголос на процесі становлення вітчизняного законодавства у
сфері державного регулювання органічного сільського господарства, узагальJ
нено досвід зарубіжних країн, які досягли істотних результатів у цьому
напрямі. Запропоновано перелік заходів адміністративноJправового, організаційного та
законодавчого характеру, спрямованих на сприяння процесу становлення та розвитку
органічного сільського господарства в Україні.
Дослідження розраховане на науковців і фахівців у галузі права та економіки, державних
службовців, на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також на шиJ
роке коло читачів, що цікавляться проблемами становлення й розвитку органічного
сільського господарства в Україні.
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В

юридичній літературі тема дії
права розглядалась у зв’язку з
дослідженнями функцій права,
реалізації й ефективності його норм,
інститутів, галузей у регулюванні у
відповідних сферах суспільних відно"
син. Безпосередньо ж дія права
частіше обмежувалась розглядом дії
законів у часі, просторі та по колу осіб,
що певною мірою задовольняло потре"
би законодавчої, управлінської, судо"
вої та правоохоронної практики. Ця
проблема не втратила своєї актуаль"
ності й сьогодні, більше того, її по"
дальша розробка має стати важливим
науково"теоретичним підґрунтям у
зміцненні та розвитку правової систе"
ми України.
У сучасний період розвитку право"
вої науки, особливо у площині істот"
ного оновлення її методологічних за"
сад і світогляду, дослідження права і
похідних від нього явищ актуалізува"
ли необхідність вивчення проблеми
його дії в більш широкому й інтегрова"
ному контексті. Присвячена цим ас"
пектам монографія вчених Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України є першою спробою дати
наукове обґрунтування визначення
поняття дії права, його видів, структу"
ри, місця в системі інших юридичних
категорій тощо. Актуалізації цієї теми

сприяє закріплене в Основному За"
коні держави положення, що «в Ук"
раїні визнається і діє принцип верхо"
венства права», а «норми Конституції
України є нормами прямої дії» (части"
ни 1, 3 ст. 8). Але якщо верховенству
права приділяється значна увага пра"
вознавців, то, на превеликий жаль,
цього не можна сказати стосовно його
дії. Водночас, як правильно наголошує
Н. Оніщенко, «розгляд права в аспекті
його дії висвітлює головну якість пра"
ва — здатність здійснювати реальний
вплив на діяльність та поведінку лю"
дей, а через це — сприяти прогресив"
ним змінам у суспільстві, запроваджу"
ючи цивілізовані взаємовідносини
людей та соціальне партнерство»
(с. 7).
Відомо, що сприйняття дії права,
законів відбувається через певний
прояв дії (бездіяльності) публічних
органів влади, посадових і службових
осіб, фізичних і юридичних осіб за"
лежно від рівня їх правової культури і
правосвідомості, а також моральності.
Під таким кутом зору в монографії
аналізуються сутнісні особливості дії
права, їх зумовленість типом держави,
формою правління і державним уст"
роєм, внутрішніми та зовнішніми еко"
номічними, політичними і соціально"
культурними умовами. Привертає

* Дія права : інтегративний аспект : моногр. / кол. авт. ; відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка,
2010. — 360 с.
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увагу те, що в дослідженні понятійна
конструкція «дія права» обґрунтовано
розглядається як така, що покликана
змістити акцент у бік проблематики
практичного здійснення норм права.
Заслуговують підтримки сформу"
льовані у монографії вимоги до якості
та змісту нормативно"правових актів,
адже від них безпосередньо залежить
дієвість права. Тому особливо це сто"
сується сучасного законотворення,
яке, справедливо зауважує автор, «ча"
сто оминає професійних розробників"
юристів, і тому нерідко закони стають
виділенням політичної волі» (с. 18).
Інколи навіть саму волю (рішення) за"
конодавця важко зрозуміти, напри"
клад, як вона, зокрема, викладена у
п. 1 Прикінцевих положень Закону
«Про засади запобігання та протидії
корупції» від 11 червня 2009 р.
№ 1506–VI: «Цей Закон набирає
чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з 1 січня 2010 року»
(курсив мій. — Є. Є.)*. Як відомо, Кон"
ституція України визначила чітку
формулу вирішення цього питання, а
саме: «Закон набирає чинності через
десять днів з дня його офіційного оп"
рилюднення, якщо інше не передбаче"
но самим законом, але не раніше дня
його опублікування» (ч. 5 ст. 94). Тоб"
то словосполучення «набирає чин"
ності» означає набуття законом юри
дичної сили і водночас початок його дії.
Терміни «чинний закон (законодавст"
во)» і «діючий закон (законодавство)»
за своєю сутністю є тотожними і в та"
кому розумінні вони використовують"
ся як засоби мовної юридичної сти"
лістики. Незрозуміло, чому у Прикін"
цевих положеннях зазначеного Зако"
ну ці терміни розведені, що й призвело
до плутанини і сумніву, з якого часу
Закон підлягає застосуванню — з дня

його опублікування, набрання чин"
ності чи з 1 січня 2010 р., дня введення
його в дію? Дещо це нагадує колишню
практику, згідно з якою прийнятий за"
кон супроводжувався окремою Поста"
новою Верховної Ради про порядок
введення його в дію.
Питання набрання законами,
іншими нормативно"правовими акта"
ми (джерелами права) чинності, вве"
дення в дію, припинення (призупи"
нення) дії, переживаючої дії тощо ре"
тельно проаналізовані в монографії
(с. 176–194), а сформульовані в ній
висновки з них є слушними, мають
науково"теоретичне і практичне зна"
чення, зокрема можуть бути викорис"
тані в законотворенні, систематизації
правових норм, удосконаленні меха"
нізму їх дії тощо.
У цьому ж контексті цікаві думки
висловлені щодо природи правового
прецеденту, зокрема його формування,
визначення часу набрання ним юри"
дичної сили, застосування, зворотної
дії, можливості перегляду та ін. При
цьому звертається увага на такі важ"
ливі правові ситуації, як «своєрідна
конкурентна боротьба за верховенство
в системі джерел права між законом і
прецедентом… вона за низкою пара"
метрів значно заплутала й ускладнила
відносини між законом і прецедентом.
При цьому не завжди скасований за"
коном прецедент припиняє свою дію»
(с. 186). І хоча останнім часом у віт"
чизняній літературі цій проблемі при"
діляється більше уваги, поки що так і
не вдалося подолати численні сум"
ніви, суперечності та плутанину у виз"
наченні прецеденту як джерела права.
Надто дискусійним залишається пи"
тання щодо існування судової право
творчості, реалізація ідеї якої, на мою
думку, по"перше, є передчасною, зва"

* Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 45. — Ст. 691.
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жаючи на незавершеність до цього ча"
су судової реформи, впровадження
світових, зокрема європейських стан"
дартів здійснення правосуддя, по"дру"
ге, може призвести до порушення ба"
лансу поділу державної влади на зако"
нодавчу, виконавчу та судову. Тому не
випадково, що в суспільстві, зокрема у
правовій науці, поки що існує досить
обережне ставлення до сприйняття
прецедентної форми права. Як відомо,
у правовій системі Великої Британії
прецедент є офіційно визнаним дже"
релом права, але і там, як ствер"
джується у праці, «у реальності можна
спостерігати, з одного боку, взаємодо"
повнююче співіснування — як рівно"
значних джерел права — закону (ста"
тутного права) та прецеденту, а з дру"
гого — необхідне в деяких випадках
видалення і використання у процесі
правозастосування тільки одного з
них» (с. 186).
Певний професійний інтерес у
дослідженні викликають положення
щодо характеристики системи джерел
права, зокрема, її горизонтальної та
вертикальної структур, а також зв’яз"
ки між джерелами права, що станов"
лять цю систему, наголошується на
ролі генетичних, системних, функціо"
нальних, субординаційних, ієрархіч"
них зв’язках у забезпеченні впорядко"
ваності та цілісності системи тощо
(с. 190–191). У праці правильно наго"
лошується на такій важливій власти"
вості джерел права, як стабільність,
що особливо стосується законів. До"
сягнення стабільності останніх «акту"
альне з огляду на існуючу тенденцію
збільшення кількості законів та підза"
конних нормативно"правових актів з
одночасним зниженням їх якості (кур"
сив мій. — Є. Є.), неузгодженості, супе"
речливості, що призводить до обме"
ження часу їх дії, численних змін і
доповнень, а отже, до неефективності
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закону, підриває принцип його верхо"
венства» (с. 192).
У дослідженні дії права важливе
значення в монографії надається її за"
безпеченню в сучасних умовах. На
сьогодні цій темі присвячено численні
наукові праці, зокрема вітчизняних
учених"юристів. Проте, незважаючи
на це, її актуальність зумовлена роз"
витком суспільства, його потребами в
оновлені системи національного зако"
нодавства, формуванням і розвитком
нових інститутів української держав"
ності. У такому контексті теоретична
розробка дії права у правовій державі
є особливо важливою. Автори (Т. Че"
пульченко) обґрунтовано визначають
первинність прав людини перед дер"
жавною владою, оскільки «у правах
людини виражаються можливості її
дій у різних сферах: економічній,
політичній, культурній, особистій», а
закони, інші нормативно"правові акти,
видані державною владою, повинні уз"
годжуватися з правами людини і
підпорядковуватися принципу їх не"
порушності (с. 197). Заслуговує під"
тримки і позиція щодо визнання прав
людини як безпосередньо діючого
права, випереджального розвитку
природного права перед законодавст"
вом, збігу верховенства права з верхо"
венством закону тощо (с. 200–210).
Разом з тим не можна погодитися з
думкою, що права людини можна за"
стосовувати всупереч закону, якщо ос"
танній не є правовим. Наведені аргу"
менти з цього приводу привабливі ли"
ше зовні (можливо, це навіяно «право"
вим романтизмом», функціонально ж
породжують правову невизначеність,
особливо у здійсненні правосуддя. Пе"
редусім мова йде про ситуації,
пов’язані з таким явищем, як зловжи"
вання людиною своїми правами за ра"
хунок інших людей, суспільства або
держави, завдаючи шкоди останнім.
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До того ж абсолютизація прав людини
в контексті природного розуміння
права, на думку С. Бобровник, нега"
тивно впливає на вирішення правових
конфліктів і досягнення правового
компромісу (с. 249).
Дослідження проблеми дії права
потребує знання умов його утворення,
забезпечення обов’язковості та ефек"
тивного функціонування правових
норм у суспільстві. У монографії
приділяється значна увага теоретико"
практичним аспектам правотворчості.
При цьому ретельно аналізуються
особливості перехідного, «трансфор"
маційного» періоду, у якому сьогодні
перебуває українське суспільство і
держава, зокрема правотворчість.
Правильно й те, що «подолання будь"
яких соціальних трансформацій у
суспільстві визначається характером
політики держави, що забезпечується
шляхом оновлення та зміни законо"
давчої бази» (с. 218). Наголошуючи на
певних досягненнях і стані юридичної
науки в розробці проблем правотвор"
чості, Т. Дідич підкреслює суспільну
потребу в продовженні її комплексно"
го дослідження в сучасних умовах.
У цьому аспекті розглядаються питан"
ня процесу правотворення, роль у ньо"
му правотворчості, її зв’язок з управ"
лінням, процесом утворення системи
національного законодавства, аналізу"
ються існуючі в літературі позиції на"
уковців тощо (с. 221–223). Незважаю"
чи на дискусійних характер деяких на"
укових ідей і точок зору вчених"
юристів, більшість з яких стосується
ролі держави у правотворчості, це не
завадило автору досить толерантно
висловити власні судження з цих пи"
тань (с. 228–230 та ін.), які з зацікав"
леністю будуть сприйняті фахівцями,
причетними до нормотворчої роботи,
особливо до розробки проектів за"
конів і підзаконних нормативно"пра"
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вових актів. Варто підтримати наве"
дені в монографії риси правотвор"
чості, її визначення: «це активна, розу"
мова, творча діяльність уповноваже"
них суб’єктів, що має офіційний, пра"
вовий, процесуальний характер та
спрямована на прийняття, зміну або
припинення дії правових норм у ви"
гляді форм (джерел) права». За сут"
ністю, змістом і призначенням таке
визначення правотворчості є ідеаль"
ним і на нього має орієнтуватись зако"
нодавець, інші нормотворчі суб’єкти,
водночас долаючи притаманні їм поки
що такі негативні риси, як поспіш"
ність, необґрунтоване спрощення, а то
й просто ігнорування правової про"
цедури при розгляді важливих для
суспільства законів, нормативно"пра"
вових актів президента й уряду
країни, відсутність відповідальності за
їх прийняття і введення в дію. З цих та
інших проблемних питань правотвор"
чості в монографії сформульовані
відповідні висновки і практичні реко"
мендації, які, вважаю, знайдуть втілен"
ня у проекті закону про нормативно"
правові акти, методиці їх підготовки,
ухвалення та набрання чинності тощо.
Не менш цікавим у моногорафії є
аналіз ролі права в досягненні ком"
промісу та вирішенні правових конф"
ліктів, у чому і проявляється його по"
тенціал і дієвість як регулятора різних
за своєю природою суспільних відно"
син. На фоні історично сформованих
типів праворозуміння, зокрема при"
родно"правового (юснатуралізм) та
позитивістського (нормативізм і ета"
тизм), С. Бобровник дає гостру, але
справедливу оцінку сучасного стану
українського суспільства і державної
влади (с. 244–245). Заслуговує під"
тримки позиція автора щодо інтерпре"
тації принципу «дозволено все, що не
заборонено законом», абсолютизація
якого у процесі реалізації може при"
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звести до нівелювання моральності у
поведінці та діяльності тих чи інших
суб’єктів суспільних відносин, а також
прийняття неправових законів (с. 250).
Також у монографії ретельно аналі"
зуються питання пізнання правових
конфліктів і правових компромісів у
контексті позитивістської концепції
праворозуміння, зокрема його етатист"
ський і нормативістський аспекти.
І хоча на цей час існує численна літера"
тура, в тому числі критична, автором
висловлені власні судження з питань
ролі держави, її апарату управління та
примусу в подоланні конфліктів тощо.
При цьому зазначається, що способи
вирішення конфліктів переважно є на"
сильницькими, а не компромісними, а
зумовлено це тим, що такий підхід ви"
ключає комунікативний аспект права і
надає певні привілеї державі (с. 254).
Наведені у праці позиції вчених"
юристів свідчать про недоліки етатист"
ського і нормативістського підходів, а
останній на сьогодні залишається поки
що основним у вирішенні правових
конфліктів і досягненні компромісів.
Разом з тим варто пам’ятати, що ця
концепція пізнання права, як справед"
ливо зазначається у праці, «завжди об"
слуговувала та продовжує обслугову"
вати державну владу, незалежно від її
демократичного або недемократично"
го характеру» (с. 257). Не вирішують
цих проблем й інші, здавалось би до"
сить привабливі на перший погляд,
теорії права, як соціологічна і психо"
логічна концепції права. А не вирішу"
ють, тому що не з’ясованим зали"
шається найголовніше питання — що є
право? Чи є воно явищем, створеним
державною владою, силою, яка здатна
пов’язати її собою і протистояти
свавіллю влади? А можливо потрібно
сприймати право як об’єктивне явище,
без якого не може обійтись цивілізова"
не суспільство?
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Певні теоретичні заходи у цьому на"
прямі пропонують О. Богініч і А. Маш"
ков, зокрема шляхом подальшого по"
глибленого обговорення теорій право"
розуміння, незважаючи на постійне і
неухильне зростання наукових праць з
цієї теми. З одного боку, це є корисним,
оскільки так чи інакше ми отримуємо
нові знання з питань, що позначаються
терміном «право» у вузькому чи в ши"
рокому його розумінні (с. 41–87 та ін.),
а з другого, як справедливо зазначено у
праці, цьому заважає «теоретична ме"
тушня» в юридичній науці (с. 90).
Монографія містить чимало інших
нових і цікавих положень, які для чи"
тачів стануть відкриттям невідомих
раніше аспектів теорії права, його дії в
суспільстві. Зокрема, це стосується та"
кої завжди актуальної теми, як захист
прав і свобод людини (В. Васецький);
досить гострої в суспільстві проблеми
правового нігілізму, побудованого на
тотальному запереченні будь"якої
соціальної цінності права та його діє"
вої спроможності в регулюванні су"
спільних відносини (В. Демічева);
ролі правової культури як одного з
важливіших факторів у забезпеченні
дії права в сучасних умовах розвитку
українського суспільства і держави
(Л. Макаренко).
Підсумовуючи наведене, варто за"
значити, що підготовка колективної
монографії з проблеми дії права само
по собі є досить складним процесом.
Наразі потрібна не тільки координація
напрямів роботи авторів, а й відповід"
на єдність у ній ідей, концептуальних
засад, висновків тощо. У цілому така
мета досягнута, хоча не важко поміти"
ти окремі розбіжності в позиціях ав"
торів. Потребує додаткової аргумен"
тації положення щодо співвідношення
дії права з його реалізацією, джерела"
ми та ін. Дослідження дещо обтяжене
наданням надмірної уваги розгляду
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проблем праворозуміння. Головне ж
полягає в тому, що у монографії по"но"
вому і творчо досліджуються аспекти
права, які є гостро актуальними і без"
посередньо пов’язані з реальною його

дією. Саме завдяки цьому їй забезпе"
чено успіх і зацікавлене сприйняття
юридичною громадськістю і, сподіва"
юсь, представниками інших професій.

Вийшло друком видання:

Дія права : інтегративний аспект : моногр. / кол. авт. ; відп. ред.
Н. М. Оніщенко. — К. : Юридична думка, 2010. — 360 с.
Монографія присвячена сутності та природі права як явища соціальної
дійсності. У монографічному дослідженні аналізується «обсяг дії» права або
«територія» його дії. У праці комплексно досліджується феномен права в
сучасних умовах суспільного розвитку. Серед пріоритетних напрямів розгляJ
ду: дія права (фактори, умови, межі та основні характеристики); сучасні
теорії праворозуміння; ефективність правового регулювання; система джеJ
рел сучасного права; взаємодія права з правовою культурою; дисфункції у
сприйнятті права; дія права в контексті захисту прав та свобод людини тощо.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто
цікавиться проблемами сутності, призначення і місця права в суспільному житті.
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До уваги авторів!
1. Статті, що надсилаються до редакції журналу «Право України», відповідно
до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7J05/1 від 15 січня
2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України», повинні містити такі елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на"
уковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри"
маних наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі.
2. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст
статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищуJ
вати 8–10 сторінок (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).
Після використаних матеріалів подаються анотації та ключові слова трьома
мовами (українська, російська, англійська). Анотації мають містити, зокрема:
прізвище та ім’я автора, назву статті.
3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має додаJ
ватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку,
засвідчений належним чином.
4. Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком посилання у
тексті. Цифрові посилання у статті [у квадратних дужках] обов’язково повинні
збігатися з відповідними номерами у використаних матеріалах. Кількість джеJ
рел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.
5. У списку використаних матеріалів слід вказати:
• для періодичних видань — прізвище та ініціали автора статті, її назву, най"
менування та рік видання, номер, сторінку;
• для книг — прізвище та ініціали автора, назву книги, місто та рік її видан"
ня, сторінку.
6. До матеріалів необхідно додавати:
• електронний варіант статті у форматі Word;
• інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса,
контактний телефон;
• фото автора у форматі Jpg;
• копію квитанції про річну передплату на журнал.
Стаття, подана до редакції без дотримання вимог, наведених у пунктах 1–6,
опублікуванню не підлягає.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення
і відхилення статей.
За зміст та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу ав;
тора і редакції.
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