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ДДоо  ддооссввііддуу  єєввррооппееййссььккиихх  ккооддииффііккаацціійй

У даній статті феномен кодифікації розглядається в історичному, філо&
софському та порівняльно&правовому аспектах. Доводиться необхідність подо&
лання позитивного підходу до кодифікації. Утверджується ідея переходу до
нових форм кодифікації, зокрема, до кодексів загальних принципів.
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дифікацій. В умовах поширення компаративних досліджень скористатися
досвідом країн кодифікаційної традиції і доречно, і плідно.

З історії відомо, що перші кодекси були складені в державах Централь&
ної Азії. Свого розквіту в епоху Античності кодифікація досягла у Римі.
Після відносного занепаду в Середні віки кодифікація відродилася в Но&
вий час, і це відродження продовжується у сучасну епоху. Тож перед на&
ми ілюстрація циклічної природи права. Питання про цикли кодифікації є
фундаментальним, оскільки воно стосується проблеми самої можливості
прогресу в праві.

У Стародавньому Римі першою кодифікацією були Закони ХІІ таблиць.
Ці закони кодифікували норми звичаєвого права. Тіт Лівій оцінював їх як
«джерело всього приватного права і всього публічного права» [1, 34].

Через декілька століть, вже в період Імперії, будуть здійснені нові
кодифікації. Римське імперське право, яке створювалося переважно пре&
торами, ґрунтувалося на преторському едикті. Приблизно в 120 р. н.е. імпе&
ратор Адріан доручив великому юристу Сальвію Юліану впорядкувати
едикти, кількість яких дедалі зростала. Наслідком здійсненої роботи стала
їх кодифікація.

Починаючи з 528 р. імператор Юстиніан ініціює через створення комісії
на чолі з професором Правової школи Константинополя Трибоніаном роз&
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робку Corpus juris civilis (Звід цивільного права). Цей Звід складався з чо&
тирьох частин:

1) Дигести (Digesta) — компіляція доктринальних тлумачень, вміщених
у п’ятдесяти книгах, поділених на титули; 2) Інституції (Institutiones) —
дещо на зразок дидактичного підручника, теж поділеного на титули;
3) Новели (Novelitas) — видана в 565 р. збірка імператорських конституцій,
і 4) сам Кодекс (Codex). Останній, датований 529 р., увібрав у себе консти&
туції, прийняті з часу смерті імператора Адріана (138 р.), поділені на
12 книг і титули, які врегульовували всі сфери правовідносин.

Юстиніан говорить про Дигести як про «Храм римської Юстиції» (лат.
justitia — справедливість) і про юристів як про «слуг Юстиції» [2, 47–65].

Однією з характерних особливостей Corpus juris civilis було те, що він
кодифікував не лише імператорські конституції, а й звичаї, договори, пра&
вову доктрину і судову практику. Таку кодифікацію джерел права недер&
жавного походження виразно засвідчує весь зміст Дигест [2].

Своїми кодифікаціями, зокрема, кодифікацією Юстиніана, Рим глибоко
вплинув як на теорію кодифікації, так і на право взагалі. Чи йдеться про
мету кодифікації, чи про її техніку, головні питання римськими кодифіка&
торами вже поставлені. Римська модель завжди буде присутньою у
подальшій історії кодифікації впродовж століть.

XI ст. в Італії і на півдні Франції характеризується відродженням
римського права. Надалі впродовж Середньовіччя воно стрімко поширю&
валося. Римське право відроджували університети. Програма курсу права
у них скрізь була однакова: цивільне право Юстиніана. Саме воно склада&
ло основу романо&германської університетської освіти. Відтак, закони Юс&
тиніана стали законами більшої частини Європи.

Яку мету ставили перед собою університети і як вони впродовж століть
розробили право вчених, яке стало загальним для всієї Європи?
Відповісти на це запитання неможливо якщо не наголосити на ролі школи
світського природного права і філософії Просвітництва у формуванні й
розвитку університетського права вчених.

Школа світського природного права здійснила справжній методо&
логічний і філософський переворот у підходах до права, можна сказати
«копернікіанську революцію» у ньому. Якщо греки і римляни норми при&
родного права виводили з природи взагалі (людину вважали часткою єди&
ної розумної природи), у Середні Віки — з розуму Божого, то у Новий
час — з розумної природи людини. Центральне місце у доктрині нового
природного права посіла людина з її невідчужуваними «природними пра&
вами». Впродовж ХVII–ХVIII ст. ця доктрина утверджувалася в універси&
тетах. Її гаслом стала природна справедливість, заснована на розумі. Нор&
ми, що виводилися з людського розуму, вважали всезагальним, незмінним
для усіх часів і народів правом. У епоху панування філософії
Просвітництва юристи надихалися цією ідеєю універсалізму. 99
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І навпаки, в університетах не викладали позитивного (місцевого чи
регіонального) права, оскільки вважалося, що воно не виражало справед&
ливості, а відтак не було правом. Право є «природним устроєм», незалеж&
ним від держави і вищим щодо неї.

Університетський професор Нового часу вчив філософському методу
пізнання принципів права і його призначення у суспільстві. Юристи&прак&
тики мали втілювати ці принципи в життя. Принципи утворювали доктри&
ну права. Якраз доктрина як джерело права упродовж шести століть
домінувала у західному праві, під впливом якої у різних державах ево&
люціонувала і правова практика.

Варто відзначити, що школа світського природного права не запропо&
нувала практиці нових засад приватного права. Це право залишилося
римським. У сфері публічного права спостерігалася інша ситуація. Право
не ототожнювали з наказом суверена, оскільки розуміли його як виражен&
ня природної справедливості. З ХVIII ст. школа природного права
покінчує з цією традиційною концепцією. Вона вимагала, щоб поряд з при&
ватним правом, заснованому на римському праві, Європа виробила і нор&
ми публічного права, яких їй не вистачало. Право має поширюватися на
сферу відносин між правителями і підлеглими, між адміністрацією і
підлеглими особами. Ці відносини породжують свої властиві їм проблеми і
потребують іншої регламентації, ніж відносини між приватними особами.
Загальний публічний інтерес і приватні інтереси неможливо зважити на
одних терезах. Проте, норми публічного права мали виражати природні
права людини і гарантувати свободу людської особистості, тобто мали бу&
ти виведені з «розуму». Після ХVІІІ ст. було створено будівлю публічного
права.

Школа природного права на додаток до давньої діяльності універси&
тетів запропонувала моделі конституції, адміністративної практики,
кримінального права, що виводилися з доктрини «розуму». У зв’язку з цим
Е. Аннерс відзначав: «Провідна роль правознавства з XII по XIX ст. у пра&
вовому житті континентальної Європи є наслідком традицій відомих
римських юристів часів античності. Це були Дигести, а саме відібраний в
Corpus juris civilis і опрацьований результат римського правознавства,
який зробився найважливішим джерелом середньовічного відродження
римського права. Середньовічні правники вважали себе носіями традицій
Юліана і Павла, Папініана і Ульпіана. Таким чином діяли й їх послідовни&
ки аж до XIX ст. Це пояснює незвичну для нашого часу обставину, що
Савіньї та його учні могли сприймати саме правників як носіїв «der
Volksgeist». Вони вважали себе посередниками і тлумачами античної пра&
вової цивілізації і тим самим необхідних культурних цінностей... Лише за&
вдяки доктрині й великим кодифікаціям природного права була створена
правова система у формі загальних принципів, а також загальних і
спеціальних понять, які перебувають в певному підпорядкуванні одне що&
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до іншого. Праці представників природного права і насамперед Гроція, Пу&
фендорфа і Вольфа, а також засновані на їхніх методах кодифікації… є
вийнятковими досягненнями в історії людської правової культури. Заслу&
га в цьому належить навченим в університетах спеціалістам&юристам» [3,
383].

Європа стала місцем нових кодифікацій: у багатьох монархіях поступо&
во з’явилися різні кодекси. Як відзначається у науковій літературі, «освя&
чені деспоти своїми законами випромінювали світло. Але звідки вони самі
черпали світло, яке вони випромінювали? З філософії» [1, 62]. Кодифікації
ХVІІІ і XIX ст. відображали принципи філософії Просвітництва.

XIX ст., без сумніву, стало часом розквіту кодифікацій, коли з’явилися
вже ті кодекси, які характерні для сучасної епохи. Золотий вік кодифікації
відкрився французькою кодифікацією, щоб завершитися кодифікацією
німецькою. Майже в усіх державах романо&германської правової сім’ї бу&
ли прийняті кодекси. Усі кодекси були спадкоємцями римського права і
праць юристів&романістів.

Європейська кодифікація XIX ст. окрім досягнень мала й негативні
наслідки. Прийняття національних кодексів викликало до життя юридич&
ний позитивізм. Позитивісти вважали, що не лише закон, але й право вза&
галі є результатом діяльності законодавця. Закон є виключним джерелом
права. 

У XX ст. відкривається нова ера в історії кодифікації. Воно стало
століттям рекодифікації, оскільки у багатьох країнах стався кардиналь&
ний перегляд кодексів, які застаріли. Так, у 1942 р. Італія прийняла новий
Цивільний кодекс, особливістю якого було поєднання у межах одного ко&
дексу приватного права — цивільного і торгівельного права. Масштабні
рекодифікації відбулися у Нідерландах (новий Цивільний кодекс 1992 р.) і
Квебеку (новий Цивільний кодекс 1994 р.).

Р. Кабріяк відзначає: «...Найбільш важливим, що сталося у XX ст., є
руйнація колишньої відносної однотипності кодифікації, перехід від одно&
типності до кодифікацій різних форм» [1, 79–80].

Нові форми кодифікації властиві для загальноєвропейських ініціатив.
Так, доктрина створює засади для Європейського цивільного кодексу.
Розроблені Принципи Європейського договірного права, які покликані, зо&
крема, стати передумовою для підготовки Європейського зобов’язального
кодексу. Низка кодексів в останні роки прийняті Європейським Парламен&
том [1, 86–95].

Не можна не звернути увагу на те, що нові форми кодифікації своєю ос&
новою мають різні джерела права. Це виразно демонструє право Євросою&
зу, Ради Європи і міжнародне право. Так, джерелами права ЄС є: 1) міжна&
родне право, 2) правова доктрина, 3) загальні принципи права, 4) судові
рішення (прецеденти), 5) законодавство Союзу. Згідно зі ст. 38 Статуту
Міжнародного Суду ООН існують такі види норм міжнародного права:
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1) договори і конвенції, 2) звичаєве право, 3) загальні принципи права,
4) судові рішення (прецеденти) та 5) наукові праці провідних юристів.

У зв’язку з цим важливо дотримуватися фундаментального принципу
ієрархії норм права: право спільнот має перевагу над внутрішнім правом
держав&учасниць Євросоюзу, Ради Європи і ООН. Без європейського і
міжнародного права кодифікація взагалі втрачає сенс [1, 397–406].

До нових форм кодифікації відносять різні систематизації недержав&
них норм, такі як: 1) кодекси належної поведінки, які нині розвиваються
під впливом різних міжнародних організацій, зокрема у зовнішньо&
торгівельних стосунках; 2) кодекси етики або деонтології, які поширюють&
ся у різних сферах професійної діяльності, виражаючи бажання
відповідних кіл мати власну автономну етику; 3) численні хартії у різних
сферах, наприклад, Хартія основних прав Європейського Союзу чи Хартія
госпіталізованого пацієнта, яка на підставі Циркуляра від 6 травня 1995 р.
має вручатися кожному хворому. Усе це різні прояви феномену ко&
дифікації, а відтак, систематизації нормативного характеру [1, 93–95].

Втілення у життя принципу повноти кодифікації актуалізує питання:
Чи можна кодифікувати інші, окрім законів, джерела права? Кодекс має
обмежуватися закріпленням загальних положень чи він повинен містити
детальну регламентацію усіх інститутів?

За позитивістського підходу до кодифікації кодекс і закон ототожню&
ються. Відтак у позитивізмі обстоюється звужена концепція кодексу і ко&
дифікації. Насправді ж адекватна концепція має ототожнювати не кодекс
і закон, а кодекс і право, справедливість. 

Історія виразно засвідчує, що зовсім не завжди кодифікувалися саме
закони. Corpus juris civilis, як вже відзначалося, є збіркою звичаїв, дого&
ворів, доктринальних думок юристів, судових рішень, законів. У Середні
Віки кодифікація часто ставала формою впорядкування кутюмів (звичаїв)
чи судових рішень.

Відтак, очевидно, що історично і теоретично немає підстав розглядати
кодекс лише як форму законодавства. Кодифікації потребують інші дже&
рела права. Втілення у життя принципу повноти кодифікації вимагає
включення у кодекси правових норм, вироблених судовою практикою,
правових актів незалежних адміністративних органів, наднаціональних
норм і загальних принципів права, які мають надзаконну силу [1, 397–406]. 

Які цілі досягаються за допомогою кодифікації? Кодифікувати означає
цивілізувати. Кодекс виражає цінності суспільства, які надають значення
і сенсу цьому суспільству. Під цим кутом зору кодекс є знаряддям
цивілізації. Цивілізаторська функція кодексу невіддільна від ідеології і
філософії, які складають його засади. 

До яких меж кодекс підлягає деталізації? Мусить кодекс бути узагаль&
неним чи казуїстичним? Вважаємо, що блискучу відповідь на це запитан&
ня дав один з відомих розробників французького Цивільного кодексу
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Ж. Порталіс: «Призначенням законів є встановлення, широкими мазками,
загальних правових максим, відтак необхідно визначити плідні принципи,
не опускаючись до дріб’язкових питань, які можуть виникати з кожного
питання» [1, 406]. 

У французьких Цивільному кодексі 1804 р. та Цивільному процесуаль&
ному кодексі 1975 р. видно прагнення йти услід за постулатами, сформу&
льованими Порталісом. Однак найближче до них, напевне, підійшов швей&
царський Цивільний кодекс 1912 р., де у гнучких рамках окреслені лише
деякі основні засади, практичне втілення яких у конкретній площині зали&
шено за судами. Квебекський Цивільний кодекс 1994 р. також відмінно
вписується у французьку традицію, обмежуючись закріпленням правил
загального характеру. Судам же відводиться вирішальна роль у тлума&
ченні цих правил у стосунку до практики.

Чи не варто обрати шлях повернення до кодексів загальних принципів,
які значно ефективніші, ніж казуїстичні кодекси? За такого повернення
деталі регулювання конструювали б самі учасники правовідносин,
скажімо, у трудовому праві: працівник і працедавець [1, 410].

Ідея розробки кодексів загальних принципів знаходить нині дедалі
більше прибічників, що є реакцією на надмірне розростання дріб’язкової
регламентації, на «невпинну кодифікацію права», на «законодавчу
інфляцію». Кодексів стає все більше, вони плутаються між собою, нагрома&
джуються один на інший. Проте, на думку Р. Кабріяка, нинішня криза є не
стільки кризою кодифікації, скільки позитивістського підходу до неї [1,
410–412, 464–465]. Відтак, подальший розвиток кодифікації має здійсню&
ватися через подолання такого підходу. 

Впровадження інших форм кодифікації потребує попередніх теоретич&
них досліджень, для чого необхідно активніше залучати до ко&
дифікаційних робіт спільноту юристів. Вважаємо, що сучасна доктрина
заперечує позитивістський монізм і здатна продукувати висновки, що, до
речі, доктрина завжди добросовісно робила упродовж історії. Інтелекту&
альний злет доктрини здатний нести у собі більший творчий заряд, аніж
похмурі міністерські кабінети [1, 470].

Європейська доктрина торує шлях до нової форми кодифікації. Не&
обхідно подумати саме про розробку кодексів загальних принципів, які
закріплюють тільки певні стандарти, надаючи можливість суддям ди&
намічно розвивати тлумачення відповідних правових норм. Такі кодекси
мають перевагу щодо кодексів детального регулювання, оскільки вони
більш придатні для того, щоб сприйняти сучасний нормативний плю&
ралізм і забезпечити необхідну гнучкість правової системи [1, 470].

Таким чином, розглянувши кодифікацію під історичним та порівняль&
но&правовим кутом зору, можна стверджувати, що дана проблема потре&
бує переосмислення. Традиційні концепції кодифікації з їх детальною
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регламентацією мають поступитися складанню кодексів загальних прин&
ципів права.

1. Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. — М.: «Статут», 2007. — 476 с. 

2. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. — М.: «Статут», 2002. — 584 с.

3. Аннерс Э. История европейского права. — М.: Наука, 1996. — 385 с. 

ВВооввкк  ВВііккттооррііяя  ММииккооллааїїввннаа,,  
кандидат філософських наук, доцент, 
докторант кафедри філософії права та юридичної логіки 
Київського національного університету внутрішніх справ 

РРииммссььккее  ппррааввоо  іі  ссууччаассннее  єєввррооппееййссььккее  ппррааввоо

Статтю присвячено питанням ідейних витоків сучасного європейського пра&
ва; акцентується увага на таких явищах римської правової дійсності, як
індивідуалізм, справедливість, космополітизм, мультикультуралізм та ін.
Римське право розуміється як ідеологічно&культурне утворення, яке стало од&
ним з основоположних чинників формування сучасного права Європи.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: римське право, європейське право, індивідуалізм, справед&
ливість, космополітизм, мультикультуралізм.

Європа постійно оглядається на свої античні витоки: свобода і демо&
кратія, протиріччя між нормами, які забезпечують інтереси суспільного
цілого, і захистом інтересів особистості, неспівпадіння норм природного і
чинного позитивного права — це все уже мало місце в історії до європейсь&
кого періоду, але залишається таким само актуальним і для сучасної
Європи. Зрозуміти реалії сьогодення ми зможемо, лише зрозумівши мину&
ле. Але прикрим фактом є те, що сучасність дозволяє собі доволі часто
вільно обходитися з поняттями, інколи збіднюючи їх значення. На нашу
думку, саме це трапилося і з поняттям європейського права, яке зазвичай
ототожнюється з чинним законодавством Європейського Союзу. Але при
такому підході втрачається глибинна сутність складного культурного ар&
тефакту, яким і є європейське право, а також не враховуються основопо&
ложні чинники формування цього соціокультурного утворення. Сьогодні
сфера дослідження європейського права поширюється від абстрактно&ме&
тафізичних до вузькопрагматичних точок зору, кожна з яких не може
претендувати на адекватне відображення європейського права в усьому
його обсязі та повноті.

Не існує одностайної думки щодо визначення безпосереднього джерела
європейського права. На думку В. Нерсесянца, таким джерелом є римське
право, а А. Градовський та Р. Давид вважають «першопочатком» євро&
пейського права германський феномен; проміжну позицію займають праці
Г. Бермана; Е. Аннерс і В. Соловйов визнають позитивний вплив християн&
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ства на формування європейського права. Основним проявам впливу
римського права на формування європейського права присвячені праці
А. Дембінські, Т. Гіаро, Є. та О. Харитонових та ін.

На нашу думку, становлення європейського права стало можливим за&
вдяки єдності культурних перспектив: перша перспектива пов’язана з
відродженням ідеї ролі права в суспільстві як основного регулятора та
поширенням ідей римського права (це так зване «друге народження
римського права»); друга пов’язана з розвитком християнської циві&
лізації; третя — це ідея екстериторіального характеру права, яка ґрун&
тується на визнанні права основною соціальною цінністю. Але говорячи
про вплив римського права на європейське, ми маємо зауважити, що мова
не йде про пряме, безпосереднє використання римського права у його пер&
винному вигляді, не про автентичність системи унікального правового ре&
гулювання, а про її «переспівування», із збереженням основних системо&
творчих елементів. Сучасний польський мислитель Т. Гіаро говорить про
форми «реінкарнації» або версії римського права на теренах Європи [6].

Також на формування європейського права вплинув процес іден&
тифікації європейця саме в якості європейця. Факту ідентичності переду&
вали конкретні історико&культурологічні передумови: культура Антич&
ності, яка поєднала в собі три знаменні віхи у розвитку людства — грець&
ку філософію і право, римське право та християнство, які знайшли по&
дальший розвиток на ґрунті варварських звичаїв. Відомий німецький
філософ Е. Трельч так охарактеризував це явище: «Європейський світ
складається з античності й сучасності, з давнього світу, який пройшов усі
ступені від примітивної стадії до надкультури, та з нового світу, який фор&
мувався у романо&германських народів з часів Карла Великого і також
пройшов усі ступені. І ці різні за своїм смислом і розвитком світи настільки
проникли один в одного і настільки зрослися в історичному спогаді й кон&
тинуумі, що сучасний світ, незважаючи на свій зовсім інший дух, як&
найтісніше пов’язаний з античною культурою, з її традицією, правом і
державним устроєм, мовою, філософією і мистецтвом» [8, с. 615].

Християнство протягом Середніх віків згуртовувало різнорідне насе&
лення Європи, здійснюючи функцію духовного єднання, задаючи певні
культурні параметри розвитку. «Християнство всотало в себе цінності ан&
тичних Греції і Риму й передало їх європейським народам, які формува&
лися. Через концепцію людської особистості, вільної і відповідальної, воно
заклало основу вчення про права людини; послідовно проводячи розмежу&
вання між світською та духовною владами, створило передумови форму&
вання громадянського суспільства та індивідуальної свободи. В лоні серед&
ньовічного християнства склались найважливіші форми європейської
цивілізації. Це насамперед місто, яке пройшло у своєму розвитку декілька
ступенів обмирщення: з поселень біля храму або монастиря — резиденції
єпископа і капітула — воно, з розвитком товарно&грошових відносин, пе&
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ретворюється на центр господарського життя, який управлявся міською
комуною. Монастирі були центрами вченості, при них виникали кафед&
ральні школи, найславетніші ставали міжнародними центрами, перетво&
рювалися в університети» [9, с. 171]. Європейське право як складова євро&
пейської культури несе на собі усі відбитки та ознаки цієї культури.
А сама європейська культура є такою культурою, яка завжди незадоволе&
на собою, а тому постійно сприймає одні ідеї й сумнівається в інших. Ця
культура розвивається, збагачується та адаптується до кожної історичної
епохи. Але завжди її базовими елементами залишалися грецький розум,
структурований римським порядком, афінська любов до краси, яка
поєднується зі схильністю до надприродного у християнському дусі.
Грецьку і римську культури, як основу сучасної європейської культури,
можна назвати «цивілізацією сонця», яка сформувалася у Середземно&
морському басейні. Саме в межах цієї цивілізації панують індивідуалізм,
утвердження свободи та визнання високого статусу людини&громадянина.

Спробуємо з’ясувати, як саме римське право стало методологічним
підґрунтям сучасного європейського права. Мова йде не про рецепцію
римського права, а про світоглядно&методологічні засади цього права, які
зберігають і сьогодні свою життєвість. До них можна віднести, по перше,
ідеологічні, які вичерпуються світоглядно–настановчими ідеями римсько&
го права, та, по&друге, прагматично&технологічні: сприйняття та викорис&
тання головних засад технології права, ідей та категорій римського права,
норм позитивного римського права як взірця, особливо в процесі ко&
дифікаційної роботи, римсько&правової методики та юридичної терміно&
логії [10]. У науковій літературі досить широко висвітлені чинники другої
групи, на відміну від перших. 

Насамперед варто звернути увагу на космополітичний характер
римського права, яке через предметне існування в якості права народів
змогло об’єднати різні народи й народності в єдину спільноту в правовому
сенсі. Вказана особливість права народів була теоретично розроблена
римськими мислителями: для Цицерона ius gentium — це не лише право,
яке стосувалося перегринів, а й таке, що поширюється на всіх вільних лю&
дей. В «Інституціях Гая» в першій книзі міститься вказівка на те, що поруч
із суто народним (громадянським) правом, характерним лише для окремо&
го народу, існує ще й таке, яке «застосовується і захищається однаково у
всіх народів і називається правом загальнонародним, яким користуються
всі народи. Таким чином і римський народ користується частково своїм
власним правом, частково правом, спільним для всіх людей» [1, с. 17].

ХХ ст. стало свідком і продуцентом спроби втілення на практиці ідей
«загальноєвропейського дому» та «європейського правового простору». На
думку теоретиків права, ідея «загальноєвропейського дому» повинна спи&
ратися на Декларацію прав людини та громадянина 1789 р. Концепція ж
«європейського правового простору» з’явилася нещодавно, суть її була
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висловлена президентом Французької Республіки у 1988 р.: «Ми не побу&
дуємо Велику Європу завтрашнього дня, таку Європу, яка здатна подола&
ти розкол, який виникає в результаті війни та її наслідків, без загальної
юридичної опори. Закладемо ж основи європейського правового простору,
який забезпечить на всьому континенті безперешкодне пересування ідей і
людей, свободу слова та інформації, повагу прав меншин та ін.» [5]. Ство&
рення єдиного європейського простору можливе на основі ідеї культурної
єдності. Дана ідея не є новою для Європи. ХІ–ХІІ ст. були ознаменовані по&
ширенням культурної ідеї Риму і концепції римського права, яким повин&
на керуватися спадкоємиця Риму — Західна імперія: (unum esse ius, cum
unum sit imperium — право одне, так як одна імперія), пізніше над ідеєю
єдиної Європи розмірковували Данте, Сен&Сімон, Ленін. 

До засадничих моментів римського та європейського правового регулю&
вання відноситься справедливість як світоглядне, морально&правове яви&
ще, і яка є методологічним принципом систем позитивного права як Риму,
так і сучасних європейських держав. Для римлян цей принцип і його роль
у бутті права були іманентно даними, виходячи з основних світоглядних
настанов римсько&античної людськості. Римське право з часів свого ви&
никнення прагнуло справедливості, тому той, хто не переслідував цю ме&
ту в своїй діяльності, не міг бути юристом. Римські юристи говорили про
справедливість як про начало рівності всіх у сфері права і перед законом.
На думку Цельза, поняття право походить від justit (правда, справед&
ливість), тому право є arс (мистецтво, знання та вміння, які дістають прак&
тичну реалізацію), наука boni (добра) і algui (рівності, справедливості) [4,
с. 103]. В опоетизованій формі Овідій доносить до нас міф про богиню спра&
ведливості Юстицію, яка найдовше залишалася з людьми і лише в крива&
вий вік останньою з богів залишила Землю. «Основний закон» римлян —
Закони ХІІ Таблиць — гарантував право на справедливе судове рішення,
на захист законом не лише громадянам, але й будь&якій людині (чи то пе&
регрину, чи то рабу). 

Європейське право як культурний феномен характеризується особли�
вим типом мислення, що концентрується на раціональному осмисленні
дійсності, а звідси примат раціонального над іншими формами пізнання.
А про значення римського права для європейського права на стадії фор&
мування український юрист А. Стоянов писав: «Війна і схоластичні
мрійництва домінували у діяльності більшості в середньовічному
суспільстві. Груба сила, мертвонароджені умствування були панівними
явищами. А між іншим, розум людський потребував здорової їжі, пози&
тивних знань. Де було шукати їх?.. Взагалі можна позитивно і неуперед&
жено сказати, що римське право було найбільш практичним і здоровим
продуктом людської думки в той час, коли європейські народи стали
відчувати в собі жагу знань… Учені школи римського права як орган юри&
дичної пропаганди були необхідними за таких умов» [6, с. 250–251].
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У ХІІІ ст. відбулося остаточне утвердження на території Європи ро&
зуміння права як раціонального явища: ІV Вселенський собор 1215 р. забо&
ронив церковникам проводити судові процеси з використанням ордалій.
«Громадянське суспільство не могло управлятися правом до того часу, до&
поки результат судового процесу залежав від звертання до надприродних
сил. …в континентальній Європі був введений новий раціональний процес
за зразком канонічного права» [2, с. 68].

І ще одна особливість римського права заслуговує на увагу. Мова йде
про індивідуалізм. Індивідуалізм в праві може мати місце лише за умови,
що індивідуальні інтереси особистості визнаються і захищаються тоді, ко&
ли вони відповідають типовим інтересам багатьох членів суспільства. Пер&
шопочатково індивідуалізм у римському праві виражався через визнання
одноосібного суб’єкта приватної власності, згодом він трансформувався в
так званий «суверенітет приватної особи», а нині принцип індивідуалізму
є основною ідеологемою європейської культури та європейського права.
Сучасність характеризується зростанням інтересу до проблеми прав лю&
дини, а тому індивід розглядається як безумовна цінність, наділений
рівністю, свободою, розумом. Становлення європейського індивідуалізму
пов’язане з поступовим стиранням різниці між цінностями транцендент&
ними та життєвими. За наявності трансцендентних цінностей індивід втяг&
нений у сферу тяжіння до трансцендентності, вважаючи за істинне те, що
не належить до світу його життя. Це дало підстави А. Дюмону розмежува&
ти поняття «індивід&поза&світом» та «індивід&у&світі». «Індивід&поза&
світом» поступово входить у світ, який його оточує, віднаходить у ньому
цінності та смисли, а отже, світ перестає бути для нього чужим і зовнішнім,
і це все називається процесом індивідуалізації. Індивідуалізацію немож&
ливо уявити без розгляду її поза такими категоріями як «політичне» та
пов’язаною з нею державою, а також категорією «економічне» [3, с. 35].

Для сучасності взагалі, а також для розгляду права з гуманістичних по&
зицій беззаперечним є визнання цінності індивідуальності. Але історико&
культурологічні передумови та умови формування індивідуалізму до цьо&
го часу не з’ясовані, в тому розумінні, що в літературі немає однієї устале&
ної точки зору з цієї проблеми: можна говорити про існування цієї ідеї
завжди, а можна пов’язувати виникнення індивідуалізму з конкретними
історичними епохами. І все ж найбільш впливовою концепцією виникнен&
ня індивідуалізму є точка зору, яка вбачає його витоки у класичній та
іудейсько&християнській традиціях [3, с. 162]. Звичайно, неприпустимою є
пряма (безпосередня) екстраполяція уявлень та виявів римського
індивідуалізму або раннього християнства на сучасність. Сучасність виз&
нає індивіда цінністю, тобто, індивід є цінністю за суттю, а не просто як
об’єкт, який протистоїть іншим, але він не є індивідуальним зразком роду
людського, перш за все індивід — це певний універсум, який включає в се&
бе етноментальні особливості, який відкритий світові.
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Хотілося б звернути увагу на ще одну особливість римського і сучасно&
го європейського права — феномен мультикультуралізму. Для римської
культури в цілому, і для сучасної європейської характерною є мно&
жинність культур і субкультур, які складали/ють реальність «мульти&
культури» — наявності в одній культурі вкраплень і присутності інших
активних культур. Римляни широко використовували елементи правових
культур інших народів: варто згадати, що основні технологічні прийоми
створення позитивного права римляни запозичили у греків; громадяни
Риму активно використовували надбання звичаєвого правового регулю&
вання поневолених народів. Якщо уважно проаналізувати правові системи
сучасних європейських держав, то стає помітним вплив та проникнення
правових феноменів з однієї системи в іншу, асимілятивні та дисиміля&
тивні процеси в сфері права, які, з одного боку, зближують національні
правові системи, а з іншого — сприяють збереженню їх унікальності. 
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ССууддееббннооее  ннооррммооттввооррччеессттввоо::  
ооппыытт  ззааппаадднныыхх  ппррааввооввыыхх  ссииссттеемм

Притченко Р. С. Судова нормотворчість: досвід західних правових систем
У статті аналізується місце та роль судового прецеденту в правових систе&

мах ряду західних країн. На основі цього звертається увага на проблемність ро&
зуміння судової нормотворчості в Україні та на перспективність впровадження
судового прецеденту у вітчизняну правову систему. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: судова нормотворчість, судовий прецедент, джерело права. 

В связи с глубокими изменениями общественно&политической жизни в
Украине на стыке XX и XXI вв. правоведы все чаще обращаются к одной
из основных теоретико&прикладных проблем юриспруденции — судебно&
го правотворчества. Несмотря на отсутствие официального признания су&
дебного нормотворчества в качестве источника украинского права, факт
его существования на уровне высших судов поддерживают многие[13, 487;
10, 31; 16, 16; 14, 455; 6, 23–24; 18, 511–512].

Предоставление же суду нормотворческих полномочий поддерживает&
ся в научном мире в той связи, что законодательный процесс не всегда со&
вершенен и зачастую не успевает адекватно реагировать на актуальные
социально&экономические проблемы и наличие пробелов в законодатель&
стве, что требует активной роли суда, вынужденного заполнять правовой
вакуум путем создания подзаконных правовых норм [11, 8]. 

Разумеется, в деятельности конкретного суда отдельные решения не
создают обязательных норм не только для всех прочих судов, но и для
суда, их сформулировавшего. Но в некоторых правовых системах сущест&
вует механизм, который может превращать решения судебных органов
высокого уровня в судебный прецедент, т.е. в соответствующую норму
права, которой надо следовать так же, как и закону [2, 351]. Сам судебный
прецедент занимает далеко не одинаковое место в различных правовых
системах. 

В современном мире принято разделять государства по признаку доми&
нантности в их правовых системах тех или иных источников права при
формировании национальной нормативно&правовой базы, а соответствен&
но и всей правовой системы в связи с ней.

Правовые системы стран, где основным источником права традиционно
признаются судебные акты, относят к англосаксонской системе права. Су&
дебный прецедент как источник права впервые появился в английской
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правовой системе в результате исторического развития общего права Ан&
глии. Доктрина прецедента в её современной форме сложилась к середине
XIX в. В этот период именно прецедентным путем формулировались и
вводились новые принципы права. Окончательное формирование совре&
менного прецедентного права Англии исследователи относят к концу
XIX в. [5, 13] 

Правоприменение в англосаксонской системе права строится по прин&
ципу, в соответствии с которым каждый суд обязан следовать решению
вышестоящего суда при рассмотрении аналогичного дела, а апелляцион&
ные суды (кроме палаты лордов) связаны своими прошлыми решениями.
Но с точки зрения английской доктрины прецедента не решение является
обязательным, а норма права, заключенная в таком решении. При разре&
шении конкретного дела суду необходимо следовать единственной части
предыдущего решения — racio decidendi (сущность решения). 

Таким образом, источником права в судебных решениях является
сформулированное правоположение, которое, по сути, создает правило
для регулирования подобного рода споров. Это правоположение представ&
ляет собой органическую, неотъемлемую часть судебного решения по спо&
ру. Основным здесь является правило, согласно которому суд, рассматри&
вая дело, выясняет, не было ли аналогичное дело предметом рассмотрения
раньше, и в случае положительного ответа руководствуется уже имею&
щимся решением. 

Уровень судейского усмотрения в английской системе права чрезвы&
чайно высок. Жизненные обстоятельства, являющиеся предметом судеб&
ного разбирательства, как правило, весьма редко совпадают полностью,
поэтому именно судья при рассмотрении каждого конкретного дела реша&
ет, признать обстоятельства сходными, и от этого будет зависеть, подле&
жит ли применению тот или иной прецедент. Сходство отношений и выбор
прецедента судья обосновывает своим собственным видением, оценкой об&
стоятельств дела, толкованием выбранного прецедента.

Правило прецедента и иерархия прецедента в Англии считаются тра&
диционно жесткими. Ни одна судебная инстанция не может отойти от ра&
нее принятого прецедента, что, безусловно, способствует стабильности
правового регулирования. Приспособление же принимаемых решений по
старым прецедентам к современным меняющимся условиям правовой
действительности достигается посредством судейского усмотрения в вы&
боре прецедента и толкования при его применении в конкретном деле.

Соотношение нормативного и судебного акта здесь весьма специфично.
Очевидно, что нормативный акт в правоприменении отходит на второй
план, поскольку он требует судебного толкования, которое само становит&
ся прецедентом. Таким образом, в английской системе права, традиционно
являющейся прецедентной, черпающей регулятивность из судебных ре&

ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

2211

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 2



ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

шений, судебный прецедент занимает основное, главенствующее место в
системе источников права.

В США, где правовая система развивалась по образу и подобию коло&
ниального (английского) права, институты судебной практики и судебного
прецедента заняли несколько иное место и получили несколько иной спо&
соб формирования, нежели в праве метрополии. Так, необходимо отметить
дуализм американского права, когда судебный прецедент и законодатель&
ный акт получили практически равно поступательное развитие [3,
272–273]. Право США имеет в целом строение, аналогичное структуре об&
щего права, но это лишь в целом, многие структурные различия заставля&
ют говорить о том, что это существенно различающиеся системы в рамках
одной правовой семьи [12, 259]. 

Судебный прецедент создается и действует в основном в пределах от&
дельно взятого штата, то есть решения, принятые судом одного штата, да&
леко не всегда становятся прецедентом для судов другого штата. На феде&
ральном уровне сильны тенденции к единообразию судебной практики,
однако это не всегда реализуется в действительности. Критерием введе&
ния в единую систему судебных источников права служат конституцион&
ные положения. То есть, судебный прецедент в США ориентирован кроме
предшествующих судебных решений так же и на статутное право, на вер&
шине которого конституция. 

Деятельность Верховного Суда США сосредотачивается прежде всего
в сфере толкования конституционных положений и норм [4, 89]. Высшие
судебные инстанции штатов и Верховный Суд США никогда не были свя&
заны своими собственными прецедентами. Данные правила формирова&
ния американского прецедента позволяют ему более гибко, маневренно и
оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства правовой
действительности и приспосабливать регулирование к адекватному его
использованию в зависимости от конкретного места и времени. 

Наиболее типичными, классическими представителями романо&гер&
манского права являются правовые системы Франции и Германии, стран
Скандинавии. Они близки между собой по многим позициям [17, 74]. Су&
дебный прецедент в системе источников права стран романо&германской
семьи не главенствует, однако исходя из того, что это страны с наиболее
близкой нам по структуре системой источников права, проанализируем
положение судебных источников в этой системе источников права.

О судебном акте как источнике права здесь принято говорить тогда,
когда какая&то правовая проблема однозначно подтверждена при реше&
нии ряда аналогичных дел и данное решение подтверждено авторитетом
высшей судебной инстанции. При этом в системе источников судебного
права особое место уделяется решениям Конституционного Суда (так, в
Германии по юридической силе и месту в правовой иерархии его решения
фактически приравниваются к федеральным законам). Решения Консти&
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туционного Суда Германии о толковании законов являются общеобяза&
тельными, как для всех правоприменителей, так и для самого законодате&
ля при принятии аналогичных нормативных актов. Эти решения имеют
весьма высокую юридическую силу и специфические характеристики: об&
щеобязательность, публичность, невозможность отмены, преодоления за&
конодателем посредством принятия аналогичного отмененному норматив&
ного акта. 

Такие черты решений органов судебной власти присущи правовым си&
стемам не всех стран романо&германской группы. Во Франции Конститу&
ционный совет осуществляет исключительно предварительный нормо&
контроль — проверяет законопроекты, а проверка действующего законо&
дательства в его компетенцию не входит, соответственно во французском
праве нет такого рода актов судебных органов (о лишении юридической
силы нормативных актов парламента). 

В свою очередь, в скандинавских странах судебную практику считают
довольно значимым источником права. Системы судов в скандинавских
странах устанавливаются конституционно и полномочиями суды тоже на&
деляют законодатели, однако в своей деятельности суды независимы и
принимают решения по конкретным делам в соответствии с законом, кото&
рый толкуют, восполняют и корректируют в судебной практике. 

Некоторые исследователи считают что, например, суды Швеции «...за&
нимаются нормотворчеством, прикрываясь видимостью толкования зако&
на» [7, 18]. Хотя правовая доктрина Швеции признает судебные решения
правоприменительными актами, сами суды, рассматривающие конкрет&
ные споры, как правило, следуют ранее принятым решениям высших су&
дебных инстанций и не меняют судебной практики. 

Тем не менее, многие исследователи придерживаются мнения о том,
что, к примеру, правовая система Швеции в определенной степени тяготе&
ет к введению правила прецедента [1, 67]. Отличительной чертой сканди&
навской судебной практики также является её гармонизация и унифика&
ция в пределах европейского правового пространства [13, 346]. 

Правовые системы латиноамериканских государств имеют несомнен&
ное сходство с романо&германской правовой системой, испытывая ее вли&
яние, обусловленное их колониальным прошлым. Испанское и португаль&
ское право, близкое по своему историческому развитию к французскому,
было перенесено на Американский континент ещё в период его завоевания
этими странами. Естественно, что после освобождения, когда у независи&
мых латиноамериканских стран возникла потребность в разработке еди&
ных национальных правовых актов, их образцом послужило французское
право [13, 346]. Судебный прецедент здесь не получил такого развития как
в американском праве и во многих из латиноамериканских стран источни&
ком права его так же не признают. Однако судебные акты все чаще стано&
вятся противовесом норме законодательства [8, 69].
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Анализ состояния и развития судебного прецедента в западных право&
вых системах, по нашему мнению, свидетельствует об общих тенденциях
и стремлениях к более полному и взвешенному, гибкому и адаптированно&
му во времени и пространстве регламентированию общественных отноше&
ний как раз посредством судебных предписаний. 

Именно судебный акт как источник права способен составить действи&
тельную основу представлений о должном поведении, что составляет не&
сомненную ценность на современном этапе экономико&социального разви&
тия мирового сообщества. В разных национальных правовых системах
прослеживается положительная тенденция к унификации регулирова&
ния, в том числе судебного.

Правовая система Украины в настоящее время включает в себя некото&
рые формы судебного правотворчества, чаще всего связанные с деятель&
ностью высших судебных инстанций. Однако пока что преждевременно
утверждать о наличии в отечественной правовой системе полноценного
судебного прецедента. Кроме того, можно уверенно говорить о том, что
правовая система Украины сейчас не готова в полной мере воспринять са&
му идею прецедентного права. 

Таким образом, анализ роли судебного прецедента в различных право&
вых системах позволяет говорить о том, что эффективное функциониро&
вание этого источника права наблюдается только в тех странах, где преце&
дент является частью правовых традиций государства, там, где суды
занимают особо авторитетное положение в обществе. В тех же странах,
где в правовой системе, государственном управлении и в обществе в целом
происходят быстрые и коренные преобразования, внедрение судебного
прецедента как источника права неоправдано и нецелесообразно. Эту точ&
ку зрения разделяют, в частности, такие ученые, как Б. В. Малышев,
Р. З. Лившиц, Л. Фуллер [10, 31; 9, 45; 15, 132]. 
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УУккррааїїннии  зз  єєввррооппееййссььккииммии  ппррааввооввииммии  ссииссттееммааммии

Статтю присвячено проблематиці запровадження в Україні судового преце&
денту як джерела права. Автором розглянуто співвідношення понять судового
прецеденту та судової практики, у зв’язку з цим запропоновано зміни до зако&
нодавства.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: судова практика, правовий прецедент, нормативно&правовий
судовий прецедент

Інтеграційні процеси викликали значні зміни у правових системах ба&
гатьох країн Європи, у зв’язку з чим спостерігається суттєве зближення
та конвергенція правових систем романо&германського та англо&амери&
канського типу. І якщо тривалий час для континентальних правових сис&
тем основним джерелом права був нормативно&правовий акт, а для право&
вих систем загального права — судовий правовий прецедент, то нині цю
ознаку не можна визнати повною мірою ідентифікуючою. Не є виключен&
ням в цьому сенсі й Україна, яка у 1997 р. ратифікувала Європейську
конвенцію про захист прав людини та основних свобод 1950 р. (далі — Кон&
венція) [1], офіційно визнавши юрисдикцію Європейського суду з прав лю&
дини з питань тлумачення і застосування Конвенції. Ця подія відкрила но&
вий етап у розвитку української юриспруденції в питаннях юридичного
захисту прав людини та основних свобод, але на рівень нагальних в
Україні вийшла ціла низка проблем, які не отримали необхідного теоре&
тичного та практичного вирішення, серед яких необхідність офіційного
визнання судового прецеденту як засобу визначення змісту прав і свобод.
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Проблеми становлення та функціонування прецедентів у різних право&
вих системах аналізувалися у працях як зарубіжних, так і вітчизняних
авторів: Р. Давида, Е. Дженкса, Р. Кросса, Р. Уолкера, Т. Апарової, В. Ту&
манова, М. Марченка, А. Селіванова, В. Нор, Л. Луць, С. Шевчука, В. На&
вроцького та ін. Однак проблеми юридичної природи судових прецедентів,
технологія їх утворення та можливості їх функціонування в Україні, виз&
начення місця судового прецеденту та судової практики серед джерел
права потребують детальнішого вивчення, особливо в контексті сучасних
змін у європейському правовому просторі.

Зміст Конвенції відображає два основні аспекти її дії: матеріально&пра&
вовий, пов’язаний із застосуванням міжнародних стандартів у галузі прав
людини, та процесуальний, пов’язаний з обов’язковістю рішень Євро&
пейського суду для держав&учасниць. Розглянемо другий, процесуальний
аспект проблематики застосування Конвенції в Україні. 

На думку С. В. Шевчука, з радянських часів юридична природа основ&
них прав людини розглядалася в Україні виключно з позицій пози&
тивістської теорії права [2, с. 225], яка ґрунтується на трьох основних по&
стулатах: 

— відокремлення права від моралі;
— визнання права вираженням або втіленням людської волі — наказом

суверена (особи чи державного органу, якому належить вища політична
влада в суспільстві), що його одна особа дає іншій;

— промульгація кожної чинної правової норми сувереном, яким у демо&
кратичних країнах є народ, представлений парламентом, та походження її
авторитету від авторитету суверена.

Прихильники цієї теорії вважали, що право може міститися лише у
правових нормах, сформульованих та промульгованих сувереном. В Ук&
раїні з таких норм складається Конституція України та чинне законодав&
ство, під яким розуміються закони, чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верхов&
ної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабіне&
ту Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до
Конституції України і законів України [3].

Тому судове рішення, в якому дане офіційне тлумачення, сформульо&
вано новий правовий принцип або судовий прецедент, не є формою права і
обов’язкове лише для сторін у справі.

Перетворення судового прецеденту на самостійне джерело права в кон&
тинентальній правовій системі пов’язане насамперед зі зміною ролі суду в
Європі. Постійне посилення незалежності правосуддя має своїм наслідком
те, що суд, здійснюючи правосуддя, формалізує нагромаджений досвід та
традиції народу у вигляді конкретних судових рішень.

Здійснюючи правосуддя в межах та на основі закону, прийнятого ви&
щим законодавчим органом держави, суддя не може відмовити у здій&
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сненні правосуддя, навіть якщо певний спір не має прийнятної аналогії, і
зобов’язаний вирішити його, ґрунтуючись на загальних принципах права,
з огляду на встановлені фактичні обставини і правовий характер спору,
діючи з позицій верховенства права. Отже, правотворчість суду значною
мірою пов’язана з тлумаченням права і заповненням прогалин у праві. Су&
дові прецеденти створюються лише на основі вже існуючих правових норм
та принципів і не можуть їм суперечити. Межі судової правотворчості ма&
ють бути чітко визначені та передбачені законом.

При цьому слід відзначити, що ще з радянських часів при створенні та
удосконаленні нормативно&правових актів приймалося до уваги узагаль&
нення судової практики. В ч. 2 ст. 47 чинного Закону України «Про судо&
устрій України» [4, ст. 180] також передбачено, що роз’яснення судам
загальної юрисдикції з питань застосування чинного законодавства Вер&
ховний Суд України дає на підставі узагальнення судової практики.

Однак, від часу прийняття закону до підготовки узагальнення судової
практики минає щонайменше рік, а тому узагальнення, яке і без того має
загальний і рекомендаційний, а не обов’язковий характер при вирішенні
спорів, є неефективним правовим засобом. Тому судовий прецедент є
гнучкішим і більш оперативно враховує правову дійсність, яка змінюєть&
ся, та характеризується високим рівнем визначеності, нормативності та
динамічності.

До цих пір у вітчизняній юридичній науці точаться дискусії про право&
ву природу постанов Пленуму Верховного Суду України, керівна роль
яких в процесі здійснення правосуддя визнавалася ще з радянських часів.
Незважаючи на визнання їх вагомого значення для здійснення правосуд&
дя, вони не були офіційно визнані джерелом права. З моменту здобуття
Україною незалежності постанови Пленуму Верховного Суду не тільки не
втратили своєї значущості, а й почали відігравати більш вагому роль у
процесі здійснення правосуддя через велику кількість прогалин в законо&
давстві та наявність формулювань, які дають підстави двояко тлумачити
їх зміст.

Обговорюючи проблеми гармонізації законодавства України з євро&
пейськими правовими системами ще у 1998 р. В. Я. Тацій та Ю. М. Гроше&
вий висловили думку про те, що українською правовою наукою має бути
переосмислене ставлення до судового прецеденту, який розглядається не
лише як народження нової правової норми, а й свого роду конкретизація
вже існуючої [5, с. 53–57].

Щодо необхідність впровадження судового прецеденту для реформу&
вання правової системи України також висловлювалися й інші вітчизняні
науковці: А. О. Селіванов, М. І. Козюбра, М. І. Мельник, М. І. Сірий,
В. Т. Нор, Л. А. Луць, В. О. Котюк, С. В. Шевчук, В. О. Навроцький,
Г. Г. Шмельова, Б. В. Малишев, Д. В. Кухнюк, Д. В. Кирилюк, В. І. Шишкін.
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Важливі кроки в напрямі запровадження судового прецеденту законо&
давцем уже зроблено: прийнято Закон України «Про доступ до судових
рішень» [6, ст. 128], яким з метою забезпечення відкритості діяльності
судів загальної юрисдикції створено Єдиний державний реєстр судових
рішень, та Закон України «Про виконання рішень та застосування прак&
тики Європейського суду з прав людини» [7, ст. 260], який зобов’язує суди
застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джере&
ла права. 

На користь впровадження судового прецеденту як джерела права
свідчить і те, що система прецедентного права, у разі її запровадження,
зобов’язуватиме суддів усіх рівнів постійно підвищувати свій профе&
сійний рівень, адже кожна зміна або скасування судового рішення автома&
тично порушує питання про причини допущених помилок і як наслідок —
тягне дисциплінарну відповідальність. 

При цьому судовий прецедент як результат вирішення конкретного
спору за змістом суттєво відрізняється від судової практики, яка є су&
купністю судових рішень певної категорії справ. А тому співвідношення
понять судового прецеденту та судової практики слід розглянути окремо.

У словниках термін «прецедент» розуміється як: вчинок, випадок, що
стався у минулому і є прикладом для наступних вчинків, випадків; у
праві — рішення суду щодо певної справи, яке у подальшому є взірцем
для судів при розв’язанні аналогічних справ.

Позиції, які висловлюються стосовно поняття «правовий прецедент» у
юридичній літературі, як правило, зводяться до того, що це письмовий
юридичний акт правозастосовчого органу держави чи міжнародної орга&
нізації, що є взірцем для вирішення аналогічних справ. При цьому серед
правових прецедентів виокремлюють: нормативно&правові, правотлу&
мачні та правозастосувальні.

Важливе значення для характеристики судового прецеденту має і його
структура. Відомо, що нормативно&правовий судовий прецедент (stare
decisis) відрізняється від судового звичаєвого права та судової практики і
містить необхідну частину ratio decidendi та похідну obiter dictum. Саме
необхідна частина і визначає джерельний характер судового прецеденту.
Вона ж є і обов’язковою при застосуванні судового прецеденту в ана&
логічній справі. При цьому додамо, що судовий прецедент утворюється
лише у контексті розгляду конкретної юридичної справи.

Під ratio decidendi розуміють правове обґрунтування, яке покладено в
основу рішення і прийнято більшістю суддів. Саме у цій частині й містять&
ся норма чи принцип права. Під obiter dictum розуміються «похідні вислов&
лювання суддів про право». Вони не мають обов’язкового значення, не
створюють судовий прецедент, але є важливими при вирішенні наступних
аналогічних справ.
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Єдиного підходу до визначення судової практики в літературі немає.
Проте, як слушно відзначив С. В. Боботов, на відміну від прецеденту, що
створюється окремим прийнятим судовим рішенням, яке, на його думку,
вправі приймати тільки вищі судові інстанції, судова практика — це су&
марний результат розгляду конкретних справ [8, с. 30].

Іноді під терміном «судова практика» розуміють роз’яснення щодо за&
стосування законодавства, які містяться в постановах Пленуму Верховно&
го Суду України, даються в порядку судового тлумачення і є обов’язкови&
ми при вирішенні спорів у справах відповідної категорії [9, с. 57]. Водночас
термін «судова практика» використовується для позначення багаторазо&
вого, уніфікованого розв’язання судами однієї й тієї ж категорії справ [10,
с. 42]. Зустрічається і вузьке розуміння судової практики як сукупності
принципових рішень вищих судових інстанцій з питань правозастосуван&
ня [11, с. 108]. 

У літературі пропонується розрізняти судову практику на поточну,
прецедентну та керівну [12, с. 72]. Поточна практика — досвід застосуван&
ня законодавства, що відображається в рішеннях судів з конкретних юри&
дичних справ. Дана форма практики є «первинною», в ній намічаються
підходи до вирішення тієї чи іншої категорії юридичних справ. Керівна
практика — досвід застосування законодавства, виражений в особливих
актах центральних судових органів, не пов’язаних безпосередньо з
відправленням правосуддя з конкретної справи, в яких дані практики уза&
гальнено. Це — «вторинна», вища форма практики, яка формулюється у
вигляді конкретизуючих нормативних приписів. Прецедентна практика —
досвід застосування законодавства, виражений в рішеннях вищих судо&
вих органів з конкретних справ принципового характеру, ухвалених у ви&
падку неоднозначного розуміння (тлумачення) правових норм поточною
практикою, в результаті чого при одних і тих же обставинах приймаються
різні рішення.

У зв’язку з наведеною класифікацією джерелом права пропонувалося
вважати не поточну судову практику, а прецедентну, тобто рішення, що
приймаються вищими судовими інстанціями з принципових питань, які
по&різному розв’язані нижчестоящими судами [13, с. 88].

З проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що в Україні
давно назріла потреба запровадження та нормативного закріплення судо&
вого прецеденту, у зв’язку з чим на законодавчому рівні слід встановити
наступне:

— судовий прецедент є додатковим джерелом права і застосовується у
випадках прогалин у праві та відсутності правової норми, якою можна
вирішити спір, і може бути встановлений як одним рішенням, так і
декількома, якими він уточнюється стосовно нових обставин у справі.

— рішення може бути визнано прецедентом, якщо воно прийнято судом
будь&якої інстанції, пройшло перевірку в апеляційному та касаційному
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порядку і оприлюднене в офіційному друкованому органі Верховному Су&
ду України.

— обов’язковість дотримання певного рішення як судового прецеденту
виникає для судді у справі, яку він розглядає, тільки за умови подібності
справи тій, яка вирішена раніше.

— судова практика стає джерелом права лише після стійкого викорис&
тання та уподібненого регулювання відповідних сфер відносин.
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ТТееррззіі  ООллееннаа  ООллееккссааннддррііввннаа,,  
здобувач кафедри права Європейського Союзу 
та порівняльного правознавства 
Одеської національної юридичної академії

ППррааввооввее  ррееггууллюювваанннняя  ііннттееггррааццііййнниихх  ввііддннооссиинн::  
ддоо  ппооссттааннооввккии  ппррооббллееммии

Регулювання інтеграційних відносин в сучасній Україні має особливу акту&
альність, оскільки ефективність цього процесу прямо впливає на зміст та
функціонування правової системи України. У статті розглядається процес фор&
мування інтеграційного права як нової комплексної галузі в системі права
України. Окреслено предмет та методи цієї галузі права.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: система права, інтеграційне право, інтеграційні правовідно&
сини, предмет, метод, регулювання правовідносин, уніфікація, гармонізація,
імплементація.

За останнє десятиліття політико&правова карта світу кардинально
змінилася. Науково&технічний прогрес та інтенсивний розвиток міждер&
жавних відносин значно прискорили та істотно змінили процеси інтер&
націоналізації економічного, правового та інших аспектів життя суспіль&
ства. Істотно зріс взаємозв’язок і взаємозалежність держав, що обумовле&
но глобальними проблемами, від вирішення яких залежить існування
людства.

У зв’язку з активізацією і зростанням інтеграційних процесів між дер&
жавами актуалізуються питання появи особливого за своєю природою си&
стемного комплексу міжнародних норм — права міждержавних об’єднань,
що виступає в якості системи&підсистеми у рамках загального міжнарод&
ного права.

Поява нових галузей права пов’язана, перш за все, з розширенням ко&
ла об’єктів правового регулювання. Таке розширення обумовлене виник&
ненням на сучасному етапі розвитку суспільства нових відносин, які через
свою соціальну значущість повинні бути врегульовані правом. Наявність
публічного інтересу й обумовлює появу нормативних актів, що регулюють
такі відносини.

Критерій виділення галузей права не встановлений законодавцем. Про&
те в теорії права такими критеріями є предмет і метод правового регулю&
вання.

Предметом правового регулювання в галузях права є визначені сукуп&
ності однорідних суспільних відносин: майнові, фінансові, адміністративні,
бюджетні, трудові, транспортні, сімейні, кримінальні та ін., на підставі
яких отримує назву відповідна галузь права. Методи правового регулю&
вання є сукупністю засобів дії правових норм на певні суспільні відносини.
Теоретично методи правового регулювання поділяють на імперативні та
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диспозитивні. Імперативні методи виходять з механізму владної дії на
суб’єкти правовідносин. Диспозитивні методи засновані на наданні рівно&
правним суб’єктам правовідносин можливості самостійного вибору форми
організації і здійснення їх стосунків в межах, встановлених правовими
нормами. 

Галузі права поділяються на основні (фундаментальні) та комплексні.
Для кожної з основних галузей права, що історично сформувалися, харак&
терне використання певного набору методів правового регулювання. Ком&
плексні галузі права утворюються за іншим принципом, що передбачає
поєднання правових норм, встановлених в основних галузях для регулю&
вання даних стосунків, з правовими нормами, встановленими нормативни&
ми актами спеціального законодавства у сфері даної діяльності. При цьо&
му правові норми, встановлені в інших галузях права, комплексна галузь
тільки використовує, а не розробляє. Такий механізм дозволяє формувати
комплексні галузі права відповідно до суспільної необхідності, обумовле&
ної розвитком законодавства в деяких сферах діяльності, що призводить
до появи великої кількості правових норм і нормативно&правових актів.
В результаті виникає можливість відособлення відповідних правових
норм за ознакою виду відносин. До таких галузей можна віднести інтег&
раційне право.

Проблеми взаємодії права міждержавних об’єднань і національного
права багато науковців традиційно розглядають в контексті співвідношен&
ня правового регулювання суспільних відносин міжнародним і внут&
рішньодержавним правом. Традиційно до цієї сфери відносяться: станов&
лення правових інститутів захисту прав і свобод людини, охорона і вико&
ристання довкілля, боротьба із злочинами, що обмежують права людини,
транснаціональні злочини та ін. [1]. 

Деякі вчені інтеграційне право розглядають як функціональний дода&
ток до міжнародного або внутрішньодержавного права [2, 7]. Як правило,
інтеграційне право ототожнюють з правом регіональних об’єднань дер&
жав, зокрема з правом Європейського Союзу. Наприклад, Л. М. Ентін по&
яву європейського інтеграційного права пов’язує з формуванням єдиного
європейського простору, який виник у процесі формування і функціону&
вання ЄС [3, 81]. 

Інтеграційне право розглядається як сукупність правових норм, що ре&
гулюють суспільні відносини у сфері інтеграційної діяльності. Як ком&
плексна галузь інтеграційне право формується з урахуванням правових
норм інших галузей права і правових норм, встановлених спеціальним
інтеграційним законодавством.

Предметом інтеграційного права є інтеграційні відносини та їх правове
регулювання основними та комплексними галузями права й спеціальним
інтеграційним законодавством. 
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Об’єкти інтеграційного права — це сфера відносин і явища, на які спря&
мована інтеграційна діяльність.

До суб’єктів інтеграційного права відносяться учасники інтеграційної
діяльності, що мають правоздатність. Суб’єкти інтеграційних правовідно&
син поділяються на: фізичних осіб, юридичних осіб, держави, державні й
муніципальні утворення.

Держава, державні або муніципальні утворення як суб’єкти госпо&
дарської діяльності прирівнюються до юридичних осіб, оскільки мають
права і виконують обов’язки юридичної особи. 

Інтеграційне право використовує комплексний метод, що є поєднанням
методів різних галузей права. Комплексний характер інтеграційного пра&
ва і комплексність його методу визначають наявність в інтеграційному
праві елементів як приватного, так і публічного права. 

Серед основних методів, які використовуються для регулювання інтег&
раційних стосунків, виділяються правова рецепція, гармонізація,
уніфікація, стандартизація, імплементація. Проте Ю. О. Тихомиров,
досліджуючи процеси правової інтернаціонализації, вказані способи нази&
ває «формами». Додатково до них він відносить також діяльність держав із
зближення законодавств, імплементацію, канали інтелектуального впли&
ву [4, 77–78; 5, 167]. Але стосовно нашого дослідження вважаємо за не&
обхідне розглянути саме методи регулювання інтеграційних відносин. 

Термін «рецепція» походить від латинського «rесеptiо» — прийняття.
У правовому контексті рецепцію розуміють як «запозичення, сприйняття
будь&якою національною правовою системою принципів, інститутів, ос&
новних рис іншої національної системи» [6, 453]. Рецепція, що полягає в
прямому запозиченні однією державою значних правових комплексів
іншої держави, сьогодні в її класичному вигляді майже не зустрічається.

Гармонізація в широкому розумінні — це процес приведення у відпо&
відність, побудований на наукових методологічних засадах єдності, завер&
шеності, цілісності, пропорційності, узгодження й досконалості [7, 75]. Як
зазначає І. І. Лукашук, «гармонізація є процесом цілеспрямованого збли&
ження правових систем в цілому або окремих галузей, утверждення
загальних інститутів і норм, усунення суперечностей» [8, 45]. Тобто, запо&
зичена норма, перш ніж безпосередньо вводиться у позитивне право будь&
якої держави, адаптується з урахуванням конкретних історичних,
соціально&економічних та інших умов. Гармонізація відрізняється від
уніфікації тим, що остання є введенням у правові системи держав нових
норм і правових актів.

Уніфікація правових норм є найважливішим засобом регулювання
інтеграційних відносин. Цей процес пов’язаний із спробами приведення
різних правових систем та їх окремих складових, зокрема, правових норм
до певного спільного знаменника. 
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Процес імплементації певних принципів і норм у законодавство суве&
ренних держав є засобом безпосереднього сприйняття вказаних інтег&
раційних процесів на внутрішньодержавному рівні, впровадження
уніфікуючих або гармонізуючих норм у національне право. 

Частина науковців разом з вищезгаданими відносять до способів регу&
лювання інтеграційних відносин стандартизацію у правовій сфері.
Сутність цього явища полягає в тому, що інтернаціоналізація національно&
го права за допомогою його зміни передбачає також приведення норм
національного права у відповідність з міжнародними правовими стандар&
тами. «Стандартизація в праві, — зазначає О. Г. Лук’янова, — є юридич&
ним віддзеркаленням стандартизації усього суспільного життя, — однією
з рис епохи глобалізації [9, 84]. Думається, що цей процес не можна вважа&
ти самостійним елементом механізму правової глобалізації, оскільки, на
нашу думку, правова стандартизація є однією із складових інтеграційних
правових процесів.

Правова інтеграція відбувається у рамках загального процесу збли&
ження або апроксимації (approximation (англ.) — наближення, зближення)
правових систем. Не спонтанного, випадкового зближення, що відбу&
вається за логікою речей, а організованої діяльності [10]. 

Як вже зазначалося, діалог правових систем — закономірний процес,
зумовлений сучасним періодом розвитку суспільства, що відбувається під
гаслом глобалізації. Актуальним цей процес є для всіх держав&членів
міжнародного співтовариства, у тому числі й для України, яка прагне
включитися в міжнародні та загальноєвропейські структури й процеси.

Триває постійна взаємодія і взаємопроникнення між правовою систе&
мою України та іншими правовими системами національного, регіонально&
го та міжнародного рівнів. Проявом цього процесу є адаптація законодав&
ства України до загальноприйнятих міжнародних та європейських стан&
дартів. Усе це ставить на порядок денний вирішення питань, пов’язаних з
правовим регулюванням інтеграційних процесів в Україні.

Нормативною базою, яка регламентує процес інтеграції України в
Європейський Союз, є прийняті Європейською Радою на Копенгагенсько&
му саміті Декларації та Угода про партнерство і співробітництво між Ук&
раїною та Європейськими Співтовариствами та їх державами&членами
1994 р. [11], а також Указ Президента України «Про програму інтеграції
України до Європейського Союзу» 1998 р. [12] і Закон України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законо&
давства Європейського Союзу» [13] тощо.

У «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» вперше було
передбачено забезпечення правової адаптації нормативно&правових актів,
що приймаються органами виконавчої влади, до вимог ЄС, причому адап&
тація була поставлена на перше місце серед основних напрямів інтег&
раційного процесу. 
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Розроблена на Гельсінкському саміті ЄС «Спільна стратегія щодо Ук&
раїни» [14] стала базою для прийняття урядом України ряду рішень і ком&
плексної Програми інтеграції до Європейського Союзу. Програма як фун&
даментальний політичний і правовий документ відображає перспективи
розвитку України в європейському напрямі. Вона стала новим етапом на
шляху європейської інтеграції, новим періодом, на якому почався перехід
від розроблення концептуальних положень інтеграції до активної імпле&
ментації та повсякденної роботи з реалізації Стратегії інтеграції 1998 р.,
зокрема, курсу на набуття Україною статусу асоційованого, а згодом —
повноцінного членства в ЄС. 

У Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації законо&
давства України до законодавства Європейського Союзу» адаптація зако&
нодавства України до законодавства Європейського Союзу визначається
як поетапне прийняття та впровадження Україною нормативно&правових
актів, розроблених з урахуванням законодавства ЄС. Адаптація до зако&
нодавства ЄС є плановим процесом, який складається з трьох окремих
етапів, на кожному з яких досягається певний ступінь відповідності зако&
нодавства України законодавству ЄС у визначених сферах.

Інтеграція України до Європейського Союзу проголошена пріоритет&
ним напрямком внутрішньої і зовнішньої політики Української держави.
Даний процес є чинником, що впливає на формування сучасного праворо&
зуміння, зумовлює інше ставлення до ролі права у регулюванні інтег&
раційних процесів.
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ББііррююккоовв  РРууссллаанн  ММииккооллааййооввиичч
здобувач кафедри права Європейського Союзу 
та порівняльного правознавства 
Одеської національної юридичної академії

ГГллооббааллііззааццііяя  ттаа  їїїї  ввппллиивв  ннаа  ппррааввооввуу  ссффеерруу

Наголошується на тому, що проблематика правової глобалізації має ком&
плексний, багатогранний характер. Представлено різні погляди на періодизацію
процесу глобалізації. Розглянуто форми і методи дії глобалізації на економічне,
політичне, правове і суспільне життя держав і народів. Проаналізовано основні
напрями її впливу на правову сферу: універсалізацію та уніфікацію права. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  глобалізація, правова глобалізація, універсалізація права,
уніфікація права, норми міжнародного права, норми національного права, пра&
вова комунікація.

Інтенсивний процес глобалізації, що спостерігається протягом останніх
десятиліть, викликає багато дискусій серед науковців різних галузей.
Проблемам глобалізації та її наслідкам присвячено багато сучасних
досліджень. Науковці детально зупиняються на таких аспектах глоба&
лізації, як: геополітичні зміни сучасного середовища; глобальні трансфор&
мації та безпека розвитку політичних, економічних, соціальних систем;
еволюція міжнародних відносин; співвідношення глобальних та
національних факторів; проблеми глобальних трансформацій; міжнародна
економічна безпека та інші. Проте багато питань є відкритими, суперечли&
вими і потребують вирішення.

Існує багато теорій глобалізації. Для такої неоднозначності в розумінні
глобалізації існують вагомі аргументи методологічного й ідеологічного ха&
рактеру.

Існують також різні точки зору з приводу того, коли почався процес
глобалізації: з давніх часів, в епоху Ганзейського союзу, після закінчення
Другої світової війни чи в умовах лібералізації світової торгівлі. Так, у
інтерпретації М. Стегера, перший (доісторичний) період глобалізації охоп&
лює V–III тисячоліття до нашої ери; другий — п’ятнадцять століть після
Різдва Христова (рання глобалізація); третій — 1500–1700 рр. (глоба&
лізація до періоду модерну); четвертий — 1700&70&і роки XX ст. (гло&
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балізація епохи модерну) і п’ятий (сучасний) — з 1970&х рр. минулого
століття донині [1]. 

Згідно з іншою концепцією процес глобалізації, як і це поняття загалом
були сформульовані вперше у 1983 р. американцем Т. Левіттом (у статті в
журналі «Harvard Business Review»), який охарактеризував за допомогою
цього неологізму процес злиття ринків окремих продуктів, які виробля&
ються транснаціональними корпораціями (ТНК) [1].

На думку В.П. Култигіна, термін «глобалізація» набув поширення у 80&
ті роки XX ст. завдяки роботам І. Валлерстайна. При цьому І. Валлерстайн
у своїй роботі «Світова економічна система», написаній з неомарксистсь&
ких позицій, розглядає глобалізацію як нову стадію у розвитку
капіталізму, як нову стратегію підпорядкування одних країн іншим.
Найбільшу підтримку ця теорія отримала серед дослідників транс&
національних корпорацій, оскільки саме ці корпорації є сьогодні над&
національними суб’єктами соціальних дій, і саме їм глобалізаційні процеси
найбільш вигідні. Почалася і триває інтенсивна адаптація теорій гло&
балізації західною соціологією, що пов’язана з істеблішментом [2, 80].

На наш погляд, можна погодитися з думкою Р.Ф. Хабірова, що витоки
глобалізаційних процесів є давніми, оскільки взаємозалежність держав
простежувалася на протязі майже всієї історії людства, але гло&
балізація — феномен XX ст. [3]

Прогрес суспільства супроводжується переходом від безлічі спільнот
до поступової єдності, посиленням тенденції до інтернаціоналізації
суспільного життя. В давнину тенденція до єдності людства знайшла своє
відображення в об’єднанні різних общин в племена і народності, пізніше —
в перетвореннях племен в нації, націй — в регіональні співтовариства та
ін. Вираженням цього об’єктивного процесу є утворення Європейського
Союзу з єдиною валютою. 

Нині процес єднання людства долає вже не лише національні й
регіональні межі, вийшов на світову арену і відображається у глобалізації
світового розвитку. Оскільки природні тенденції до єдності людства ре&
алізуються не лише безпосередньо, але і через процес виробництва,
обміну, інформацію, духовні зв’язки між народами, то саме промислова
цивілізація із значним зростанням виробництва значно посилила цей про&
цес. У цілому тенденція до єдності людства має прогресивний характер і
відображається у посиленні зв’язків між представниками різних націй і
народностей, в інтернаціоналізації виробництва і обміну, у використанні
досвіду побудови політичних структур, у зростанні інформації, обміні ду&
ховними цінностями, появі наднаціональних і наддержавних структур та
ін. 

У міжнародно&правовій літературі висловлюється думка про те, що
існування глобальних проблем, з якими стикається людство, обумовлює
допустимість і можливі межі наддержавності. Глобального наддержавного
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регулювання вимагають ті проблеми, які мають відношення до інтересів
усього міжнародного співтовариства. Слід визнати, що універсальний ха&
рактер глобальних проблем вимагає багатосторонніх рішень. 

Вплив глобалізації на економічне, політичне, правове і соціальне життя
держав і народів відбувається в різних формах і різними методами. Що
стосується результатів такої дії, то їх потужність і спрямованість зале&
жить від багатьох чинників, серед яких особливе місце займає правова
сфера.

Свій безпосередній вираз це знайшло в конституціях більшості дер&
жав–членів ООН, включаючи й Конституцію України. Важливе значення
у подальшій універсалізації внутрішньодержавного права має закріплен&
ня в національних конституціях сучасного комплексу невідчужуваних
природних прав і свобод людини, а також визнання того, що загальновиз&
нані принципи і норми міжнародного права є пріоритетною складовою
національної правової системи.

Універсалізація у державно&правовій сфері — один з важливих ас&
пектів загальної глобалізації у сучасному світі. Глобалізація істотно вли&
ває на трансформацію, зміни і модернізацію державно&правових інсти&
тутів, норм і відносин на всесвітньому, макрорегіональному і внутрішньо&
національному рівнях, стимулює, прискорює і оновлює процеси універ&
салізації у державно&правовій сфері. Усе це визначає актуальність право&
вого аналізу змісту і сенсу основних напрямів впливу загальних процесів
глобалізації на сучасний стан і перспективи розвитку української держа&
ви і права з урахуванням світових тенденцій суспільного розвитку,
зарубіжного досвіду і особливостей формування і розвитку державно&
правової системи в пострадянських державах [4]. Наукова і практична
значимість дослідження юридичних аспектів глобалізації для розробки
концепції правової політики посилюється тим, що у вітчизняній юри&
дичній літературі ця проблема не знайшла належного розвитку.

Проблематика правової глобалізації носить комплексний характер, що
повинно бути враховано при розробці концепції правової політики держа&
ви як внутрішнього, так і зовнішнього спрямування. Першочергове зна&
чення при цьому мають дослідження проблем сучасного стану, шляхів
вдосконалення і перспектив розвитку вітчизняного права і держави в за&
гальному контексті процесів глобалізації, юридично важливих принципів,
форм, цінностей та цілей, яких потрібно дотримуватись в умовах сучасної
глобалізації й уніфікації у сфері державно&правових явищ і відносин [4].

Істотний вплив на поглиблення і розвиток державно&правової універ&
салізації на національному і міжнародному рівнях відіграють процеси су&
часної регіональної інтеграції держав у різних регіонах світу. Показові в
цьому плані підсумки, тенденції і перспективи європейської інтеграції,
учасники якої (держави&члени) підписали Лісабонський договір. 
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Серед тенденцій глобального та регіонального рівнів слід виділити на&
самперед тенденцію до універсалізації й уніфікації права [4, с. 5]. В основі
виникнення і розвитку цієї тенденції лежить об’єктивний процес інтег&
рації світової економіки, фінансів, засобів зв’язку, засобів масової інфор&
мації та інших засобів і сфер життя суспільства, який не міг не відбитися
як на еволюції права в цілому, так і на тенденціях його подальшого розвит&
ку. Універсалізація і уніфікація права простежуються практично на усіх
історичних етапах державно&правового розвитку, але в умовах гло&
балізації вона проявляється найяскравіше й має не еволюційний, а вибу&
ховий, революційний характер [5].

Міжнародно&правові норми формально не є похідними від норм
внутрішньодержавних і не можуть впливати на обов’язкову силу
внутрішньодержавних норм, проте, міжнародне право може відсилати до
внутрішньодержавного, а внутрішньодержавне — до міжнародного.

Норми міжнародного і внутрішньодержавного права мають різний
предмет регулювання. Міжнародно&правові норми регулюють лише сто&
сунки між суб’єктами міжнародного права, а внутрішньодержавні нор&
ми — стосунки між суб’єктами внутрішнього права держави. Держави не
можуть посилатися на внутрішньодержавні норми з метою звільнити себе
від виконання міжнародних зобов’язань.

У той же час, з одного боку на формування норм міжнародного права
певною мірою впливають норми внутрішньодержавного права, з іншого
боку, має місце зворотній вплив міжнародного права на створення і розви&
ток тих або інших норм внутрідержавного права. 

В основному такий вплив проявляється в тому, що держави видають
акти внутрішнього законодавства, необхідні для приведення в дію норми
міжнародного права усередині країни, і в ряді випадків така рецепція або
трансформація дає поштовх для розвитку тієї чи іншої галузі внутрішньо&
го законодавства у новому напрямі.

Дана проблематика має безпосереднє відношення до права, що фор&
мується нині, — права, яке можна назвати правом суспільства, що гло&
балізується. Етатистський, державоцентристський підхід до права не
відповідає реаліям сьогодення. І з цим варто погодитись. Якщо в XX ст. ос&
новною філософсько&правовою проблемою було обґрунтування зв’язку
норми закону, встановленого державою, з духовним, у тому числі мораль&
ним світом людини, то в XXI ст. на перший план висувається проблема
правової комунікації, тобто проблема успішного співіснування у сфері
права найрізноманітніших суб’єктів, проблема загального праворозуміння
і сумісної, синергійної правотворчості, у рамках якої може реалізуватися
не лише особиста свобода людини, але й її відповідальність за долі інших.
Таке розуміння права неможливе при погляді на державу як на єдиного
носія права. 
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Зростаюча тенденція до міжнародно&правової глобалізації сприяє появі
нових принципів і норм права, встановлення яких раніше відносилося до
сфери внутрішніх справ суверенних держав. Це істотно оновлює держав&
но&правові системи членів світового співтовариства у контексті сучасних
загальновизнаних універсальних стандартів.

Розвиток цивілізації від її витоків до сучасності — це рух від різно&
манітних локальних історій до загальної історії людства, що супровод&
жується зміною періодів, етапів, історично обумовлених процесів і
відповідних цим процесам правових норм, форм і процедур їх юридичного
вираження, впорядкування і закріплення. Глобалізація самого права, про&
гресивний розвиток універсальних властивостей, норм, форм і процедур
правового типу суспільного життя є необхідним етапом і демонструє спро&
можність права регулювати процеси загальносуспільної глобалізації у
рамках загального (загальноважливого і загальнообов’язкового) правопо&
рядку і для внутрішніх, і для міжнародних відносин. 

1. Максименко В. Глобализация: риторика, идеология, реальность. Ч. 1 // Православие. —

17 октября 2002.

2. Култыгин В. П. Незападные концепции глобализации // Личность. Культура. Общест;

во. — 2002. — Т. IV. — Вып. 1–2. — С. 80–103.

3. Хабиров Р. Ф. Глобализация, государственный суверенитет, права человека // Юридиче;

ский мир. — 2007. — № 10. — С. 45–49. 

4. Нерсеянц В. С. Правовая политика Российской Федерации: основные направления и за;

дачи // [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.centrlaw.ru/publikacii/

Nerses1/index.html.

5. Марченко М. Н. Об основных тенденциях развития права в условиях глобализации // Го;

сударство и право. — 2009. — № 6. — С. 5–11.
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У статті проаналізовано особливості правової системи Італії. Автором розг&
лянуто окремі риси нормативних частин правових систем України та Італії. Роз&
крито своєрідність правової системи Італії, а саме традиційні елементи судової
системи.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: правова система, інтеграційні процеси, соціалізація права,
судова система.
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Досвід розвитку європейської інтеграції відображає закономірність
створення наднаціонального утворення, яке виявляє ознаки формування
державності. Однак, незважаючи на те, що ідея створення на Європей&
ському континенті єдиної держави може бути реалізована лише у відда&
леній перспективі, можна сказати, що цей процес вимагатиме повного пра&
вового врегулювання всіх сторін життєдіяльності європейського
суспільства, в тому числі й сфери становлення європейського права як фе&
номена у контексті європейської інтеграції.

Питання правового співробітництва держав у цієї сфері нині займає од&
не з провідних місць в системі спільних пріоритетів європейських держав.
Останнім часом здійснюється систематизація європейського права, поси&
люються тенденції до правової інтеграції європейських держав, а також
створюється ряд наднаціональних європейських інститутів для колегіаль&
ного вирішення міждержавних проблем.

Питання оптимального функціонування правової системи в тому або
іншому суспільстві розглядалися юристами багатьох країн, але практично
в даний час немає єдності поглядів на те, що таке правова система, яка її
структура і функціональне призначення. Для України ці питання набува&
ють особливого значення, оскільки наша країна, через об’єктивні причини,
знаходиться в перехідному періоді свого розвитку і формування
національної правової системи, тому нам потрібна теоретична і практична
визначеність в цих питаннях. Тим більше, що шляхи розвитку правової
системи України мають відповідати магістральному напряму розвитку
людства на базі загальнолюдських цінностей, точного і адекватного відоб&
раження останніх у нормах та інститутах права.

Вітчизняна юридична наука ще не надала достатньої уваги особливос&
тям інших правових систем, тому актуальним і важливим представ&
ляється вивчення правової системи Італії саме як особливого представни&
ка континентального права. Україна й Італія, представляючи в політично&
му, економічному і географічному плані різні регіони Європи, належать до
однієї правовій сім’ї. А запозичення цінностей між національними право&
вими системами однієї правової сім’ї є найбільш ймовірними. 

Використовуючи італійські джерела з цієї проблематики, автором було
здобуто власні результати (описуючі та аналітичні), які можна застосува&
ти в законодавчій діяльності в Україні, в організації судової системи.

Істотний внесок у розробку проблеми типології й класифікації право&
вих систем внесли такі вчені, як: С.С. Алексеєв, А. І. Грінберг, О. В. Зайчук,
Г. П. Зевелева, М. А. Ігнатова, І. Н. Кузнецов, Н. Ю. Попов, О. Н. Садовська
та інші. На особливу увагу заслуговують дослідження проблем типології
правових систем такими італійськими науковцями, як: П. Атдзорі,
І. Бавієра, Д. Деметріо, М. Барталлі, М. Маруго, Ф. Паломба, Л. Россіні,
Дж. Ф’яндака, та інші.

ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

4411

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 2



ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

Результати наукових досліджень останніх років (2005–2009 рр.) пока&
зують, що необхідність розробки єдиного підходу до вирішення таких
питань, як уніфікація норм національних правових систем, механізм їх за&
стосування, одноманітне тлумачення обумовлена певними зовнішніми та
внутрішніми факторами сучасних міжнародних відносин.

Аналіз вітчизняної юридичної літератури [1, 56; 2, 118; 3, 179] свідчить,
що є окремі публікації щодо деяких питань італійського права, але ма&
теріал публікацій не завжди відповідає чинному законодавству Італії. Да&
на стаття враховує зміни, які відбуваються в правовому розвитку Італії.
Метою нашого дослідження є визначення особливостей нормативної,
інституційної, ідеологічної складових сучасної правової системи Італії. 

Для загальної теорії правових систем велике значення має порівняльне
правознавство, спираючись на методологію якого в роботі здійснено струк&
турування правової системи. Відповідно до теоретичної моделі правової
системи її структура така: вона складається з трьох основних частин
(блоків, рівнів) — нормативної, інституційної, ідеологічної. 

Науковий аналіз змісту цих основних частин демонструє, що:
1. Нормативна частина представлена юридичними правилами, уста&

новками та принципами, які індивідуалізуються в судових рішеннях, пра&
возастосовних документах, договорах та ін.; 

2. Інституційна частина включає основні інститути держави, її зако&
нодавчі, виконавчі, судові органи; правопорядок в державі більшою мірою
залежить від організації і діяльності правоохоронних, правозастосовних і
судових органів;

3. Ідеологічна частина відображає реальний рівень правової культу&
ри і правової свідомості. Цю частину складає правосвідомість інсайдерів і
ставлення до права і закону всього суспільства. 

Порівняння різних галузей права і законодавства важливо при розгляді
нормативної частини; аналіз роботи правозастосовних і правоохоронних
органів є обов’язковим компонентом розгляду інституційної частини пра&
вової системи. 

Нормативна частина правової системи Італії розкривається при
порівнянні різних галузей права та законодавства; інституційна — при
аналізі роботи правозастосовних і правоохоронних органів; виділення іде&
ологічної частини дає змогу висвітлити рівень правової свідомості та пра&
вової культури суспільства. Будучи взаємозалежними, ці частини дають
загальну картину становлення правової системи. 

Аналіз у сфері формування європейського права показав, що не&
обхідність дослідження цієї проблематики викликана низкою об’єктивних
чинників, які впливають на організацію і стан практичного співро&
бітництва європейських держав щодо пізнання і зближення європейських
правових систем, творення й самоусвідомлення європейського права.

До цих чинників можна віднести:
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— розширення впливу права Європейського Союзу і Ради Європи на
національні правові системи європейських держав;

— інтенсифікацію процесу уніфікації норм національних законодавств
відповідно до вимог норм європейського права;

— поширення механізмів наднаціонального контролю за виконанням
державами норм міжнародних кримінально&правових конвенцій [4, 6].

Внаслідок того, що процес формування правової системи України
відбувається повільно і суперечливо, враховуючи європейські уст&
ремління України, актуальними і абсолютно необхідними стають не тільки
знання, але і глибоке розуміння процесів функціонування правових сис&
тем Європейського Союзу, Ради Європи і окремих держав. 

Інтеграційні процеси, що посилилися в європейських країнах, не озна&
чають втрати ними унікальних рис в правовому житті. Саме тому нині
приділяється значно більше уваги дослідженню правових систем за&
рубіжних країн, ніж це робилося раніше. Перш за все йдеться про еко&
номічно розвинені країни Європи і Америки: Італію, Францію, Німеччину,
США, Велику Британію, які є найбільш яскравими представниками сімей
континентального і загального права, і на які найчастіше посилаються при
характеристиці тієї або іншої сім’ї.

Правова система Італії не є замкнутою, вона взаємодіє з іншими систе&
мами суспільства (економічною, політичною) через свої функції, завдяки
чому відбувається їх взаємне збагачення. Від успішної реалізації її основ&
них функцій (інтегративної, комунікативної, регулятивної) залежить
соціальне значення кожної з цих систем. Зазначеними функціями визна&
чається місце конкретної правової системи серед інших правових систем
світу. 

Перебуваючи у складних взаєминах з іншими системами суспільства,
національна правова система Італії є одним з проявів державного суве&
ренітету. Вона відбиває закономірності розвитку саме цього суспільства в
певний період і в певному просторі й тому може відрізнятися від теоретич&
ної моделі та від інших національних правових систем. 

Особливість правової системи Італії полягає в тому, що вона — єдина в
Європі пряма спадкоємиця правової системи Стародавнього Риму:
більшість інститутів — сервітути, хабатація, претура та ін. — збереглися
без змін, цілісно увійшли в сучасну правову систему. 

Італія належить до сім’ї континентального права, а її значення і роль у
цій сім’ї визначаються такими особливостями: 

1. Саме в Італії було покладено початок рецепції римського права; 
2. Багато італійських правових традицій, інститутів, норм, положень

італійської доктрини стали фундаментом європейського права і активно
впливають на його функціонування і вдосконалення;

3. Система формальних джерел права в Італії включає Конституцію,
закони (конституційні, звичайні, місцеві), декрети і декрети&закони, різно&
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манітні регламенти виконавчої влади (постанови, виконавчі, адміністра&
тивні, розпорядчі), корпоративні норми (в трудовому праві, рішення судів,
колективні договори, ордонанс про торгівлю, профспілкові документи),
звичаї (в Парламенті, в торговельній справі, цивільному провадженні, але
лише з питань, не врегульованих законом).

У Конституції Італії закріплено норми, що відображають всі можливі
функції, притаманні конституції взагалі як нормативному акту вищої
юридичної сили. Розвиток італійського конституціоналізму показує, що
включення (невключення) тих чи інших норм, їх формулювання, розташу&
вання одна відносно іншої тощо цілком визначаються економічними і,
відповідно, політичними відносинами на певний період [5, 94]. 

Подальший розвиток правової системи Італії об’єктивно соціально
спрямовано. Пріоритет інтересів особи привів до появи соціального права,
яке займає міцні позиції в правовій системі країни, виступає «третім парт&
нером» у традиційному поділі права на публічне і приватне [6, 121]. Є всі
підстави вважати, що соціальне право в кінцевому підсумку стане
провідним у подальшому функціонуванні всієї правової системи Італії.
Формуючись в руслі загальносвітової тенденції до соціалізації права,
соціальне право Італії здатне усунути дуалізм права і суттєво змінити всю
правову систему [7, 251].

При характеристиці правової системи Італії важливо відзначити збе&
реження дореспубліканского законодавства при застосуванні нового. Таке
протиріччя пов’язане з тим, що для італійців властива повага до юридич&
ної традиції, що пояснює порівняно нечасті випадки повної заміни одного
акта іншим [8, 179]. Італійський законодавець обмежується лише внесен&
ням змін до існуючих актів. Цей факт не означає, що правова система
Італії не розвивається. Він свідчить про спадкоємність розвитку правової
системи в традиційному дусі.

Аналітичний огляд організації та функціонування судової системи, яка
є інституційною частиною правової системи Італії, дає змогу повною мірою
розкрити особливості цієї частини. Своєрідність правової системи Італії
обумовлюється також організаційно ускладненою структурою судової си&
стеми та збереженням традиційних (ще від давньоримського часу) еле&
ментів. На відміну від судової системи України, судова система Італії
представлена кількома юрисдикційними системами: системою загальної
юстиції, в якій виділяються спеціалізовані суди — у справах непо&
внолітніх, з питань публічного водокористування; системою військових
судів з власною інстанційною структурою; системою адміністративної юс&
тиції; конституційною юстицією в особі Конституційного суду [9, 64]. Судо&
ва реформа в Україні може спиратися на досвід організації (апеляційних
трибуналів, адміністративних судів, суду асізов) і функціонування
італійської судової системи.
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Італійська правова система, як і будь&яка інша, має не тільки позитивні,
але і негативні риси: так, для Італії характерна присутність таких взаємо&
пов’язаних соціально&правових явищ, як мафія і тероризм, які однозначно
негативно вплинули на функціонування всіх частин правової системи.

Італія, яка вступила на шлях інтеграції й стала членом Європейських
співтовариств і Союзу, внесла істотні зміни до національної правової сис&
теми, вона змушена коригувати свій внутрішньополітичний курс
відповідно до завдань ЄС. Для реалізації єдиних політик та положень
європейського права були створені спеціальні органи на всіх рівнях влади:
у парламенті, уряді, Касаційному суді. А для вирішення практичних пи&
тань застосування європейського права відокремилася частина юристів&
практиків, що займаються тільки питаннями права ЄС. Таким чином, пра&
вова система Італії в цілому знаходиться під прямим впливом європейсь&
кого права.
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ММееддввееддєєвваа  ММааррииннаа  ООллееккссааннддррііввннаа,,
кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ММііжжннааррооддннее  ппррааввоо  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  
яякк  ггааллууззьь  ссууччаассннооггоо  ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа

Розкриваються поняття, об’єкт і предмет, методи регулювання міжнародно&
го права навколишнього середовища, особливості його суб’єктів. Аналізуються
характерні риси цієї галузі сучасного міжнародного права.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: міжнародне право навколишнього середовища, охорона на&
вколишнього середовища, суб’єкти міжнародного права навколишнього середо&
вища. 

Міжнародне право навколишнього середовища (міжнародне екологічне
право) — відносно нова галузь сучасного міжнародного права, довкола
якої точаться різні дискусії. Одні автори визнають існування окремої
галузі міжнародного права, яка регулює охорону і раціональне викорис&
тання природних ресурсів, інші заперечують це, посилаючись на
відсутність суттєвих ознак для виділення даної сукупності норм (на про&
тивагу системі) в окрему галузь міжнародного права. На нашу думку, нині
питання про існування окремої галузі міжнародного права вже так гостро
не стоїть, оскільки переважна більшість вітчизняних і практично всі за&
рубіжні дослідники визнають це як факт (наприклад, В. Буткевич,
С. Кравченко, А. Андрусевич, Н. Соколова, К. Бекяшев, А. Кукушкіна,
Ф. Сендс, М. Фіцморіс, О. Кісс, Е. Лоука та ін.). Проте нема єдності думок
учених щодо назви цієї галузі, її предмета і об’єкта, системи джерел,
принципів, суб’єктів тощо. Тому дана тема є актуальною як з практичної,
так і з теоретичної точок зору. 

Щодо самого визначення галузі міжнародного права навколишнього се&
редовища (далі — МПНС), то різні вчені наводять різні визначення. Вив&
чивши деякі з них, спробуємо сформулювати власне розуміння питання.
Отже, МПНС — це система принципів і норм міжнародного права, які ре&
гулюють відносини між його суб’єктами щодо попередження, обмеження,
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усунення негативних наслідків для навколишнього середовища з різних
джерел, а також щодо раціонального використання компонентів навко&
лишнього середовища. МПНС відповідає всім об’єктивним та суб’єктивним
ознаками самодостатньої галузі міжнародного права, оскільки має спе&
цифічний предмет і метод регулювання, характеризується автономною
відокремленістю комплексу однорідних норм певного функціонального
призначення, наявністю спеціальних джерел, виражає зацікавленість
міжнародного співтовариства в її існуванні. 

Координаційний метод правового регулювання властивий будь&якій га&
лузі міжнародного права, у тому числі МПНС. Розуміння предмета та
об’єкта правового регулювання відрізняється у різних авторів. Так,
С. Кравченко, А. Андрусевич і Дж. Бонайн визначають об’єктом МПНС
міжнародно&правовий природний простір, навколишнє середовище Землі
в цілому, глобальну екологічну рівновагу [1, с. 19]. У питанні визначення
предмета та об’єкта галузі міжнародного права ми будемо спиратися на
київську школу міжнародного права [2, с. 25–27]. Предмет МПНС —
міжнародні природоохоронні відносини, що мають міждержавний харак&
тер, а об’єкт — міжнародні відносини, що виникають між суб’єктами
міжнародного права з приводу певних матеріальних і нематеріальних благ
(наприклад, об’єктів живої і неживої природи, об’єктів штучно створеного
людиною середовища, естетичної цінності, духовних цінностей, тра&
диційних знань, здоров’я людини тощо). Зацікавленість міжнародного
співтовариства в існуванні окремої галузі МПНС можна спостерігати в та&
ких проявах: наявність у структурі міжнародних міжурядових органі&
зацій і міжнародних неурядових організацій спеціальних відділів або існу&
вання окремих організацій, які цілеспрямовано займаються вивченням да&
ної галузі (наприклад, Центр з міжнародного права навколишнього сере&
довища, Фонд міжнародного права навколишнього середовища та розвит&
ку, Комісія з права навколишнього середовища Міжнародного союзу
охорони природи); розробка ЮНЕП спеціальних програм з кодифікації та
прогресивного розвитку МПНС (так звані Програми Монтевідео); рішення
міжнародних судових установ, що визнають наявність окремої галузі
міжнародного права (наприклад, п. 115 рішення Постійної палати тре&
тейського суду в справі про доступ до інформації відповідно до ст. 9 Кон&
венції про захист морського середовища Північно&Східної Атлантики
2003 р., п. 89–115 рішення Міжнародного Суду ООН у справі Габчіково&
Надьмарош 1997 р.). 

До суб’єктів МПНС належать традиційні суб’єкти міжнародного права:
держави, міжнародні міжурядові організації, народи і нації, які борються
за свою незалежність, квазідержавні об’єднання. Поступово дедалі більше
вчених схиляються до визнання (хто в повному обсязі, хто в обмеженому)
міжнародної правосуб’єктності за фізичними особами та міжнародними
неурядовими організаціями. Західна доктрина доповнює цей перелік таки&
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ми «недержавними акторами», як наукове співтовариство, приватні ком&
панії і бізнес&концерни, корінні народи [3, с. 112; 4, с. 5].

Проявом міжнародної правосуб’єктності міжнародних неурядових ор&
ганізацій може бути те, що деякі з них мають право нарівні з державами
брати участь у нарадах і зустрічах сторін, висувати своїх кандидатів на
виборах до комітетів (Орхуська конвенція про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
з питань, що стосуються навколишнього середовища, 1998 р.), мають ста&
тус спостерігачів у секретаріатах «екологічних» конвенцій на умовах, од&
накових для всіх сторін (Конвенція про захист морського середовища
Північно&Східної Атлантики 1992 р.). Під егідою та за безпосередньої
участі міжнародних неурядових організацій розроблялося чимало про&
ектів багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього середовища:
Міжнародний союз охорони природи сприяв підготовці та ухваленню Рам&
сарської конвенції про водно&болотні угіддя, що мають міжнародне зна&
чення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів,
1972 р., Конвенції про біорізноманіття 1992 р.

Проявом міжнародної правосуб’єктності індивідів може бути те, що їхні
права та обов’язки безпосередньо закріплені в міжнародних угодах з охо&
рони навколишнього середовища (Сан&Сальвадорській протокол до Аме&
риканської конвенції з прав людини 1969 р. щодо економічних, соціальних
і культурних прав 1988 р., Орхуська конвенція 1998 р.). Вони мають право
подавати позови, у тому числі природоохоронного змісту, до міжнародних
судових і квазісудових структур (Європейський Суд з прав людини,
Міжамериканська комісія і суд з прав людини, Комітет з дотримання Ор&
хуської конвенції), а також несуть відповідальність за екологічні правопо&
рушення (ст. 1, 5–8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду
1998 р.). Корінні народи є специфічним суб’єктом МПНС, про що свідчить
практика Комітету ООН з прав людини, Міжамериканської комісії з прав
людини, а також деякі юридично обов’язкові та рекомендаційні міжнарод&
но&правові акти (Конвенція МОП № 169 про корінні народи, що ведуть
племінний спосіб життя в незалежних країнах, 1989 р., ст. 8 Конвенції про
біорізноманіття 1992 р.). 

Система принципів і джерел МПНС — окреме питання, що потребує
більш глибоких і комплексних досліджень, тому не є предметом даної
статті. Натомість звернімо увагу на деякі характерні особливості МПНС як
галузі сучасного міжнародного права, серед яких виділимо наступні:

1) основою МПНС є закони природи, які вивчаються іншими наука&
ми, — біологією, фізикою, хімією, екологією [2, с. 19];

2) галузь МПНС є комплексною, оскільки містить норми з інших
міжнародно&правових галузей, таких, як міжнародне морське, повітряне,
космічне, економічне право, міжнародне право прав людини, гуманітарне
право та ін.;
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3) галузь є відносно новою (екологічні проблеми з’явилися на порядку
денному міжнародного переговорного процесу в 80&х роках ХХ ст.) і ди&
намічною (різні джерела вказують на значну і дедалі зростаючу кількість
міжнародних багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища);

4) характерною рисою МПНС є так званий рамковий підхід до прий&
няття міжнародних багатосторонніх угод з охорони навколишнього сере&
довища. Це означає, що спочатку приймається рамкова конвенція, яка
містить загальні зобов’язання сторін у сфері охорони навколишнього сере&
довища, а згодом — додаткові протоколи, які конкретизують ці зо&
бов’язання.

Такий підхід має кілька переваг: по&перше, він допомагає державам
швидше досягти консенсусу із суперечливих і складних питань шляхом
закріплення у конвенції лише загальних напрямів співпраці, миттєво
відреагувати на будь&яку екологічну проблему; по&друге, залежно від роз&
витку наукового знання і технологічного прогресу в конкретній сфері
людської діяльності дає можливість вносити зміни до протоколів або до&
датків до них, що містять або види небезпечної діяльності, або види небез&
печних речовин, або види фауни і флори, що знаходяться під загрозою
знищення, при цьому не зачіпаючи положень самої конвенції і таким чи&
ном забезпечуючи відносну гнучкість у правовому регулюванні.

Однак рамковий підхід не позбавлений певних недоліків: держава
може висловити свою згоду на обов’язковість рамкової конвенції, яка не
покладає на неї будь&яких серйозних юридичних зобов’язань, і водночас
відмовитися робити те ж саме щодо протоколів, які такі зобов’язання пе&
редбачають, у такий спосіб нівелюючи досягнутий на міжнародному рівні
результат. Так сталося із США, які підписали Конвенцію про біорізно&
маніття та Рамкову конвенцію з питань зміни клімату, однак відмовилися
підписувати Картахенський протокол і Кіотський протокол відповідно.
Крім названих міжнародних угод з охорони навколишнього середовища,
рамковою є Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані 1979 р., Базельська конвенція щодо контролю за транскордонним
перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 р., Віденська
конвенція про охорону озонового шару 1985 р. та ін.

5) Характерною, однак «негативною» рисою сучасного МПНС є його
низька ефективність і незадовільний стан реалізації міжнародно&право&
вих зобов’язань. Саме у сфері міжнародно&правового регулювання
співробітництва держав у галузі охорони та раціонального використання
природних ресурсів спостерігається фрагментація. Однією з проблем
ефективності МПНС є те, що значна кількість міжнародних угод з охоро&
ни навколишнього середовища так і не вступають в силу, і часто через те,
що для цього необхідно вираження згоди на обов’язковість договору певної
кількості держав, відповідальних за конкретну небезпечну діяльність (на&
приклад, процедура вступу в силу Монреальського протоколу щодо речо&
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вин, які руйнують озоновий шар, 1987 р. та Кіотського протоколу). Другою
негативною рисою сучасних міжнародних угод у сфері охорони довкілля є
те, що вони передбачають для держав широку й інколи необмежену мож&
ливість робити застереження, вилучаючи таким чином дію певних, часто
ключових положень для себе. Нариклад, Конвенція з регулювання ки&
тобійного промислу 1946 р., Конвенція про міжнародну торгівлю видами
дикої фаун та флори, що знаходяться під загрозою зникнення, 1973 р. 

Відомий дослідник у сфері МПНС Е. Лоука визначив такі головні ха&
рактерні риси міжнародних інструментів у сфері охорони навколишнього
середовища: 1) кількість договорів типу «наказ&і&контроль» (сommand&
and&control), в яких передбачені конкретні зобов’язання сторін і механізми
їх здійснення, зросла, однак з’явилися й інші угоди, в яких передбачені,
крім традиційних зобов’язуючих або заборонних норм, уповноважуючі
норми — економічні інструменти стимулювання виконання державами
своїх зобов’язань по «екологічних» угодах (приклад — Кіотський і Монре&
альський протоколи); 2) диференціація зобов’язань сторін, що прояв&
ляється в різному обсязі таких зобов’язань для окремих категорій держав
(розвинених, найменш розвинених і з перехідною економікою); 3)
збільшення і розширення тіньової сфери і нелегальних ринків збуту
об’єктів/видів, що знаходяться під захистом, або речовин, суворо контро&
льованих або заборонених для торгівлі, наприклад, зростання нелегальної
торгівлі видами дикої фауни і флори, озоноруйнівними речовинами, не&
безпечними відходами тощо [5, с. 110–111].

Інша дослідниця цієї галузі М. Фіцморіс вказує на таку характерну ри&
су сучасних міжнародних угод з охорони навколишнього середовища, як
можливість їх тимчасового застосування до остаточної і повної ра&
тифікації усіма сторонами, тобто до вступу в силу. Наприклад, сторони
Конвенції про транскордонне забруднення повітря прийняли резолюцію з
метою «здійснення, якомога швидше і на попередній основі, тимчасової
імплементації Конвенції» і «виконання зобов’язань відповідно до Кон&
венції... до її вступу в силу» [6, с. 103–104]. О. Кісс визначає таку характер&
ну рису сучасних природоохоронних угод, як відсутність взаємності. Це
означає, що принцип взаємності, характерний для більшості галузей
міжнародного права (зокрема, міжнародного гуманітарного права та
міжнародного права прав людини), в МПНС не діє. 

Отже, міжнародне право навколишнього середовища — цілком сфор&
мована галузь сучасного міжнародного права, яка має свій предмет, об’єкт,
методи регулювання, систему принципів і джерел, а також суб’єктів. З од&
ного боку, вона є однією з найбільш динамічних міжнародно&правових га&
лузей, а з іншого — рівень реалізації міжнародних природоохоронних
угод вкрай низький. Якщо до 2000 р. міжнародне співробітництво у зазна&
ченій сфері йшло шляхом розробки нових інструментів з охорони
довкілля, то після 2000 р. зусилля світової спільноти спрямовані на ефек&
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тивну імплементацію досягнутих домовленостей як на універсальному чи
регіональному, так і на національному рівні.
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Пузіков Р. В., Ірошников Д. В. Договір про європейську безпеку як гарант
міжнародної безпеки в Європі та державної безпеки країн0учасниць

Аналізується проект Договору про європейську безпеку, запропонований
Президентом Росії Д.А. Медведєвим. Автор вважає, що якнайскоріше підписан&
ня і ратифікація договору та неухильне дотримання його положень країнами&
учасницями дасть змогу створити в Європі єдиний простір з діючим на його
території принципом «неподільної безпеки», що, в свою чергу, гарантуватиме як
забезпечення міжнародної безпеки в Європі в цілому, так і державної безпеки
кожної країни&учасниці Договору.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  міжнародна безпека, державна безпека, Договір про європей&
ську безпеку.

Анализ современных глобализационных процессов в Европе, направ&
ленных на объединение усилий в различных сферах общественной жизни,
и в частности в области правового регулирования проблем обеспечения го&
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сударственной безопасности, позволит выявить особенности в регулиро&
вании сферы наших интересов в международном законодательстве, что,
безусловно, позволит учитывать их позитивный опыт в разработке кон&
цепции государственной безопасности и правовой политики в сфере госбе&
зопасности.

Рассмотрим некоторые теоретические вопросы. На наш взгляд, следует
согласиться с Н. П. Патрушевым в том, что «в отечественном законодатель&
стве и научной литературе пока не выработан единый понятийный аппарат
в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации. Это обстоятель&
ство нередко приводит к неоднозначному пониманию содержания различ&
ных дефиниций в теории и создает проблемы в правоприменительной прак&
тике» [14, с. 3]. Безопасность — ситуация, при которой кому& или чему&либо
не существует угрозы со стороны кого& или чего&либо, при этом не исключа&
ется наличие одновременно нескольких источников опасности [2, c. 56].

Безопасность государства есть предупреждение и предотвращение
опасностей, ему угрожающих, сохранение стабильности его функциони&
рования [19, c. 6]. В настоящее время по&прежнему широко распростра&
ненным является мнение о том, что национальная безопасность идентична
безопасности государства [6, c. 33].

Остановимся на соотношении национальной и государственной безо&
пасности. В этой связи И. В. Гончаров пишет: «Безопасность государства
является составной частью более широкого понятия «национальная безо&
пасность», под которой понимается безопасность ее народа» [7, c. 105]. Той
же позиции придерживается Д. Г. Балуев, который отмечает: «В нынеш&
них условиях подменять национальную безопасность государственной и
наоборот недопустимо, поскольку первое понятие более общее, родовое, а
второе — является частным, видовым» [1, c. 318]. Следует также согла&
ситься с мнением В. Г. Вишнякова: «Для законодательства понятие «наци&
ональный» слишком туманно и малопродуктивно. Понятие же «государст&
венный» лежит в иной, конкретно&юридической плоскости, выступая
предметной, глубоко изученной и реально действующей организационно&
правовой материей, пригодной для классификации сфер деятельности
государства в области безопасности, разграничения полномочий, опреде&
ления ответственности должностных лиц и др.» [3, c. 29].

Однако следует заметить, что в Конституциях стран СНГ в качестве
базового употребляется понятие «национальная безопасность», а государ&
ственная, экологическая, информационная, общественная и иные рассма&
триваются как виды национальной безопасности [18, c. 58]. Приведем
несколько определений государственной безопасности. Как указывает
А. Е. Михайлов, государственная безопасность есть состояние защищен&
ности основ конституционного строя, политического, экономического, обо&
ронного, научно&технического и информационного потенциала страны от
внешних и внутренних угроз, исходящих от иностранных спецслужб и ор&
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ганизаций, а также преступных сообществ и отдельных лиц [12, c. 70]. По
мнению С. С. Карнаухова, государственная безопасность может быть
определена как функция государства по выявлению и разрешению кон&
фликтов с целью предотвращения негативного влияния их последствий на
охраняемые государством ценности [9, c. 63].

На наш взгляд, государственная безопасность — это состояние госу&
дарства, которое обеспечивает защиту государственного строя, государст&
венных органов, территориальной целостности государства, а также его
суверенитета.

В российской научной литературе международная безопасность рас&
сматривается как состояние политических, экономических и других отно&
шений между государствами, устраняющее угрозу агрессии одного или
группы государств против другого государства или группы государств и
обеспечивающее их мирное сосуществование на началах равноправия, не&
вмешательства во внутренние дела друг друга, уважения национальной
независимости и самоопределения народов, а также их свободное разви&
тие на демократической основе [16].

Международную безопасность подраз-деляют на всеобщую и регио&
нальную. В основу всеобщей безопасности положены универсаль-ные
международные договоры, прежде всего Устав ООН. Главный орган обес&
печения всеобщей коллективной безопасности — Совет Безопасно-сти
ООН, который работает в по-стоянном режиме и может незамедлительно
реагировать на запросы государств, обеспоко-енных реальными угрозами
их безопасности. Что касается региональной системы международной бе&
зопасности, то она создаётся коллективно государствами того или иного
ре-гиона. Говоря о европейской безопасности, следует отметить, что сего&
дня реально дейст-вуют две международные организации, дея-тельность
которых направлена на обеспечение европейской безопасности. Это Орга&
низация Североатлантического Договора (НАТО) и Организация по безо&
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [13, c. 67]. 

В целях совершенствования международно&правового регулирования
обеспечения государственной безопасности стран Европы Президент Рос&
сии Д. А. Медведев предложил проект Договора о европейской безопасно&
сти [15]. Суть Договора состоит в следующем. В соответствии с данным до&
кументом его участники сотрудничают на основе принципов неделимой и
равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга. Клю&
чевой в Договоре является фраза о том, что «участник вправе рассматри&
вать вооруженное нападение на другого участника как вооруженное напа&
дение на него самого» [15]. Таким образом, в Европе будет создано некое
единое пространство с действующим на его территории принципом «неде&
лимой безопасности». 

Говоря о принципах данного Договора, следует отметить, что 24 сентя&
бря 2009 г. Президент России Д. А. Медведев с трибуны Генеральной Ас&
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самблеи ООН предложил включить принцип «неделимости безопасности»
в фундамент современного международного права [11]. Суть данного прин&
ципа заключается в том, что государства не имеют права обеспечивать
свою безопасность за счет безопасности других государств. 

Премьер&министр России В. В. Путин на международной конференции
по гуманитарному праву в Санкт&Петербурге озвучил принципы «трех
«не» Договора о европейской безопасности: «Первое — не обеспечивать
своей безопасности за счет безопасности других. Второе — не допускать (в
рамках любых военных союзов и коалиций) действий, ослабляющих един&
ство общего пространства безопасности. И третье — не позволять, чтобы
развитие и расширение военных союзов шло в ущерб другим участникам
договора» [17]. В третьем принципе четко прослеживается политика Рос&
сии против расширения НАТО путем включения в него Грузии. 

Здесь следует согласиться с Е. Г. Моисееввым, по мнению которого во&
прос, нравится ли России расширение НАТО, является риторическим.
«Конечно же нет. Кому может понравиться ситуация, когда у порога ваше&
го дома стоят пушки и ракеты, нацеленные на ваш дом?» — пишет автор
[13, c. 67].

Рассмотрение спорных вопросов по Договору осуществляется в трех
формах: консультации участников; конференция участников; чрезвычай&
ная конференция участников. 

Любой участник Договора, у которого имеется вопрос, требующий рас&
смотрения его совместно с другим участником или участниками, может
направить предложение о проведении консультаций участнику или уча&
стникам, которых он сочтет заинтересованными в рассмотрении вопроса.
Участник, не приглашенный принять участие в консультациях, вправе
принять участие по собственной инициативе. После проведения консуль&
таций любой участник вправе предложить Депозитарию* созвать конфе&
ренцию участников с целью рассмотрения вопроса, бывшего предметом
упомянутых консультаций. Чрезвычайная конференция участников со&
зывается только при вооруженном нападении на одного из участников или
угрозе такого нападения.

Следует особо подчеркнуть, что согласно Договору «участник Договора
не допускает использования его территории, а также не использует тер&
риторию другого участника в целях подготовки или осуществления воору&
женного нападения против одного или нескольких участников Договора,
или иных действий, существенно затрагивающих безопасность другого
участника или нескольких участников Договора» [15]. На наш взгляд, дан&
ное положение для России является ключевым, учитывая намерения
США разместить в Европе системы ПРО.
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* Депозитарий — одно или несколько государств, международная межправительственная организа;
ция или главное административное должностное лицо такой организации, хранящие подлинники
международного многостороннего договора и всех относящихся к нему документов [8, c. 7].



Как реакцию на предложенный Президентом РФ проект Договора
можно привести цитату из выступления на 45&й конференции по вопросам
политики безопасности Канцлера ФРГ А. Меркель: «Мы должны… обсу&
дить предложения российского президента Медведева в области европей&
ской безопасности, которые включают возможность поиска более тесного
взаимодействия между Европейским Союзом, европейской политикой в
области безопасности и обороны и Россией.

Но я хотела бы заявить, что эти действия не должны привести к обоюд&
ному ослаблению европейской политики в области безопасности и оборо&
ны и НАТО в ходе конкуренции за более выгодные взаимоотношения с
Россией. Мы все заинтересованы в интеграции России в будущую архи&
тектуру безопасности. Но это должно произойти в рамках совместных
усилий НАТО и европейской политики в области безопасности и обороны»
[4].

Разумеется, НАТО настроена против подписания данного Договора.
Так, 17 декабря 2009 г. после переговоров с В. В. Путиным и другими рос&
сийскими лидерами Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
заявил: «Я не вижу необходимости в новых договорах или новых, юриди&
чески обязывающих документах, потому что у нас уже есть структура» [5].
Однако еще 29 сентября 2008 г. глава МИД России С.В. Лавров подчерк&
нул, что попытки представить инициативу России по заключению догово&
ра о европейской безопасности как подмену НАТО несостоятельны. Ми&
нистр заметил, что у России нет «никакого желания и намерения решать
судьбу НАТО, хотя бы потому, что это слишком неблагодарная задача».

Согласимся с точкой зрения Е. Г. Моисеева, который пишет, что необхо&
димо инициировать подготовку встречи на высшем уровне, где был бы
рассмотрен и подписан разработанный договор. По его словам, нет сомне&
ния в том, что инициатива Президента России будет востребована и под&
держана лидерами стран Европы, США и Канады, азиатскими государст&
вами&участниками ОБСЕ, региональными международными организаци&
ями, а также ООН [13, c. 69].

Таким образом, скорейшее подписание и ратификация Договора о ев&
ропейской безопасности и неукоснительное соблюдение его положений
странами&участницами позволит создать в Европе единое пространство с
принципом «неделимой безопасности». Это, в свою очередь, будет гаран&
тировать как обеспечение международной безопасности в Европе в целом,
так и государственной безопасности каждой страны&участника Договора.
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У статті досліджено теоретичні та практичні міжнародно&правові аспекті
миротворчої діяльності ЄС. Досліджується співробітництво ЄС з іншими міжна&
родними організаціями у цій сфері. Розглядаються новації, внесені в правове
регулювання миротворчої діяльності ЄС Лісабонським договором. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  Європейський Союз, миротворчі операції, Лісабонський договір.

З 2009 р. Європейський Союз виступає правонаступником Європейсь&
кого Співтовариства. Незважаючи на ліквідовану Лісабонським договором
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систему «опор», питання миротворчої діяльності відноситься до Спільної
зовнішньої політики і політики безпеки (СЗППБ), яка має певні
відмінності в правовому регулюванні. Через новизну цього явища воно ще
недостатньо доктринально осмислене. Статус сил місій ЄС розглядався
А. Сарі [6], але інші міжнародно&правові питання висвітлені недостатньо.

Різні види миротворчої діяльності були притаманні ЄС і його поперед&
нику — Європейському Економічному Співтовариству починаючи з 
1990&х рр. Поступово проходячи етапи інтеграції, ЄС ставив перед собою
дедалі складніші миротворчі завдання. В той же час військова складова у
ЄС все ще не відповідає цілям, які ставляться перед військовими в опе&
раціях з підтримання миру (ОПМ). Це змушувало ЄС шукати механізми
співробітництва з іншими європейськими організаціями, які мають яскра&
во виражений військово&політичний напрям функціонування —
Західноєвропейського союзу (ЗЄС) та НАТО. 

Ключовим органом ЄС (за термінологією ЄС — інститутом), який ухва&
лює рішення щодо проведення миротворчих місій, є Рада. Цей орган існує
в кількох формаціях (складах), у тому числі в складі міністрів закордон&
них справ. Поряд функціонує Верховний представник Союзу з закордон&
них справ і політики безпеки (далі — Верховний представник), який фак&
тично є міністром закордонних справ ЄС. Його призначає на посаду Євро&
пейська рада за згодою Голови Комісії. Повноваження Верховного пред&
ставника полягають у забезпеченні представництва ЄС на своєму рівні й в
своїй якості на міжнародній арені з питань, що відносяться до спільної
зовнішньої політики і політики безпеки. Своїми пропозиціями він робить
внесок у розробку цієї політики і виконує її як уповноважений представ&
ник Ради. Аналогічні дії він здійснює відносно спільної політики безпеки і
оборони. Крім того, Верховний представник головує в формації Ради з за&
кордонних справ.

Визначені допоміжні установи, які надають практичне сприяння в
здійсненні ЄС миротворчої діяльності. Ними є Комітет постійних пред&
ставників, Комітет з питань політики і безпеки (КПБ), мережа європейсь&
ких кореспондентів, групи радників з зовнішніх дій (Релекс), Військовий
комітет, Військовий штаб, Політико&військові групи, Комітет з цивільних
аспектів кризового регулювання та багато регіональних і функціональних
робочих груп.

Найважливішим серед них є КПБ, існування якого передбачено Догово&
ром про утворення Європейського Союзу 1992 р. у редакції 2007 р. (ДЄС).
Держави&члени представлені в Комітеті на високому рівні, зазвичай на
рівні послів. Під керівництвом Ради і Верховного представника КПБ
здійснює політичний контроль і стратегічне управління всіма видами ми&
ротворчих місій Союзу.

В здійсненні миротворчої діяльності ЄС згідно установчих договорів
має співробітничати з ООН, що і закріплене в ст. 220 Договору про функ&
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ціонування ЄС 2007 р. (ДФЄС): «Союз встановлює будь&яке корисне
співробітництво з органами Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізо&
ваних установ, з Радою Європи, з Організацією з Безпеки і Співро&
бітництва в Європі і з Організацією Економічного Співробітництва і
Розвитку. Союз також підтримує потрібні взаємозв’язки з іншими міжна&
родними організаціями» [5, с. 635]. 

Тривалий час у ЄС не було узгодженості щодо можливості й форм про&
ведення ОПМ, тому передбачалася можливість залучення до цього проце&
су ЗЄС та НАТО. За Амстердамським договором на основі одноголосності
ЄС міг приймати політичні рішення, що уповноважують ЗЄС на проведен&
ня таких операцій. Певні питання відносин ЗЄС і ЄС знайшли своє відоб&
раження у французько&британській декларації, підписаній в Сен&Мало
4 грудня 1998 р. Було вирішено, що ЄС «повинен мати здатність проводи&
ти автономні дії з опорою на надійні збройні сили, засоби прийняття
рішень про їхнє застосування і готовність до таких рішень з метою реагу&
вання на міжнародні кризи». 

Крім того, питання взаємодії ЄС з міжнародними організаціями при
проведенні миротворчих і гуманітарних операцій регулюються пакетом
угод з НАТО «Берлін плюс» 1996 р., Спільною декларацією ЄС і ООН про
співробітництво у сфері запобігання і врегулювання криз 2003 р.

На саміті ЄС у Кельні 3–4 червня 1999 р. було ухвалене рішення про
розробку і реалізацію в рамках СЗППБ спільної європейської політики у
сфері безпеки і оборони. Кельнське рішення передбачало надання повно&
важень ЄС для самостійного здійснення ОПМ в умовах збройних криз при
опорі на інфраструктуру НАТО, а також створення необхідних для цього
органів ЄС, включаючи комітет з політики безпеки, військовий комітет,
штаб ЄС і т.д. Через це потреба в ресурсах ЗЄС відпала. 

Зрештою, 17 березня 2003 р. шляхом обміну листами між Верховним
представником ЄС і Генеральним секретарем НАТО було укладено ряд
угод під умовною назвою «Берлін&плюс», що замінили попередній пакет.
Ці угоди визначили механізми використання ЄС структур та ресурсів НА&
ТО. Передбачалося, що ЄС може залучати ресурси НАТО лише в разі
відмови останнього від самостійного врегулювання кризи. Таке рішення
має бути одноголосно схвалено країнами&членами НАТО [3].

Цей механізм використовувався ЄС в таких операціях: 1. Операція
«Конкордія» в Колишній Югославській Республіці Македонії — ЄС перей&
няв очолену НАТО операцію «Союзницька Гармонія» і розгорнув близько
300 військовослужбовців для забезпечення безпеки спостерігачів ЄС і
ОБСЄ, що стежать за ходом виконання Охрідської рамкової угоди. 2. Опе&
рація «Алтея» в Боснії і Герцеговині — за рішенням Стамбульського
саміту НАТО 2004 р. було прийнято рішення завершити місію НАТО
СФОР в Боснії і Герцеговині, а ЄС мав розпочати свою місію в складі 7.000
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персоналу з метою спостереження за виконанням військових аспектів
Дейтонської мирної угоди. 

Порівняно з ООН, ЄС має невеликий досвід планування і здійснення
миротворчих операцій — його перші місії розпочалися лише у 2003 р. ЄС,
як правило, розгортає менші за масштабами місії на підтримку операцій
ООН. Він не проводить комплексні операції.

Сама можливість ЄС проводити миротворчу діяльність у формі ОПМ
виникла з прийняттям Амстердамського (1997 р.), а потім Ніццького
(2001 р.) договорів. До цього Союз проводив різного роду спостережні місії
без силової складової. За Ніццьким договором ЄС міг проводити гу&
манітарні, рятувальні, миротворчі операції й завдання збройних сил з уре&
гулювання кризових ситуацій, зокрема миротворчі (ст. 17 ДЄС). Лісабонсь&
кий договір змінив цей перелік на наступний: спільні операції з
роззброєння; гуманітарні місії і місії з евакуації; місії, пов’язані з надан&
ням порад і сприяння у військовій сфері; місії з запобігання конфліктам і
підтримки миру; місії бойових підрозділів з врегулювання криз, в тому
числі місії з відновлення миру і стабілізаційні операції після закінчення
конфліктів (ст. 43 ДЄС).

Наразі можна вказати на існування в практиці ЄС таких видів миро&
творчої діяльності:

— Воєнні операції — проводяться з метою роз’єднання конфліктуючих
сторін і встановлення миру в районі кризи.

— Поліцейські місії — здійснюються, як правило, після проведення
операцій з врегулювання кризи або одночасно з ними. Вони мають на меті
надати допомогу місцевому уряду в стабілізації обстановки всередині дер&
жави шляхом формування і підготовки дієздатних органів охорони право&
порядку.

— Місії Євросоюзу з сприяння встановленню або забезпеченню право&
порядку — («верховенства закону»), спрямовані на надання допомоги уря&
дам зацікавлених країн у реформуванні силових структур й установ дер&
жавної влади, а також судово&правової системи з метою становлення і
розвитку в державі демократичних і правових норм.

— Спостережні місії ЄС — передбачають здійснення контролю за вико&
нанням конфліктуючими сторонами досягнутих домовленостей. Такі
моніторингові місії проводилися ЄС у співробітництві з іншими регіональ&
ними організаціями. Зокрема, Місія спостерігачів Європейського еко&
номічного співтовариства в Югославії (ECMM) створена у липні 1991 р. під
егідою НБСЄ, ще до створення ЄС. Вона мала три завдання — посеред&
ництво, спостереження, надання доповідей. 

Першою миротворчою місією безпосередньо ЄС стала розпочата 1 січня
2003 р. Поліцейська місія Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині
(European Union Police Mission, EUPM).
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Лісабонський договір 2007 р. остаточно вирішив питання співробіт&
ництва ЄС з НАТО та ЗЄС: спільна оборона держав&членів ЄС ре&
алізується в рамках НАТО (ст. 42 п. 2 ДЄС), а за Протоколом «Про статтю
42 Договору про Європейський Союз» в своїй діяльності ЄС та держави&
члени можуть спиратися на ресурси НАТО1 або Західноєвропейського со&
юзу (ЗЄС)2. Проте на практиці ЄС не лише може, а й змушений при
здійсненні миротворчої діяльності спиратися на ресурси саме НАТО, ос&
кільки лише ця організація має відповідну військово&командну структуру. 

Завдання, які стоять перед місіями ЄС, є дуже різними: надання допо&
моги в становленні місцевої цивільної поліції шляхом надання порад і кон&
тролю за її безпосередньою роботою, координація надання допомоги з бо&
ку ЄС і, за потреби, іншої міжнародної допомоги цивільній поліції, надан&
ня порад поліції з питань кримінальної юрисдикції (Поліційна місія на па&
лестинських територіях (EUPOL COPPS), спостереження за політичним
розвитком і розвитком безпеки в регіоні, спостереження за кордонами,
міжетнічними проблемами і поверненням біженців, надання аналітичних
доповідей (Місія спостереження на Західних Балканах (МНЕС), контроль
за роззброєнням, демобілізацією, амністією, процесом зміни законодавст&
ва (Спостережна місія в Індонезії) [1, р. 3], захист кораблів, що доставля&
ють гуманітарну допомогу, та боротьба з піратами вздовж 500 миль від
узбережжя Сомалі (Операція «Atalanta»), здійснення моніторингу і надан&
ня порад компетентним національним установам стосовно галузей,
пов’язаних з використанням права, гарантування просування верховенст&
ва права, суспільного порядку і безпеки, гарантування, що випадки
військових злочинів, тероризму, організованої злочинності, корупції,
міжетнічних і економічних злочинів будуть відповідно розслідувані, пе&
реслідувані по суду та засуджені згідно з місцевим і міжнародним законо&
давством (EULEX в Косово) і т. п. 

Як встановлено чинним ДЄС у Лісабонський редакції, рішення, в формі
спільних дій (joint actions) щодо проведення місій, одноголосно має прий&
няти Рада за пропозицією Верховного представника або за ініціативою
держави&члена. За пропозицією Верховного представника, можливо
разом з Комісією, можуть бути задіяні національні засоби та інструменти
Союзу. За рішенням Ради реалізацію місії може бути доручено групі дер&
жав&членів, проте не одній державі. Після отримання такого доручення
держави&члени за участі Верховного представника домовляються між со&
бою про управління процесом реалізації місії. В процесі реалізації місії
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1 На основі механізму «Берлін плюс», який почав розроблятися 1996 р., знайшов своє підтвердження
в Стратегічній концепції НАТО 1999 р. і був остаточно закріплений в Декларації НАТО;ЕС з Євро;
пейської політики безпеки та оборони (16 грудня 2002 р.) [2] й Домовленостях «Берлін плюс» у формі
обміну листами між Верховним представником ЄС і Генеральним секретарем НАТО (17 березня
2003 р.) — таємні, короткий виклад [3]. 
2 Вперше оперативна роль ЗЄС у обороні держав;членів ЄС була визначена в Петерберзькій декла;
рації Ради міністрів ЗЄС від 19 червня 1992 р. (відома як Перерберзькі завдання) [4, р.3].



держави&члени регулярно інформують Раду про її хід. Для зміни мети,
меж або умов місії держави&члени мають звертатися до Ради. 

Процес прийняття рішення складається з чотирьох етапів: розробка
проекту концепції врегулювання кризи; схвалення концепції врегулюван&
ня кризи і планування стратегічних варіантів; схвалення Радою Спільної
дії і розробка планувальних документів; виконання. Після схвалення Ра&
дою Спільної дії розробляються концепція і план операції (OPLAN). Місія
офіційно розпочинається після затвердження плану і концепції операції
Радою.

Лісабонський договір передбачив можливість проведення миротворчих
місій поза територіями держав&членів ЄС. При цьому ЄС зобов’язується
діяти згідно з Статутом ООН. Розпочавши миротворчу діяльність, ЄС
сприяв укладанню 2003 р. між своїми державами&членами угоди «Про ста&
тус військового і цивільного персоналу, задіяного в місіях» (угода СОФА).
Її сенс полягав у встановленні імунітетів у державах&членах Союзу для
персоналу місій, збереженні національної кримінальної та дисциплінарної
юрисдикції над відповідним персоналом місії, вільному транзиті зброї,
транспортних засобів та персоналу в однострої країни походження через
територію інших країн&членів у інтересах місії, взаємному визнанні
військових звань та командної структури в інтересах місії.

Питання привілеїв та імунітетів місії ЄС уточнюється в двосторонніх
угодах, що укладаються ЄС з третіми державами: тими, на території яких
проводиться місія, і тими, які надають свої контингенти для проведення
місії спільно з Союзом. За цими угодами військова місія ЄС та її персонал
найчастіше користується привілеями та імунітетами, що відповідають
дипломатичним імунітетам за Віденською конвенцією «Про зовнішні зно&
сини» 1961 р. 

Таким чином, можемо зазначити існування правових підстав і практич&
них можливостей в ЄС здійснювати миротворчу діяльність у всіх її фор&
мах. Причому Союз декларує свою повагу до норм Статуту ООН, що дає
надію на неповторення ним югославських помилок НАТО.
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ППррааввооввіі  ззаассааддии  ссууччаассннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ппрраавваа  
ЄЄввррооссооююззуу

Аналізуються основні засади бюджетного регулювання в Європейському Со&
юзі з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором. Висвітлюються пи&
тання поняття і змісту бюджету Євросоюзу, джерел бюджетного регулювання,
принципів формування бюджету та особливостей бюджетного процесу в ЄС.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: бюджет Європейського Союзу, система власних ресурсів,
Лісабонський договір.

Європейський Союз — унікальне об’єднання, що традиційно демонст&
рує приклад надзвичайно ефективної співпраці європейських країн. В ре&
зультаті такої співпраці досягнуто найвищого в світі рівня інтеграції
країн&членів, що включає функціонування економічного і валютного сою&
зу. Очевидно, що досягнення таких успіхів було б неможливим без посту&
пово сформованої системи власних ресурсів, яка стабільно забезпечує ЄС
коштами для поглиблення і розширення інтеграційних процесів.

Правове регулювання бюджетних відносин в Євросоюзі відзначається
високим рівнем, що дає змогу досягати компромісу між усіма 27 держава&
ми&членами та інститутами цього об’єднання. Істотне реформування бюд&
жетного права Євросоюзу передбачене Лісабонським договором, що на&
брав чинності з 1 грудня 2009 р. 

Дослідження засад бюджетного права ЄС є актуальним завданням су&
часної правової доктрини України, оскільки дає можливість врахувати
досвід правового регулювання бюджетних відносин в ЄС при реформу&
ванні бюджетного права України, нагальна необхідність в якому давно
назріла. Останнім сигналом цьому став той факт, що 2010 р. Україна впер&
ше за останні роки зустріла без прийнятого державного бюджету.

Питанням бюджетного права Євросоюзу в Україні достатньої уваги по&
ки що не приділяється в юридичній науці. . Окремі аспекти бюджетного
регулювання в ЄС розглядаються в контексті окремих аспектів інсти&
туційного права ЄС у працях В. І. Муравйова, Р. А. Петрова, О. М. Шпако&
вич та ін. Серед російських учених питання бюджетного права висвітлю&
ють С. Ю. Кашкін, І. Н. Устінов., Л. М. Ентін. 

Однак брак вітчизняних матеріалів був компенсований офіційними
публікаціями та звітами інститутів ЄС. Велика кількість матеріалів для
цієї статті була отримана в електронному вигляді з офіційного серверу ЄС
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www.europa.eu.int. У цьому випадку було зроблено переклад з французь&
кої мови.

Разом з поглибленням інтеграційних процесів бюджетне право ЄС
пройшло тривалий період розвитку, починаючи від функціонування бю&
джетів трьох співтовариств на початку 1960&х та закінчуючи перспекти&
вою прийняття в 2011 р. бюджету Євросоюзу, реформованого Лісабонсь&
ким договором [1]. Протягом всього періоду система бюджетного устрою
Євросоюзу детально відпрацьовувалась — політичні та економічні рішен&
ня приймалися лише після виникнення передумов для цього, можливі
наслідки реформ детально аналізувалися, внаслідок чого здійснювані ре&
форми виявлялись успішними.

З початку свого заснування Європейські співтовариства здійснювали
свою діяльність переважно за рахунок внесків держав&членів. Такий ме&
ханізм фінансування притаманний всім традиційним міжнародним органі&
заціям, які є органами багатосторонньої дипломатії і не мають повнова&
жень наднаціонального характеру, що дає змогу ухвалювати самостійні
рішення незалежно від політичної волі кожної з держав&учасників [2,
c. 613]. 

Однак поступово в Європейських співтовариствах сформувалась особ&
лива система фінансування їх діяльності, яка ґрунтується на використанні
власних коштів Співтовариств. Наразі наявність так званої «системи влас&
них ресурсів» у формі єдиного бюджету ЄС, управління яким здійс&
нюється наднаціональними інститутами, є істотною відмінністю Європей&
ського Союзу від інших міжнародних організацій. 

Єдиний бюджет — це основний фінансовий документ Євросоюзу, що
фіксує всі статті доходів і видатків ЄС, який затверджується спільно
Радою і Парламентом. Бюджетна система ЄС виконує функції, подібні
завданням національних бюджетів — вирівнювання доходів і економічне
регулювання. Спільний бюджет являє собою фінансовий інструмент орга&
нізованого регулювання інтеграційних процесів, а отже, передбачає тільки
колективні методи управління. Розподіл коштів визначається не внеском
конкретної країни до єдиного бюджету, а значенням відповідних рішень
для соціального і економічного зміцнення об’єднання.

Правове регулювання бюджетних відносин в Євросоюзі спирається на
цілий комплекс нормативних актів первинного і вторинного права ЄС,
різних за правовою природою і юридичною силою. Основну роль серед
актів первинного права відіграють установчі документи ЄС у частині, що
регулює порядок фінансування діяльності Євросоюзу. Після набрання
чинності Лісабонським договором правові засади системи власних ре&
сурсів та всього бюджетного права ЄС сконцентровані у розділі ІІ «Фінан&
сові положення» частини шостої Договору про функціонування Євросою&
зу (ДФЄС) [1]. Окреме місце в розділі посідає стаття 310, що фіксує бю&
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джетні й фінансові принципи ЄС. Решта шість глав розділу спрямовані на
їх конкретизацію.

До джерел первинного права, що також містять норми, які регулюють
бюджетні відносини, належать і фінансові положення договорів про вступ
до Євросоюзу нових членів [2, с. 618]. 

Серед актів вторинного права, спрямованих на виконання положень ус&
тановчих документів, особливу роль у бюджетному регулюванні відігра&
ють Фінансові регламенти, останній з яких прийнято 2002 р. [3], так звані
рішення Ради про власні ресурси (останнє Рішення Ради від 7 червня
2007 р.) [4], а також бюджетні угоди між інститутами ЄС (остання
Міжінституційна угода від 17 травня 2006 р., що визначає фінансовий план
на 2007–2013 рр.) [5]. 

Зазначені документи визначають правові засади забезпечення Союзу
коштами, необхідними для досягнення своїх цілей та здійснення своєї
політики, так званої «системи власних ресурсів ЄС». Так, глава 1 «Власні
ресурси Союзу» частини шостої ДФЄС передбачає, що бюджет Союзу
повністю фінансується за рахунок власних ресурсів (ст. 311 ДФЄС). Тут
же передбачена процедура прийняття Радою рішень про власні ресурси.
Відповідно до останнього Рішення Ради про систему власних ресурсів ЄС
джерелами власних ресурсів Євросоюзу є:

1) так звані «традиційні власні ресурси», що включають, по&перше:
доходи від зовнішньої торгівлі з країнами, що не входять до ЄС, у формі
митних зборів, що стягуються за єдиним митним тарифом; по&друге:
сільськогосподарські збори, що стягуються з товарообігу держав&членів
ЄС з третіми країнами в рамках Спільної сільськогосподарської політики
Союзу;

2) так званий «ресурс ПДВ» — відрахування від збору податку на до&
дану вартість, що визначається за єдиною ставкою 1,4 % від загальної
річної суми збору ПДВ у кожній державі&члені на основі одноманітної ба&
зи обкладання податком;

3) так званий «ресурс ВВП» — внески держав&членів ЄС, що стягу&
ються шляхом застосування спеціальної відсоткової ставки до обсягу
валового внутрішнього продукту кожної держави&члена ЄС.

Додаткові доходи Союзу формуються за рахунок надходжень, що не
належать до наведених категорій. До їх числа належать, зокрема, надхо&
дження до бюджету від оподаткування заробітної плати співробітників
органів ЄС, надходження від фінансових санкцій, що застосовуються Ра&
дою і Комісією до держав — учасниць Союзу тощо [2, с. 617]. Таким чином,
саме зазначені джерела формують доходну частину бюджету Євросоюзу
та використовуються для фінансування його діяльності. 

Видатки бюджету Євросоюзу також регулюються установчими догово&
ром. Положеннями ст. 310 Договору про функціонування ЄС у Ліса&
бонській редакції передбачається, що видатки бюджету санкціонуються
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на весь фінансовий рік згідно зі спеціальним регламентом, що прий&
мається відповідно до ст. 322 ДФЄС.

Серед нововведень, запроваджених Лісабонським договором, на особ&
ливу увагу заслуговують положення ст. 312 ДФЄС, що передбачають пра&
вові засади середньострокового (на період не менше 5 років) бюджетного
планування ЄС. Запроваджуваний у формі регламенту багаторічний
фінансовий рамковий план має забезпечувати упорядкований розвиток
видатків Союзу в межах його власних ресурсів. Щорічний бюджет Союзу
повинен відповідати фінансовому рамковому плану. При цьому останній
встановлює граничні суми («стелі») щорічних асигнувань для різних кате&
горій видатків.

ДФЄС передбачає неможливість ухвалення Союзом жодних актів, які
можуть мати значні наслідки для бюджету, без гарантій того, що видатки,
котрі випливають з цих актів, можуть бути профінансовані в межах влас&
них ресурсів Союзу і з додержанням зазначеного багаторічного фінансово&
го рамкового плану.

Продемонструвати основні види видатків ЄС можна на прикладі вико&
нання бюджету ЄС за 2009 р., в якому кошти було розподілено за такими
основними категоріями: 1) так звані «витрати на стале зростання», що
включають весь комплекс заходів щодо досягнення соціального і еко&
номічного об’єднання і зростання зайнятості та розвитку конкуренції, в то&
му числі фінансування структурних фондів і фонду об’єднання (45 % бюд&
жету); 2) витрати на проведення спільної сільськогосподарської політики
(включаючи всі супутні заходи, витрати на програму виведення земель з
обороту, фінансову допомогу фермерам, а також витрати на забезпечення
гарантованих цін на продукти рибальства (41,9 %); 3) витрати «Євросоюзу
як глобального партнера», що включають фінансування таких сфер, як
політика сприяння розвитку, гуманітарна допомога, сусідство і партнерст&
во, демократія і права людини, а також спільна зовнішня політика і політи&
ка безпеки (6,1 %); 4) адміністративні витрати всіх інститутів ЄС (5,7 %) [6].

Як і національні бюджети, бюджет Євросоюзу формується відповідно до
певних принципів, що встановлюються у Фінансовому регламенті ЄС.
Відповідно до Лісабонського договору розробка фінансових регламентів, що
містять визначення процедур формування, і виконання бюджету, а також
правила надання і перевірки звітності покладаються на Раду і Європейсь&
кий парламент, які діють згідно зі звичайною законодавчою процедурою і
після консультації з Рахунковою палатою (ст. 322 ДФЄС). Чинний нині
Фінансовий регламент [3], що був прийнятий у 2002 р. на зміну Фінансовому
регламенту 1977 р., встановлює такі принципи формування бюджету ЄС: 

1) принцип бюджетної єдності й достовірності, що передбачає
об’єднання усіх доходів і видатків Союзу в єдиному документі;

2) принцип універсальності, що полягає в забезпеченні сукупного по&
криття всіх витрат Союзу і неприпустимості використання окремих дже&
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рел доходу для цільового фінансування наперед визначених витратних
статей;

3) принцип щорічності, відповідно до якого бюджет приймається на
один рік (виконання бюджету триває з 1 січня по 31 грудня) та повинен
враховувати програми дій, передбачені на декілька років;

4) принцип збалансованості, що передбачає відповідність (рівність)
сукупних витратних статей сукупним доходним статтям;

5) принцип спеціалізованості (конкретизованості) витрат, що визна&
чає горизонтальну і вертикальну структури побудови бюджету. Бюджет&
на номенклатура дає змогу групувати витрати за розділами, главами,
статтями та пунктами. При цьому витрати на спеціальні цілі не можуть
бути використані з іншою метою; 

6) принцип дотримання бюджетної дисципліни, що передбачає чіткий
розподіл бюджетних функцій між інститутами ЄС;

7) принцип єдиної одиниці обчислення, згідно з яким євро є єдиною
одиницею обчислення для всіх операцій, пов’язаних з бюджетом. 

Процедура розробки і затвердження бюджету ЄС достатньо складна і
багатоступінчата. Порядок ухвалення бюджету докладно регулюється ст.
314 ДФЄС. Процес розробки і ухвалення бюджету може складатися з
п’яти етапів, що включають розробку попереднього проекту бюджету
Комісією і затвердження в чотири читання: два в Раді й два у Парламенті.

Комісія розробляє попередній проект бюджету шляхом узагальнення
попередніх кошторисів доходів і витрат інститутів ЄС, які надаються до 1
липня року, що передує року виконанню бюджету. Не пізніше 1 вересня
року Комісія передає попередній проект бюджету на розгляд Ради.

Відповідно до рішення Суду ЄС від 3 липня 1986 р. «бюджетний процес
здійснюється на основі взаємодії двох органів, що здійснюють бюджетні
функції», тобто на основі тісної співпраці Ради і Парламенту [7]. З метою
узгодження позицій Ради та Європарламенту щодо проекту бюджету мо&
же скликатись узгоджувальний комітет з представників цих інститутів.
Загалом Лісабонський договір дещо спростив процедуру розробки й прий&
няття бюджету та збільшив повноваження Європарламенту в ньому.

Згідно зі ст. 317 ДФЄС Комісія виконує бюджет у співпраці з держава&
ми&членами відповідно до положень Фінансового регламенту під власну
відповідальність і в межах виділених їй коштів, урахуванням принципу
належного управляння фінансами. Порядок виконання бюджету детально
регулюється ст. 48–87 Фінансового регламенту 2002 р.

Комісія щорічно направляє Раді й Парламенту звіти про виконання
бюджету в попередньому фінансовому році та подає їм фінансову декла&
рацію про активи і пасиви Союзу. Поточний контроль за витрачанням бю&
джетних засобів здійснюється Рахунковою палатою. На підставі річного
звіту Рахункової палати Парламент затверджує звіт Комісії про виконан&
ня бюджету.
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Відтак розвиток інтеграційних процесів привів до формування в ЄС
унікальної системи фінансування за рахунок так званих «власних ре&
сурсів». Її правові засади визначаються комплексом актів первинного та
вторинного права ЄС. Остання реформа у сфері бюджетного регулювання,
здійснена Лісабонським договором, покликана вдосконалити регулювання
фінансово&правових відносин в Євросоюзі з метою забезпечення узгодже&
ного, автономного і самодостатнього фінансування ЄС. Починаючи з 2011 р.
Євросоюз фінансуватиметься на підставі відповідних положень Ліса&
бонського договору.
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ППррааввооввіі  ззаассааддии  ффууннккццііооннуувваанннняя  ввннууттрріішшннььооггоо
ееннееррггееттииччннооггоо  ррииннккуу  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу

Однією з ефективних форм регіональної економічної інтеграції є створення
внутрішнього ринку. Цю статтю присвячено дослідженню внутрішнього енерге&
тичного ринку Європейського Союзу. У статті аналізуються положення право&
вих актів ЄС, зокрема директив, що регламентують питання функціонування
внутрішнього ринку окремих джерел енергії, а саме природного газу, електрое&
нергії, відновлюваних енергоресурсів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: внутрішній енергетичний ринок ЄС, лібералізація, директи&
ви, природний газ, електроенергія, відновлювані енергоресурси.
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Питання створення внутрішнього енергетичного ринку Європейського
Союзу постало ще у 1950&их рр. Спочатку мова йшла про найпоширеніші
на той час джерела енергії — вугілля та сталь. Згідно з Паризьким догово&
ром від 18 квітня 1951 р. (припинив свою дію 23 липня 2002 р.) було засно&
вано спільний режим для вугілля та сталі на строк 50 років — Європейсь&
ке Співтовариство Вугілля і Сталі. За умовами договору держави&учасниці
створили співтовариство з метою вільного руху вугілля та сталі і вільного
доступу до засобів виробництва. Також за договором засновувалося Вище
правління, яке здійснювало нагляд за ринком, повагою до конкуренції і
прозорістю цін.

Спільний ринок, запроваджений договором, було відкрито 10 лютого
1953 р. для вугілля, залізної руди і металобрухту, 1 травня 1953 р. — для
сталі. Основною метою, визначеною у ст. 2 договору, було сприяння еко&
номічному зростанню, збільшенню рівня зайнятості населення і підвищен&
ню стандартів життя. Договір запровадив вільний рух товарів без митних
зборів та тарифів, забороняв дискримінаційні заходи та субсидії держав
щодо вугільної та сталеливарної галузі. Також передбачалося незалежне
від держав фінансування Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі
шляхом впровадження податку на продукцію металургійної та вугледо&
бувної промисловості. Європейське Співтовариство вугілля та сталі за
договором стало юридичною особою.

1 липня 1987 р. набрав чинності Єдиний Європейський Акт. Цей договір
вніс зміни до договорів про Європейські Співтовариства, проте найз&
начніші зміни — до Договору про заснування Європейського Економічного
Співтовариства. Ст. 8а встановила мету заснувати до кінця 1992 р.
внутрішній ринок — простір без внутрішніх кордонів, у якому забезпечу&
вався б вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталу. Згодом Європейська
Комісія використовувала положення щодо внутрішнього ринку як право&
ву основу для подальших законодавчих ініціатив щодо секторів електрое&
нергетики та газу [1, p. 288].

Наразі основним механізмом регулювання енергетичного сектору
Європейського Союзу і функціонування внутрішнього енергетичного рин&
ку ЄС є розробка відповідними інституціями правової бази у формі дирек&
тив. Зупинимо увагу на таких елементах енергетичного сектору, як при&
родний газ, електроенергія і відновлювані джерела. Основним правовим
актом Євросоюзу в газовій сфері, довгий час була Директива 98/30/ЄC [2].
Вона встановила спільні правила щодо постачання, зберігання, розповсю&
дження природного газу. Директива заборонила національні монополії на
постачання газу в державах&членах Європейського Союзу і запровадила
конкуренцію на газовому ринку. Вона також заборонила створення штуч&
них бар’єрів на газовому ринку, щоб зробити вільним рух товарів, осіб та
послуг між державами&членами. Таким чином, Директива 98/30/ЄC роз&
повсюдила режим і правила внутрішнього ринку ЄС на природний газ.
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Нову газову Директиву 2003/55/ЄC було прийнято 26 червня 2003 р. Як
і попередня, вона встановлює спільні правила щодо постачання, зберіган&
ня, розповсюдження природного газу, доступу до ринку та ін. Нова газова
директива містить загальні правила організації та функціонування газо&
вого сектору. Вона має на меті досягнення найвищих можливих стандартів
виконання функцій державної влади у газовому секторі. Функції та повно&
важення державної влади в газовому секторі мають бути обґрунтованими
і пропорційними. Вони не повинні перешкоджати головній меті директи&
ви — встановленню лібералізованого і прозорого внутрішнього ринку
природного газу. Функції та повноваження державної влади у газовому
секторі ЄС необхідні для того, щоб захистити споживача, забезпечити за&
хист навколишнього середовища і забезпечити безпеку постачання при&
родного газу.

Пункт 1 ст. 3 директиви встановлює, що держави&члени ЄС повинні
слідкувати за тим, щоб діяльність у газовому секторі здійснювалася таким
чином, щоб забезпечити конкурентний, безпечний, сталий ринок природ&
ного газу, заснований на основі поваги до захисту навколишнього середо&
вища. Пункт 2 ст. 3 передбачає, що держава приймає участь у регулюванні
таких питань, як безпека, безпека поставок, захист навколишнього сере&
довища, енергоефективність. Таке державне регулювання енергетичного
сектору має бути чітко виписане у національному законодавстві держав&
членів ЄС, бути прозорим, відбуватися на основі принципу недис&
кримінації і гарантувати газовим компаніям з Європейського Союзу
рівний доступ до споживачів у державах&членах ЄС. 

Ст. 4 директиви стосується питання надання доступу, спорудження та
управління спорудами з передачі, зберігання і розповсюдження природ&
ного газу і скрапленого газу. Будь&яку відмову державних органів у на&
данні такого доступу може бути оскаржено. Ст. 25 Директиви передбачає,
що держави&члени ЄС мають наділити один або більше органів регулятор&
ними функціями. Ці органи повинні бути повністю незалежними від інте&
ресів газової індустрії. Ст. 26 дозволяє державам&членам ЄС вдаватися до
запобіжних заходів у випадку несподіваної кризи енергетичного ринку
або коли під загрозою перебувають фізичний захист чи безпека персоналу
чи установок. Про прийняття таких запобіжних заходів держава повинна
повідомити інших держав&членів ЄС, а також Комісію ЄС. Комісія ЄС має
право вимагати, щоб держава&член змінила або відмінила такі запобіжні
заходи, якщо вони спотворюють конкуренцію або негативно впливають на
торгівлю.

Процеси лібералізації в енергетичному праві Євросоюзу були підтри&
мані прийняттям Директиви 96/92/ЄC щодо спільних правил для
внутрішнього ринку електроенергії [3]. Ця директива відкрила енерге&
тичні ринки для конкуренції і встановила спільні правила створення та
розповсюдження електроенергії. Проте ця директива мала також значні
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прогалини. Вона не врегульовувала питання відкритості ринку, організації
доступу до електроенергетичних мереж, регулювання ринку електрое&
нергії. Всі ці питання підлягали регулюванню національним законодавст&
вом держав&членів ЄС. На практиці це призводило до ситуації, коли рин&
ки електроенергетики одних держав&членів ЄС були більш відкритими до
конкуренції, ніж ринки інших держав&членів і це порушувало конку&
ренцію.

З метою зробити функціонування внутрішнього ринку електроенергії
більш ефективним у 2003 р. було прийнято Директиву 2003/54/ЄC [4]. Во&
на відмінила Директиву 96/92/ЄC. Пункт 1 ст. 3 нової директиви встанов&
лює, що держави&члени ЄС мають пересвідчитися, що діяльність у сфері
електроенергетики здійснюється на основі принципу недискримінації, з
метою досягнення конкурентного, безпечного і сталого ринку електрое&
нергії, на основі захисту навколишнього середовища. Це положення є ілю&
страцією трьох основних цілей енергетичної політики Європейського
Союзу: сталого розвитку, конкуруючих енергетичних систем, безпеки по&
ставок [5, p. 345].

Пункт 2 ст. 3 передбачає, що держави&члени ЄС можуть брати участь у
регулюванні таких питань як безпека, безпека поставок, захист навко&
лишнього середовища, енергоефективність. Таке державне регулювання
енергетичного сектору повинно бути чітко виписане у національному зако&
нодавстві держав&членів ЄС, бути прозорим, відбуватися на основі прин&
ципу недискримінації і гарантувати газовим компаніям з Європейського
Союзу рівний доступ до споживачів у державах&членах ЄС. Держави&чле&
ни мають пересвідчитися у тому, що всі домашні користувачі підключені
до електроенергетичних мереж і отримують так зване «загальне обслуго&
вування». Останнє визначається як право отримувати поставки якісної
електроенергії за розумними, прозорими цінами. Держави&члени повинні
повідомляти Комісію ЄС з приводу прийнятих заходів щодо «загального
обслуговування» і обов’язків органів державної влади, включаючи захист
споживачів і навколишнього середовища, та з приводу можливого впливу
цих заходів на конкуренцію на національному і міжнародному рівнях.

Ст. 6 директиви передбачає, що спорудження нових генеруючих уста&
новок і станцій має здійснюватися на основі об’єктивної, прозорої і недис&
кримінаційної процедури надання дозволу. Рішення щодо відмови держа&
ви&члена у дозволі на спорудження генеруючої установки чи станції має
ухвалюватися на таких само принципах й може бути оскаржене. Ст. 23 ди&
рективи визначає, що держави&члени повинні наділити один або більше
органів регуляторними функціями щодо ринку електроенергії. Ці органи
мають бути повністю незалежними від інтересів електроенергетичної
індустрії та слідкувати за тим, щоб не порушувався принцип недис&
кримінації, існувала ефективна конкуренція, функціонував ринок. Ст. 24
встановлює, що держави&члени ЄС можуть вдаватися до запобіжних за&
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ходів у випадку несподіваної кризи енергетичного ринку або коли під за&
грозою перебувають фізичний захист чи безпека персоналу або установок.
Держави&члени повинні забезпечити, щоб такі заходи були пропорційни&
ми до потреб і якомога менше спотворювали функціонування внутрішньо&
го ринку.

Питання використання відновлювальних джерел енергії було одним з
головних у дискусіях щодо розвитку енергетичного сектору Європейсько&
го Союзу з кінця 1980&их рр. [1, p. 376] У 2001 р. було прийнято Директиву
2001/77/ЄC щодо розвитку електроенергії, що видобувається з відновлю&
вальних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії. Її метою
було сприяння зростанню рівня генерування електроенергії з відновлюва&
них енергетичних ресурсів в межах внутрішнього ринку ЄС. Директива
надала державам&членам ЄС право самим обирати необхідний механізм
для досягнення визначених цілей. 

Згідно з пунктом 1 ст. 3 держави&члени мають вжити необхідні заходи
для заохочення більшого споживання електроенергії, згенерованої з
відновлюваних джерел енергії у відповідності з цілями держав&членів.
Пункт 1 ст. 7 передбачає, що держави&члени повинні прийняти необхідні
заходи, щоб переконатися, що оператори передачі та розподілення елект&
роенергії на ввірених їм ділянках передають і розподіляють електрое&
нергію, згенеровану з відновлюваних джерел енергії. Держави&члени ма&
ють слідкувати за тим, щоб кошти, які оплачуються за доступ і за корис&
тування об’єднаною енергосистемою, не були дискримінаційними по відно&
шенню до електроенергії, згенерованої з відновлюваних джерел. Згідно із
положенням ст. 5 директиви, держави&члени повинні впровадити систему,
яка б свідчила про походження електроенергії, згенерованої з відновлюва&
них джерел. Підтвердження такого походження має надаватися за вимо&
гою. Таке підтвердження повинно визначати джерело енергії, з якого було
згенеровано електроенергію, дату та місце виробництва такої електрое&
нергії. Держави&члени мають визначити уповноважені органи або уповно&
важений механізм, який би відповідав за надання таких підтверджень.
Останні мають взаємно визнаватися всіма державами&членами ЄС і будь&
яка відмова їх визнавати повинна ґрунтуватися на об’єктивних, прозорих,
недискримінаційних критеріях. Пункт 1 ст. 6 директиви встановлює, що
держави&члени мають проаналізувати існуючу законодавчу та регуля&
тивну базу щодо надання дозволів з метою зменшити регулятивні та нере&
гулятивні бар’єри для «зеленої електроенергетики».

Підсумовуючи, можна стверджувати, що у рамках Європейського Сою&
зу сформувалася нормативно&правова база щодо функціонування
внутрішнього енергетичного ринку. Її основою є директиви, що регулюють
функціонування внутрішнього ринку щодо окремих енергетичних ре&
сурсів. Існування внутрішнього енергетичного ринку ЄС позитивно впли&
ває на розвиток торгівлі енергоресурсами, координацію енергетичної
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політики та прогресивний розвиток енергетичного права Європейського
Союзу.
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ППееррееммоотт  ССееррггіійй  ВВооллооддииммииррооввиичч,,  
здобувач відділу міжнародного права 
та порівняльного правознавства 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ЕЕккссттррааттееррииттооррііааллььннаа  ююррииссддииккццііяя  
вв  ккооннккууррееннттннооммуу  ппррааввіі  ЄЄСС::  
ттееннддееннццііїї  ррооззввииттккуу  ттаа  ввииссннооввккии  
ддлляя  УУккррааїїннии

На основі порівняння стандартів конкурентного права ЄС та США
аналізується зміст двох основних моделей здійснення екстратериторіальної
юрисдикції — «доктрини впливу» та «принципу об’єктивної територіальної
юрисдикції». Висвітлено тенденції еволюційного розвитку цих моделей та сфор&
мульовано пропозиції щодо стандарту здійснення екстратериторіальної юрис&
дикції, який може бути використаний в національному конкурентному праві
України.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: доктрина впливу, екстратериторіальна юрисдикція держави,
юрисдикційне балансування, принцип об’єктивної територіальної юрисдикції,
конкурентне право.

З точки зору сучасного міжнародного права, екстратериторіальна юри&
сдикція держави не ставиться під сумнів. Водночас, визнаючи за держа&
вою такого роду юрисдикцію, міжнародне право також формулює ряд
загальних вимог, яким має відповідати здійснення державою екстратери&
торіальної юрисдикції. З одного боку, міжнародне право виходить з того,
що екстратериторіальна юрисдикція держави може бути здійснена в
будь&якому випадку, який не підпадає під дію «встановленої в міжнарод&
ному праві заборони», і в цьому сенсі визнає за державою досить широку
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дискрецію як щодо самої можливості здійснення екстратериторіальної
юрисдикції, так і щодо обрання моделей її здійснення1.

Найбільший розвиток феномен екстратериторіальної юрисдикції дер&
жави отримав у сфері конкурентного права. З огляду на інтенсифікацію
економічних взаємозв’язків між державами в системі глобалізованої
світової економіки певні дії, вчинені на території однієї держави, можуть
здійснювати вплив на економічну ситуацію на ринках цілої низки інших
держав. Реакцією на це стало формування та запровадження в національ&
ну практику стандартів здійснення екстратериторіальної юрисдикції у
сфері конкурентного права, здатних принаймні певною мірою захистити
внутрішній ринок держави від шкідливого зовнішнього впливу.

Проте розвиток таких стандартів зазнає впливу двох взаємовиключних
тенденцій. З одного боку, національна практика йде шляхом пошуку до&
статньо широкої моделі здійснення екстратериторіальної юрисдикції для
ефективного захисту внутрішнього ринку. З іншого боку, застосування
юрисдикційних стандартів, що не вимагають чіткого та тісного зв’язку між
дією, щодо якої здійснюється юрисдикція, та регулюючою державою, по&
тенційно веде до складних юрисдикційних конфліктів. Інакше кажучи, по&
шук належного стандарту здійснення екстратериторіальної юрисдикції є
пошуком певного компромісу між ефективністю моделі екстратери&
торіальної юрисдикції та припустимими, з точки зору міжнародного пра&
ва, межами, в яких юрисдикція може бути здійснена.

Ці тенденції найбільш яскраво можуть бути проілюстровані на при&
кладі двох основних моделей здійснення екстратериторіальної юрис&
дикції, використовуваних у сфері конкурентного права. Перша, відносно
широкий стандарт, являє собою так звану «доктрину впливу» і використо&
вується в конкурентному праві США. Інший стандарт, «принцип об’єктив&
ної територіальної юрисдикції», застосовується в конкурентному праві
ЄС. Цей стандарт, обсяг якого досить широкий для здійснення ефективно&
го захисту національного ринку, водночас є більш поміркованим і тому дає
менше підстав для юрисдикційних конфліктів, з точки зору міжнародного
права.

Доктрина впливу була сформульована в США у рішенні, винесеному в
справі Alcoa [2]. В цьому рішенні американський суд констатував, що «…
усталеним є правило… щодо того, що будь&яка держава може поширити
відповідальність [на підставі свого національного права] навіть щодо осіб,
що не перебувають в її підданстві, за дії, вчинені за межами її території,
які [разом з тим] мають такі наслідки в межах її території, які держава
вважає забороненими…» [2, c. 443]. Хоча в практиці різних країн безпосе&
редній зміст доктрини впливу може дещо відрізнятися, критерій «впливу»
дії на ситуацію в межах території держави, як основний фактор визнання
національної юрисдикції в певній справі, є базовим для цієї доктрини. На
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відміну від інших стандартів екстратериторіальної юрисдикції, згідно з
якими вимагається певний рівень територіального зв’язку між дією та ре&
гулюючою державою, ця доктрина не вимагає жодного іншого зв’язку між
дією та регулюючою державою, крім, власне, наявності впливу. З огляду
на це доктрина впливу потенційно припускає досить широке екстратери&
торіальне застосування національного конкурентного права. Вона дає змо&
гу поширити його як на дії, вчинені поза межами регулюючої країни, які,
однак, безпосередньо спрямовані на спричинення певних наслідків в її ме&
жах [2, c. 443], так і на ті дії, метою яких не було здійснення певного впли&
ву на ситуацію в межах регулюючої держави але які, проте, здійснюють
такий вплив [3, c. 294]. З іншого боку, такі надзвичайно широкі можливості
здійснення національної юрисдикції відповідно до доктрини впливу є до&
сить спірними, з точки зору міжнародного права. Тому, як наслідок, узго&
дження цієї доктрини з вимогами загального міжнародного права вимагає
введення додаткових критеріїв, що обмежують суб’єктивну дискрецію та
дозволяють застосування національної юрисдикції лише в тих випадках,
які мають досить тісний та об’єктивний зв’язок з регулюючою державою1.

У цьому сенсі досить показовим є підхід, використовуваний в ЄС для
здійснення екстратериторіальної юрисдикції у сфері конкурентного пра&
ва. Хоча в більш ранньому рішенні, винесеному у справі BJguelin [5],
Європейський Суд побічно вказав на доктрину впливу як на можливу
підставу для здійснення екстратериторіальної юрисдикції Співтоварист&
ва, його подальша практика пішла принципово іншим шляхом [5, пар.
10–11]. Історично в конкурентному праві ЄС загалом було застосовано дві
моделі здійснення екстратериторіальної юрисдикції, жодна з яких не
пов’язана з рішенням у справі BJguelin та (принаймні формально) не вико&
ристовує доктрину впливу в якості юрисдикційної бази.

Першою моделлю екстратериторіальної юрисдикції, фактично викори&
станою в конкурентному праві ЄС, є так звана «доктрина єдиного еконо&
мічного утворення» (single economic entity doctrine). Вона була сформуль&
ована в рішенні, винесеному в справі Dyestuffs [6] і виходить з ототожнен&
ня, для цілей поширення юрисдикції, пов’язаних певним рівнем контролю
дочірньої та материнської компаній та їх кваліфікації в якості «єдиного
економічного утворення»2. Завдяки такого роду ототожненню декілька
формально окремих юридичних осіб розглядаються як єдиний суб’єкт для
цілей застосування конкурентного права, через відсутність у дочірніх
(«підконтрольних») компаній можливості самостійно визначати зміст своєї
поведінки на ринку. Відповідно до цієї моделі в тих випадках, коли дочірня
компанія знаходиться в межах Співтовариства (в той час як материнсь&
ка — ні), на неї може бути покладена юридична відповідальність за дії ма&
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1 Щодо критики доктрини впливу див., зокрема: [4, c. 192–193].
2 Подібне ототожнення через взаємовідносини контролю використовується також у концепції
«пов’язаних осіб», якою оперує Закон України «Про захист економічної конкуренції» (див. ст. 1).



теринської компанії, зокрема ті, що вчинені поза межами ЄС1. Відповідно,
з формальної точки зору, ця модель поширює юрисдикцію на суб’єкта
(єдине економічне утворення), який принаймні частково перебуває на те&
риторії регулюючої держави. З іншого боку, в силу специфіки передбаче&
ного нею тесту, ця модель припускає лише досить обмежене застосування,
оскільки вимагає перебування принаймні одного з учасників «єдиного еко&
номічного утворення» на території регулюючої держави.

Пізніша модель, яка запровадила новий юрисдикційний стандарт, була
сформульована в рішенні у справі Wood Pulp I [8]. Ця модель, яка нині є
основною в конкурентному праві ЄС, в якості юрисдикційного базису опе&
рує принципом об’єктивної територіальної юрисдикції. Відповідно до неї
екстратериторіальне застосування конкурентного права ЄС можливе тоді,
коли певна дія (порушення) принаймні частково була реалізована («імпле&
ментована») на території Співтовариства. Незважаючи на аргументи щодо
необхідності та доцільності зміни юрисдикційного стандарту та переходу
до використання, в якості його основи, доктрини впливу2, конкурентне
право Співтовариства, з формальної точки зору, не вийшло за межі прин&
ципу об’єктивної територіальної юрисдикції3.

У конкурентному праві ЄС процес еволюційного розвитку моделі
здійснення екстратериторіальної юрисдикції є не чим іншим, як пошуком
дійового стандарту, що дав би змогу забезпечити достатньо ефективний
захист конкуренції на внутрішньому ринку Співтовариства від негативно&
го впливу ззовні. Водночас у конкурентному праві ЄС пошук такого адек&
ватного стандарту пішов шляхом використання досить поміркованих мо&
делей, які, принаймні формально, залишаються тісно пов’язаними з тери&
торіальною природою юрисдикції держави. Принцип об’єктивної тери&
торіальної юрисдикції, який залишається основним стандартом для
здійснення екстратериторіальної юрисдикції в конкурентному праві ЄС, є
менш спірним, з точки зору міжнародного права, аніж використовувана в
конкурентному праві США доктрина впливу.

Концептуально відмінність між доктриною впливу та принципом
об’єктивної територіальної юрисдикції полягає в природі та характері
зв’язку, необхідного для здійснення екстратериторіальної юрисдикції на
підставі кожної з цих моделей. Доктрина впливу припускає здійснення
юрисдикції вже тоді, коли певна дія пов’язана з регулюючою державою
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1 В якості інших прикладів застосування доктрини єдиного економічного утворення див.: [7, 11]
2 Див. позицію Генерального Адвоката Дармона, висловлену ним при розгляді справи Wood Pulp
(Opinion of Mr Advocate General Darmon delivered on 25 May 1988 in Joined cases 89, 104, 114, 116, 117
and 125 to 129/85) [8].
3 Принцип об’єктивної територіальної юрисдикції в конкурентному праві ЄС перетворився на мо;
дель, що наближається за своїм методологічним апаратом до доктрини впливу, зокрема в частині тлу;
мачення критерію «імплементації» правопорушення на території ЄС, сформульованого безпосеред;
ньо в рішенні Wood Pulp. Цей стандарт досить широкий і потенційно припускає кваліфікацію право;
порушення як «імплементованого» на території ЄС навіть тоді, коли дія, фактично вчинена на тери;
торії ЄС, має досить віддалений зв’язок з відповідним правопорушенням.
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лише в силу «впливу», який вона здійснює на ситуацію в межах території
регулюючої держави. В свою чергу, принцип об’єктивної територіальної
юрисдикції вимагає, аби принаймні частина дії, щодо якої здійснюється
екстратериторіальна юрисдикція, була здійснена на території регулюючої
держави. В цьому сенсі принцип об’єктивної територіальної юрисдикції
передбачає вужче коло можливих випадків здійснення екстратери&
торіальної юрисдикції, проте він також вимагає більш тісного зв’язку між
дією, щодо якої здійснюється юрисдикція, та регулюючою державою.

Водночас на практиці досить чітке концептуальне розрізнення між
стандартами цих двох моделей значною мірою було нівельоване. З одного
боку, ст. 101 (колишня ст. 81) Договору про функціонування ЄС забороняє
вчинення дій, що «можуть вплинути» на ситуацію на внутрішньому ринку
ЄС і в цьому сенсі імпліцитно вводить критерій впливу до складу правопо&
рушення в сфері конкурентного права та, як наслідок, до контексту юрис&
дикційного аналізу [9, р. 205]. З іншого боку, в рішенні, винесеному у
справі Gencor [10], принаймні в такому специфічному сегменті конкурент&
ного права ЄС, як правила, що регулюють здійснення злиттів та погли&
нань, обсяг доктрини об’єктивної територіальної юрисдикції було істотно
розмито. В цьому рішенні Суд (формально застосовуючи стандарт Wood
Pulp) визнав, що поширення екстратериторіальної юрисдикції Співтова&
риства щодо здійсненого за його межами злиття, з точки зору міжнарод&
ного права, виправдане вже тоді, коли «можна передбачити, що [таке]
пропоноване злиття матиме безпосередній та значний вплив в межах
Співтовариства» [10, пар. 90]. У такий спосіб у Gencor стандарт об’єктив&
ної територіальної юрисдикції в розумінні Wood Pulp, що вимагав «імпле&
ментації» правопорушення, було трансформовано в модель, близьку за
своїм змістом та обсягом до доктрини впливу.

Ці тенденції можуть бути певною мірою використані для організації
практики екстратериторіального застосування конкурентного права Ук&
раїни. Ст. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» поши&
рює його застосування на всі дії, що «впливають чи можуть вплинути на
економічну конкуренцію на території України». Як видно, це правило опе&
рує доктриною впливу в якості основного юрисдикційного стандарту і доз&
воляє здійснення екстратериторіального застосування конкурентного
права за наявності певного «впливу» (фактично здійсненого чи потенційно
можливого) дії на конкуренцію в межах національного ринку, але не вима&
гає здійснення (навіть часткової) такої дії на території України.

З іншого боку, стандарт екстратериторіальної юрисдикції у конкурент&
ному праві ЄС виходить з тлумачення ст. 101 Договору, що, як і ст. 2 Зако&
ну України «Про захист економічної конкуренції», застосовується щодо
дій, які «мають вплив» на конкуренцію на внутрішньому ринку Співтова&
риства. Ця практика, принаймні потенційно, дає змогу застосувати в кон&
курентному праві України стандарт екстратериторіальної юрисдикції,
який оперує принципом об’єктивної територіальної юрисдикції. Адже ця
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концепція є більш придатною для уникнення юрисдикційних конфліктів, з
точки зору міжнародного права. Водночас ця модель є досить широкою
для того, аби поширити дію національного конкурентного права на
більшість випадків, які насправді можуть мати шкідливий вплив на конку&
ренцію в межах внутрішнього ринку України.

1. The Case of the SS «Lotus» (France v. Turkey), Judgment No. 9 of 7 September 1927, (1928)

P.C.I.J. Reports Series A. No. 10.

2. United States v. Aluminum Co. of America (Alcoa), 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945).

3. Van der Esch B. Some Aspects of ‘Extra;Territorial’ Infringement of EEC Competition Rules //

Antitrust and trade policy in the United States and the European Community: 1985 (12th)

Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute (B. Hawk ed.). — New York:

Matthew Bender Publishing, 1986. 

4. Gerber D. Beyond Balancing: International Law Restraints on the Reach of National Laws //

Yale Journal of International Law. — 1984;85. — Vol. 10.

5. Case 22/71 BJguelin v GL Import Export // European Court Review. — 1971.

6. Case 48/69 Imperial Chemical Industries Ltd. v Commission of the European Communities

(Dyestuffs) // European Court Review. — 1972.

7. Case 6/72 Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission of

the European Communities // European Court Review. — 1973.

8. A. Ahlstrom Osakeyhtio and others v Commission of the European Communities // European

Court Review. — 1988.

9. Whatstein L. Extraterritorial Application of EC Competition Law — Comments and

Reflections // Israeli Law Review. — 1992. — Vol. 26.

10. T-102/96 Gencor Ltd v Commission of the European Communities // European Court

Review. — 1997.

11. Joined cases 6 and 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano SpA & Commercial Solvents Corp. v.

E.C. Commission // European Court Review. — 1974.

ППееттрриикк  ВВааддиимм  ООллееккссааннддррооввиичч,,
аспірант економіко
правового факультету
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

ППееттрриикк  ССввііттллааннаа  ППееттррііввннаа,,
кандидат біологічних наук, 
Інститут екологічної освіти Нідерландів 

РРооззввииттоокк  ззааккооннооддааввссттвваа  ЄЄСС
щщооддоо  ррооззммііщщеенннняя  ппррооддууккттіівв  ххааррччуувваанннняя,,  
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У країнах ЄС є закони щодо розміщення на ринку продуктів харчування, які
містять генетично модифіковані організми (ГМО). Ці продукти і добавки повинні
маркуватися як ГМ, щоб їх вибір споживачами був свідомим. Але існує пробле&
ма змішування ГМО, походження яких невідоме. Про те, як регулює такі питан&
ня законодавство ЄС, і йдеться в статті.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: свобода вибору споживачів, генетично модифіковані орга&
нізми, non&ГMO, сертифікація продукції.
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У дебатах про генні технології всі сходяться на тому, що необхідно до&
тримуватися принципу свободи вибору для споживачів. Для того, щоб ре&
алізувати виробництво продуктів з і без ГМО, слід на різних стадіях ви&
робництва вжити необхідних заходів. Які саме заходи необхідно вжити,
залежить щоразу від різних факторів. Важливо, щоб при цьому головни&
ми були бажання і сподівання споживачів.

Свобода вибору для споживачів є однією із центральних тем у
суспільному обговоренні генних технологій в харчовій промисловості. Цю
гарантію всі сторони вважають передумовою введення ГМО до продуктів
харчування. На державному рівні це проявляється здебільшого в прий&
нятті правил щодо маркування.

Поряд зі свободою вибору для споживача важлива також свобода вибо&
ру для виробника. Якщо не будуть запропоновані продукти з або без ГМО
домішок, то врешті не буде і вибору для споживачів.

Загалом немає нічого неможливого в тому, що продукти, які не містять
ГМО, з часом будуть витіснені внаслідок безконтрольного розповсюджен&
ня ГМ продуктів та змішування ГМ і не ГМ компонентів при виробництві,
зберіганні та перевезеннях. Питання про вжиття відповідних заходів
неодноразово порушувалося споживчими та природоохоронними органі&
заціями. 

Аналіз останніх досліджень показав, що в Євросоюзі ще існує мора&
торій на розповсюдження ГМ продуктів. Для цього необхідно одержати
дозвіл на основі Директиви ЄС 2001/18 [1], яка вимагає всебічного
дослідження такого продукту на предмет безпечності його для навколиш&
нього середовища і здоров’я людини. В очікуванні домовленості про безпе&
ку, етикетування і прозорість деякі члени ЄС вже декілька років відмов&
ляються видавати такі дозволи. Тому що ці держави в ЄС становлять
блокуючу меншість, з 1998 р. немає нових дозволених ГМО. Мораторій не
означає, що ЄС не може імпортувати ГМ продукти. Стійка до гербіцидів
соя від компанії Монсанто вже була допущена до 1998 р. Три ГМ сорти
кукурудзи [2] дозволено вирощувати в ЄС. Для четвертого ГМ сорту куку&
рудзи і трансгенного насіння ріпаку [3] видано дозвіл на імпорт і викорис&
тання в харчових продуктах і тваринних кормах [4].

Нині серед країн ЄС лише в Іспанії вирощується трансгенна кукурудза
в комерційних цілях. Врожай використовується в якості корму для тварин
на місцевих фермах.

ГМ інгредієнти, які не містять життєздатних ГМО, не підпадають під
названі правила, і тому мораторій тут не діє, якщо йдеться про викорис&
тання добавок у продуктах харчування. Не дозволено імпортування таких
добавок без відповідного дослідження на безпечність. Але у дослідженнях
щодо навколишнього середовища немає необхідності. Це стосується, на&
приклад, семи трансгенних варіантів насіння капусти, з яких виробляють
рафіноване масло.
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ГМ речовини для годівлі тварин можуть також без попереднього
дослідження ЄС поступати на ринок. Лише Голландія досі використовує
добровільні дослідження на предмет безпеки для годівлі тварин ГМО.

У світі постійно зростає попит на ГМ складові для харчової індустрії.
У 2001 р. ГМ соя становила 63 % усіх посівів сої в світі, а ГМ кукурудза —
19 %. ГМ культури вирощуються насамперед у США, Аргентині (соя, ку&
курудза) і в Канаді (насіння капусти). Врожай і похідні продукти харчу&
вання цих культур експортуються у всі країни світу, де вони використову&
ються в якості складових у виробництві продуктів харчування та кормів
для тварин.

Чи слід відмінити мораторій? В світлі назріваючого торгового
конфлікту із США і застережень щодо гальмування розвитку Європейсь&
ка комісія схиляється до відміни нових норм допуску по критеріях безпеч&
ності для навколишнього середовища.

Прийняттям законів про ГМ продукти і корми для тварин, прозорість
маркування європейські міністри сільського господарства і охорони при&
роди зробили серйозний крок вперед у 2002 р. Крім того, вони повинні бу&
ли прийняти правила моніторингу щодо впливу цих продуктів на здоров’я
у тривалій перспективі. У будь&якому разі доведеться рахуватися з тим,
що мораторій буде відмінено і що в ЄС дедалі в більших обсягах виробля&
тимуться ГМ продукти.

Відповідно до прийнятих в ЄС пропозицій всі ГМ продукти або ГМ
складові в продуктах харчування повинні бути вказані на етикетці.
У зв’язку з тим, що буде практично неможливо уникнути певного непе&
редбаченого перемішування ГМ складових зі складовими без ГМО, буде
певною мірою допущена така можливість. Європейське міністерство
сільського господарства встановило максимально допустиме підмішуван&
ня на рівні 0,9 %. Перевищення цієї норми означатиме, що продукт або
інгредієнт має позначатися як ГМО.

Практично на всіх стадіях виробництва продуктів харчування може ви&
никнути перемішування. При виробництві посівного насіння або при виро&
щуванні може відбутися перемішування і, як наслідок, опилення з ГМ
пилком або при зберіганні ГМ насіння. Під час збору врожаю, його
зберігання, перевезення і обробки може відбутися перемішування ГМ
залишків у сховищах, вантажному транспорті, вагонах, корабельних трю&
мах або в інших механізмах. У багатьох випадках таке перемішування
практично неминуче.

В перспективі не вдасться позбутися проблеми перемішування. У бага&
тьох випадках проблема перемішування може бути вирішена через вибір
складових із країн Євросоюзу. Таким чином, європейська харчова
індустрія зможе довести використання інгредієнтів без ГМО, позаяк буде
використовуватися кукурудза, вирощена в ЄС. У випадку із соєю навряд
чи можна говорити про вирощування в ЄС, хоча харчові підприємства змо&
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жуть вибирати для використання інші рослинні масла або білки. Не зовсім
зрозуміло, як це буде відбуватися. Різні підприємства стверджують, що не
використовують ГМ складові, але незрозуміло, на чому базуються такі
твердження. 

В результаті аналізу чинних вимог до маркування доведено, що марку&
вання обмежені ГМ складовими, походження яких відомо. Вимоги щодо
маркування ГМ складових, походження яких невідоме, ще не прописані.

Доти, доки нові правила ще не вступили в силу, кожний виробник може
користуватися своїми нормами для частини інгредієнтів. Тому відсутня
така необхідна ясність для споживача. Якщо буде дозволено вирощування
ГМ продукції в ЄС, виникне нова ситуація, сучасна стратегія не працюва&
тиме.

Можливості, необхідні для розділення ГМО і нон&ГМО, залежать від
типу ГМО, довжини ланцюга виробництва і можливості запобігти змішу&
ванню ГМО і нон&ГМО. Це досліджено «DLV Груп» і «SGS Агро&контроль».
Вони вивчили три виробничих ланцюги: сої, цукру і томатів.

Європейська комісія прийняла пропозицію щодо встановлення макси&
мально допустимого домішування для посівного матеріалу. Максимально
допустима норма залежить від типу культури: для сої — 0,7 %; кукуруд&
зи, цикорію, томатів і картоплі — 0,5 %; для насіння ріпаку і бавовни (хре&
стоцвітні, пилок яких розповсюджується на великі відстані) — 0,3 %. Ор&
ганізації з охорони природи і організації споживачів вимагають для
посівних і для «горшкових» культур додержуватися низьких меж домішу&
вання (0,1 %).

На початку 2009 р. з’явився стратегічний документ Європейської
Комісії про біологічні дослідження і біологічні технології. Один з пунктів
цього документа стосується необхідності й можливих варіантів вжиття
сільськогосподарських заходів, спрямованих на стійку консистенцію про&
дуктів звичайного і біологічного сільського господарства з ГМ культурами. 

Для контролю в стадіях виробництва можуть бути використані такі ме&
тоди:

— свідоцтво про чистоту від ГМО, в якому постачальник заявляє про
те, що складові або кінцевий продукт не є ГМО;

— свідоцтво про оригінал, наприклад: дана партія сої поставлена з Бра&
зилії, де заборонено вирощування ГМО;

— спеціальне свідоцтво, яке стосується певної партії продукту, вільно&
го від ГМО і яке базується на аналізі ДНК;

— Non&GMO supply chain сертифікат. Цей сертифікат є свідченням
реєстрації партії інгредієнтів, напівфабрикатів, вільних від ГМО. Ця сис&
тема використовується на різних стадіях виробництва харчового продук&
ту. Вона може включатися в будь&який момент до стадії виробництва,
якщо ГМО&ідентичність може бути визначена.
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— повністю задокументована Identity Preservation (IP) system. Ця сис&
тема включає всі заходи і процеси вирощування, транспортування, оброб&
ки. В такий спосіб споживач буде поінформований про джерела походжен&
ня й ідентифікацію складових (інгредієнтів). Реєстрації і процедури вста&
новлюються раніше для всіх ланок у ланцюгу і контролюються незалежно.
Отже, ідентичність чистоти від ГМО кожної складової, напівфабрикату чи
кінцевого продукту гарантується тим, що всі інгредієнти одержані через
систему ІР.

Яка би система реєстрації або контролю не використовувалася, її
надійність є базовою для довіри споживачів. Очікується, що більшість спо&
живачів розумітиме неминучість домішування і баланс між вимогами, які
висуває виробництво, можливістю контролювати їх виконання й ціною,
яку все це спричинить. Але не відомо точно, як споживачі про це судити&
муть, позаяк у цій сфері ще не було проведено досліджень. Врешті свобо&
да вибору мусить відповісти сама за себе. Тому відповідь на ці питання ба&
жана перед тим, як будуть розроблятися додаткові заходи, спрямовані на
розділення ГМО і нон&ГМО&складових харчових продуктів.
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Проаналізовано еволюцію формування договірно&правових і політичних за&
сад співробітництва України і ЄС з метою вироблення спільних дій на шляху
зближення правових систем.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  зближення правових систем, адаптація права, правова інтег&
рація.

Європейський вибір об’єктивно вимагає від України виважених і
послідовних кроків щодо вдосконалення та гармонізації національного за&
конодавства із законодавством Європейського Союзу та країн&членів, які
входять до його складу. Тому в нормотворчій діяльності держави впро&
довж останніх десятиліть з’явився такий напрям, як адаптація (від лат.
adaptatio — пристосовувати) та імплементація (від лат. implere — напов&
нювати, досягати, виконувати, здійснювати) [1, с. 41]. При цьому механізм
імплементації міжнародно&правових норм включає сукупність правових
та інституційних засобів, що використовуються суб’єктами міжнародного
права на міжнародному та національному рівнях. Міжнародна система
імплементації включає створені на підставі міждержавних угод універ&
сальні, регіональні та локальні міжнародні організації, спеціалізовані ус&
танови та їх допоміжні органи. За їх допомогою стає важливим об’єднання
зусиль держав та міжнародних організацій у реалізації норм міжнародно&
го права. 

У вітчизняній науці дана проблема активно розробляється. Останнім
часом з’явилася низка цікавих публікацій, зокрема статті у фундамен&
тальному збірнику «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспек&
тиви розвитку» [2], монографія Л. А. Луць «Європейські міждержавні
правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України
(теоретичні аспекти)» [3], монографія В. Т. Маляренка «Перебудова
кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: те&
орія, історія і практика» [4] та інших, в яких з’ясовуються юридична при&
рода європейських міждержавних правових систем та їх роль у забезпе&
ченні структуризації регіонального соціального простору, а також особли&
вості інтеграції сучасної правової системи України з ними.

Аналіз сучасного стану розвитку європейських інтеграційних процесів
і участі в них України неможливий без урахування історії розвитку ідеї
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об’єднання Європи та основних теоретичних підходів, що були започатко&
вані та розвивалися протягом декількох століть європейської історії. Тому
вивчення різних аспектів та форм існування європейської ідеї має важли&
ве значення для розуміння суті всіх сучасних теорій та концепцій створен&
ня об’єднаної Європи, а також практичних заходів щодо їхньої реалізації.
В умовах, коли в ЄС відбувається пошук стратегічних шляхів розвитку,
трансформації внутрішньої структури та географічного розширення че&
рез приєднання нових членів, теоретичне визначення майбутнього Євро&
пейського Союзу знову перетворилося на актуальне завдання для
політичних еліт та наукового співтовариства.

Україна після проголошення незалежності веде пошук власного місця в
євроінтеграційних процесах. Важливим досягненням на цьому шляху є
формування договірно&правових, організаційних і політичних засад
співробітництва з ЄС. Базовим документом, який визначив правовий ме&
ханізм двостороннього економічного, соціального й культурного
співробітництва, розвитку політичного діалогу, стала Угода про партнер&
ство і співробітництво між Україною і ЄС (УПС) [5, с. 74–76]. Після набут&
тя чинності УПС було сформовано інституційний механізм двосторонньо&
го співробітництва на різних рівнях — від найвищого до експертного.

Водночас зберігається асиметричність у підході сторін до кінцевої мети
розвитку співробітництва між Україною і ЄС. На відміну від України, яка
оголосила входження до ЄС стратегічною метою державної політики, в
офіційних документах ЄС не висловлювалася точка зору щодо членства
України в цій організації. Спільна позиція ЄС щодо України зводилася до
підтримки розвитку демократії та економічного реформування, поглиб&
лення економічної взаємодії. Вона засвідчила визнання європейських
прагнень України з боку країн&членів ЄС, а також розширила можливості
впливу двостороннього співробітництва на зовнішню політику і політику
безпеки, розвиток юстиції і внутрішніх справ.

Ефективним стимулом для радикальних змін у цьому напрямі держав&
ної політики став вступ України до Ради Європи у 1995 р., коли вона взяла
на себе досить відповідальні зобов’язання перед міжнародною спільнотою,
в тому числі такі, що стосуються предмета даного дослідження. З метою
вирішення нагальних проблем Указом Президента України № 615/98 від
11.06.1998 р. було затверджено Стратегію інтеграції України до Євро&
пейського Союзу. Відповідно Кабінет Міністрів України своєю Постановою
від 16.08.1998 р. затвердив Концепцію адаптації законодавства України до
законодавства ЄС. З метою координації діяльності органів виконавчої вла&
ди щодо забезпечення виконання євростратегічних намірів України По&
становою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1773 за&
тверджене Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства
України до законодавства ЄС [6, с. 375].
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Наприкінці 1990&х років відбувся процес переосмислення концептуаль&
них і тактичних прорахунків, допущених Україною на євроінтеграційному
шляху. Утвердилося реалістичне усвідомлення того, що період адаптації
України до правових і політико&економічних вимог ЄС буде довготрива&
лим процесом. Невідповідність розвитку демократичних інституцій і стану
громадянського суспільства європейським стандартам, низький рівень
економічного розвитку, ВВП і доходів на душу населення, повільні темпи
реформ, які до того ж були недостатньо скоординовані із завданнями євро&
пейської інтеграції, та інші прорахунки суттєво віддалили перспективу не
тільки повного, а й асоційованого членства України в Євросоюзі.

Стало цілком очевидним, що лише проведення глибоких реформ,
послідовна демократизація суспільства можуть кардинально змінити цю
негативну тенденцію і матеріалізувати гасло руху в Європу. З цією метою
14 вересня 2000 р. був прийнятий Указ Президента України «Про Програ&
му інтеграції України до Європейського Союзу» [7]. Програма стала голо&
вним виразником загальної стратегії держави на шляху наближення Ук&
раїни до ЄС за всіма напрямами співробітництва, і зокрема у правовій
сфері. Отже, надалі цей процес став більш керованим і передбачуваним.

Необхідно зазначити, що сучасне правознавство в основному визначи&
ло сутність загального підходу до цієї проблеми з боку вітчизняних зако&
нодавців, науковців і громадськості. Не заперечуючи нагальної необ&
хідності вивчення функціонування сучасних правових систем з метою
використання позитивного досвіду при формуванні правової системи Ук&
раїни, більшість дослідників вважає, що динамічний розвиток міждержав&
них правових систем, розширення простору взаємодії національних пра&
вових систем між собою та з міжнародними системами потребує насампе&
ред ефективного механізму, який би врахував узгоджені способи такої
взаємодії, сприяв гармонійному функціонуванню вказаних систем у єди&
ному правовому просторі. Для забезпечення такого стану особлива увага
повинна приділятися створенню правового механізму взаємодії міжнарод&
ного та національного права. Такий механізм наявний у арсеналі
порівняльного правознавства — напряму досліджень, який визначає ха&
рактеристику основних правових систем, межі їх поширення і взає&
мовпливу, спільне й відмінне у вирішенні різних суспільних проблем [2].

У порівняльному правознавстві термін «правовий механізм взаємодії»
означає два підходи до конкретних порівняльно&правових дій: норматив&
них та функціональних. При нормативному (формально&юридичному)
порівнянні вихідною точкою є подібні, як правило, в межах відповідних
галузей права, норми, правові інститути, конкретні нормативно&правові
акти, їх зміст, сфера суспільних відносин, яку вони регулюють. При цьому
порівняння відбувається від норми права до відповідних суспільних відно&
син [8, с. 251].

У ході функціонального порівняння спочатку визначається певна
соціальна проблема (наприклад, захист від катувань та жорстокого повод&
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ження із засудженими), а потім відшукується комплекс правових норм або
інститутів, які їх вирішують (відповідно до зазначеної вище проблеми:
ст. 19 Конвенції ООН проти катувань або Європейський Суд з прав люди&
ни та ін.). При цьому, на відміну від нормативного підходу, досліджується
не стільки зміст конкретних норм права, скільки умови та ефективність
застосування правил поведінки, встановлених відповідними нормами та
інститутами. У цьому випадку порівняння відбувається від певного
соціального факту до засобів і умов його правового регулювання.

Ще одна особливість, яку необхідно враховувати, приступаючи до
порівняльного аналізу: для порівняльно&правового дослідження немає
значення, скільки систем воно охоплює. Об’єктом дослідження можуть бу&
ти як дві системи чи їх окремі складові, так і світова правова система в
цілому. Все залежить від мети, поставленої перед конкретним досліджен&
ням. Єдиною умовою є співвідносність об’єктів, які порівнюються.

Отже, юридичний зміст основних принципів міжнародного права
закріплює зобов’язання кожної держави виконувати свої міжнародно&
правові зобов’язання, а засоби реалізації цих зобов’язань визначаються
національним правом, якщо інше не випливає з міжнародно&правової нор&
ми. У ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.
(ратифікована Україною 13 червня 1986 р.) закріплено принцип добро&
совісного виконання державою своїх міжнародних зобов’язань, так званий
принцип pacta sunt servanda. Учасники договорів не можуть послатися на
положення свого внутрішнього права для виправдання невиконання дого&
вору (ст. 26, 27). Таким чином, ці положення є нормативно закріпленим
правилом міжнародного права, яке свідчить про пріоритет міжнародно&
правових норм над нормами національного права.
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ССууххаанноовваа  ДДааррііяя  ССееррггііїїввннаа,,
старший викладач
Одеського державного університету внутрішніх справ

ООссооббллииввооссттіі  ввииккооррииссттаанннняя  ппррееззууммппцціійй  
вв  ггааллууззіі  ппрраавв  ллююддииннии

Аналізуються проблемні моменти, пов’язані з існуванням презумпцій, які
містяться у міжнародно&правових документах у галузі прав людини. Виявлено
закономірності та класифіковано правові презумпції в галузі прав людини. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: презумпція невід’ємності прав людини, тягар доказування,
презумпція знання закону.

У процесі правового регулювання правовим презумпціям належить
особлива роль. Будучи нетиповими правовими приписами, презумпції до&
помагають зрозуміти значущість інших правових приписів і є посередни&
ком серед норм права. Правові презумпції визнані в багатьох правових си&
стемах та активно використовуються правниками багатьох країн. Серед
вчених, які займалися дослідженням презумпцій, можна виділити
В. К. Бабаєва, Є. Ю. Ведєнєєва, В. В. Вітрянського, Н. С. Караніну,
О. А. Кузнєцову, В. А. Ойгензіхта, Ю. О. Сєрікова, І. В. Сухініну, Ж.&М. Гро&
ссена та інших дослідників. Презумпції у праві справляють суттєвий
вплив на суспільні відносини шляхом реалізації своїх функцій та завдань
соціально нормативного регулювання. 

Серед актуальних, але недостатньо висвітлених питань у правовій на&
уці проблема презумпцій у галузі прав людини. Проблема дослідження
презумпцій у міжнародно&правових документах має теоретичне і прак&
тичне значення, оскільки права людини являють собою особливу галузь
права, тому що в них концентруються головні цінності людства, такі. як,
життя, свобода, гідність. 

Практично всі документи з прав людини, прийняті в рамках ООН, пря&
мо чи опосередковано виходять з презумпції про універсальність прав лю&
дини, їх неподільність та однакову значущість [1, с. 25]. В цьому контексті
І. В. Сухиніна робить висновок про те, що правовий статус особи ґрун&
тується на презумпції невід’ємності прав і свобод людини [2, с. 96]. Вста&
новлення презумпції невід’ємності прав і свобод людини особливо важли&
ве, оскільки властивість невідчужуваності означає неможливість непра&
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вомірного позбавлення володіння таким правом. Вся суть невідчужува&
ності прав людини полягає в тому, що ні письмова, ні усна, ні мовчазна
відмова якоїсь людини від своїх природних прав не має жодних юридич&
них наслідків, бо ніхто іншій не може бути їх власником. Стаття 1 Загаль&
ної Декларації прав людини проголошує, що «всі люди народжуються
вільними і рівними в своїй гідності і правах». Дане формулювання заснова&
не на високому ступені вірогідності припущення, що кожна людина при
народженні набуває найважливіших елементів загальнолюдських ціннос&
тей, що становлять внутрішню структуру особи, — природні права і свобо&
ди, властиві соціальній природі людини, які необхідні для людського існу&
вання. 

Стрижнем концепції природного права і прав людини є невід’ємна, вро&
джена людська гідність, що випливає із самої суті людства. Права людини
не можуть гарантувати справедливості чи добробуту, проте вони захища&
ють від приниження гідності. Людська гідність, як багатоаспектна цінність
людини, глибоко проникла у зміст права. Дані підходи знайшли відобра&
ження і в правових позиціях Європейського Суду з прав людини, і у влас&
них судженнях окремих суддів. У рішенні по справі S.W. проти Об’єднано&
го Королівства від 22 листопада 1995 р. Суд відзначив, що суттю Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.
є повага свободи та гідності особи. В особливій думці по справі Коссі проти
Об’єднаного Королівства суддя З.К. Мартенс наголосив, що повага гідності
та свободи людини — це основний принцип у галузі прав людини, який ле&
жить в основі різних конкретних прав, прописаних в Європейській кон&
венції [3]. 

Презумпція невизнання зворотної сили закону. Під зворотною силою
закону в правовій науці розуміють поширення дії закону на всі ті життєві
випадки та правовідносини, які мали місце до вступу його в силу. 

Припущення щодо недопустимості зворотної сили законів, сформульо&
ване положеннями Загальної декларації прав людини 1948 р., означає, що
«не може накладатися покарання більш тяжке, аніж те, яке могло бути за&
стосоване в той час, коли злочин був вчинений». У свою чергу, статтею 15
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. закріпле&
но, що «ніхто не може бути визнаний винним у здійсненні якого&небудь
карного злочину внаслідок якої&небудь дії або упущення, яке, згідно чин&
ного в момент його здійснення внутрішньодержавного законодавства або
міжнародного права, не було кримінальним злочином». 

Презумпція, що аналізується, дуже цікава тим, що з міркувань загаль&
ного блага зі сфери її дії можуть виводитися виключні випадки, які перед&
бачають пом’якшення відповідальності за певні діяння або ж взагалі її
скасування. Така зміна ситуації обґрунтовує і зміну презумпції. Виражен&
ням цього стає «зворотна» презумпція — презумпція зворотної сили зако&
ну, що покращує становище особи, яка полягає в припущенні, згідно з
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яким закон, що відміняє або пом’якшує юридичну відповідальність,
завжди має зворотну силу. Такі винятки прийняті всіма цивілізованими
державами та закріплені в статті 15 Міжнародного пакту про грома&
дянські та політичні права 1966 р. 

Презумпція свободи пересування і вибору місця проживання.
У статті 13 Загальної декларації прав людини 1948 р. вперше було
закріплено право людини на свободу пересування і вибір місця проживан&
ня. Вона стала основою для розробки європейських стандартів свободи пе&
ресування і вибору місця проживання [4, с. 101]. У статті 12 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права говориться: «Кожному, хто за&
конно перебуває на території будь&якої держави, належить, в межах цієї
території, право на вільне пересування та свобода вибору місця прожи&
вання». 

Свобода пересування та вибір місця проживання на території будь&якої
держави, в якій людина перебуває на законних підставах, являє собою од&
не з найважливіших особистих прав, яке прямо чи непрямо гарантується
в ряді документів Ради Європи та підтверджується в рішеннях Євро&
пейського Суду з прав людини. Згідно з практикою Європейського Суду з
прав людини держава має право встановлювати правила, що визначають
критерії законності перебування іноземців на території країни. У випадку
порушення встановлених правил можлива втрата статусу законного пере&
бування, що може потягти за собою і втрату свободи пересування. До тако&
го висновку Європейська Комісія дійшла при розгляді скарги Парамана&
фан проти Федеративної Республіки Німеччини [5]. 

Презумпція добросовісності особи. Виходячи з дотримання невідчу&
жуваних природних прав людини, держава визнає загальну добро&
совісність громадян. Особистість є індивідуумом, який має набір мораль&
них та інтелектуальних властивостей, що відповідають загальноприйня&
тим моральним стандартам. Виходячи з викладеного, презюмується факт,
що люди законослухняні і в силу своєї розумності та власної поваги своєї
особистості. Тому загальною основою презумпції, що розглядається, є при&
пущення про високий ступінь імовірності добросовісності кожної особи,
яка до спростування не повинна і не може братися під сумнів — в цьому
суть моральної презумпції добросовісності особистості [2, с. 111–112].

Однак у правовій теорії відсутнє єдине розуміння та визначення понят&
тя добросовісності. Так, австралійський вчений Люк порівнює добро&
совісність зі «справедливістю, чесною поведінкою, розумним стандартом
чесного ведення справ, порядністю, розумністю, порядною поведінкою, за&
гальним етичним сенсом, розумністю, духом солідарності, суспільними
стандартами справедливості, а також з фактичною чесністю» [6, с. 160].
Російський дослідник В. Ємельянов розглядає добросовісність наступним
чином: особу слід вважати добросовісною в тому випадку, коли вона діє без

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 2

8888



умислу завдати шкоду іншій особі, а також не допускає легковажності (са&
мовпевненості) та недбалості щодо можливого заподіяння шкоди [7, с. 91]. 

Недобросовісність громадянина, тобто спростування презумпції добро&
совісності, в публічному праві виражається у встановленні та визнанні її
вини в особливій процесуальній процедурі з попереднім врахуванням
припущення невстановлення її винуватості. В зв’язку з цим презумпція
невинуватості може розглядатися як наслідок загальної презумпції доб&
росовісності особистості. 

Щодо презумпції невинуватості, то її витоки можна знайти у римсько&
му праві. Однак уперше її сформулював Чезаре Бекарія в книзі «Про
злочини і покарання». Першим нормативним актом, в якому закріплено
презумпцію невинуватості, є Французька Декларація прав людини і гро&
мадянина 1789 р.

Нині презумпція невинуватості визначена у багатьох міжнародно&пра&
вових документах. Так, згідно з пунктом 1 статті 11 Загальної декларації
прав людини «кожна людина, звинувачена у скоєнні злочину, має право
вважатися невинуватою доти, доки її вина не буде встановлена в законно&
му порядку шляхом гласного судового розгляду, при якому забезпечують&
ся всі можливості для її захисту». Пункт 2 статті 14 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права встановлює: «Кожен обвинувачений в
кримінальному злочині має право вважатися невинуватим, доки вина йо&
го не буде доведена згідно із законом». Таким же чином ця презумпція ви&
кладена в пункті 2 статті 6 Європейської конвенції про захист прав люди&
ни і її основних свобод. 

Відмінності у формулюваннях презумпції невинуватості, що містяться
в Декларації і в Пакті, зумовлюють  і відмінності в способах або процеду&
рах її спростування. Згідно з Декларацією презумпція невинуватості може
бути спростована тільки в результаті судового розгляду. З визначення
презумпції невинуватості, що міститься в Пакті й Конвенції, випливає, що
вона може бути спростована й іншим встановленим законом способом. При
цьому заборонено офіційно оголошувати кожну особу винуватою і поводи&
тися з нею, як зі злочинцем, до моменту набуття обвинувальним вироком
законної сили. На це звертає увагу і Європейський Суд з прав людини [8].
Вказана презумпція являє собою одну із найважливіших гарантій недо&
торканності особи, забезпечення її прав і свобод. Даний інститут має на&
самперед  соціально&політичну природу, оскільки з’являється на певному
етапі розвитку суспільства, коли різко постає питання про захист прав і
свобод людини і громадянина [9, с. 327].  

Презумпція знання закону — одна з перших презумпцій у праві.
Досліджуючи презумпцію знання закону в міжнародно&правових доку&
ментах про права та свободи людини, треба зазначити, що дане правове
припущення знайшло відображення в Декларації про права та обов’язки
окремих осіб, груп та органів суспільства, прийнятій 9 грудня 1998 р. Так,
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стаття 14 Декларації проголошує, що держава несе відповідальність за
прийняття законодавчих, судових, адміністративних або інших належних
заходів з метою сприяння розуміння всіма особами, що перебувають під її
юрисдикцією, своїх громадянських, політичних, економічних, соціальних
та культурних прав. Далі в п. 2 статті, що розглядається, детально перера&
ховані ці заходи: а) публікацію та поширення національних законів та
положень, а також основних міжнародних договорів про права людини, що
застосовуються; б) повний та рівний доступ до міжнародних документів у
галузі прав людини, включаючи періодичні доповіді держави органам, за&
снованим на підставі міжнародних договорів про права людини, учасника&
ми яких вона є, а також стислі звіти щодо обговорень та офіційні доповіді
цих органів.

Завдяки даній категорії кожен суб’єкт, що порушив норму права, виз&
нається таким, що знає чинне законодавство. Правило «незнання закону
не звільняє від відповідальності» є висновком із беззаперечної правової
презумпції знання закону і має особливості свого застосування у випад&
ках, коли законом прямо встановлений спеціальний порядок ознайомлен&
ня суб’єкта з нормами права. Величезне значення даної презумпції поля&
гає в тому, що вона служить важливим засобом забезпечення державної
дисципліни і правопорядку і одночасно є однією з юридичних гарантій
прав і свобод громадян. Для взаємовідносин особи і держави потрібне
знання та розуміння громадянами своїх прав та обов’язків і вміння ними
користуватися. Жити та здійснювати трудову діяльність у конституційній
державі неможливо без знання законів, що виражають та визначають цілі
суспільства, гарантії прав та свобод громадян, межі дозволеної та не доз&
воленої державою поведінки в інтересах суспільства.

Отже, презюмування факту визнання прав та свобод невідчужуваними
має важливе гуманістичне значення, що втілило багатовіковий світовий
досвід, характеризується сталістю. Правові презумпції в галузі прав лю&
дини і громадянина є основою доктрини, що визнає суб’єктом прав та сво&
бод індивідуально кожну людину, і містять юридичні висновки, що
відповідають загальновизнаним демократичним стандартам прав та сво&
бод людини і громадянина. 
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ШШууллььцц  ООккссааннаа  ААннааттооллііїїввннаа,,
здобувач Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

ГГееннееззиисс  ссууччаассннооїї  ддооккттррииннии  ппрраавв  ддииттииннии  
уу  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїннаахх::  
ккооннссттииттууццііййнноо

ппррааввооввіі  аассппееккттии

Досліджено процес становлення сучасної доктрини прав дитини у консти&
туційному праві. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу консти&
туційних норм, що закріплюють правовий статус дітей у деяких зарубіжних
країнах. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  права і свободи дітей, обов’язки дитини, правовий статус ди&
тини.

Актуальність дослідження прав дитини, як з точки зору їх генезису,
інституціоналізації системи цих прав, так і в аспекті їх реалізації, зумов&
лена низкою чинників, серед яких насамперед відсутність реального ме&
ханізму захисту прав дітей. Незважаючи на задекларовані у Конституції
України правові норми (ст. 24, 51, 52), а також тенденції щодо формування
в Україні нової галузі ювенального права, діти, як одна з найбільш вразли&
вих у соціальному плані верств населення, потребують усебічного право&
вого захисту як з боку держави, так і інститутів громадянського
суспільства.

На нашу думку, вирішенню багатьох проблем, що виникають у право&
відносинах за участю дітей, сприятиме вивчення позитивного зарубіжно&
го досвіду та врахування його у конституційній практиці України. 

Безумовно, проблема реалізації та захисту прав дитини не нова. Питан&
ня, пов’язані з теоретичною розробкою прав дитини, досліджували за&
рубіжні й вітчизняні науковці. Так, В. І. Абрамов приділив увагу проблемі
теоретичного обґрунтування правового статусу дітей; М. В. Антокольсь&
ка, Я. М. Шевченко, О. В. Дзера, І. В. Дзера, С. П. Коталейчук, С. В. Не&
синова, А. М. Нечаєва розглядали дітей як учасників галузевих пра&
вовідносин; Н. Е. Борисова підготувала комплексне монографічне
дослідження, присвячене формуванню правового статусу неповнолітніх у
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Російській Федерації; О. І. Вінгловська дослідила питання імплементації
міжнародних стандартів прав дитини у національне законодавство;
Н. М. Крестовська у своїх наукових працях обґрунтовувала широкий
спектр проблем становлення ювенального права України. Проте проблеми
конституційно&правової регламентації прав дитини у зарубіжних країнах
ще не були предметом спеціального наукового дослідження. 

На початку ХХ ст. права дітей вперше були задекларовані у консти&
туційних текстах західноєвропейських країн. Так, Конституція Німецької
імперії (Веймарська) від 11 березня 1913 р. у ст. 7 до повноважень парла&
менту відносила політику турботи про материнство, новонароджених, ди&
тинство та юність (п. 7); турботу про учасників війни та сиріт (п. 11) [1, с.
303]. Тобто діти фактично були визнані окремим суб`єктом конституційно&
го врегулювання у Німеччині. Ця редакція Основного Закону містила про&
гресивні конституційні норми, зокрема, ст. 121 чи не вперше на найвищо&
му конституційному рівні гарантувала рівні умови фізичного, духовного і
суспільного розвитку для позашлюбних дітей і дітей, народжених у
шлюбі; ст. 145 запроваджувала загальнообов’язкову безкоштовну шкільну
освіту (1&й рівень народна школа — не менш як 8&річний курс навчання,
потім школа 2&го рівня, в якій особа мала навчатися до досягнення
18 років).

Більшість європейських конституційних актів першої половини ХХ ст.
також містили норми, що визначали правове становище дітей у державі.
Конституція Австрійської республіки, в редакції від 1929 р., надавала пра&
во Федеральному президенту визнавати позашлюбних дітей за клопотан&
ням їхніх батьків, такими, які народжені у шлюбі (ст. 66) [2, Т. 1, с. 66]. Тоб&
то гарантований обсяг прав і свобод дітей залежав від походження та волі
батьків; дитина, по суті, не визнавалася рівноправним суб’єктом права
порівняно з дорослою особою; а законодавець наділяв державні структури
та інших фізичних осіб реальними повноваженнями щодо встановлення
юридичного становища конкретної дитини чи групи дітей. 

Нині, в умовах панування західноєвропейської ліберальної доктрини
прав людини, у конституціях більшості демократичних країн світу
закріплено ліберальне праворозуміння прав і свобод людини, в тому числі
прав дітей. У конституційній та судовій практиці зарубіжних країн спос&
терігається пом’якшення протистояння природно&правових і позитивіст&
ських підходів, існує практика позитивного закріплення природних прав
та принципів. Вважаємо, що конституційна регламентація правового
статусу дітей у зарубіжних країнах розвивається в умовах існування
протекціоністської й автономістської доктрин ювенального права (Крес&
товська Н. М. вживає терміни патерналістська і персоналістська доктрини
[4, с. 83–90]).

Регламентуючи правове становище дітей, конституційне законодавство
зарубіжних країн значну увагу приділяє реалізації загального правового
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принципу — рівності (ст. 121 Конституції Німецької імперії (Веймарської)
1913 р., ст. 66 Конституція Австрійської республіки 1929 р., ст. 3, ст. 6 Ос&
новного Закону ФРН від 23 травня 1949 р., ст. 15 Конституція Індії 1950 р.).
Дуже важливо, що більшість сучасних чинних конституцій зарубіжних
країн містять імперативні норми, котрі забороняють дискримінацію особи
з різних умов; причому в деяких приписах перелік умов є вичерпним (Ал&
банія, Андорра, Словенія, Сан&Марино), а в деяких — розширеним (Боснія
і Герцеговина, Чехія, Нідерланди, Андорра, Іспанія, Кіпр, Словаччина), що
дасть змогу продовжити перелік умов недискримінації, приміром, за похо&
дженням чи віком. 

Особливу увагу при вирішенні проблем, пов’язаних з нормативно&пра&
вовим втіленням принципу рівності та рівноправності осіб, приділено у
Конституції Фінляндії від 11 червня 1999 р., зокрема ст. 6 проголошує
рівність всіх перед законом; містить заборону займати особливе станови&
ще залежно від статті, віку, походження, мови, релігії, поглядів,стану здо&
ров’я, дієздатності чи будь&якої іншої причини; з дітьми варто поводитись
як з рівними індивідами й вони повинні мати право впливати на вирішен&
ня питань, що їх стосуються відповідно до її розвитку. Ця прогресивна
конституційна норма відображає принцип автономності особистості дити&
ни, що закріплений ст. 12 Конвенції про права дитини 1989 р., але розкрит&
тя її правового змісту потребує додаткового дослідження, зокрема, не зро&
зуміло, що визначав законодавець як «відповідний розвиток дитини» у
вирішенні конкретних проблем дитини. Конституція Швейцарської Кон&
федерації від 18 квітня 1999 р. п. 2 ст. 8 «Рівноправність» також містить за&
борону дискримінації особи за віком. 

Більшість конституційних актів держав, утворених після розпаду то&
талітарних держав, закріпили правові норми про державний захист сім’ї,
материнства, батьківства, дитинства. Конституція Македонії від 17 листо&
пада 1991 р. містить правову норму, що передбачає особливий захист ма&
теринства, дітей та неповнолітніх (ст. 42), тобто законодавець свідомо
розділив соціальну групу «діти» й «неповнолітні». 

У деяких сучасних конституціях особлива державна матеріальна чи
нематеріальна турбота гарантується дітям&інвалідам; дітям, які залиши&
лись без батьківського піклування або постраждали від насильства
(Латвії, Ісландія, Ірландії, ФРН, Польщі, Словенії, Хорватії та ін.).

Особливе місце в конституціях зарубіжних країн займає інститут гро&
мадянства. Одним з перших нормативно&правових актів європейських
країн, що врегульовував питання громадянства дітей, був Закон про пра&
во громадянства і право перебування від 7 червня 1929 р. [2, Т. 1, с. 472–477]
міста&держави Ватикан. Право громадянства дитини, батьки якої перебу&
вали в громадянстві міста&держави, було обмежене відповідно до законо&
давства територіальною та родинними ознаками, тобто у такий спосіб
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юридично закріплювалось обмеження прав дитини на громадянство Вати&
кану в цілому.

Сучасні конституційні тексти зарубіжних країн особливу увагу
приділяють питанню громадянства дітей, гарантують різні способи вступу
до громадянства тощо. Для більшості країн характерна практика набуття
громадянства дитиною за народженням на території певної держави, при&
чому в конституційних текстах деяких країн позбавити таку особу грома&
дянства неможливо (п. 3 ст. 25 Конституції Болгарії від 12 липня 1991 р.,
ст. 11 Конституції Іспанії від 27 грудня 1978 р., ст. 12 Конституції Литви від
25 жовтня 1992 р. та ін.). В Албанії гарантується автоматичне набуття гро&
мадянства дитиною, якщо її батьки є громадянами країни (п. 1 ст. 19 Кон&
ституції Албанії від 21 жовтня 1998 р.), втрата громадянства можлива ли&
ше у випадку особистої відмови від нього. Конституція Швейцарії від
18 квітня 1999 р. встановлює спрощену процедуру натуралізації для дітей&
апатридів (ст. 38).

Обсяг конституційних прав і свобод, спеціальними суб’єктами яких ви&
ступають діти, неоднаковий у різних зарубіжних країнах. Й хоча діти є
носіями більшості конституційних прав і свобод, гарантованих людині,
водночас встановлені певні обмеження щодо реалізації окремих видів
прав. Так, конституційна практика більшості країн встановлює політичну
правосуб’єктність особи з досягненням 18 років (виборче право), водночас
реалізація інших політичних прав дитини (свобода слова, мирних зборів,
об’єднань тощо) носить, на нашу думку, соціальний, а не політичний ха&
рактер.

Особливу увагу приділено реалізації дитиною соціальних, культурних
прав і свобод — права на освіту, розвиток особистості, права на працю. За&
уважимо, що суб’єктом даних видів прав і свобод можуть виступати не ли&
ше діти, а й інші особи, проте у конституціях багатьох сучасних держав
для дітей передбачено особливий механізм реалізації. Наприклад, право
дітей на освіту має імперативний (ст. 10 Конституції Мальти від 1964 р.,
ст. 41 Конституції Литви від 25 жовтня 1992 р.) або диспозитивний харак&
тер (ст. 76 Конституції Королівства Данія від 5 червня 1953 р., ст. 27 Кон&
ституції Монако від 17 грудня 1962 р.), у конституційній практиці сього&
дення право на освіту (початкову, середню або загальну) виступає обов’яз&
ком дитини. 

Також, за загальним правилом, сучасні держави гарантують дитині
безкоштовну початкову та середню освіту, державний розвиток
дошкільного виховання, загального початкового навчання, середньої, про&
фесійної та вищої освіти, створюють умови для створення навчальних за&
кладів різних форм власності, здійснення контролю за їхньою діяльністю
тощо. Крім того, у Конституції Угорщини закріплено права, пов’язані з
правом на освіту, а саме: свобода інтелектуальної діяльності та право на
максимально високий рівень фізичного і духовного здоров’я.
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Конституційні норми сучасних держав гарантують особливий захист та
умови праці неповнолітніх, гідну зарплатню за роботу, встановлюють
вікові обмеження у реалізації цього права (ст. 37 Конституції Італії 1947 р.,
ст. 16 Конституції Республіки Мальта від 1964 р., ст. 42 Конституції Рес&
публіки Македонія від 17 листопада 1991 р., ст. 45 Конституції Литовської
Республіки від 25 жовтня 1992 р, ст. 65 Конституції Республіки Польща від
2 квітня 1997 р.).

Сучасна доктрина прав дитини виходить з принципу єдності прав і
обов’язків дитини. Скажімо, Конституція Литовської Республіки у ч. 6 ст.
38 згадує про обов’язки дітей — поважати батьків, піклуватися про них у
старості, шанобливо ставитися до батьківської спадщини; у цій же частині
конституційної статті містяться права та обов’язки батьків щодо дітей, зо&
крема, правом і обов’язком батьків є виховання дітей чесними людьми та
вірними громадянами, утримання дітей до повноліття. Конституція
Ірландії від 29 грудня 1937 р. нормою, закріпленою у ст. 42, гарантовано
повагу до невід’ємного права та обов’язку батьків надавати своїм дітям
релігійне, моральне, інтелектуальне, фізичне і соціальне виховання. В та&
кий спосіб законодавець закріпив пріоритетність батьківської волі над
свободою волі дитини, в окремих випадках держава виконує батьківські
обов’язки. 

У Основному Законі ФРН від 23 травня 1949 р. (ст. 6) виховна діяльність
контролюється громадськістю, передбачена можливість відокремлення
дітей від сім’ї чи осіб, що їх виховують, якщо ці особи не виконують своїх
обов’язків або існує загроза для дітей залишитися без нагляду.

Часто конституційні норми про права людини загалом і права дитини
зокрема забезпечуються прийнятими на основі Конституції законами,
більшість з яких, по суті, є рецепцією міжнародно&правових документів,
серед яких Конвенція про права дитини (Конституція Фінляндії від
11 червня 1999 р.) 

Особливу увагу в конституційному законодавстві зарубіжних країн
приділено функціонуванню соціально&економічних і правових інститутів
захисту прав та законних інтересів дітей: створення розгалуженої систе&
ми соціального забезпечення, гарантування судового захисту прав і свобод
(в деяких країнах через існування ювенальної юстиції), функціонування
інституту дитячого омбудсмена (Норвегія, Польща, Росія) або ж виконан&
ня цих функцій національними омбудсменами, наявність розвинених
інститутів громадянського суспільства, які здійснюють контроль за додер&
жанням прав дітей. 

Таким чином, оскільки конституція є основою галузевого законодавст&
ва будь&якої країни, а турбота про майбутні покоління одним з найго&
ловніших завдань держави, то розв’язання проблем, пов’язаних з правами
дітей, має відбуватися на найвищому конституційному рівні. Права дити&
ни були закріплені у конституційних текстах більшості держав світу лише
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на початку ХХ ст., тому процес становлення прав дитини у сучасному світі
як об’єкта конституційно&правового регулювання складний і в цілому ще
незавершений. Найважливішу роль у визнанні правового статусу дитини
на конституційному рівні відіграли насамперед міжнародно&правові акти.
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ВВииббооррччіі  ссииссттееммии  РРеессппууббллііккии  ППооллььщщаа  ттаа  УУккррааїїннии::  
ппррааккттииккаа,,  ппееррссппееккттииввии

Розглянуто політичні системи України та Республіки Польща: динаміку ви&
борчих законодавств обох країн, їх спільні риси та основні відмінності, про&
порційну виборчу систему, можливості імплементації позитивного досвіду
Польщі в українське законодавство.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: виборче законодавство, мажоритарна виборча система, про&
порційна виборча система, політичні партії.

Одним з головних чинників розвитку демократичного суспільства є
принцип виборності влади. Звідси проблема створення прозорого виборчо&
го механізму є актуальною для більшості сучасних демократій, з особли&
вою гостротою вона проявляється у країнах перехідного типу, до яких
належить і Україна. Від дієвості виборчого механізму залежить і якість
влади, перспектива розвитку демократичних інституцій, у цілому форму&
вання громадянського суспільства. У цьому контексті наступною гострою
проблемою є оптимізація виборчої системи України. Тому надзвичайно
актуальним є аналіз різних типів виборчих систем, виявлення як пози&
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тивів, так і негативів різних виборчих моделей, з’ясування завдань, які
випливають із такого співставлення з метою реформування вітчизняного
виборчого законодавства, щоб унеможливити негативні наслідки транс&
формаційних процесів.

Політична наука має значну кількість праць з проблематики інституту
виборів. Зокрема, В. В. Райковський виділяє низку проблемних напрямів.
У першому з них розглядаються праці з теорії влади й демократії. Це
праці відомих дослідників минулого: Платона, Арістотеля, Ш. Монтеск’є,
Ж.&Ж. Руссо, І. Бентама, Т. Гоббса, Дж. Локка, К. Маркса, Дж. Едісона,
Дж. Мілля та інших мислителів. Особливості розвитку демократії в сучас&
них умовах розглядають такі дослідники, як В. Андрущенко, Р. Арон,
В. Ачкасов, О. Бабкіна, М. Багмет, В. Горбатенко, Р. Даль, М. Іванов,
С. Єлисєєв, Х. Кок, Б. Краснов, А. Кудряченко, С. Ланцов, В. Лобер,
К. Попер, В. Ребкало, Ф. Рудич, В. Степанов, В. Трипольський, Ф. Хайєк,
Л. Шкляр, І. Шумпетер та ін. Аналіз виборчої системи як політико&пра&
вового інституту здійснено у працях О. Абрамової, М. Агафонкіна, Н. Ба&
занова, В. Бебика, В. Королька, Л. Кочубей, І. Кресіної, Г. Лози,
В. Мірошника, В. Погорілка, М. Рибачука, М. Рябця, В. Співака,
М. Ставнійчук, В. Тимошенко, Ю. Шемшученка, В. Шергіна, Є. Ши&
пуліна, І. Шкурата. Третій напрям пов’язаний з дослідженням політичної
участі та ролі особистості як суб’єкта політики. Значний внесок у аналіз
цієї проблеми зробили С. Андрєєв, М. Вебер, С. Верба, І. Граус, Д. Істон,
М. Каган, М. Михальченко, Х. Ортега&і&Гассет, Т. Парсонс, А. Пахарєв,
П. Сорокін, М. Слюсаревський, Є. Шестопал [1, c. 5–6]. 

Аналіз провідних теоретичних підходів у політичній науці до визначен&
ня та з’ясування сутності понять «політична партія» та «партійна систе&
ма» представлений у дослідженнях В. Базіва, Є. Берка, А. Білоуса,
Дж. Блонделя, М. Вебера, Л. Дунаєвої, Ж. Кермонна, Дж. Лапаломбари,
О. Литвиненка, М. Примуша, М. Рибачука, С. Роксана, В. Рябцева,
Дж. Сарторі, К. Строма, Ж. Шарло, Д. Юма, Ю. Якименка [5–6].

Проте порівняльному аналізу виборчих систем Республіки Польща та
України присвячена ще незначна кількість праць. У цьому контексті тре&
ба зазначити, що політичні процеси в Польщі та Україні за останні 18 років
мали досить багато спільного. Відлік новітньої історії для цих двох країн
почався наприкінці ХХ ст. — у 1991 р. Україна отримала незалежність, у
1989 р. у Польщі на парламентських виборах перемогла опозиційна партія
і було скасовано комуністичний режим [2, с. 201].

Події останніх років у політичному просторі Польщі й України (коруп&
ційні скандали, неможливість збереження коаліційної більшості, розпуск
парламенту тощо) засвідчили необхідність перегляду як конституційних
принципів побудови політичної системи цих двох країн, так і змін у вибор&
чому законодавстві. Основна з них полягає в тому, що чим нестабільніша
політична система країни, тим більше вона піддається впливу виборчої си&
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стеми. Від того, наскільки адекватним буде представництво виборців у
парламенті, залежить легітимність системи влади, зокрема політичних
рішень, які продукуються цією владою. Водночас надзвичайна поляри&
зація поглядів політичних акторів країни і їх представництво в парламенті
здатні уповільнити або й унеможливити процеси законотворення. Варто
згадати, що саме парламентські кризи були перманентними протягом
останнього десятиліття в Україні. Відтак вибір типу виборчої системи є до&
сить складною дилемою. 

В Україні та Польщі одночасно пройшли позачергові парламентські ви&
бори, і той факт, що Польща досить близька нам за своїми історичними,
етнічними, геополітичними характеристиками, провокує порівняння між
політичними і виборчими системами цих країн. Першими проблемами, що
варті аналізу, є: історичний фактор, динаміка змін польського законодав&
ства, вплив виборчої системи на взаємодію інституцій у трикутнику «пре&
зидент — парламент — уряд», державне фінансування політичних партій,
аналіз системи впровадження пропорційного законодавства з точки зору
проблем і здобутків.

Розглянемо динаміку змін українського та польського виборчого зако&
нодавства. Практично з моменту набуття Україною незалежності не при&
пиняється процес пошуку оптимальної виборчої системи, і Україна поки
що не знайшла оптимального рішення щодо організації та проведення ви&
борів, про що свідчить перебіг подій під час виборів Президента України
2010 р.

Одним із головних практичних результатів виборчих кампаній 1990&х
років стало виникнення і правове оформлення партій, громадсько&
політичних рухів та їх виборчих об’єднань, закріплення принципів загаль&
них, рівних, вільних, демократичних виборів. Зросла роль на виборах гро&
мадських спостерігачів та засобів масової інформації. З прийняттям у
червні 1996 р. Конституції України почався якісно новий етап реформу&
вання виборчої системи. Конституція визначила політичний і правовий
статус громадянина України як суб’єкта виборчого процесу. Вибори до
Верховної Ради України, що відбулись у березні 1998 р., проводилися за
змішаною (мажоритарно&пропорційною) системою. Це був крок уперед на
шляху формування багатопартійної системи у нашій країні [3, c. 198–232].

Наступний етап реформування виборчого законодавства розпочався з
прийняття 5 березня 1999 р. Закону України «Про вибори Президента Ук&
раїни». 

Принципово новим етапом стало запровадження пропорційної виборчої
системи на виборах народних депутатів, депутатів Верховної Ради Авто&
номної Республіки Крим, обласних, районних та міських рад. У законо&
давстві України врахований досвід виборів у Чеській Республіці, Естонії,
Латвії, Словаччини, Словенії, Болгарії, Молдові, Румунії і, звичайно,
Польщі, де також використовується пропорційна система виборів [7,
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c. 11–13]. Як свідчить практика, процес реформування виборчого права в
Україні не завершився. Нині основною метою реформи українського ви&
борчого права є не тільки забезпечення і гарантованість демократичного
та легітимного процесу вільного, рівноправного волевиявлення громадян
при формуванні органів державної влади і органів місцевого самовряду&
вання, а й сприяння розбудові єдиної, внутрішньо узгодженої і збалансо&
ваної виборчої системи, яка гарантувала б їх стабільність та ефективність
функціонування.

Тому необхідно розглянути основні відмінності та спільні риси вибор&
чих систем України та Польщі.

1. На відміну від Республіки Польща системи виборів народних депу&
татів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів нині не відповідають європейській практиці. У Польщі це застосуван&
ня пропорційної виборчої системи з преференційним голосуванням. 

2. Можливість висування кандидатів на виборах блоками створює
умови для збереження нестабільності партійної системи України, проход&
ження до представницьких органів маловпливових партій, які самостійно
не мали б шансів на представництво у складі парламенту та місцевих рад.
Саме тому на європейських теренах висування кандидатів блоками на за&
конодавчому рівні обмежено.

3. Система обрання сільських, селищних та міських голів не є типо&
вою для більшості країн Європи. Так, у Польщі мери обираються за мажо&
ритарною системою абсолютної більшості. 

4. Позитивний досвід Польщі міг би сприяти вирішенню проблем з
фінансуванням політичних партій в Україні. Адже закони про вибори і За&
кон «Про політичні партії в Україні» не відповідають положенням Правил
проти корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній [4,
c. 99].

5. Вплив виборчої системи у трикутнику «президент&парламент&
уряд». Суперництво президента і прем’єр&міністра, які належать до однієї
політичної сили, неминуче ослабляє її політичні позиції, тоді як електо&
ральні позиції можуть посилюватися ескалацією напруги за лінією «пре&
зидент&уряд». По лінії «президент&парламент» неструктурованість пар&
ламентів спричиняє домінування президентів у обох країнах. 

Варто уваги те, що наслідки впровадження пропорційного виборчого
законодавства у Республіці Польща досить суперечливі. З одного боку,
відбувається поступова поляризація та укрупнення політичних сил, що
має підвищити сталість урядових коаліцій і знизити турбулентність
політичного середовища. З іншого боку, маємо чимало критичних заува&
жень та пропозицій щодо модифікації пропорційної системи [5, c. 228]. 

Критика існуючої пропорційної системи зосереджується навколо
кількох аргументів: досить часто обирають маловідомих кандидатів, єди&
ною заслугою яких є особиста відданість лідеру партії; загострення

ППооррііввнняяллььннее  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо

9999

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 2



ППооррііввнняяллььннее  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо

внутрішньопартійної боротьби за посаду керівника партії; відсутність
очікуваного зміцнення політичних партій (окрім SLD, жодна з партій
нинішнього Сейму не була в ньому представлена 10 років тому). Виборець
також заздалегідь не знає, хто буде прем’єр&міністром, і не може встано&
вити відповідальність окремих партій, бо на практиці реалізується щось
середнє з програм окремих учасників коаліції. Лише сильна партія може
забезпечити обрання власного кандидата [6, с. 1]. 

Фактично мажоритарний підхід до виборів сенаторів свідчить, що у
Польщі місцеві олігархи не мають бажання або шансів обратися до Сенату.
А на місцевих виборах, які відбуваються за мажоритарним принципом, у
переважній більшості перемагають безпартійні кандидати [7, с. 1].
Своєрідною кульмінацією критики політичної системи Польщі стала заява
Л. Валенси 29 вересня 2006 р. про намір повернутися в політику і створити
нову партію, оскільки «люди, які колись боролись за незалежність Польщі,
не можуть миритися з тим, що відбувається зараз».

Якщо порівняти виборче законодавство України з аналогічним законо&
давством постсоціалістичних країн, які також застосовують пропорційну
виборчу систему, то в Україні запроваджено найнижчий обмежувальний
поріг. Запровадження високих обмежувальних бар’єрів країнами ЦСЄ
протягом 1990&х рр. виправдало сподівання політиків: до парламенту за
таких умов потрапляло 5&7 партій. Відносна стабільність парламентів да&
ла можливість цим країнам виконати умови щодо нормативно&правового
забезпечення їх вступу до ЄС і критеріїв набуття членства. Крім того, про&
порційна виборча система призведе до формування політично
відповідального уряду, що є, звичайно ж, позитивним моментом. Але нега&
тив від запровадження такої системи виборів може бути значно більшим,
як для парламенту, так і для суспільства загалом.

По&перше, варто наголосити, що нині в Україні намітилися тенденції до
зміцнення політичних партій і, що основне, змінилося ставлення громадян
до політичних партій. Зросло число громадян, які вважають, що в Україні
серед наявних політичних партій і рухів є такі, яким можна довірити владу. 

По&друге, щодо складу парламенту, то гіпотетично до нього здатна по&
трапити майже така ж кількість партій (або й більша), що й за змішаної
системи виборів, але при застосуванні 4&відсоткового обмежувального
порогу. 

По&третє, запровадження пропорційної виборчої системи із формуван&
ням загальнонаціонального виборчого округу, як відомо, характерне для
малих держав, де питання забезпечення каналів взаємодії депутатів з ви&
борцями взагалі не ставиться. 

По&четверте, прийняття пропорційної виборчої системи з жорсткими
списками призведе до того, що виборці — не члени партії не матимуть змо&
ги безпосередньо вплинути на формування списків кандидатів від партії.
Можна передбачити, що цей процес перетвориться на закриті партійні
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торги, коли місце у виборчому списку можна буде просто купити. Безумов&
но, це призведе до розквіту внутрішньопартійної корупції.

По&п’яте, приймаючи нове виборче законодавство, парламентарі, схоже,
забули про існування партій, підставами для утворення яких був критерій
національної, релігійної або регіональної належності. Через специфіку
підстав для їх утворення їм складно подолати обмежувальний бар’єр. 

Загалом же запровадження пропорційної виборчої системи є прогре&
сивним і давно назрілим кроком.

З огляду на вищесказане, можна зробити деякі висновки. По&перше,
зважаючи на подальше впровадження у політичну практику України про&
порційної виборчої системи, доречно запровадити відкриті списки та
більшу конкурентоспроможність партійних кандидатів, що має зменшити
ймовірність потрапляння до Верховної Ради «випадкових» депутатів.
Досвід Польщі переконує, що це не дає абсолютних гарантій, але при&
наймні краще фільтрує, аніж особиста інтуїція партійних лідерів. По&дру&
ге, доцільно провести адміністративно&територіальну реформу, анало&
гічну польській (зі збільшенням величини виборчих округів та гар&
монізацією чисельності депутатів, які обираються від кожного такого ок&
ругу). По&третє, варто застосовувати діючу в Польщі модель часткового
державного фінансування політичних партій відповідно до отриманого ни&
ми результату на парламентських виборах. По&четверте, з огляду на ха&
рактерну для України поствиборчу дестабілізацію, спричинену звинува&
ченнями у фальсифікаціях і використанні адміністративного ресурсу,
доцільно було б перейняти польський досвід формування лічильних
комісій, який частково б забезпечив прозорість підрахунку голосів.
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ККооввааллььччуукк  ІІннннаа  ВВааллееннттииннііввннаа,,  
кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри історії, теорії держави і права 
та державного будівництва юридичного факультету
Білоцерківського національного аграрного університету

ППррааввооввіі  аассппееккттии  ааддааппттааццііїї  ппооддааттккооввооггоо
ззааккооннооддааввссттвваа  УУккррааїїннии  
ддоо  ззааккооннооддааввссттвваа  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу

Розглядається природа європейського податкового права, обгрунтовано вис&
новки щодо адаптації податкової системи України до вимог ЄС. При цьому за&
значається, що стратегічною метою податкової політики має стати створення в
Україні стабільної податкової системи, яка забезпечила б достатній рівень над&
ходжень платежів до бюджетів різних рівнів, ефективне функціонування еко&
номіки країни, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників
податків.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: податкова система, державна податкова політика, адаптація,
інтеграція, право Європейського Союзу.

Інтеграція до європейських структур є стратегічною метою України,
найкращим способом реалізації національних інтересів у побудові демо&
кратичної держави, зміцнення її позицій у світі. Але цей шлях непростий,
він вимагає великої роботи, насамперед щодо адаптації українського зако&
нодавства до європейського права. Податкове право є однією з галузей
національного законодавства, яке Україна зобов’язана узгодити з євро&
пейським правом.

Об’єктивна необхідність в адаптації вітчизняного податкового законо&
давства до законодавства ЄС зумовлена насамперед проведенням в
Україні податкової реформи. Запорукою ефективної адаптації та пози&
тивних наслідків впровадження в національне законодавство положень,
директив, рекомендацій та інших нормативно&правових актів ЄС є вив&
чення та проведення комплексного порівняння цих норм [1, с. 286–290].

Дослідженню євроінтеграційних процесів у податковій сфері приділя&
ють увагу такі науковці, як Т. Вовк, О. Водянніков, А. Гальчинський,
Б. Губський, Л. Ентін, Г. Зінов’єв, Н. Губерська, О. Музика, М. Клемент’єв,

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 2

110022



І. Коноваленко, К. Максимець, В. Муравйов, А. Поручник, А. Саидов,
Г. Толстопятенко та ін. Водночас питання адаптації податкового законо&
давства України до законодавства ЄС досі залишається невирішеним. 

Державна політика України щодо адаптації законодавства формується
як складова правової реформи та спрямовується на забезпечення єдиних
підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законо&
давства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки
кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інсти&
туціонального, науково&освітнього, нормопроектного, технічного, фінансо&
вого забезпечення процесу адаптації законодавства України. Зокрема,
Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
співтовариствами та їх державами&членами від 14 червня 1994 р. визначе&
но пріоритетні сфери адаптації законодавства. Спільною стратегією щодо
України, схваленою Європейською Радою на Гельсінкському саміті
11 грудня 1999 р., Європейський Союз підтримав процес економічних пе&
ретворень в Україні та поступового наближення законодавства України до
законодавства ЄС у визначених пріоритетних сферах. Стратегією інтег&
рації України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президен&
та України від 11 червня 1998 р., визначено основні положення зовнішньо&
політичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий
простір, мету та етапи адаптації законодавства. 

Програмою інтеграції України до ЄС, схваленою Указом Президента
України від 14 вересня 2000 р., визначено шляхи і темпи реалізації окре&
мих пріоритетів, обумовлених ходом проведення економічних реформ та
спрямованих на досягнення критеріїв, що випливають із цілей валютного,
економічного та політичного союзу держав&членів Європейського Союзу і
сформульовані Європейською Радою на Копенгагенському саміті в червні
1993 р. 

Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. з метою координації
діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства
створено при Президентові України Національну раду з питань адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Особливе місце у переліку нормативно&правових актів належить Стра&
тегії реформування податкової системи, схваленій Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. Метою цієї Стратегії є
проведення податкової реформи, спрямованої на побудову сучасної
конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, інтег&
рованої в ЄС, забезпечення сталого економічного зростання на інно&
ваційно&інвестиційній основі, реалізація збалансованої бюджетної політи&
ки на середньострокову перспективу. 

Пов’язане з розширенням ЄС загострення економічної конкуренції на&
прикінці XX — на початку XXI ст. поставило більшість європейських
країн перед необхідністю реформування своїх податкових систем, яке
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відбувається передусім у напрямі зниження податкового навантаження на
працю і капітал. У ряді європейських країн запроваджено єдину ставку
податку з доходів фізичних осіб: у Литві, Латвії та Естонії — 33, 25 і 26 %,
у Словаччині — 19 %. У 2005 — 2006 рр. Естонія знизила ставку податку до
23 %, Литва — до 27 %. У решті країн — нових членів ЄС податок з доходів
фізичних осіб має прогресивний характер, однак у ході його реформуван&
ня ступінь податкової прогресії знижувався внаслідок зниження величи&
ни ставок та зменшення їх кількості, зокрема в Угорщині, Польщі та Чехії. 

Відмова багатьох постсоціалістичних країн від реалізації політики що&
до зниження податкових ставок зумовлена неконтрольованим зростанням
дефіциту бюджетів та низьким висхідним рівнем ставок основних по&
датків і податкового навантаження на економіку в цілому, що стало
наслідком проведення ліберальних податкових реформ за останні роки і
не лише унеможливлює їх подальше зниження, а змушує робити кроки у
зворотному напрямі. Такі кроки з 2006 р. здійснює, зокрема, Литва, запро&
вадивши додатковий до податку на прибуток підприємств (з 2002 р. справ&
ляється за ставкою 15 %) так званий соціальний податок (його базою є опо&
датковуваний прибуток) із ставками 4 % у 2006 р. і 3 % у 2007 р. Крім того,
з 1 січня 2009 р. Уряд Литви прийняв рішення про підвищення ставки по&
датку на прибуток підприємств і податку на додану вартість до 20 %. 

Податкова політика є непростою темою для урядів багатьох країн ЄС.
Ірландія, як і деякі нові держави&члени, які прийняли аналогічну політи&
ку, належить до числа тих, які успішно використовували свій низький по&
даток на прибуток корпорацій як засіб залучення іноземного бізнесу. Інші
країни, наприклад Німеччина, скаржаться, що низькі податки перешкод&
жають уряду в запровадженні податкових платежів, необхідних для на&
дання державних послуг.

Оскільки держави&члени прагнуть привести свої бюджетні дефіцити у
відповідність з правилами ЄС, то в найближчі роки податки зростатимуть
по всій території Союзу. Погано скоординований підхід до цього може по&
силити приплив капіталу в райони з низьким рівнем податку за рахунок
громадян країн ЄС [2].

Очевидне наближення українського податкового законодавства до за&
конодавства держав&членів ЄС та його адаптація до вимог законодавства
ЄС вимагає пояснення (тлумачення) основних положень і принципів дії
(застосування) цих актів. 

Кожна суверенна держава намагається зберегти особливості свого
внутрішнього законодавства. Слід зазначити, що податковий суверенітет є
частиною державного суверенітету, щодо якого кожна країна виявляє
найбільшу стриманість. Це пов’язано не лише із тим, що податки є важли&
вою складовою фінансової системи держави, а й з тим, що вони встановлю&
ються, змінюються, скасовуються законодавчим органом. Європарламент
цілком виправдано не наділяється такими повноваженнями, оскільки це

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 2

110044



було би прямим втручанням у державний суверенітет. Більшість країн
Європи йдуть шляхом адаптації національного податкового законодавства
до законодавства ЄС. Саме для цього приймаються певні директиви, рег&
ламенти, які використовують держави&члени ЄС [3, c. 21–31].

Порівняно із непрямими податками (яким присвячено не один десяток
директив ЄС щодо податку на додану вартість та акцизів) нормотворчість
інститутів ЄС у галузі прямого оподаткування зовсім незначна [1,
с. 286–290]. Так, до директив Ради, що регулюють прямі податки, нале&
жать: 1) 90/434/ЄЕС від 23 липня 1990 р. щодо спільної системи оподатку&
вання, що застосовується у випадках злиття, поділу, переведення активів
та обміну акціями, коли товариства знаходяться в межах юрисдикції
різних держав&членів; 2) 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 р. щодо загальної
системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочірніх
компаній, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав&членів.

Щодо постійного місця проживання та перебування як критерію визна&
чення статусу резидентства платника податку, то цьому питанню присвя&
чено Council Derective 90/364/EEC on the right of residence of 28 June 1990.

Важливе значення, окрім директив, також мають рекомендації Комісії
ЄС, зокрема: 1) 94/79/ЄС від 21 грудня 1993 р. щодо оподаткування деяких
позицій прибутку, отриманих нерезидентами у державах — членах,
інших, ніж ті, в яких вони є резидентами; 2) 94/390/ЄC від 25 травня
1994 р. щодо оподаткування малих та середніх підприємств; 3) 94/1069/ЄC
від 7 грудня 1994 р. щодо переведення малих та середніх підприємств.

До актів, що приймаються Радою Європи, належать і регламенти, які є
обов’язковими в усіх частинах і підлягають прямому застосуванню у всіх
країнах&членах [4, c. 415–420]. Правова форма регламенту обирається для
закріплення найважливіших рішень інститутів ЄС із питань, що не врегу&
льовані чи недостатньо врегульовані податковим законодавством країни&
члена: 1) Регламент Ради Європи № 260/68 від 29 лютого 1968 р. про при&
бутковий податок з фізичних осіб, які працюють в апараті ЄС; 2) Регла&
мент Ради Європи № 1111/77 від 17 травня 1977 р. про введення податку
на ізоглюкозу; 3) Регламент Ради Європи № 1079/77 від 17 травня 1977 р.
про введення «податку загальної відповідальності» (co&responsibility levy)
на молоко та молочні продукти; 4) Регламент Ради Європи № 2137/85 від
25 липня 1985 р. про європейське об’єднання із загальною економічною
метою, відповідно до якого ці об’єднання звільняються від сплати корпора&
тивного податку; передбачає інші податкові пільги [5, c. 125–130].

Окрім цього, варто вивчити наслідки впровадження на національному
рівні зазначених вище актів, тобто національне законодавство європейсь&
ких країн, зокрема: Федеральне Положення про податки і збори Австрії
(1961 р.); Загальний податковий закон Іспанії (1963 р.); Положення про
податки та платежі, прийняте Законом ФРН (1977 р.); Закон Іспанії «Про
податок з доходів громадян» (1991 р.); Закон Іспанії «Про порядок уступки
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державних податків автономним областям»; закони Великобританії «Про
управління податками» (1970 р.), «Про прибутковий та корпоративний по&
даток» (1988 р.), «Про податок на спадщину» (1984 р.), «Про прогресивний
поземельний податок» (1976 р.); Закон ФРН «Про прибутковий податок»
(1997 р.); «Французький Загальний кодекс податків» (1948 р.); податкові
кодекси країн СНД [1, с. 286–290].

Отже, податкова реформа в Україні безпосередньо зумовлює об’єктив&
ну необхідність адаптації вітчизняного податкового законодавства до за&
конодавства ЄС. У свою чергу, адаптація будь&якої галузі законодавства
тісно пов’язана із порівняльним правознавством у цій галузі. Запорукою
ефективної адаптації та позитивних наслідків впровадження в національ&
не законодавство положень директив, рекомендацій та інших нормативно&
правових актів ЄС є вивчення та проведення комплексного порівняння цих
норм. Тобто порівняльне податкове правознавство перебуває нерозривно
пов’язане з адаптаційними податковими процесами.

Відтак реформування податкової системи необхідно проводити на ос&
нові таких принципів оподаткування, які несуть в собі ідею як фіскальної
ефективності, так і регулюючих механізмів для економічного зростання.
Комплексне вирішення питання реформування податкової системи, ство&
рення цілісного, стабільного податкового законодавства України можливе
лише шляхом прийняття Податкового кодексу, який забезпечить удоско&
налення і спрощення механізмів оподаткування, чітко визначить права і
обов’язки платників податків і податківців.
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ООссттррооввиичч  ССееррггіійй  ЕЕррннеессттооввиичч,,  
здобувач Київського міжнародного університету

ММііссццееввіі  ппооддааттккии  іі  ззббооррии  яякк  ффііннааннссоовваа  оосснноовваа  
ммііссццееввооггоо  ссааммоовврряяддуувваанннняя  
((ввііттччииззнняянниийй  іі  ззааррууббііжжнниийй  ддооссввіідд))

Статтю присвячено окремим питанням місцевих податків і зборів. Розгля&
дається зарубіжний досвід організації місцевого оподаткування. Досліджується
сучасний стан правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  податки, збори, місцеве оподаткування, бюджет.

Доходна частина місцевих бюджетів формується за рахунок джерел
фінансових ресурсів. Світова практика свідчить, що певна частина у
фінансовій основі місцевого самоврядування обов’язково відводиться
місцевим податкам і зборам. Зрозуміло, що в умовах різкого скорочення
обсягів централізованого фінансування гостро постає питання наповнення
дохідної частини місцевих бюджетів. Найбільш оптимальним рішенням
цієї проблеми, як вказує Ю.В. Скакун, є розширення кола повноважень
місцевої влади та реформування системи місцевого оподаткування. Саме
прагнення досягти цієї мети привело до того, що на протязі останніх років
неодноразово робилися спроби змінити нормативну базу, яка регламентує
місцеве оподаткування [1, с. 205].

Питання місцевого оподаткування вже висвітлювалися у працях
В. М. Кофлана, В. І. Кравченка, П. В. Мельника, О. А. Музики&Стефанчук,
Ю. В. Скакуна та інших вчених&юристів і економістів. Проте триваючі в
Україні бюджетна і податкова реформа вимагають постійного звернення
до позитивного досвіду зарубіжних держав з метою його адаптування та
використання.

У формуванні доходної частини місцевих бюджетів особливе значення
мають місцеві податки і збори, які належать до власних доходів, що не
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Для
України частка цих доходів у загальному обсязі доходів місцевих бю&
джетів є не такою вже й значною. Характерними є слабкість дохідної бази
місцевих бюджетів, а також наявність суттєвих проблем внаслідок недо&
сконалості законодавства у сфері місцевого оподаткування. Система
місцевих податків і зборів, будучи складовою частиною податкової систе&
ми України, має оцінюватися як самостійне джерело доходів місцевих
бюджетів [2, с. 163].

Місцеві податки і збори мають низку загальних ознак, а саме: 1) вико&
ристання надходжень від цих платежів для фінансування місцевих потреб
у межах території, підвідомчої відповідним органам місцевого самовряду&
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вання; 2) зарахування їх до місцевих бюджетів; 3) віднесення організації,
запровадження та стягування цих платежів до компетенції органів місце&
вого самоврядування та податкових органів; 4) збір і використання пла&
тежів як складової частини доходів місцевих бюджетів перебуває також
під контролем органів місцевого самоврядування; 5) наявність у органів
місцевого самоврядування ширшої компетенції у правовому регулюванні
місцевих податків і зборів порівняно з податковими платежами інших
рівнів [3, с. 372].

Нині існують суттєві недоліки в адмініструванні місцевих податків і
зборів, зокрема такі: відсутність ефективного правового поля, що
відповідало б сучасним умовам господарювання (йдеться про досі не прий&
нятий Закон України «Про місцеві податки і збори»); незацікавленість
місцевої влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих
податків і зборів; насамперед це пов’язано з особливостями визначення
обсягів надання міжбюджетних трансфертів; другорядність місцевих по&
датків і зборів порівняно із загальнодержавними; відсутність екологічного
оподаткування, податку на нерухомість як суто місцевого податку; нероз&
виненість самооподаткування як альтернативної форми надходжень до
місцевих бюджетів, що пов’язано з непоінформованістю та недовірою на&
селення до цього виду фінансування разових цільових заходів соціально&
побутового характеру [2, с. 165].

Взагалі, процес створення правової бази для регулювання відносин у
сфері місцевих податків і зборів в Україні триває вже майже двадцять
років. Реально цей процес розпочався із прийняттям Закону «Про систему
оподаткування» у 1991 р., а у травні 1993 р. — Декрету Кабінету Міністрів
України «Про місцеві податки і збори». Чимало дискусій викликав Указ
Президента України від 25 травня 1999 р. «Про місцеві податки і збори»,
який було відхилено постановою Верховної Ради України (Постанова Вер&
ховної Ради України «Про проект Закону України про місцеві податки і
збори» від 17 червня 1999 р. № 754&ХIV).

Далі почався тривалий етап розроблення спеціального закону. Важли&
вою подією стало розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 люто&
го 2007 р. № 56&р, яким була схвалена Концепція реформування податко&
вої системи. Положення Концепції детально розглядалися вченими, прак&
тиками, аналізувалися на предмет доцільності запровадження ти чи
інших податків і зборів. Проте всі ці дискусії привели не до реформування
системи місцевих податків і зборів, а до схвалення Стратегії реформуван&
ня податкової системи (розпорядження Кабінету Міністрів України від
23 грудня 2009 р. № 1612&р). У 2008 р. Верховна Рада України у першому
читанні прийняла проект закону «Про місцеві податки і збори»
(реєстраційний номер № 3235 від 22 грудня 2008 р.). 19 травня 2009 р. цей
проект розглядався у другому читанні і його направлено на доопрацюван&
ня та повторний розгляд у другому читанні. Можливо, цей законопроект
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став поштовхом до прийняття Стратегії. Проте дії нормотворців є не&
послідовними. Спочатку приймається Концепція, розрахована на багато
років, і ще до закінчення строку на «півдороги» вона вже втрачає чинність
і починає спочатку діяти вже нова Стратегія. Такими темпами і діями по&
рушуються принципи оподаткування, як&то стабільність та інші. До того ж
незрозуміло, задля чого кошти витрачаються на впровадження у життя
певних планів, щоб до їх реалізації все починити знову.

Аналіз теоретичних розробок з даної тематики дає змогу зробити вис&
новок про те, що проведені дослідження з вироблення концептуальних
підходів до реформування податкової системи України підтверджують
необхідність посилення ролі місцевих податків і зборів у формуванні
дохідної частини місцевих бюджетів [5, с. 111].

Основним завданням місцевих податків є створення стабільних доход&
них джерел місцевих бюджетів, які в повному обсязі надходять в розпоря&
дження відповідних територій. Врахування зарубіжного досвіду при фор&
муванні власної правової бази, яка регулює бюджетні відносини на місце&
вому рівні в Україні, є не просто корисним, але й необхідним [6, с. 121].

Частина вчених вважає, що найреальнішим джерелом фінансового за&
безпечення на сьогодні є введення процентних відрахувань від фіскально
значимих податків, зокрема податку на прибуток підприємств. Зменшене
в такий спосіб навантаження на трансферти має сприяти відновленню
властивої їм функції міжбюджетного вирівнювання і виведення їх за межі
доходного потенціалу місцевих бюджетів, що фактично можна спостеріга&
ти нині [7, с. 71].

Ґрунтуючись на досвіді зарубіжних країн, С. В. Мірчук пропонує
виділити такі напрями реформування інституту місцевих податків і зборів
в Україні [2, с. 165–166; 8, с. 32–34]: збільшення впливу органів місцевого
самоврядування на наповнення місцевих бюджетів шляхом надання са&
мостійних прав у місцевому оподаткуванні (на жаль, ніхто ніколи не уточ&
нює, як саме має надаватися така «самостійність», які її межі. — С. О.);
розвиток інституту місцевих податків і зборів у напрямі, який відобража&
тиме політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості,
соціального захисту населення, охорони навколишнього природного сере&
довища (щороку в ЗМІ наголошується на тому, що в державі бюджети є
соціальними, але реально навіть збільшення видатків не означає соціаль&
ну спрямованість бюджету. — С. О.); розширення переліку місцевих по&
датків і зборів за рахунок запровадження: а) зборів із цільовим викорис&
танням одержаних коштів (наприклад, зборів на прибирання та освітлен&
ня вулиць, за збирання сміття, впорядкування парків, зон відпочинку);
б) податків на цінні папери (на емісію акцій та облігацій), біржові операції,
грошові капітали, приріст капіталу — це є значною базою оподаткування,
що забезпечить стабільні надходження до місцевих бюджетів, які можна
буде спрямувати на підтримку малого підприємництва на місцевому рівні;
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в) податку з осіб, які володіють двома квартирами (надходження від цього
податку можна буде спрямувати на надання пільгових кредитів на житло
для молоді або на ремонт застарілого житлового фонду); г) податку на пра&
во розміщення офісів у центральній частині міста, що стане своєрідною
платою за вигідні умови розташування суб’єкта господарювання, які да&
ють можливість отримувати додаткові доходи; ґ) місцевих акцизів (напри&
клад на тютюнові та алкогольні вироби); д) додаткових місцевих податків
на доходи громадян (що стане важелем перерозподілу доходів між різни&
ми верствами населення на місцевому рівні); е) потрібно ввести в дію пода&
ток на нерухомість як місцевий податок шляхом внесення відповідних змін
до Закону України «Про систему оподаткування» та низки інших норма&
тивно&правових документів — це дасть змогу збільшити роль місцевих по&
датків у наповнюваності місцевих бюджетів, при цьому частка місцевих
податків у дохідній частині бюджету зросте до 50 %; запровадження дієво&
го контролю за сплатою місцевих податків і зборів, їх правильним обчис&
ленням та своєчасним нарахуванням шляхом закріплення функції з
здійснення цього за відповідними контролюючими органами. На нашу
думку, надто велике збільшення кількості місцевих податків і зборів не
піде на користь територіальним громадам, оскільки, як свідчить податко&
ва практика, значне податкове навантаження з часом призводить до пере&
ходу потенційних платників податків «у тінь» і, відповідно, бюджет не
дотримує колосальні кошти.

Питома вага податкових надходжень у структурі доходів місцевих бю&
джетів окремих європейських країн характеризується даними, наведени&
ми в табл. 2 [9, с. 61; 10].
ТАБЛ. 2. ПИТОМА ВАГА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, %

У зарубіжних країнах прийнято розрізняти дві групи місцевих по0
датків: 1) власні податки (місцеві податки у прямому значенні), які запро&
ваджуються і стягуються у межах даної адміністративної одиниці й
повністю надходять до місцевих бюджетів; 2) загальні податки, які перед&
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бачаються в державному бюджеті на користь місцевих органів. Ставки цих
податків встановлюються державою та не можуть бути змінені на місцево&
му рівні. Прикладами є: прибутковий податок у Німеччині, надходження
від якого розподіляються між федерацією, землями та громадами; відра&
хування від прибуткового податку в США; відрахування від прибуткового
податку і ПДВ у Франції [4, с. 200; 6, с. 122–123]. Також існує поділ місце&
вих податків на прямі (включають, наприклад, податок на прибуток (дохо&
ди) юридичних і фізичних осіб, земельний податок) та непрямі (включа&
ють податок з продажу, акцизи на паливо, тютюн, алкогольні напої тощо).
Також існує досить різноманітна група так званих інших податків (по&
даткові збори з видовищ, власників собак, зайняття торгівлею тощо), яка,
зазвичай, не має істотного фінансового значення в місцевих бюджетах
країн Заходу [6, с. 121–122].

Світова практика свідчить, що заплановані доходи і видатки місцевого
бюджету мають відображати пріоритети соціально&економічної політики
та оцінюватися, виходячи з аналізу основних факторів економічної
взаємодії бюджетної системи з підприємствами і населенням. До основних
чинників взаємодії можна віднести величину податкового тягаря, розмір
трансфертних виплат, надання пільгових режимів оподаткування, розви&
ток інфраструктури, стабільність і раціональність нормативно&правового
регулювання економічної діяльності.

Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування та підтримка
органів місцевого самоврядування в умовах світової кризи — одне із за&
вдань вдосконалення податкових відносин на місцевому рівні у найближчі
декілька років. У зв’язку з цим податкова політика, як і в попередні роки,
має бути спрямована на вирівнювання бюджетної забезпеченості та
підтримання збалансованості місцевих бюджетів. Удосконалювати форми
фінансової підтримки слід з урахуванням дотримання балансу державних
і місцевих видаткових зобов’язань, а також зарубіжного досвіду.
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ППоонняяттииее  ггрраажжддааннссккоо

ппррааввооввооггоо  ддооггооввоорраа  
вв  ггрраажжддааннссккоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ииннооссттрраанннныыхх  ггооссууддааррссттвв

Виборнова О. С., Мизров С. М. Поняття цивільно0правового договору в
цивільному законодавстві Російської Федерації та зарубіжних держав

Аналізується зарубіжне законодавство щодо визначення договору та його
місця у системі права. Наводяться визначення договору в російському,
мексиканському, американському, англійському, українському, китайському
законодавстві. Досліджено поняття договору як обіцянки, що домінує в англо&
саксонських правових системах. Порівнюються поняття договору та угоди, про&
аналізовано їхнє співвідношення. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: договір, цивільно&правовий договір, угода. 

Термин «договор» является одним из наиболее распространенных в
мировой юридической науке. Е. Б. Пашуканис утверждал, что «договор яв&
ляется одним из центральных понятий в праве [1, c. 113]», а Б. Виндшейд
замечал, что «договор находит себе применение… во всей области права [2,
c. 126]». Тем не менее единый подход к пониманию договора так и не выра&
ботан. Известное замечание Б. А. Кистяковского о том, что «ни в одной дру&
гой науке не существует столько противоречащих друг другу теорий, как
в науке права» [3, c. 221] актуально и для теории договора.

Действующее законодательство содержит понятие гражданско&право&
вого договора в ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) [4]: «Договором признается соглашение двух или несколь&
ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей». Необходимо отметить, что в ГК 1964 г. определение дого&
вора вообще отсутствовало. 111133
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В научной литературе учеными&цивилистами давались различные оп&
ределения договора. Д. И. Мейер считал, что договор представляет собой
соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на
чужое действие, имеющее имущественный интерес [5, c. 156]. В. И. Синай&
ский определял договор как юридический акт свободной и сознательной
воли сторон, направленный на возникновение обязательства [6, c. 309].
Г. Ф. Шершеневич называл договор соглашением двух или более лиц, на&
правленным на установление, изменение или прекращение юридических
отношений [7, c. 304]. Нетрудно провести параллель между данным ут&
верждением классика российской цивилистической мысли и современным
понятием гражданско&правового договора, закрепленным в ГК РФ, что
свидетельствует, по мнению К. И. Забоева о преемственности в российском
праве [8, c. 19]. 

Если изучить зарубежное законодательство, то можно убедиться, что
гражданское законодательство различных государств также имеет раз&
ные формулировки понятия «договор». Что касается ГК Украины, то в ч.1
ст. 626 содержится определение, аналогичное российскому понятию дого&
вора: «Договором является договоренность двух или больше сторон, на&
правленная на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей» [9]. При этом гражданское законодательство, отка&
зываясь от употребления термина «соглашение», определяет договор как
договоренность, при этом используя фактически тождественные друг
другу существительные. Аналогичное определение договора содержит и
ст. 389.1 ГК Азербайджана [10].

Германское гражданское уложение 1896 г. содержит в 3 главе § 145 по&
нятие договора как предложения одного лица другому лицу связать себя
условиями данного предложения [11].

В соответствии со ст. 1378 Гражданского кодекса Квебека 1994 г. «дого&
вор — это согласование воли, в соответствии с которым одно или несколь&
ко лиц обязываются перед другим лицом или лицами к совершению
предоставления» [12, с. 221].

Согласно ст. 85 Общих положений гражданского права КНР, принятых
в 1986 г., «договор — это соглашение, устанавливающее, изменяющее или
прекращающее гражданские отношения между сторонами. Договор,
заключенный согласно закону, охраняется законом» [13].

Ст. 1134 ГК Франции содержит формулировку, согласно которой «пра&
вомерные договоры … законы для лиц, их заключающих» [14].

ГК Мексики в ст. 1793 договорами называет соглашения, которые
порождают или изменяют права [15]. При этом, исходя из буквального
толкования, соглашение о прекращении прав именоваться договором по
мексиканскому законодательству не будет. Следует заметить, что некото&
рые российские цивилисты, в частности Ш. В. Калабеков, тоже придержи&
ваются такой позиции: «Соглашения, направленные на прекращение уже
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существующего договорного отношения, в силу их малозначительности до&
говорами не являются… Договор имеет своей целью установление юриди&
ческого отношения» [16, c. 55, 110]. При этом непонятно, почему юридичес&
кие факты, направленные на установление прав и обязанностей, являются
более значительными, чем направленные на их прекращение. Т. А. Брючко
вообще признает договор соглашением, направленным на возникновение
или изменение гражданских правоотношений, замечая, что сознательно не
употребляет слово «прекращение», поскольку прекращение гражданских
правоотношений относит к одной из форм их изменения [17, c. 34].

ГК Эквадора определяет договор как акт, в силу которого одна сторона
обязывается в отношении другой стороны дать что&либо, сделать что&ли&
бо или не сделать что&либо [18]. Идентичное определение содержит и
ст. 1495 ГК Колумбии [19]. В то же время ГК Португалии, например, вооб&
ще не содержит законодательного определения договора, при этом за&
крепляя виды договоров: договор — обещание и договор в пользу третьего
лица (ст. 410–411) [20].

В странах англо&американской системы права используется иное опре&
деление договора. Так, Свод договорного права, составленный Американ&
ским институтом права и опубликованный в 1932 г., определяет договор
как обещание или ряд обещаний, нарушение которых закон признает ос&
нованием для иска и исполнение которых тем или иным способом закон
признает обязанностью (§1 главы 1 Свода). Согласно п. 11 ст. 1&201 Едино&
образного торгового кодекса США «договор — это правовое обязательство
в целом, вытекающее из соглашения сторон в соответствии с настоящим
законом и иными подлежащими применению нормами права» [22]. Соглас&
но же п. 3 ст. 1&201 «соглашение — это фактически совершенная сделка
сторон, наличие которой вытекает из их заявлений или иных обстоя&
тельств, включая заведенный порядок, торговые обыкновения или поря&
док их исполнения, как то предусмотрено в настоящем законе» [23]. Таким
образом, англо&саксонское определение договора также предполагает на&
личие соглашения между его участниками, называя его «обещанием». Во&
обще в англо&саксонской правовой системе господствует облигационная
теория, или теория обещания. То есть договор предстает как обещание или
ряд обещаний. В российской цивилистической науке данная позиция от&
стаивается И. В. Бекленищевой [24, c. 120&146]. При этом она сама делает
вывод, что двустороннее обещание и есть соглашение [24, c. 129]. А так как
договор предполагает наличие волеизъявления как минимум двух субъ&
ектов права, то становится неясно, в чем же отличия теории договора как
обещания от теории договора как соглашения.

Таким образом, законодательство различных стран мира тоже не вы&
работало единообразного подхода к понятию договора, и договор предста&
ет перед нами как некая универсальная категория общественной жизни,
являющаяся ее регулятором. Анализируя зарубежное законодательство
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относительно определения договора, можно прийти к выводу, что, как и в
российском, в основе договора лежит соглашение сторон. При этом согла&
шение понимается как синонимичное понятие договору, контракту [25,
c. 371]. О. А. Красавчиков тоже характеризует договор как элементарную
или сложную систему волеизъявлений, органически воплощаемую во вза&
имном соглашении его сторон [26, c. 169]. Представляется, что в юридиче&
ском смысле не следует отождествлять понятия «договор» и «соглаше&
ние», так как они предусматривают различные последствия. И. А. Покров&
ский, признавая различия этих двух терминов, считал соглашение сторон
«зиждущей силой всякого договора» [27, c. 245]. Придерживаясь этой точ&
ки зрения, в настоящее время на необходимость разграничения этих двух
понятий указывает А. Д. Корецкий [28, c. 38–48]. Соглашение закрепляет
лишь желание лица вступить в будущем в договорные отношения, кото&
рые могут и не возникнуть, поскольку оно не порождает каких либо обяза&
тельств у сторон. Например, соглашение о продаже вещи можно считать
началом договора купли&продажи, а вот соглашение о намерении продать
вещь начало такого договора не ознаменовывает. При достижении согла&
шения происходит лишь оценка предполагаемых действий сторон, целе&
сообразности и эффективности их последствий. Такая оценка, как верно
отмечает В. Б. Гольцов [29, c. 48–49], и есть соглашение. Соглашение же
становится договором, когда «оценка» соответствующего поведения уча&
стника соединяется с предполагаемыми, ранее «оцененными» действиями. 

В этой связи интересна, но не бесспорна точка зрения М.Ф. Казанцева,
который пишет, что «договорами являются наиболее значимые соглашения,
окончательные и основные договоры, в то время как соглашениями имену&
ются менее значимые, промежуточные договоры, а также договоры, заклю&
ченные на основании и в развитие других договоров» [30, c. 19–20]1. Его точ&
ку зрения поддерживает и А. В. Баринов, который видит отличие договора
от соглашения в том, что второе всегда зависит от первого: договор устанав&
ливает, а соглашение лишь отменяет или изменяет правоотношения [31,
c. 21]. Данная позиция, на наш взгляд, как минимум спорна, так как прово&
дить разграничение между понятиями на основе оценочных категорий
«значимости» и «окончательности» представляется не совсем корректно. 

Как видим, теория соглашения, или консенсусная теория, господствует
в российской доктрине. Это объясняется и тем, что определение договора
через соглашение имеет под собой нормативную базу, именно таким обра&
зом дается законодательная формулировка понятия. Таким образом,
несмотря на существование различных концепций понимания договора,
единая так и не выработана ни в законодательстве РФ, ни в законодатель&
стве других государств. Одна из причин этого видится в самом понятии до&
говора, который имеет несколько значений, в результате чего нельзя вы&
работать и к нему применить одно общее универсальное определение.Ук
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ЗЗааккооннооддааввччее  ззааббееззппееччеенннняя  ппрраавваа  
ііннттееллееккттууааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  вв  ккррааїїннаахх  ЄЄввррооппии
((ппооррііввнняяллььнноо

ппррааввооввиийй  ааннаалліізз))

Розглянуті основні напрями розвитку сучасного законодавства країн Європи
в сфері інтелектуальної власності. Простежується вплив правотворчої діяль&
ності Європейського Союзу, відзначається розробка принципово нових підходів
у галузі авторського права в умовах інформаційного суспільства. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: інтелектуальна власність, авторське право, патентне право,
кодифікація, європейське право, інформаційне суспільство.

Актуальність аналізу сучасних тенденцій розвитку законодавства в
сфері інтелектуальної власності в країнах Європи [1] зумовлена зростан&
ням значення права інтелектуальної власності в умовах інформаційного
суспільства і економіки знань, а також євроінтеграційними планами по&
дальшого розвитку України.

Сучасне законодавство країн Європи розвивається під помітним і де&
далі зростаючим впливом права ЄC [2]. Законотворчість інституцій ЄС в
останні роки стає більш активною і охоплює практично всі аспекти права
інтелектуальної власності. Гармонізацію законодавства у сфері інтелекту&
альної власності ЄC висуває як одну з найважливіших умов для набуття
членства у цій впливовій структурі [3]. Однак інтенсивна законотворчість
ЄC не перешкоджає розвитку національного законодавства країн&членів
[4].

У країнах Європи право інтелектуальної власності дістає нормативне
забезпечення в законах і підзаконних актах, співвідношення між якими
різне. Наприклад, у Великобританії велика питома вага делегованого за&
конодавства. Конституція Італії передбачає видання виконавчою владою
законів&декретів, які становлять більше половини чинного законодавства
про інтелектуальну власність. Така ж тенденція у законодавстві Порту&
галії та Іспанії [5].

Частина норм права інтелектуальної власності концентрується в галу&
зевих кодифікаційних актах (Цивільний, Цивільно&процесуальний,
Кримінальний, Митний кодекси тощо). Віднесення норм права інтелекту&
альної власності до цивільного кодифікованого законодавства не є харак&
терним для більшості країн Європи. Сукупність норм авторського і патент&
ного права міститься у Цивільному кодексі Італії [6]. У Нідерландах
точаться гострі юридичні дискусії щодо термінологічної і змістовної скла&
дових поняття «право інтелектуальної власності», тому відкладене прий&
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няття частини 9 (Право інтелектуальної власності) ЦК Нідерландів[7].
Проблема включення до цивільних кодексів питань регулювання інтелек&
туальної власності викликає спори серед правознавців. Це стосується і об&
говорення змісту ЦК Європи, над створенням якого європейські юристи
працюють вже не одне десятиліття [8; 14].

На розвиток цивільного законодавства країн СНД вплинув Модельний
ЦК 1996 р., розроблений під патронатом Парламентської Асамблеї СНД.
Його положення неоднозначно сприймаються цивілістами. Проте в новому
ЦК України була виділена окрема книга Четверта «Право інтелектуальної
власності», однак спеціальне законодавство залишилося.

Інший підхід обрали законодавці Росії. Тут була вперше запроваджена
повна кодифікація законодавства про інтелектуальну власність у рамках
Четвертої частини ЦК. Одночасно були скасовані всі спеціальні закони і
пов’язані з ними норми підзаконних актів. Законопроект пройшов міжна&
родну експертизу фахівців з Німеччини, Австрії, Канади та США, які за&
значили, що він упорядковує законодавство та приводить його у
відповідність з міжнародними нормами. Але у самій Росії протилежні дум&
ки стосовно відміни спеціального законодавства продовжують висловлю&
ватися як науковцями, так і практикуючими юристами [9]. У травні 2009 р.
була оприлюднена Концепція вдосконалення Четвертої частини ЦК РФ,
появу якої зумовили потреби правозастосування. 

Унікальним явищем в європейській практиці став прийнятий у 1992 р.
Кодекс інтелектуальної власності Франції. У цього Кодексу є прихильни&
ки і критики. Прихильники зазначають, що кодекси є кращою формою
систематизації норм права. Вони допомагають позбутися дублювання,
пропусків і суперечностей в окремих нормах, дають змогу здійснити рег&
ламентацію найбільш економічним шляхом, що забезпечує краще сприй&
няття і застосування нормативного матеріалу, а побудова кодексу за пев&
ною логічною системою уможливлює системний підхід до законодавства.

Відсутність системності неможливо компенсувати збільшенням числа
нормативно&правових актів або ускладненням їх змісту. Тому в країнах
СНД є прихильники повторення досвіду Франції у створенні єдиного пра&
вового акту, який би об’єднав розрізнені правові режими (авторське право,
патентне право) в єдину систему, засновану на загальних початкових
принципах. Критики французького Кодексу інтелектуальної власності
вказують (їх поки більшість), що це швидше проста інкорпорація, причо&
му не кращої якості, яка не вирішує питань глибокої і всебічної системати&
зації [10; 15]. Також інкорпорацією, хоча і з тенденцією до кодифікації, на&
зивають Кодекси промислової власності Іспанії і Португалії. У західній
юриспруденції визнається дуже обмежена кількість норм, які були б
загальними для всіх видів результатів інтелектуальної діяльності, тому
Кодексу 1992 р. складно забезпечити єдність підходів у розв'язанні вель&
ми різноманітних питань права інтелектуальної власності.
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У правовому забезпеченні інтелектуальної власності в Європі
вирішальну роль продовжують відігравати спеціальні закони. Найбільша
їх кількість у сфері авторського права і патентного права. Патентне право
є найстарішим у галузі права інтелектуальної власності. Основним джере&
лом патентного права в країнах Європи є закони. У їх назві в різних
варіантах використовують слово «патентний», що дає можливість відразу
визначити їх призначення. Тільки в Греції ми знайшли ускладнену назву
патентного закону — «Закон про трансферт технологій, винаходи і техно&
логічні інновації». 

Обсяг і коло врегульованих відносин у галузі патентного права в різних
країнах відрізняються. Переважно в обов'язковому порядку регулюються
умови патентоздатності винаходів, визначаються поняття порушення ви&
ключних прав і способи їх захисту. Найбільш авторитетними і юридико&
технічно довершеними в Європі вважаються патентні закони Австрії (1970
р.), Німеччини (1981 р.), Франції (як частина Кодексу інтелектуальної
власності), Швейцарії (1952 р.). У Німеччині ( це особливість її законодав&
ства) із загального патентного права в спеціальну галузь — винахідницьке
право — виділено регулювання відносин між підприємцем і службовцем з
приводу так званих службових винаходів. Німецький Закон про винаходи
службовців від 25 червня 1957 р. був першим в Європі. В Україні основним
джерелом патентного права став Закон про охорону прав на винаходи і ко&
рисні моделі від 15 грудня 1993 р. У багатьох європейських країнах корисні
моделі регулюються спеціальними законами (в Німеччині, Італії, Угор&
щині, Югославії, Данії, Австрії, Болгарії, Фінляндії, Чехії). 

Для патентного законодавства Європи характерний процес правової
уніфікації. Відносно патентного права він був зумовлений прийнятою у
1973 р. Європейською патентною конвенцією. Внаслідок її введення в дію в
європейських країнах були ухвалені нові патентні закони або розроблені
нові редакції таких законів. 

У галузі авторського права і суміжних прав відповідні закони є в пере&
важній більшості європейських країн. Безперечним лідером, який задає
тон у розвитку національного авторського права, є Німеччина, хоча
батьківщиною законодавства про авторські права вважається Великобри&
танія. У Німеччині авторське право забезпечене декількома законодавчи&
ми актами — Законом про авторське право і суміжні права від 9 вересня
1965 р., Законом про авторські товариства, Законом про видавничі права.
У 2003 р. Бундестаг ухвалив Закон «Про авторське право в інформаційно&
му суспільстві», основною метою якого стала імплементація в німецьке
право положень Директиви 2001/29/ЕЕС «Про гармонізацію деяких ас&
пектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві».
Вказана Директива мала не тільки конкретно&правове, а й методологічне
значення. В ній сформульовано ряд принципових політико&правових ос&
нов загальної системи охорони прав інтелектуальної власності в Європі в
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умовах пошуку адекватної відповіді на проблеми, пов’язані з поширенням
цифрових технологій та Інтернету [11].

Цей пошук розпочався з появою у 1996 р. так званих «Інтернет&дого&
ворів» ВОІВ (Договір ВОІВ з авторського права і Договір ВОІВ з виконан&
ня і фонограми), які окреслили такі нові проблеми в галузі авторського
права, як правова охорона програмних продуктів і баз даних, застосуван&
ня технічних засобів охорони авторських прав у Інтернеті, використання
комп’ютерних технологій у бібліотечній справі тощо [12]. І хоча країни ЄС
консолідовано ратифікували «Інтернет&договори» лише у 2009 р., правова
уніфікація на їх основі проводилася шляхом реалізації положень Дирек&
тиви 2001/29/ЕЕС.

У новітньому законодавстві європейських країн з авторського права ок&
реслилися дві суперечливі тенденції. З одного боку, посилюється боротьба з
несанкціонованим копіюванням дисків та скачуванням музики і фільмів з
Інтернету. В новому посиленому варіанті закону про авторське право Німеч&
чини (Urheberechtsgesetzes), який набув чинності з 1 січня 2008 р., такі діян&
ня віднесені до кримінального злочину. У 2009 р. у Франції прийнятий закон
«Hadopi&2», за яким користувачі відключатимуться від Інтернету за рішен&
ням суду у випадку порушення («злісне скачування») авторських прав.

Натомість восени 2008 р. Європарламент при обговорені доповнень до
законодавства ЄС у сфері телекомунікацій прийняв поправку №138, в
якій зазначив, що доступ до Інтернету є основоположним правом людини,
оскільки може розцінюватися як складова свободи вираження. В цьому ж
руслі британське Міністерство з інновацій, університетів і кваліфікованих
кадрів виступило з ініціативою законодавчо легалізувати копіювання
музики з компакт&дисків на персональні комп’ютери та МРЗ&плеєри для
власних цілей1 [13].

У Великобританії у 1988 р. був ухвалений незвичний для європейської
законодавчої практики єдиний консолідований закон про авторське право,
промислові зразки і патенти (Copyright, Designs and Patents Act 1988 —
«CDPA 1988»). Незважаючи на критику такого підходу, закон виявився
ефективним і діє досі. 

Законодавча охорона забезпечена в державах Європи для торговель&
них марок, географічних зазначень місць походження товарів, топографій
інтегральних мікросхем, нових сортів рослин і порід тварин. Є факти
прийняття спеціальних законів щодо правової охорони програмного забез&
печення і баз даних (наприклад, в Австрії, Німеччині, Естонії).
Комп'ютерні програми частіше за все охороняються авторськими
свідоцтвами, але намітилася нова тенденція до їх патентування, проти чо&
го активно виступила громадськість країн ЄС. В результаті Європарла&
мент у липні 2005 р. відхилив пропозиції Єврокомісії про патентування
програмного забезпечення.
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Розвиток технічного прогресу й ускладнення економічного життя наро&
джує нові об'єкти охорони: доменні імена, запахи, біотехнології.

Завершуючи аналіз законодавства європейських країн у сфері інте&
лектуальної власності, можна зробити такі висновки. Для сучасної законо&
давчої практики притаманний пошук вирішення проблем, пов’язаних з
поширенням цифрових технологій і Інтернету, розробка принципово но&
вих підходів у галузі авторського і патентного права в умовах інфор&
маційного суспільства. Посилення режиму правової охорони в інтересах
правовласників поєднується зі спробами сприяти доступу до інтелекту&
альних продуктів користувачів. Визначальним фактором розвитку зако&
нодавства країн Європи стає правотворча діяльність ЄС. Законодавство у
сфері інтелектуальної власності стрімко розвивається на тлі розширення
міжнародної співпраці в цій сфері. Після прийняття Угоди ТРІПС Світової
організації торгівлі посилився процес не тільки регіональної, а й світової
уніфікації законодавства в галузі інтелектуальної власності і тіснішого
співробітництва країн. Ці тенденції зберігатимуться і в наступні роки, виз&
начаючи стратегічні напрями розвитку національних законодавств країн
Європи.
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ММееттооддооллооггііяя  ггааррммооннііззааццііїї  ззааккооннооддааввссттвваа  УУккррааїїннии  
зз  ооххооррооннии  ппрраацціі  іізз  ззааккооннооддааввссттввоомм  ЄЄСС

Розкриваються питання методології гармонізації законодавства України з
охорони праці на сучасному етапі, а саме під час обговорення проекту Трудово&
го кодексу України. Визначено поняття «гармонізація» у взаємовідносинах з
Європейським Союзом.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: охорона праці, методологія гармонізації законодавства, пра&
во Європейського Союзу, умови праці, безпека праці.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що вперше метод гармонізації,
як засіб звернення до принципів регулювання з метою зближення законо&
давства різних держав у сфері правових відносин, був використаний у
країнах Латинської Америки. Також метод гармонізації широко викорис&
товується в ЄС з метою забезпечення функціонування єдиного ринку. При
цьому гармонізація правового регулювання охорони праці проводиться на
основі застосування принципів регулювання, які містяться в установчих
договорах, що мають характер міжнародного договору. Д. Кліфт,
офіційний представник ЮНСІТРАЛ, стверджує, що гармонізація як метод
уніфікації права, сприяє зближенню законодавств у правовій сфері [1].

Аналогічної точки зору дотримується Н. Г. Дороніна, стверджуючи, що
«гармонізація як спосіб уніфікації права є єдиною можливістю у відноси&
нах, які підпорядковані адміністративно&правовому методу регулюван&
ня»[2, c. 56].

Проблеми правового регулювання та управління охороною праці не
один раз ставали предметом обговорення науковців та практиків. Однак
комплексного дослідження методології гармонізації українського законо&
давства з охорони праці з нормами Європейського Союзу в сучасних
умовах не проводилося. Науково&теоретичним підґрунтям стали праці ук&
раїнських і російських учених — М. Г. Александрова, С. С. Алексєєва,
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В. С. Андрєєва, М. Й. Бару, Я. І. Безуглої, Н. Б. Болотіної, В. С. Венедікто&
ва, Г.С. Гончарової, В. Я. Гоца, В. В. Жернакова, П. І. Жигалкіна,
М. І. Іншина, Р. І. Кондратьєва, В. В. Лазор, Л. І. Лазор, А. Р. Мацюка,
П. Д. Пилипенка, С. М. Прилипка, В. І. Прокопенка, О.І. Процевського,
В. Г. Ротаня, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, І. І. Шамшиної, В. І. Щерби&
ни, О. М. Ярошенка та інших.

Аналіз законодавчої бази з питань гармонізації, низки публікацій, при&
свячених загальнотеоретичним чи галузевим проблемам гармонізації за&
конодавства України, досвіду інших країн, що проходили процес гар&
монізації, дає змогу сформулювати певні методологічні підходи, якими, на
нашу думку, слід керуватися при перевірці чинного та перспективного
трудового законодавства України з охорони праці на предмет
відповідності європейським стандартам:

1. Врахування перспектив розвитку трудового права ЄС. Аналіз роз&
витку законодавства з охорони праці в європейських країнах відбувається
постійно. »Європейське право не є застиглою категорією, при цьому його
розвиток — це дорога з двостороннім рухом: впливаючи на національне
законодавство, воно водночас вбирає в себе все найкраще, що є в цьому за&
конодавстві», — як слушно зазначає Н. В. Пронюк [3, c. 27].

Більшість директив ЄС з гармонізації законодавства з охорони праці,
до яких нині має бути адаптоване українське законодавство, були прий&
няті досить давно — Перша Директива у 1967 р. Радою ЄС 67/548/ЄЕС
щодо захисту працівників, населення та споживачів. Серед останніх змін є
Директива Європейського парламенту 2008/68 щодо регулювання праці
при перевезенні шкідливих вантажів на внутрішньому транспорті. На
відміну від національного законодавства, яке є порівняно мобільним,
правове регулювання за допомогою директив є складним і тривалим про&
цесом. Від моменту затвердження Європейською комісією офіційного про&
екту директиви проходять довгі роки, поки ця директива буде прийнята
Радою ЄС та Європейським Парламентом і вступить у дію. Але й після
вступу директиви в дію державам ЄС дається досить тривалий час для
приведення національного законодавства у відповідність до вимог дирек&
тив (до п’яти років). Не менш складним і тривалим є процес внесення змін
до директив. Тому директиви ЄС, будучи актуальними на момент їх роз&
робки та прийняття, з часом поступово перетворюються на певні гальма
для розвитку трудових відносин, втрачають позитивний потенціал право&
вого регулювання. Розробляючи нове законодавство чи реформуючи чин&
не, український законодавець має визначити, які норми європейського
законодавства з охорони праці є ефективними і мають бути запроваджені
у чинне законодавство України, а які — виявили свою недієвість, є
застарілими і не мають враховуватися при створенні нових українських
законів. Сьогодні є велика небезпека, що такі норми «транзитом» можуть
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потрапити до нового українського законодавства, створивши додаткові пе&
решкоди для запровадження нових, дійових механізмів з охорони праці. 

2. Врахування особливостей національної правової системи України.
Слід визнати, що у сучасних умовах роль методу порівняльного правознавст&
ва суттєво зросла. Ю. С. Шемшученко зазначає, що «зараз жоден скільки&не&
будь значний законопроект не приймається без врахування того, як це зроб&
лено у сусідів. Предметом порівняльного аналізу виступають норми права,
правові інститути, юридичні поняття і терміни, правові концепції» [4, c. 36]. 

Але у вітчизняній правовій літературі неодноразово зверталася увага
на необхідність зваженого та обережного запровадження зарубіжного
досвіду. «Ми повинні здійснювати теоретичні дослідження для пошуку оп&
тимального співвідношення вимог світової спільноти, традицій ук&
раїнської школи права та стану нашого законодавства», — зазначає Н.В.
Пронюк [3, c. 27]. Є. Б. Кубко зазначає, що іноземні правові моделі, що ви&
користовуються країнами СНД, у тому числі Україною, включаючи моделі
континентального права, повинні мати форми, які відповідають традиціям
та юридичній техніці нових незалежних держав. Тому слід ставитись ук&
рай уважно до імплементації елементів та інститутів англо&американсько&
го права в систему кодифікованого законодавства країн СНД [5, c. 63]. 

3. Врахування політики, що провадиться в Україні, рівня її економічно0
го та соціального розвитку, необхідності захисту національних інтересів.
Не можна не погодитись із думкою В. К. Забігайла, що «розуміння та свідо&
ме використання закономірностей взаємодії права та економіки (політики)
є абсолютною вимогою при плануванні та здійсненні правотворчості. Не є і
не може бути винятком з цього правила процес адаптації (апроксимації,
гармонізації, уніфікації) права України до права ЄС в порядку імплемен&
тації ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво». Вчений слушно за&
значав, що закономірності взаємодії права та економіки (політики) при
здійсненні адаптації законодавства України в цілому поки що фактично
ігноруються, а реалії життя українського суспільства «ще далеко не
завжди і не в усіх сферах рівнозначно є адекватними умовам, характер&
ним для європейського співробітництва» [6, c. 24]. 

4. Врахування як позитивних, так і негативних наслідків проведення
реформи, а також витрат, пов’язаних із запровадженням нового регулю0
вання. Будь&яка реформа не може давати лише позитивні наслідки (якщо
взагалі вдається таких досягти). Досвід підготовки реформи у ЄС свідчить,
що кожне нововведення має аналізуватися всебічно — з визначенням як
позитивних, так і негативних його наслідків. Окремо має враховуватися
вартість реформ для держави та для суб’єктів господарювання, бо кожна
реформа потребує значних фінансових витрат. У Білій книзі щодо підго&
товки асоційованих країн Центральної та Східної Європи до інтеграції до
внутрішнього ринку Союзу зазначається, що при визначенні стратегії ап&
роксимації кожною державою обов’язково має бути врахована вартість
проведення реформ (п. 3.20) [7].
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5. Орієнтація на адаптацію по суті, на досягнення загальних цілей у ре0
гулюванні, а не прагнення до зовнішньої подібності законів чи норм. Про&
блема встановлення критеріїв відповідності при проведенні адаптації
(гармонізації, апроксимації, рецепції) давно привертає увагу вчених. Як
зазначає Ю. С. Шемшученко, процес гармонізації законодавства слід
починати з юридичної термінології [4, c. 39]. 

Велике значення для встановлення змісту acquis communautaire є пра&
вильний переклад тих правових актів ЄС, до яких здійснюватиметься
адаптація. «В основі процесу адаптації, який є, по суті, тектонічним зру&
шенням національного права, — зазначають Т. Качка та Ю. Мовчан, — ле&
жить основна проблема — правильне розуміння самого змісту acquis com�
munautaire. Йдеться не стільки про академічне тлумачення acquis,
скільки про банальне розуміння змісту джерел acquis, тобто нормативних
актів ЄС. Це первинне розуміння закладає підвалини адаптації, адже від
його адекватності залежить результат — відповідне реформування
національного права у правову систему, яка відповідає європейським
стандартам» [8]. На велике значення кваліфікованого перекладу норма&
тивних актів ЄС для процесу адаптації вказує й В. К. Мамутов [9, c. 22]. 

Наказом Міністерства юстиції України від 26.11.2003 р. № 144/5 за&
тверджений Порядок перекладу актів європейського права на українську
мову [10]. Здійснення перекладу актів європейського права для цілей
адаптації покладалося на різні структури: Центр перекладів актів євро&
пейського права [11]; Центр європейського та порівняльного права [12], а
потім на Державний департамент з питань адаптації законодавства [13]. Із
ліквідацією останнього у березні 2006 року ці функції виконує Мінюст [14].
У 2004 р. ЦЄПП був підготовлений Методичний посібник з перекладу актів
acquis communautaire українською мовою [15]. 

Надання перекладам статусу офіційних є дуже важливим моментом, бо
нині існує значна кількість перекладів, якість яких є дуже сумнівною.
Втім, ці переклади використовуються вченими для проведення дослі&
джень у різних галузях адаптації та вироблення певних рекомендацій, що
призводить до сумних наслідків. 

Адаптуючи законодавство України з охорони праці до acquis commu�
nautaire, слід чітко усвідомлювати, які цілі переслідував європейський за&
конодавець, запроваджуючи те чи інше регулювання. І якщо ті ж цілі до&
сягаються чи можуть бути досягнуті у праві України за допомогою інших
засобів, то це має бути враховане при проведенні адаптації. 

Отже, особливості гармонізації національного (українського) права до
правової системи Європейського Союзу доречно розглядати крізь призму
трьох позицій: 

— в контексті механізму гармонізації, конституйованого в самому ЄС;
— як нормативно&правову практику, усталену у взаєминах між ЄС та

державами&асоційованими членами цієї спільноти;
— у форматі правового співробітництва Європейського Союзу з держа&

вами, котрі не володіють жодним з окреслених статусів. 
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Здійснюючи гармонізацію, Україна повинна враховувати те, що цей
процес має односторонній характер, оскільки при цьому не йдеться про
взаємні кроки з обох сторін щодо узгодження своїх правових норм, а
тільки про зміни в українському законодавстві з метою його гармонізації з
нормами права Євросоюзу з охорони праці. Україна фактично жодним чи&
ном не може впливати на процес нормотворення в системі Євросоюзу, а
виступає лише як дестинатор правових приписів Євросоюзу.
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ННееккооттооррыыее  ссооввррееммеенннныыее  ккррииммииннааллииссттииччеессккииее
аассппееккттыы  ммоошшееннннииччеессттвваа  
((ннаа  ммааттееррииааллаахх  ФФРРГГ))

Постика І. В. Деякі сучасні криміналістичні аспекти шахрайства (на
матеріалах ФРН)

На основі практики Німеччини автор аналізує сучасні види шахрайства,
пов’язані з проникненням у житлові приміщення з метою заволодіння особис&
тим майном, шлюбними аферами, маскуванням шахрайської діяльності під
легальну з метою привласнення державного чи корпоративного майна, у бла&
годійних організаціях, туристичному бізнесі, системі охорони здоров’я. Автор
описує способи профілактики таких злочинів, які використовуються поліцією
ФРН, а також пропонує практичні рекомендації з попередження таких видів
шахрайства.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: шахрайство, незаконне заволодіння особистим майном,
шлюбна афера, профілактика злочинності.

В соответствии с § 263 Уголовного Кодекса ФРГ (в редакции 2003 г.)
/далее — УК/ в общем виде мошенничеством является причинение вреда
имуществу другого лица путем введения в заблуждение или поддержания
этого заблуждения, утверждая заведомо ложные факты или искажая ли&
бо скрывая подлинные факты, с целью получить для себя или третьего ли&
ца противоправную имущественную выгоду. Наряду с этим УК ФРГ особо
выделяет компьютерное мошенничество (§ 263а), получение субсидий мо&
шенническим путем (§ 264), мошенничество при кредитовании (§ 265b).
Сюда же можно отнести злоупотребление при страховании (§ 265) и бан&
кротство (§ 283). 

По статистическим данным, в настоящее время мошенничества состав&
ляют порядка 40 % экономических преступлений в ФРГ. Руководитель
Федерального криминального ведомства (ВКА) МВД ФРГ в середине
2009 г. сообщил, что в 2008 г. ВКА были выявлены случаи мошенничества
в сфере экономики на сумму около 3,4 млрд. евро, при этом каждое пятое
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преступление совершалось с использованием Интернета. Однако специа&
листы ВКА считают, что ущерб от этих преступлений фактически значи&
тельно выше потому, что многие потерпевшие не сообщают об этом в
правоохранительные органы. 

В первую группу рассматриваемых материалов можно выделить мо&
шенничества, направленные на завладение личным имуществом. Если
мошенничество намечается совершить по месту жительства жертвы, то в
качестве намечаемых жертв мошенники во многих случаях выбирают
одиноких людей преклонного возраста, проживающих отдельно от родст&
венников, когда они находятся дома, в расчете на легковерность, повы&
шенную внушаемость, доверчивость, готовность оказать помощь. В число
потенциальных жертв нередко входят русскоязычные мигранты и пересе&
ленцы, плохо или вообще не знающие немецкого языка, малознакомые с
существующими в ФРГ, условиями проведения проверок, оказания услуг
и помощи и т. п.

Способы совершения мошеннических посягательств на личное имуще&
ство весьма многообразны, и большинство из них довольно детально опи&
саны в криминалистической литературе. Поэтому здесь целесообразно ос&
тановиться только на осуществлявшихся в последние годы в ФРГ некото&
рых из них, ранее не встречавшихся или применявшихся сравнительно
редко. При этом используется богатый спектр предлогов для проникнове&
ния в квартиру намеченной жертвы. С этой целью мошенники утвержда&
ют, что они относятся к одной из следующих категорий:

а) Сотрудники полиции. Одним из широкоизвестных способов мошен&
ничества является производство самочинного обыска с предъявлением
поддельных документов. 

Однако практика в этом отношении сейчас пошла дальше. В г. Дюссель�
дорфе (земля Северный Рейн�Вестфалия) трое мужчин, одетых в полицей�
скую форму и предъявив поддельные служебные удостоверения, прошли в
квартиру, в которой проживает семейная пара весьма преклонного возрас�
та. Они сообщили старикам, что полиция располагает информацией о
том, что их квартира намечена преступниками для овладения деньгами и
ценностями. Заботясь якобы, чтобы старики материально не пострада�
ли, если преступникам все же удастся проникнуть в квартиру, когда хозя�
ев не будет дома, лжеполицейские предложили сдать на временное хранение
в полицию (т. е. им) на несколько дней имеющиеся наличные деньги и ценно�
сти. Хозяева, у которых не возникло никаких подозрений и возражений,
сами собрали имеющиеся деньги, ювелирные изделия и предметы антиква�
риата небольшого размера на общую сумму порядка 10 тыс. евро и переда�
ли их «полицейским», которые после этого поблагодарили и удалились. 
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б) Работники фирм, производящих обеспечение дома теплом, газом,
работой сантехники и водопровода, кабельным телевидением, телефонной
связью. 

Здесь предлогом служит проверка состояния или ремонт оборудования,
снятие показаний электросчетчика, счетчиков на радиаторах и расхода
газа (особенно к концу года) и т. п. Они могут также представляться как
работники фирмы, являющейся квартиросдатчиком в этом доме. Что
касается телефонной связи или кабельного телевидения, то посетитель
может предлагать сменить обслуживающую фирму на другую на более вы�
годных условиях, для чего ему требуется осмотреть имеющийся телефон
(телевизор) и его подключение в квартире.

в) Члены религиозной организации (например, иеговисты, адвентисты,
баптисты и др.), предлагающие вступить в их религиозную общину.

г) Сотрудники социальной службы муниципалитета, страховой меди&
цинской кассы, кассы пенсионного обеспечения, имеющие целью ознаком&
ление с условиями проживания и определение в связи с этим нуждаемос&
ти в той или иной помощи.

д) Работники фирм по доставке экспресс&отправлений или почты.
е) Работники благотворительных организаций, предлагающие помощь

в виде одежды, обуви, одеял, предметов мебели и пр. или предлагающие
сделать пожертвования в пользу бедняков или лиц, пострадавших от ка&
тастрофы.

ж) Новые соседи по парадному или дому либо знакомые соседей, кото&
рых в этот момент нет дома, «беременные» женщины, женщины с грудны&
ми детьми, инвалиды и т. п. 

«Классическим» в этом отношении является случай, имевший место в
округе Меттманн (земля Северный Рейн�Вестфалия). В тот момент, ког�
да пожилая женщина, ходившая за покупками, открывала ключом входную
дверь в дом, с ней вместе в парадное вошли молодые мужчина и женщина и
обогнали ее, когда она поднималась по лестнице на свой этаж. Через неболь�
шое время эта пара, имеющая взволнованный вид, позвонила в дверь кварти�
ры этой женщины и сказала, что они новые соседи, поселившиеся в кварти�
ре над ней и что у них прорвало водопроводную трубу. В связи с этим они
прибежали, чтобы посмотреть, не протекла ли вода в кухню этой соседки.
Все вместе они прошли на кухню, где потолок оказался в порядке. В кухне
пришедшие затеяли с хозяйкой разговор, который длился около получаса.
В это время третий участник этой группы через входную дверь, которую
оставил незакрытой мужчина, входивший в квартиру последним, пробрал�
ся в спальню, где завладел находившимися там деньгами и драгоценностя�
ми. Когда пара ушла, хозяйка обнаружила пропажу, после чего выяснилось,
что соседями над ней являются совершенно другие люди.
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Для максимально действенного уменьшения возможностей мошенни&
ческих посягательств на личное имущество по месту жительства предла&
гается ряд практических рекомендаций: 1) оборудовать входную дверь в
квартиру «глазком» и предохранительной металлической цепочкой изну&
три и беседовать с незнакомым посетителем только через приоткрытую
дверь на цепочке; 2) при приходе государственных служащих или долж&
ностных лиц через приоткрытую дверь на цепочке обязательно требовать
предъявления служебного удостоверения, в котором нужно внимательно
осмотреть фотографию и оттиск печати. При возникновении любых со&
мнений, не впуская посетителя и закрыв дверь, позвонить по телефону в
соответствующее учреждение или службу. При этом телефонный номер
нужно не спрашивать у посетителя, а найти в телефонном справочнике;
3) если квартира расположена в многоквартирном доме, оборудованном
домофоном (переговорным устройством) и кнопкой для отпирания из
квартиры входной двери в дом, то при звонке в домовую дверь нужно обя&
зательно по домофону выяснить, кто звонит, и в случае, когда это неизве&
стное и не должностное лицо или если визит ранее не обусловлен, отпи&
рать домовую дверь не следует;

— если в дверь квартиры звонит неизвестное лицо, когда его визит мо&
жет представить интерес, следует, не впуская его в квартиру, предложить
ему зайти в другое, удобное для хозяина время, предварительно согласо&
вав его по телефону. Также, в случае возникновения каких&то сомнений,
перед визитом позвать на это время в гости соседей или знакомых; 

— если звонящий во входную дверь дома или квартиры представляет&
ся рабочим&ремонтником какого&то технического оборудования, то впус&
кать его в квартиру следует только тогда, когда его вызвал сам жилец ли&
бо домоуправление (фирма или частное лицо — арендодатель) известило
об этом заранее (как правило, путем вывешивания соответствующих объ&
явлений в парадном либо звонков по телефонам проживающих). Это же
относится и к визитам работников, снимающих показания счетчиков (на&
пример, тепловой сети). Если объявлений не было, а был предварительный
звонок по телефону, целесообразно поинтересоваться у соседей, были ли у
них такие телефонные предупреждения; 

— если незнакомые люди звонят в дверь квартиры, представляются
новыми соседями сверху или снизу и говорят, что беспокоят из&за непола&
док в их квартире (например, не протекла ли вода из их квартиры или, на&
оборот, в квартире снизу стал мокрым потолок и т. п.), следует оставить
дверь на цепочке и самим посмотреть, все ли в вашей квартире в порядке
и, если да, не снимая цепочки, сообщить об этом посетителям;

— на просьбу позвонивших в дверь незнакомой беременной женщины,
женщины с грудным ребенком, инвалида и пр. позволить зайти напиться,
при&нять таблетку, написать записку соседу, которого нет дома, позво&
нить по теле&фону и т. п. (т. е. так или иначе попасть внутрь квартиры),
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нужно через приот&крытую на цепочке дверь передать стакан воды, бума&
гу и ручку, предложить самому позвонить по телефону от имени посети&
теля и др., но в квартиру не впускать; 

— без предварительной просьбы соседей не брать для передачи им ка&
кие&либо записки, пакеты, письма, бандероли и посылки;

— перед уходом из квартиры не забывать запирать дверь на балкон и
наружные окна, а при уходе из подвала выключить свет, запереть поме&
щение для сушки белья, внутренние двери и входную дверь в подвал;

— целесообразно познакомиться с рядом живущими соседями по дому
и на взаимных началах договариваться с кем&то из них при временном
отъезде о действиях, которые будут создавать впечатление, что в кварти&
ре все время кто&то живет (ежедневно вынимать корреспонденцию из
почтового ящика, убирать в парадном, если это входит в обязанности
жильцов и подошла очередь по графику и т. п.), а также обменяться номе&
рами телефонов, в том числе мобильных, для срочного звонка.

В определенных случаях органы криминальной полиции ФРГ прибега&
ют в целях профилактики к публикации объявлений о совершаемых мо&
шенничествах в прессе. 

Примером может служить следующее объявление, размещенное в г. Ахе�
не (земля Северный Рейн�Вестфалия) в окружной газете «Super Mittwoch»
(тираж 100 тыс. экземпляров, распространяется на территории, где про�
живает около 550 тыс. человек): «Предостережение! Предупреждаем Вас о
том, что существует группа торговцев в розницу, которые путем звонка
по телефону от имени местных магазинов, торгующих коврами, обещают
Вам при согласии на их посещение передать Вам «подарки». В действитель�
ности же они пытаются обманным путем навязать Вам покупку ковров по
завышенным ценам. К этим махинациям специализированные магазины,
торгующие коврами, никакого отношения не имеют. Сведения для поимки
этой группы принимает криминальная полиция по тел. № …».

Наряду с этим в газетах, журналах и других печатных изданиях время
от времени публикуются аналогичные материалы (статьи, заметки, ин&
тервью и др.) информационно&профилактического содержания. 

Так, в феврале 2010 г. в ежемесячном бюллетене «Infoblatt» одной из рели�
гиозных общин Ахена параллельно на немецком и русском языках полиция
опубликовала довольно объемную памятку. В этой памятке указывалось,
что она в основном рассчитана на пожилых людей, в частности русско�
язычных из стран СНГ, которые чаще других становятся жертвами мо�
шенников. В памятке сообщалось, что в Ахене действует группа мошенни�
ков, которые осуществляют обман пожилых русскоговорящих и немецкого�
ворящих граждан. Гражданам звонят по домашнему телефону и сообщают,
что внук (или сын, дочь, муж, брат и т. д.) попал в какую�то неприятную
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ситуацию (например, наезд) и, чтобы выручить его (ее) из этого положения
во избежание больших неприятностей, необходимо срочно заплатить день�
ги. Иногда об этом говорит плачущим голосом якобы тот родственник, ко�
торого требуется выручить. Подобное мошенничество получило название
«трюк выкупа» или «трюк внука». 

В еженедельной ахенской газете «Super Sonntag» в конце марта 2010 г.
также было опубликовано сообщение аналогичного содержания, в котором
указывалось, что в регионе Ахена уже зафиксировано 5 подобных случа&
ев. В связи с этим полиция предложила:

а) относиться с недоверием к звонку, если сразу не смогли узнать род&
ственника по голосу или если позвонивший требует никому о разговоре не
сообщать; б) при сомнении сразу класть телефонную трубку и не согла&
шаться, если предлагают этого не делать; в) никогда не сообщать при те&
лефонном разговоре о своем семейном и финансовом положении; г) сразу
позвонить члену семьи, о котором шла речь, по его известному телефонно&
му номеру; д) сразу сообщить о поступившем звонке другим членам семьи
или друзьям; е) не верить, если звонивший будет говорить, что он из поли&
ции; ж) сразу сообщить о поступившем звонке в полицию по номеру экс&
тренного вызова (номер указан); з) никогда не впускать в квартиру незна&
комых людей и не давать им деньги.

Здесь же указывалось, что немецкая полиция никогда не требует денег,
а денежные штрафы и возмещения ущерба взыскиваются только судом в
результате судебного разбирательства и никогда не оплачиваются налич&
ными деньгами и что наличные деньги надежно сохранять не дома, а в
сберкассе или банке. Практика немецкой полиции свидетельствует об эф&
фективности подобных публикаций.

Казалось бы, о совершении брачных афер так много сообщалось в СМИ
в течение ряда лет, что избежать попадания на удочку мошенников в по&
добных случаях не так уж сложно. Однако об актуальности данного вида
преступлений свидетельствует дело, в котором достаточно четко прояви&
лись все основные психологические элементы способа совершения такого
мошенничества. 

Жертвой в нем оказалась самая богатая женщина в ФРГ — С. Клаттен
(46 лет), владелица распорядительного пакета акций химической корпора�
ции Atlanta и части акций автомобильного концерна BMW, где она — член
наблюдательного совета. В июне 2007 г. она, находясь в Тироле, познакоми�
лась в гостинице с интересным мужчиной моложавого вида по имени
Х. Сгарби и несколько последующих дней они часто общались. Сгарби сооб�
щил, что он работает менеджером в крупной компании, занимающейся
разработкой новых источников энергии. Затем он рассказал, что детство
провел в Южной Америке, а с 16 лет живет в Швейцарии, где пошел служить
в армию, сейчас является майором и возглавляет проведение секретных опе�
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раций за рубежом, с женой разведен. Через несколько дней Сгарби уехал, как
он сказал, по служебным делам, оставив номер своего мобильного телефона.

В конце августа С. Клаттен получила от него SMS с просьбой о срочной
встрече. При встрече он объяснил, что, будучи в США, совершил наезд на ав�
томобиле и теперь мафия требует у него большую сумму денег, но у
С. Клаттен деньги не просил, а все время объяснялся в любви. И только 7 сен�
тября, при интимном свидании в гостинице в Мюнхене он попросил одол�
жить ему 7 млн. евро наличными, что С.Клаттен и сделала, передав деньги
10 сентября, которые сняла со счета во Франкфурте на Майне, после чего
Сгарби улетел в Швейцарию. Затем в первой половине октября у С. Клат�
тен и Сгарби в Мюнхене, в специально снятой им квартире, произошло
несколько интимных встреч, во время которых Сгарби предложил С. Клат�
тен разойтись с мужем и жить в будущем совместно, для чего, однако,
потребуется около 300 млн. евро. В этот период она несколько раз обсужда�
ла сложившуюся ситуацию со своим адвокатом, не зная, что делать, и, в
конце концов, решила обо всем сообщить мужу. В результате С. Клаттен
позвонила Сгарби и сказала ему, что их близкие отношения прекращены.

Через неделю после этого портье гостиницы в Тироле, где в этот момент
находилась С. Клаттен, передал ей конверт, в котором оказались записка с
угрозами и фотографии, на которых были зафиксированы С. Клаттен и
Сгарби в интимных положениях. Далее Сгарби за последующее молчание по�
требовал сначала 28 млн. евро, а затем уменьшил эту сумму до 14 млн. евро.
С. Клаттен заявила в полицию и 14 января 2008 г. при передаче денег Сгарби
и его сообщник Э. Баретта (который скрытно производил фотосъемку ин�
тимных сцен) были задержаны и привлечены к уголовной ответственнос�
ти. 

Мошенничество нередко маскируется под вывеской легально допуска&
емой и официально регистрируемой деятельности либо прикрывается в
рамках такой деятельности. Способы осуществления и маскировки мо&
шенничества в этих случаях различны, и в этом отношении здесь пред&
ставляется целесообразным рассмотреть одно из них, с нашей точки зре&
ния, довольно интересное.

Достаточно характерным представляется следующее дело. Германская
Академия управления и экономики (DAVW), расположенная в Ганновере, оп�
ределенное время производит (как указывается на ее сайте в Интернете,
статьях в СМИ и рекламных объявлениях) прием на русскоязычный фа�
культет Ганноверского государственного университета. Сообщается, что
лекции на факультете проводятся по выходным дням 1�2 раза в месяц в
соответствии с директивами качества Министерства экономики и тех�
нологии ФРГ, а после 1 года обучения закончивший получает сертификат о
высшем государственном профессиональном образовании по специальности
«менеджер», и что оплата за курс обучения по контракту составляет
2400 евро. Предлагаемая возможность определяет привлекательность для
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мигрантов из стран бывшего СССР, т. к. их дипломы о высшем образовании,
полученные на родине, в основном в ФРГ не признаются, а в самых опти�
мальных случаях для их признания требуются, как правило, усиленные
многочасовые занятия в течение нескольких лет, сдача трудных экзаменов
и достаточно свободное владение немецким языком.

Однако проверка приведенных выше данных показала, для начала, что та�
кое юридическое лицо, как названная академия, нигде не зарегистрировано.
Буквосочетание DAVW является торговой маркой фирмы «Artel GmbH» (об�
щества с ограниченной ответственностью), называемой в рекламе академии
ее партнером, а академия как свой адрес указывает адрес этой фирмы. На
сайте академии сообщается, что в число партнеров академии входят так�
же Торгово�промышленные палаты (IHK) Германии. Они, действительно,
после окончания организуемых ими профессиональных курсов выдают сер�
тификат, но это образование не считается высшим, а сами палаты не
относятся к государственным формированиям. На этом же сайте партне�
рами академии названы Министерство образования и Министерство эконо�
мики и технологии ФРГ, в информационных же материалах этих минис�
терств, а также Торгово�промышленных палат академия даже не упомина�
ется и партнерство с ними академии ничем не подтверждается.

И, наконец, Ганноверский университет им. Лейбница на запрос сообщил,
что русскоязычного факультета в университете нет и что «сотрудниче�
ство» с академией заключается лишь в том, что академия арендует у уни�
верситета несколько учебных аудиторий. Таким образом, официально
опубликованное утверждение о получении высшего государственного обра�
зования в академии DAVW и вытекающих из этого возможностях трудоус�
тройства явно не соответствовало действительности.

Как показывает следственная практика, достаточно удобными и при&
влекательными прикрытиями для осуществления мошеннических опера&
ций являются общественные благотворительные организации. Представ&
ляется, что это можно объяснить, во&первых, невозможностью точного
планирования будущих объемов получаемых средств, во&вторых, мень&
шей степенью контроля за их расходованием в связи с чисто психологиче&
ским, более высоким уровнем доверия к благотворительной деятельности.
Характерно в этом отношении дело, расследование по которому было воз&
буждено берлинской прокуратурой в 2010 г.

По делу был арестован Д., руководитель и основатель фонда «Hatun und
Can», которому было предъявлено обвинение в расходовании 100 тыс. евро из
денег фонда на личные нужды — покупку автомобиля, путешествия, оплату
услуг проституток. Этот фонд был создан 3 года назад для оказания помо�
щи женщинам, ставшим жертвами произвола и домашнего насилия, на усло�
виях полной анонимности. Последнее обстоятельство, являющееся необхо�
димым условием эффективной деятельности фонда, облегчало проведение оп�
ределенных мошеннических операций по расходованию собранных денежных
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пожертвований. Подозрение в этом возникло после того, как одна известная
активистка движения в защиту прав женщин перечислила на счет фонда 500
тыс. евро, которые она получила как победитель в игре «Кто станет милли�
онером», но позднее не смогла выяснить у руководства фонда, куда были из�
расходованы эти деньги. Как установлено в ходе расследования, некоторые
проекты, на которые фонд списывал расходы, были осуществлены не им, а
другими благотворительными и правозащитными организациями.

Судя по имеющимся данным, те или иные мошеннические действия не&
редко осуществляются в туристическом бизнесе. Показателен в этом от�
ношении следующий случай.

Семейная пара русскоязычных туристов из США, гостивших в ФРГ и не
знающих немецкий язык, приобрела две путевки на тур с русскоязычным
сопровождением из г. Кёльна «Классическая Швейцария» в одном из немец�
ких туристических агентств, находящемся в Дюссельдорфе, оплатив за
путевки 278 евро. В установленное время вечером туристический автобус
агентства, в котором, кроме 50 туристов, находились 2 водителя, экскур�
совод, владеющий русским языком, сопровождающий тургруппу работник
турагентства, а также 2 мужчин, представившихся тоже сотрудниками
агентства, выехал из Кёльна. Когда автобус проехал километров 15–20, со�
провождающий без объяснения причин объявил, что тур «Классическая
Швейцария» заменен турагентством на тур «Альпийская Швейцария» и
потребовал с каждого туриста доплатить по 89 евро. О замене тура и уве�
личении стоимости поездки никто из туристов не был до отъезда преду�
прежден, хотя номера телефонов ряда из них имелись в агентстве, не гово�
ря уже обо всех почтовых адресах.

Когда часть туристов заявила об отказе от поездки (некоторые из от�
казывающихся, кстати, по этому туру уже ездили), потребовала вернуть�
ся в Кёльн и возвратить деньги, находившиеся в автобусе 2 мужчин, пред�
ставившихся работниками агентства, стали угрожать, что, применив
физическую силу, они высадят из автобуса всех протестующих. При этом
они отказались от выдачи квитанций за дополнительную оплату и потре�
бовали, чтобы каждый из туристов написал заявление о согласии на измене�
ние маршрута. Находясь в безвыходном положении (особенно если учесть,
что дело происходило ночью, и незнание многими участниками группы Гер�
мании и немецкого языка), туристы были вынуждены выполнить эти тре�
бования, и таким образом в целом с них было дополнительно собрано около
4,5 тыс. евро. Естественно, что большинство мест, указанных в путевках
первоначального тура, не были посещены, и не были проведены запланиро�
ванные в этом туре мероприятия. 

Одной из сфер, в которой есть довольно широкие возможности для мо&
шенничества, является система здравоохранения. Этим обусловлено то,
что в 2004 г. государственным страховым медицинским кассам ФРГ, кото&
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рые производят в порядке взаиморасчетов значительную часть оплаты
случаев оказания медицинской помощи населению, было предоставлено
право создавать специальные отделы по борьбе со злоупотреблениями в
области здравоохранения. Данные отделы в течение 3 последующих лет
выявили случаи мошенничества (и, соответственно, понесенного ущерба)
на общую сумму 60 млн. евро.

К числу таких мошенничеств относится, в частности, выставление вра&
чами «липовых» счетов за проведение пациентам медицинских процедур,
которые реально не проводились. Наиболее часто осуществляются мошен&
ничества с выписыванием рецептов на лекарства. По статистике каждый
год врачи в ФРГ предоставляют страховым медицинским кассам счета за
свыше 40 млн. произведенных приемов больных, а аптеки предоставляют
счета на оплату порядка 30 млн. выписанных врачами рецептов, по кото&
рым выданы лекарства. В этом огромном количестве документов доста&
точно трудно выявить подлоги, чем и пользуются мошенники.

Мошенничества при выписке рецептов осуществляются врачами в сго&
воре с аптекарями. В первом варианте страховая карточка (полученная у
знакомого, или у пациента, с которым достигнута предварительная дого&
воренность) регистрируется на компьютере врачебного кабинета (Praxis)
без осмотра пациента, на его фамилию выписывается рецепт, страхкассе
представляется для оплаты счет за якобы произведенный осмотр. Паци&
ент же в аптеке вместо лекарства, оплачиваемого страхкассой, получает
тот медицинский товар, который его интересует (например, крем для кос&
метики или витамины). Во втором варианте на имя пациента, вообще не
ставя его в известность, выписывается фальшивый рецепт, по которому
лекарство никто не получает. Выписанный аптекой счет оплачивает апте&
ке медицинская страхкасса, а переведенная ею на счет аптеки денежная
сумма делится между врачом и аптекарем в договоренной пропорции.

Достаточно упомянуть ряд дел, расследовавшихся в 2008 г. в земле Саар
(самой малой по населению в ФРГ). По ним в общей сложности проходили
около 100 врачей, 46 аптекарей и 1500 застрахованных пациентов. Общий
ущерб, нанесенный неправомерными выплатами только двум указанным
ниже государственным страхкассам, оценивался в 2008 г. страхкассой
«Barmer Erzatzkasse» в 131 млн. евро, а страхкассой «Techniker
Krankenkasse» в 181 млн. евро. Но здесь нужно подчеркнуть, что, по мнению
специалистов, приведенные цифры отражают общую картину мошенни�
честв с лекарствами далеко не в полной мере. Так, по заявлению представи�
теля Федерального объединения союза аптекарей, ущерб от таких мошен�
ничеств может составлять в ФРГ около 1 млрд. евро. Наряду с этим в ФРГ
зафиксировано также несколько случаев, когда лица, не имеющие даже сред�
него медицинского образования, выдавали себя за врачей. 

ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо  іі  ккррииммііннааллііссттииккаа

113377

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 2



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо  іі  ккррииммііннааллііссттииккаа

Представляется, что специального рассмотрения требует практика со&
вершения мошенничества при продаже лекарственных препаратов, когда
вместо настоящего лекарства сбывается его фальсифицированная под&
делка.

В самом общем виде фальсифицированные лекарства можно подразде&
лить на 4 вида: а) полные по составу и соотношению ингридиентов копии
настоящих лекарственных препаратов; б) лекарства, в состав которых не&
обходимый лекарственный препарат входит в уменьшенном количестве;
в) «медикаменты», в состав которых входит вместо лекарственного препа&
рата какое&то безвредное вещество («пустышка»); г) «медикаменты», со&
держащие различные препараты, вредные для здоровья принимающего
их больного. 

В европейских странах чаще других встречаются подделки медика&
ментов для уменьшения веса, лечения импотенции, от облысения, допин&
ги и анаболики, а также от заболеваний сердца, склероза мозга, рака и не&
которые другие.

Как отмечается в литературе, подобные подделки в основном произво&
дятся и продаются в странах Восточной Европы, Азии и СНГ, а также им&
портируются из них. Что касается СНГ, то нелегальное мелкооптовое про&
изводство фальсифицированных медикаментов осуществляется в лабора&
ториях, оставшихся от бывшего СССР, которые располагают соответству&
ющим научно&техническим оснащением и штатом квалифицированных
химиков, но в ряде случаев и не в них, а в совершенно не подходящих для
этого условиях.

Наряду с этим требует серьезного внимания то, что в ФРГ в настоящее
время имеется около 300 аптек, в которых в лицензионном порядке изго&
тавливаются противораковые цитостатические препараты. По опублико&
ванной информации, в 2010 г. немецкие прокуратуры по инициативе стра&
ховых медицинских касс начали расследования по подозрению около 60
аптекарей, работающих в 9 городах ФРГ (в том числе Гамбурге, Киле,
Мангейме, Мюнстере и др.), в фальсификации этих лекарств и завышении
цен на них. Они подозреваются в том, что в результате закупок исходных
компонентов этих лекарств за рубежом на так называемом «сером рынке»,
в том числе не сертифицированных или запрещенных в ФРГ, экономя на
этом до 1/3 их стоимости, выставляли страховым медицинским кассам
счета за изготовление дорогих стандартных медикаментов. Поводом к рас&
следованию послужила информация, поступившая от одного из немецких
оптовых торговцев лекарствами, который, получив требуемый цитостатик
с Ближнего Востока по весьма низкой цене, в результате лабораторных
исследований представленного препарата выяснил, что он является «пус&
тышкой» и что в его составе цитостатик вообще отсутствует. Если выдви&
нутые подозрения в результате расследований подтвердятся, то денеж&
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ные потери страховых медицинских касс будут исчисляться десятками и
сотнями миллионов евро, не говоря уже об ущербе здоровью больных. 

Фирмы, производящие лекарства, предлагают распознавать случаи
подделок выпускаемых ими лекарственных препаратов по отличиям от
подлинных в форме, размере и цвете таблеток, а также по упаковке. Одна&
ко относительно упаковки лекарства следует иметь в виду, что в странах
Европейского Союза при контрактной продаже зарубежных медикамен&
тов допускается замена оригинальной упаковки на другую (привычную
для населения данной страны), но при этом фирма, изготавливающая ле&
карства, не несет ответственности за содержимое новой упаковки.

В связи с тем, что установление поддельности лекарства требует, как
правило, проведения весьма дорогостоящих исследований с использова&
нием специального лабораторного оснащения, оно на практике обычно
производится в случаях нанесения вреда здоровью больного либо при за&
держании в случае контрабандного провоза партии лекарств в ФРГ, а так&
же при судебном рассмотрении некоторых категорий гражданских дел.
Здесь также следует указать, что индивидуальный провоз через границу
физическим лицом лекарств, отпускаемых по рецепту врача, допускается
только при наличии рецепта на эти лекарства, выписанного данному лицу.

Необходимо отметить, что весьма интенсивный провоз лекарств в ФРГ
осуществляется мигрантами из стран бывшего СССР, постоянно прожива&
ющими в ФРГ и возвращающимися из гостевой или экскурсионной поезд&
ки в страны СНГ. Это объясняется тем, что ряд лекарств, требующих ре&
цепта врача для покупки в ФРГ, отпускается в этих странах без рецепта и
стоимость их значительно ниже, а также тем, что некоторые из медика&
ментов, которые выпускаются в этих странах и к которым мигранты при&
выкли до выезда, в ФРГ не производятся и не продаются. Этим, очевидно,
обусловлено появление в русскоязычных СМИ, издаваемых в ФРГ, доста&
точно категорических рекомендаций для лиц, едущих в страны СНГ: 1) по&
купать лекарства только в аптеках и желательно крупных; 2) при возник&
новении каких&либо сомнений требовать в аптеке сертификат на лекарст&
во; 3) при беседе с провизором аптеки выяснять производителя лекарства,
противопоказания к его приему, побочные явления, а если изменилась
упаковка лекарства, то причину этого; 4) обращать внимание, имеются ли
в аптеке на стене или других видных местах копия лицензии и координа&
ты (в том числе номера телефонов) контролирующих органов.

В последние годы значительную популярность приобретают Интернет&
аптеки, что объясняется гибкой политикой цен в них на лекарства, отпус&
каемые без рецепта, которые ниже обычных на 20&30%, и удобством полу&
чения лекарств по почте. Однако отсутствие непосредственного контакта с
аптекой при заказе и получении лекарственного препарата увеличивает в
этих случаях опасность получения в итоге фальшивого медикамента.
В этом смысле достаточно широкую известность получил, в частности,
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скандальный случай, когда в госпиталь поступил мужчина с инфарктом
миокарда и половым возбуждением, наступившими после приема не&
скольких таблеток аспирина, приобретенного в Интернет&аптеке, в кото&
ром, как обнаружилось при исследовании оставшихся у больного несколь&
ких таблеток, имелась примесь виагры.

Для того, чтобы уменьшить опасность получения фальшивки из Интер&
нет&аптеки, предлагается соблюдать ряд рекомендаций: 1) определить по
интернетной рубрике «Выходные данные» или «Мы о нас», указан ли пол&
ный адрес аптечного заведения, фамилии контактных и ответственных лиц,
номер прямого контактного телефона (либо связи с помощью E&мail). Если
же указывается только анонимный почтовый адрес или номера телефонов,
начинающихся с 0190… или 0900… (с дорогостоящей оплатой разговора),
вступать в контакт с этой аптекой не следует; 2) при наличии контактного
телефона следует обязательно позвонить по нему и выяснить, где находит&
ся аптека, а также условия заказа. Если выяснится, что она находится где&
то в Азии, Восточной Европе, либо если работник аптеки предложит вы&
слать без рецепта медпрепарат, на покупку которого обычно обязательно
требуется рецепт врача, или укажет цену ниже обычной в 2&3 раза, то даль&
нейшую связь следует прекратить; 3) определить, сообщает ли Интернет&
аптека о свойствах препарата, в числе которых обязательно должны быть
указаны его побочное действие и противопоказания, и с большой осторож&
ностью относиться к явно рекламным объявлениям об универсальности
действия препарата, его исключительности, гарантированном успехе его
применения и т. п.; 4) стараться заказывать фармацевтический препарат
лишь в таких Интернет&аптеках, в которых можно осуществить заказ по
кодированному варианту адресной строки («https» и др.); 5) производить за&
каз лекарства во всех возможных случаях наиболее целесообразно в Ин&
тернет&аптеках, расположенных на территории стран Западной Европы.

Обращает на себя внимание случай, в котором преступник с целью
ухода от ответственности и возмещения нанесенного его мошенничес�
кими действиями ущерба использовал различия в законодательстве раз�
ных стран. Некий Ю., постоянно проживающий в Германии, в оффшор�
ной зоне на Антильских островах несколько лет назад создал и зарегис�
трировал акционерное общество «Silversan AG» с уставным капиталом
6 тыс. евро. В пределах этого капитала было выпущено 6 акций по 1 тыс.
евро, и все они были приобретены Ю. После этого в Великобритании АО
«Silverstan AG» создало и зарегистрировало общество с ограниченной от�
ветственностью (ООО) «Sauber Limited», уплатив за это по законода�
тельству Великобритании 1 фунт стерлингов (здесь нужно подчерк�
нуть, что для образования общества с ограниченной ответственнос�
тью в ФРГ требовался уставной капитал 25 тыс. евро). При этом,
опять�таки по законодательству Великобритании, учредитель в случае
банкротства ООО отвечает только теми средствами, которые он вло�
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жил в ООО, а его остального личного имущества это не касается. Цент�
ральное бюро «Sauber Limi�ted» было учреждено в г. Бристоле (Велико�
британия), а в ФРГ было создано его представительство. Таким образом,
имя и фамилия Ю., как руководителя и владельца фирмы ни в каких фир�
менных документах в ФРГ не фигурировали, а он числился простым со�
трудником ООО. В функции ООО входили услуги по уборке различных
объектов. В ФРГ на созданном предприятии работало свыше 200 со�
трудников, в том числе мигрантов, в большинстве получавших зарпла�
ту «по�черному». Ряд сотрудников, находившихся, по официальным до�
кументам, на очень низкой зарплате, получали также социальную по�
мощь. При этом пенсионные, медицинские страховки и другие социаль�
ные отчисления предприятием в основном не производились. Более того,
Ю., предоставив подложные документы о своей низкой зарплате, офор�
мил получение на свою семью государственной дотации в размере около 1
тыс. евро ежемесячно (как впоследствии выяснилось, в этот период его
якобы неработающая жена получала в ООО зарплату по 8 ставкам).

На протяжении определенного периода предприятие успешно рабо�
тало, принося Ю. немалый доход, однако образовавшиеся финансовые
задолженности перед коммерческими партнерами и государственными
ведомствами не погашало, и тогда по инициативе Ю. ООО объявили бан�
кротом. Затем Ю. в лице «Silverstan AG» учредил новую фирму, а в ФРГ
клиентам «Sauber Limited» было сообщено, что ООО продолжает рабо�
тать, просто изменило название и что для продолжения обслуживания
им требуется всего лишь перезаключить договоры на прежних услови�
ях. После накопления задолженностей новой фирмой было осуществлено
по описанной выше схеме объявление ее банкротства и создана следую�
щая фирма. Однако Ю. стал, ссылаясь на требования экономии, выпла�
чивать работникам зарплату нерегулярно, а иногда и в половинном раз�
мере. Тогда некоторые сотрудники ООО сообщили в полицию о его махи�
нациях. В результате мошенничества Ю. были разоблачены. 

Специфика способов мошенничества, осуществляемого с использова&
нием Интернета, телекоммуникаций, электронной почты и телефонной
связи, его раскрытия и расследования, а также объемы исследуемых ма&
териалов требуют специального рассмотрения. 

Настоящий обзор подготовлен по материалам, приведенным в публика&
циях в ФРГ И. Бездомного, У. Вильке, С. Дебрера, Л. Кошелевой, С. Ланге,
И. Мошева, О. Осташ, М. Пиевского, Ю. Пилевского и В. Шнайдера, А. Рай&
мера, Д. Райха, П. Темникова, П. Травкина, Г. Хоркиной, А. Ярдена, а так&
же комплексно исследованным составителем обзора.

Представляется, что материалы, изложенные в работе, могут оказать&
ся полезными при разработке правоохранительными органами Украины
оперативно&розыскных, следственных и профилактических мероприятий
по делам о мошенничествах.  
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ППррааввддююкк  ВВііттаалліійй  ММииххааййллооввиичч,,
здобувач кафедри трудового, земельного та екологічного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ППооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз  ппррааввооввооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  
ппллааннуувваанннняя  ттаа  ззооннуувваанннняя  ззееммеелльь  
уу  ддееяяккиихх  ккррааїїннаахх  ЗЗааххііддннооїї  ЄЄввррооппии  ттаа  вв  УУккррааїїнніі

На підставі порівняльного аналізу систем планування територій в країнах
Західної Європи та норм українського законодавства зроблено висновок про не&
обхідність реформування законодавства щодо планування територій та відмови
від системи поділу земель України на категорії за цільовим призначенням.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  планування територій, цільове призначення, зонування.

Питання, пов’язані з правовим забезпеченням планування земель та
поділу земель за цільовим призначенням, є дуже актуальними для
України. Останнім часом значної гостроти набула проблема правих колізій
у співвідношенні між законодавством про планування територій і земель&
ним законодавством. З урахуванням того, що система поділу земель за
цільовим призначенням була успадкована Україною з радянської системи
права, яка базувалася на принципі виключної державної власності на зем&
лю, діюча система планування та зонування земель підлягає реформуван&
ню. З огляду на це надзвичайно важливим є аналіз європейського досвіду
регулювання аналогічних правовідносин. Використання порівняльно&пра&
вових методів дослідження європейської традиції земельного права при
розробці законопроектів, спрямованих на реформи в українському зако&
нодавстві, безумовно, сприятиме інтеграції України до європейської
спільноти.

Питання, пов’язані з історичною еволюцією європейського права, та
порівняльно&правовий аналіз законодавства країн Європи, ЄС та України
були об’єктом дослідження багатьох науковців. Серед учених, що займа&
лися зазначеними питаннями, можна назвати Л. В. Голяка, А.С. Довгерта,
П. Ф. Мартиненка, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка, В. Ф. Опришка,
Ю. С. Шемшученка та ін. Проте в Україні відсутні ґрунтовні дослідження,
присвячені правовому регулюванню планування територій в нових
економічних та історичних умовах. Об’єктивно виникла необхідність фор&
мування нових підходів до існуючих проблем. 
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У розвинених країнах Європи режим земельних ділянок визначається
за допомогою територіального планування, яке виникло еволюційно, як
потреба обмежити право власності в інтересах громади і суспільства.
В Західній Європі перші спроби ввести певні обмеження землевласників
починають з’являтися ще в часи Середньовіччя [1, 65]. Поступово на нор&
мативному рівні вводились обмеження щодо використання земельних
ділянок зі спеціальним статусом (земельні ділянки, на яких знаходились
історичні пам’ятки [2, 12–15], або обмеження щодо використання прибе&
режних смуг рік та морів [3, 52–61]. Наявність таких обмежень завжди ма&
ла чітко визначений територіальний характер і не супроводжувалася
поділом усіх земель за видом використання.

Новий етап розвитку правового регулювання планування територій
пов’язаний з Промисловою революцією ХІХ ст., коли неконтрольована
будівельна діяльність одних приватних суб'єктів стала завдавати відчут&
них збитків нерухомій власності інших. Особливою інтенсивністю відзна&
чався промисловий ріст у Німеччині, тому саме в цій країні з’явилися
перші нормативні акти в галузі планування та зонування земель. У 1891 р.
уряд Пруссії прийняв Закон про зонування, згідно з яким містам надава&
лися повноваження щодо поділу території міст на кілька секторів та
підсекторів з обмеженнями по забудові деяких з них. Центральна частина
міста (Altstadt) не підлягала масовій забудові, але в ній виділялися певні
ділянки із непридатними будинками, що рекомендувались до знесення
та/або реконструкції. Зовнішня частина міста поділялася, в свою чергу, на
підсектори: територіально–внутрішній, зовнішній та сільський, за
функціональним призначенням — житловий, промисловий та змішаного
призначення [4, 9]. Логічним при цьому виглядає покладення повноважень
по введенню обмежень у використанні земель саме на місцеві муніци&
пальні органи, які мали найбільш достовірну інформацію про стан викори&
стання земель на території того чи іншого населеного пункту.

Остаточно система зонування та планування територій у Німеччині бу&
ла врегульована прийнятим у 1960 р. Містобудівним кодексом ФРН
(Baugesetzbuch) [5]. Згідно із зазначеним законом до повноважень феде&
ральних органів належить лише визначення «правил гри»: кожні два роки
Міністерство транспорту, будівництва та розвитку міст повинно оновлю&
вати Baugesetzbuch, в якому визначаються принципи та процедури плану&
вання та забудови. Безпосередньо міське і сільське планування здійс&
нюється на рівні місцевих адміністративних одиниць — общин [6].

Першим загальнонаціональним законом про планування територій в
Європі став Британський Планувальний акт 1909 р. (Housing, Town
Planning Act), доповнений актами 1919, 1923 та 1932 рр. Зазначені закони
надали органам місцевого самоврядування право розробляти схеми пла&
нування населених пунктів з обмеженнями по певних видах забудови для
конкретних ділянок [2, с. 36–38]. Сучасна система законодавства про пла&
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нування територій у Великобританії була введена Актом про міське і
сільське планування 1947 р. (Housing, Town Planning Act) [7, с. 161], що пе&
редбачав неможливість здійснення нового будівництва на земельних
ділянках без дозволу місцевих органів з планування, які, в свою чергу,
надавали такі дозволи, керуючись існуючими планувальними схемами із
зазначеними зонами населеного пункту [7, с. 162]. 

У Франції ще в XIX ст. вводилися певні регуляторні акти щодо
розміщення будівель на земельній ділянці. У 1957 р. був прийнятий Кодекс
планування міських територій (Code de l`urbanisme), пізніше був також
прийнятий Кодекс планування сільських території (Code rural). Якщо ак&
тами 50–60&х років ХХ ст. було передбачено централізацію діяльності із
зонування та планування територій, то з прийняттям акту про децент&
ралізацію планування в 1982 р. багато повноважень були віддані місцевим
муніципалітетам [8, с. 146].

Нині в більшості країн Європи склалася дворівнева система планування
територій. Плани першого рівня, як правило, визначають загальні тенденції
освоєння та забудови територій, щільність забудови, необхідні комунікації і
т. ін. У Німеччині такі плани називаються планами використання території
(Fl@chennutzungsplan або F�plan [6], у Великобританії — структурними пла&
нами [9, с. 94–95], у Франції — директивними схемами [8, с. 147], у Швеції —
генеральними планами [8, с. 245]. Документи другого рівня визначають
обов’язкові вимоги щодо забудови тих чи інших зон. У Німеччині вони нази&
ваються планами забудови (Bebauungsplan або B�plan) [6], у Великобри&
танії — місцевими планами [7, с. 94], у Франції — планами використання
території [8, с. 146], в Швеції — детальними планами [8, с. 247].

Дедалі поширенішими в світі стають спеціальні зони зі спрощеним по&
рядком планування та використання земельних ділянок. Так, у Велико&
британії згідно з актом 1980 р. були запроваджені спеціальні підприєм&
ницькі зони (enterprise zones, EZ) [9, с. 51–54] та зони спрощеного плану&
вання (simplified planning zones, SPZ) [9, с. 56–57]. Такі зони мають менше
обмежень для будівництва об’єктів певних типів. 

Як випливає із самої назви терміна «планування» (Planning), головною
метою зазначеного регулювання в Європі є встановлення плановості забу&
дови та іншого використання територій. З віднесенням певної території до
визначеної містобудівною документацією зони не змінюються істотні па&
раметри розташованих на цій території земельних ділянок як об’єктів
права власності чи користування. Більше того, певний землевласник має
право обґрунтувати доцільність іншого, ніж передбачено відповідними
планами, використання конкретної земельної ділянки та отримати дозвіл
на відхилення від вимог планувальної документації. Натомість в Україні в
подібному випадку власник чи землекористувач буде вимушений прохо&
дити процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки і пере&
оформлювати правовстановлюючі документи на земельну ділянку,
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оскільки цільове призначення є істотним елементом (параметром) земель&
ної ділянки як об’єкта права власності чи користування.

У Німеччині, якщо план забудови B�plan був розроблений за відсут&
ності існуючого F�plan, то план забудови потребує затвердження компе&
тентним органом влади землі. Інші плани забудови підлягають лише пред&
ставленню плану в ці органи для реєстрації. При представленні плану
забудови вищестоящому органу влади землі останній протягом трьох
місяців повинен виявити порушення правових процедур (якщо такі мали
місце), які можуть виправдати відмову в реєстрації, при цьому зміст само&
го плану забудови не є предметом погодження [5]. 

Аналогічним чином у Великобританії адміністрація графства повинна
підтвердити відповідність документа містобудівного зонування (local plan)
документу територіального планування (structure plan), що підтвер&
джується спеціальним документом — Certificate of conformity [7, с. 94].

Взагалі для європейської системи характерно, що місцева адміні&
страція, надаючи дозвіл на будівництво, не встановлює жодних нових
прав, які б не були вже встановлені законом. Будь&яка особа ще до прий&
няття рішення про забудову земельної ділянки може довідатись про всі
існуючі обмеження в її використанні. Так, у Франції поширені так звані
містобудівні сертифікати, що видаються від імені мера міста і містять
інформацію про типи землекористування та юридичні обмеження у кори&
стуванні відповідної ділянки. Особі, що отримала сертифікат, дається
юридична гарантія того, що на період дії сертифіката умови використання
земельної ділянки не будуть змінені [10, с. 160]. 

Така процедура є дещо подібною до передбаченої новою редакцією За&
кону України «Про планування і забудову територій» [11]: якщо наміри
забудовника належать до допустимих видів забудови відповідної тери&
торії, то орган місцевого самоврядування надає заявнику містобудівні
умови і обмеження забудови земельної ділянки (МУО), встановлені місце&
вими правилами забудови. Тобто МУО передбачається саме як елемент
планувальної документації, що лише видаються землекористувачам за їх
бажанням. В разі відсутності МУО відповідний орган місцевого самовря&
дування надає заявнику згоду на розробку містобудівного обґрунтування,
яке вже повинно погоджуватись як елемент проектної документації в га&
лузевих управліннях і органі місцевого самоврядування [11].

Але існують і розбіжності. По&перше, жодних гарантій по незмінності
правового режиму використання земельної ділянки МУО не містять, окрім
того, для переважної більшості земель в Україні таких умов і обмежень ще
не розроблено, і практична можливість реалізації названої норми дуже
мала. По&друге, сама система планування територій в Україні зали&
шається надто заплутаною і складається не з двох, а з чотирьох, а то й
п’яти рівнів1 (Генеральна схема планування території України — схема
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планування території — генеральний план населеного пункту — деталь&
ний план території) [11]. По&третє, навіть отримавши МУО, забудовник
неодмінно стикнеться з проблемою невідповідності намірів забудови існу&
ючому цільовому призначенню земельної ділянки, буде змушений
ініціювати зміну такого призначення, а після цього ще вносити відповідні
зміни до правовстановлюючих документів на землю. 

Натомість в Європі у цьому випадку лише здійснюється коригування
статистичної інформації. Урядовий портал Великобританії Національна
база даних цільового призначення (NLUD) в класифікації видів цільового
призначення землі наводить перелік 41 групи видів цільового призначен&
ня, що згруповані в 13 категорій [12]. Така класифікація має лише реко&
мендаційний характер для місцевих органів з планування. Більше того, ча&
сто окремі види цільового використання земель іменуються по&різному в
різних статистичних джерелах [12; 9, с. 350]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що система планування та зонування
земель у розвинених країнах Європи має загальнодозвільний характер із
введенням окремих обмежень, спрямованих насамперед на забезпечення
прав і законних інтересів мешканців прилеглих земельних ділянок. На&
томість існуюча українська система поділу земель за цільовим призначен&
ням створює вузькі рамки дозволеної поведінки для титульного землеко&
ристувача. За юридичною природою поділ усіх земель України на кате&
горії за цільовим призначенням базувався на націоналізації землі в СРСР,
праві виключної державної власності на землю [13, с. 168] і не відповідає
вимогам сьогодення.

Співіснування двох систем поділу (зонування) територій — планування
територій [11] та поділу земель на категорії за цільовим призначенням
відповідно до Земельного кодексу України [14] — призводить до постійних
проблем у використанні земель користувачами. Наприклад, один і той же
будинок, без змін його технічних параметрів може існувати як офісний
комплекс, як адміністративна будівля промислового підприємства і як
будинок для розміщення військового управління. При цьому згідно із зе&
мельним законодавством зміни у характері використання будинку пород&
жують необхідність зміни цільового призначення відповідної земельної
ділянки. І навпаки: той самий офісний комплекс може залежно вже від йо&
го технічних параметрів мати обмеження щодо розміщення в певних
містобудівних зонах.

Саме зонування територій в Європі здійснюється за принципом «від
загального до окремого», коли створені на регіональному рівні зони уточ&
нюються і модифікуються на місцевому рівні. Натомість в Україні цільове
призначення встановлюється для кожної земельної ділянки окремо, поча&
сти без врахування існуючого планування територій. Саме існування сис&
теми подвійних обмежень у використанні земель є нераціональним і фак&
тично зводить правомочності володільців земельних ділянок до мінімуму.
З огляду на це вкрай необхідне глибоке реформування системи плануван&

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 2

114466



ня територій в Україні з одночасним скасуванням поділу земель на кате&
горії за цільовим призначенням.
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ппппррррааааввввоооовввв іііі     ддддоооосссслллл іііі дддджжжжеееенннннннняяяя

ССііммааннччуукк  ММ..  ВВ..,,
аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»

ММееттаа  ппооккаарраанньь  вв  ууккррааїїннссььккооммуу  
іі  ррооссііййссььккооммуу  ккррииммііннааллььннооммуу  ппррааввіі  
((ссееррееддииннаа  ХХVVIIІІ  ——  ккііннееццьь  ХХVVIIІІІІ  сстт..))

Досліджується взаємозв’язок між метою покарання і правосвідомістю, мен&
тальністю та характером світогляду українців та росіян у середині ХVIІ — на&
прикінці ХVIІІ ст. Аналізуються такі види мети покарань: відшкодування
матеріальних збитків, поповнення державної скарбниці, залякування, відплата
за вчинений злочин, запобігання повторному злочину, виправлення злочинця,
захист церковного укладу тощо.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  покарання, правосвідомість, виправлення злочинця.

Дослідження мети покарань в українському і російському криміналь&
ному праві зумовлене важливим значенням цього інституту для розуміння
тогочасної правосвідомості українців і росіян, їх ментальності та характе&
ру їх світогляду. Дослідженням мети покарань в українському і російсько&
му кримінальному праві займалися такі відомі вчені, як В. Б. Антонович
[1], М. Ф. Владимирський&Буданов [2], Г. В. Демченко [3], О. М. Лазаревсь&
кий [4], І. А. Малиновський [5], М. Є. Слабченко [6], Г. Г. Тальберг [7],
П. Федоренко [8], А. Яковлів [9] та багато інших. Водночас порівняльний
аналіз мети покарань в українському і російському кримінальному праві
середини ХVIІ — кінця ХVIІІ ст. ані у вітчизняній, ані у зарубіжній юри&
дичній науці не проводився.

Найважливішою метою покарань в українському кримінальному праві
ще з доби Київської Русі було відшкодування матеріальних збитків по&
терпілому. У польсько&литовську добу теж головною метою покарань було
відшкодування матеріальних збитків. Злочин називався «кривдою», тому і
мета покарання полягала у задоволенні збитків, яких зазнавав скривдже&
ний. Покарання також переслідувало мету запобігти вчиненню нових
злочинів. За твердженням відомого дослідника історії кримінального пра&
ва Г. В. Демченка, запобігти вчиненню нових злочинів можна було як за&
грозою застосування покарання, так і його застосуванням [3, с. 180–181].
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Застосування, наприклад, таких покарань, як смертна кара і скалічення,
мало за мету попередження злочинів шляхом залякування населення.

Відповідно до розділу ІІІ, артикулів 1.3, 6, 8, 12, 23, 54 Литовського Ста&
туту 1588 р. важливою метою покарання було стягнення штрафів за вчи&
нені злочини та поповнення за їх рахунок державної скарбниці.

Метою застосування такого виду покарань, як ув’язнення, було
здійснення відплати за вчинений злочин. Ув’язнення було також засобом
запобігання вчиненню повторного злочину та виправлення злочинця.

Як відомо, у роки Національно&визвольної війни та соціальної рево&
люції 1648–1654 рр. в Українській державі було знищено феодальну зе&
мельну власність, виникла і розвинулася система державних демократич&
них органів, а населення стало вільним і рівним у правах. Природний
гуманізм, притаманний українцям, формував їхню правосвідомість і впли&
вав на мету і систему покарань. Саме тому з другої половини ХVIІ ст. в Ук&
раїні в силу різних причин практикувалося помилування злочинця, заміна
суворого покарання менш суворим. Підтвердженням цьому є судові
рішення, зокрема щодо чаклунства і чародійства. Судові вироки стосовно
зазначених видів злочинів передбачали стягнення штрафу на користь
церкви та накладення церковної єпитимії [1, с. 7].

Застосовуючи покарання, суди в кожному окремому випадку брали до
уваги місце, обставини та особу злочинця. У 1704 р., наприклад, суд
замість спалення застосував до скотолозців Терещенка і Коваленка
тілесні покарання та зробив догану, а скотолозця Василя Ширяєва взагалі
не піддав якомусь покаранню, оскільки той пообіцяв, що до «шкапи не бу&
де причетним аж до самої смерті своєї» [6, с. 95].

Коли потерпіла сторона не вимагала смертної кари для злочинця, то
суд брав до уваги таку її позицію і фактично милував злочинця. У 1656 р.
Бориспільській міський суд, беручи до уваги, що «між вбивцею Юськом
Рижим та батьком загиблого поєднання відбулося», звільнив від будь&яко&
го покарання вбивцю [10]; у 1693 р. Стародубський міський суд, беручи до
уваги, що родичі вбитого «пробачили і замирились», помилував вбивцю і
не застосував до нього якогось покарання. У 1686 р. Пирятинський міський
суд, розглядаючи справу про зґвалтування Якимом Третяком селянки
Химки зазначив, що «Гришко і його дружина Химка не вимагали за ґвалт
смертної кари… Якиму, тільки просили уряд, щоб він був покараний тілес&
но». Тому суд замість смертної кари застосував тілесне покарання [11].

З другої половини ХVIІ ст. судовий процес в Україні базувався на демо&
кратичних засадах і характеризувався змагальністю учасників судового
процесу: сторони&учасники судового процесу самостійно надавали суду
докази, тлумачили їх, приводили свідків, здійснювали їх перехресний до&
пит тощо. Судді мали приймати рішення одностайно.

Під час обговорення судового рішення, до якого входили представники
козацької і міської влади та всього населення, судді намагалися обґрунту&
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вати «справедливість» вироку та його відповідність нормам права. Жорст&
кість норм права пом’якшувалася милосердям суду, який брав до уваги вік
злочинця, його поведінку до вчинення злочину, добровільне визнання зло&
чинцем своєї вини, каяття, повернення вкраденого або відшкодування
збитків. Велику роль при прийнятті судової ухвали відігравав потерпілий:
коли він наполягав на покаранні відповідно до норм права, то суд застосо&
вував їх; коли ж, наприклад, родичі не наполягали на застосуванні смерт&
ної кари або тілесного покарання, то суд або призначав м’яку кару, або
зовсім звільняв злочинця від покарання за умови, що злочинець відшко&
дує завдані збитки, надасть допомогу сім’ї вбитого сплатити борги тощо.
Звернемо увагу на те, що в Соборному Уложенні (глава ХХІІ, ст. 14) було
заборонено помилування вбивці навіть тоді, коли про таке просили діти
або родичі вбитого.

Право потерпілого висловлювати своє бачення застосування того або
іншого виду покарань було не чим іншим, як застосуванням умовного по&
карання. Суд, беручи до уваги позицію потерпілої сторони, звільняв зло&
чинця від суворого покарання, застосовував до нього м’якіше покарання.
Він міг також застосувати покарання лише до головного виконавця злочи&
ну, а його співучасників звільнити від будь&якого покарання за умови
їхньої доброї подальшої поведінки. Суд на прохання громадськості міг
звільнити від застосування смертної кари до матері&дітовбивці, але за
умови, що коли вона вчинить такий же злочин знову, то до неї буде засто&
совано смертну кару без нового судового розгляду.

Отже, в українському кримінальному праві вже з другої половини
ХVIІ ст. розвинувся інститут умовного покарання, який в інших євро&
пейських країнах з’явився тільки в новітню добу. Невиконання злочинцем
умов, встановлених судом, давало підстави для застосування до нього
відкладеного покарання. Здійснити його міг будь&який громадянин.

Незадоволена судовим рішенням сторона могла отримати копію рішен&
ня або лист з викладом справи і апелювати до вищого суду. На рішення
сільського суду можна було апелювати до сотенного, на рішення сотенно&
го — до полкового, на рішення полкового — до генерального суду, рішення
якого можна було оскаржити, звернувшись до гетьмана. Як свідчить прак&
тика, були випадки, коли на рішення сотенного суду апелювали прямо до
генерального суду або до гетьмана, минаючи проміжну вищу судову
інстанцію — полковий суд. Коли ж жодна із сторін не подавала апеляцію,
то справа вважалася завершеною. Її можна було переглянути лише у ви&
падку неправдивості свідчень, а таке можна було здійснити лише у судо&
вому порядку.

Суд, призначаючи злочинцеві кару, ставив за мету добитися каяття
злочинця, щоб він спокутував свій «гріх», не допустити того, щоб він знову
вчинив злочин та попередити можливі злочини інших осіб. Законодавець,
за твердженням відомого дослідника історії українського кримінального
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права А. Яковліва, не встановлював меж мінімального покарання, а в окре&
мих випадках покарання взагалі було відсутнім [9, с. 150]. Судді, застосо&
вуючи покарання, керувалися нормами звичаєвого і загального права та
права справедливості, беручи до уваги характеристику, дану суб’єктові
злочину сусідами, знайомими, поважними жителями місцевості, місце
злочину, спосіб та обставини його вчинення.

Отже, головною метою покарання в українському кримінальному праві
у другій половині ХVIІ — першій третині ХVIІІ ст. було виправлення зло&
чинця, усвідомлення ним гріховності вчиненого злочину, а також відшко&
дування збитків потерпілій стороні.

У московському законодавстві на першому місці стояли не інтереси
особи, а інтереси держави, царя. Саме тому в ньому метою покарань було
знищення злочинців, «чтоб лихих вывести». Саме з цією метою застосову&
валися смертна кара, скалічення, заслання тощо.

Аналіз діяльності каральних органів Московської держави дає нам
підстави стверджувати, що основною метою карної політики було насам&
перед знищення злочинця та збагачення царської скарбниці. Застосовую&
чи смертну кару, Московська держава одночасно здійснювала і
конфіскацію майна злочинця. М. Ф. Владимирський&Буданов заперечує
зазначену мету. Він вважає, що коли б метою покарання було знищення
злочинця, тоді б за будь&який злочин мала б застосовуватися смертна ка&
ра, і не застосовувались би інші види покарань [1, с. 355].

Говорячи про основну мету покарання, ми маємо на увазі, що смертна
кара застосовувалась до злочинців, які вчиняли тяжкі злочини: проти
релігії, проти держави, проти особи (вбивство). Знищуючи злочинця, вла&
да убезпечувала себе від повторності злочину, здійсненого одним і тим са&
мим злочинцем, а, конфісковуючи його майно, вона ще й збагачувалася.

Іншою метою покарання було залякування населення. Саме тому засто&
совувались найжорстокіші види покарань. Зокрема, застосовувалась
кваліфікована смертна кара у багатьох формах, «чтобы иным на то смот&
ря, не повадно было так делати», або «чтобы на то смотря, иные такого без&
законнаго и сквернаго дела не делали» (глава ХХІІ, ст. 1.9, 14, 24, 26; глава
ХХІ, ст. 14, 1.2; глава ІІ, ст. 4, 19, 21; глава Х, ст. 20; глава VI, ст. 4; глава
ХХV, ст. 16).

Законодавство Петра І також наказувало підпорядковуватись владі
«под страхом жестокого наказания», щоб «через это другим страх податъ
и оных от таких непристойностей удержать» (артикули 80, 94, 98, 154) [5,
с. 326].

Об’єктом покарання був злочинець. У Литовському Статуті принцип
індивідуальної відповідальності стосувався усіх злочинів, а покарання за&
стосовувалось лише за рішенням суду (Розділ І, артикул 2).

У московському кримінальному законодавстві досліджуваної доби було
порушено принцип індивідуальної відповідальності за вчинений злочин.
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Уже в добу правління Івана Грозного у масовому порядку почали карати
смертною карою і родичів злочинця. Наприклад, після від’їзду князя
Андрія Курбського до Польщі його мати, дружина і син були кинуті до
в’язниці й заморені голодом. За задум втекти за кордон одного із князів
Ростовських було знищено весь його рід.

У Соборному Уложенні (глава ІІ, ст. 9) визначено коло рідних: дружина,
діти, батько, мати, дядьки, рідні й нерідні брати злочинця. Коли вони зна&
ли про злочин і не повідомили про це владу, усі піддавалися смертній карі
(глава ІІ, ст. 18). Якщо ж рідні не знали про такий злочин, то їх майно як
рухоме, так і нерухоме, у розмірі, потрібному для подальшого життя, не
підлягали конфіскації.

Професор М. Д. Сергеєвський вважав, що влада не дотримувалася за&
значених у Соборному Уложенні норм, що на практиці все було інакше [12,
с. 33]. Так, гетьман України Дем’ян Многогрішний у 1673 р. був відправле&
ний на заслання разом з дружиною, дітьми та племінниками. У 1663 р. се&
лянина Гущина «великий государъ указал сослать в Новгород на вечное
житье за воровство и бунтовство, а жену и детей, привезя к Москве, по&
слать потому ж» [7, с. 248].

У Московській державі застосовувались надзвичайно жорстокі й різно&
манітні види покарань, які навіть не згадувались у законодавстві.
М. Ф. Владимирський&Буданов вважає, що окремі види покарань застосо&
вувались відповідно до норм російського звичаєвого права [1, с. 352].

З таким твердженням ми не можемо погодитися, адже в Московській
державі із самого початку її виникнення і аж до прийняття у 1835 р. По&
вного зібрання законів Російської імперії було категорично заборонено за&
стосовувати норми звичаєвого права. Слід вважати, що покарання мало
характер свавільний і залежало від примхи царя або судді. Зокрема, в
російському законодавстві невизначеним був такий вид покарання, як
«опала». Бути в »опалі» означало залежати від гніву або ласки царя: коли
цар «опалявся», то злочинця могли без судового розгляду скарати смерт&
ною карою, або ж могли його, з ласки царя, відправити на заслання.

У окремих випадках, якщо й зазначався вид покарання, то він не мав
чітко визначеної форми чи меж. Наприклад, у Соборному Уложенні зазна&
чено, що злочинця можна кинути до в’язниці, але не вказано термін ув’яз&
нення: «в тюрму до государева указа» (глава Х, ст. 8–9).

Для російського кримінального права характерна множинність та
різноманітність покарань за один і той же злочин. Відповідно до статей
Соборного Уложення (глава ХХІ, ст. 9) за крадіжку (татьбу) особу били ба&
тогом, відрізали ліве вухо, ув’язнювали на два роки, а потім відправляли
на заслання. Проте, наприклад, відповідно до ст. 219 глави Х за крадіжку
вуликів до злодія застосовували лише побиття батогом. Тобто відсутня бу&
ла система покарань, вона мала хаотичний характер.
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Деякі дослідники вважають, що жорстокість покарань у російському
кримінальному праві була викликана прагненням панівного класу захис&
тити приватну власність взагалі і головним чином на землю [13, с. 189,195].
Погодитися з таким розумінням мети покарань не можна, адже в Мос&
ковській державі не існувало права власності на землю. Земля належала
виключно державі. Існувало лише приватне володіння землею: вотчини і
помістя перебували у володінні бояр і дворян, поки вони перебували на
службі. Приватна власність на землю в Росії виникла після видання Кате&
риною ІІ «Жалуваної грамоти дворянам» у 1785 р., коли вони отримали
право не проходити державну службу, а помістя залишалося у їхній влас&
ності.

Саме тому, говорячи про жорстокість покарань, які передбачало мос&
ковське законодавство за різні види злочинів, треба мати на увазі, що
панівний клас захищав тим самим своє монопольне право не на власність,
а на владу. Зберігаючи у своїх руках владу, панівний клас — дворянство
та різні служилі люди забезпечували собі надходження багатств. Закріпа&
чивши селян, перетворивши фактично їх у рабів, дворянство мало
постійне джерело забезпечення свого існування та збагачення.

З другої половини ХVIІІ ст. в українському кримінальному праві
закріплюється така мета покарання, як залякування населення та спри&
чинення злочинцеві фізичних страждань. На зміну мети покарань вплива&
ло російське законодавство та норми Литовського Статуту. Разом з тим під
впливом українського звичаєвого права та права справедливості зберіга&
лася і така мета покарань, як відшкодування збитків потерпілому, розка&
яння та виправлення злочинця.

Жорсткі види покарань в Україні стали застосовувати після поразки
війська гетьмана І. Мазепи. Саме тоді в Україну почали проникати, за
твердженням М. Є. Слабченка, «загальноімперські порядки, загаль&
ноімперське кримінальне право і покарання» [6, с. 59]. Таке проникнення
відчувається у Зводі законів «Права, за якими судиться малоросійський
народ» 1743 р. Карна система цього кодексу є досить жорсткою. «Але істо&
ричні документи, особливо вироки тогочасних судів свідчать, — зазначав
А. Яковлів, — що судова практика застосовувала набагато м’якіші кари,
ніж встановлює кодекс» [9, с. 151]. Необхідно зазначити, що у главі ХХ, ар&
тикулі 58, пункті 1 «Прав, за якими судиться малоросійський народ»
містяться норми звичаєвого і загального права, у яких встановлено, що
злочинець може уникнути смертної кари, коли цього захоче скривджений,
або коли про злочинця потурбується поважна людина.

Аналіз судової практики другої половини ХVIІІ ст. дає можливість
стверджувати, що з поширенням на Україну російського законодавства
покарання злочинцеві застосовувалося згідно з царськими указами, а
відшкодовування збитків — нормами Литовського Статуту. Яскравим
прикладом цього може бути справа про вбивство, яка була розглянута у
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1777 р. Чернігівським гродським судом. Визнавши Мину Моторного вин&
ним у вбивстві Єфимії Глухенької, суд ухвалив скарати його смертною ка&
рою, додавши «…вместо оной смертной казни сослатъ в вечную ссылку,
поголовные же деньги за убитую… Глухенькую взыскать по стану ея с
движимого имущества Моторного и отдать кому по правам належит» [14].

Отже, у цьому випадку відповідно до указу імператриці Єлизавети
Петрівни від 1760 р. смертна кара була замінена на вічне заслання, а згідно
глави ХІІ, артикулу 2 Литовського Статуту було стягнено головщину
(штраф) з убивці на користь родичів вбитої. У 1771 р. гродський суд
містечка Сміле визнав Гаркуна винним у вбивстві своєї дружини і ухвалив
рішення скарати його смертною карою, додавши: відповідно до царського
указу відправити на вічне заслання до Сибіру на Нерченські рудники [14,
с. 138]. Тобто, призначаючи покарання, українські суди керувалися
російським законодавством. Водночас, коли в судовому порядку вина підо&
зрюваного не була доведена, то його звільняли від покарання, посилаю&
чись на норми Литовського Статуту.

Переважне застосування російського законодавства українськими суда&
ми в другій половині ХVIІІ ст. здійснювалось не лише при розгляді справ
про вбивство, але й щодо інших видів злочинів. У справах про розбій і грабу&
нок російське законодавство постійно підміняло Литовський Статут, і судді
застосовували суто російські види покарань. Так, двох селян Миргородсько&
го полку Гадяцький гродський суд покарав, посилаючись на царські укази
1723 р. та 1744 р.: «Вырезатъ ноздри, сослать на каторгу в вечною работу»
[14, с. 142]. Селянина Герасима Щербину та козака Грицька Шишацького
Лубенського полку суд, посилаючись на російське законодавство, відправив
на довічне заслання. У справах про крадіжки суди також, застосовуючи вид
покарання, посилалися лише на російське законодавство.

З другої половини ХVIІІ ст. фальшування монет, підробка підпису
посадових осіб, печаток, грамот тощо також каралися згідно з російським
законодавством. Коли монах&розстрига Георгій Усань підробив два пас&
порти, то Глухівський земський суд ухвалив рішення про застосування до
нього тілесних покарань і відправив його на роботи до монастиря. Проте
Генеральний суд змінив вирок земського суду і, посилаючись на царський
указ від 1754 р., відправив його не до монастиря, а в солдати [14,
с. 144–145].

У другій половині ХVIІІ ст. з’явилися злочини, яких українське
кримінальне законодавство раніше не знало. Серед них вирізнялися неза&
конне перетинання кордону та контрабанда. Розглядаючи справу про не&
законний перехід кордону козаком Школовесом і злодієм Козіним,
Глухівський земський суд не зміг відшукати відповідні статті про пока&
рання в українському законодавстві, а тому, посилаючись на царський
указ від 1736 р., суд застосував до них публічні тілесні покарання, а потім
відправив їх на казенні роботи [14, с. 145].
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Застосовуючи російське законодавство при визначенні покарань, ук&
раїнські суди поступово зближували мету покарань в українському і
російському кримінальному праві. Якщо з середини ХVIІ ст. і до другої
третини ХVIІІ ст. мета покарань в українському кримінальному праві до&
корінно відрізнялася від мети покарань в російському кримінальному
праві, то в українській судовій практиці другої половини ХVIІІ ст. понят&
тя мети покарань стає тотожним російському поняттю.

Проаналізувавши мету покарань в українському і російському
кримінальному праві другої половини ХVIІ — кінця ХVIІІ ст., встановле&
но, що в українському кримінальному праві суди, застосовуючи покаран&
ня, керувалися принципом людяності. Вони, беручи до уваги позицію по&
терпілої сторони, каяття злочинця, добровільне визнання ним своєї вини,
повернення ним вкраденого або добровільне відшкодування завданих
збитків, не застосовували смертну кару, хоча така норма і містилася у
праві, заміняючи її іншим, досить м’яким покаранням. В українському
кримінальному праві фактично існував інститут умовного покарання.
Рішення нижчого суду можна було в апеляційному порядку оскаржити у
вищому суді.

У російському кримінальному праві метою покарання було знищення
злочинця, залякування населення та збагачення царської скарбниці за ра&
хунок конфіскованого майна злочинця. Якщо в українському криміналь&
ному праві була передбачена індивідуальна відповідальність злочинця, то
в російському — колективна. Московське законодавство встановлювало
коло рідних злочинця, які підлягали тому ж виду покарань, що і сам зло&
чинець. Особливістю покарань в російському кримінальному праві була їх
множинність: за один і той же злочин до злочинця застосовували декілька
видів покарань.
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вв  ииссссллееддооввааннииии  ммииррооввыыхх  ппррооццеессссоовв

Садикова Е. Л. Теоретичні аспекти цивілізаційного підходу в дослідженні
світових процесів

Аналізується еволюція теоретичних поглядів у розвитку цивілізаційного
підходу при розгляді світового суспільного розвитку. Розглядаються важливі
теоретичні принципи і підходи в дослідженні поняття «цивілізація», розроблені
відомими вченими.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: цивілізація, цивілізаційний підхід, теорії цивілізацій. 

Цивилизационный подход в рассмотрении современной фазы общест&
венного развития позволяет провести политологический анализ возмож&
ных сценариев развития общепланетарной обстановки в двух важнейших
аспектах. С одной стороны, можно выделить то общее, что должно быть
свойственно мировой цивилизации XXI века, с другой стороны, необходи&
мо учитывать, что, несмотря на целесообразность глобальной интеграции,
мировое сообщество государств и народов продолжает складываться из
ряда отдельных, отличающихся цивилизаций. 

Цивилизации в их эмпирической реальности представлены многими
составляющими: люди, их объединения, общности. При этом правомерно
говорить о том, что взаимодействуют не цивилизации, а индивиды, наро&
ды, государства. Академик А. Гусейнов утверждает, что, как правило, ед&
ва ли не на 99,9 % указанные акторы взаимодействуют не по поводу своих
цивилизационных различий, а по поводу конкретных проблем, которые их
волнуют и для решения которых они вступают в контакт друг с другом [3,
с. 147].

Значение мировых цивилизаций продолжает возрастать в современ&
ных всемирных процессах. Важным является не только то, как та или иная
крупная цивилизация может вписаться в современность, но и вклад, кото&
рый они могут внести в решение общих для человечества глобальных
проблем. Цивилизации в своей совокупности являют многомерность мира,
каждая из них по&своему уникальна и неповторима. Изучение мнений ис&
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следователей о развитии различных цивилизаций показывает, что, несмо&
тря на обилие научных работ, посвященных этому вопросу, нет единства
взглядов на то, что такое цивилизация.

Авторы книги «Теория цивилизаций от античности до конца XIX века»
отмечают слабую изученность процесса формирования теории цивилиза&
ций [6, с. 9], на что также все чаще указывают в последнее время и зару&
бежные ученые, в частности X.Л. Гилдерсон и Г.У. Хьюз, чьи работы, посвя&
щенные зарождению цивилизационных идей в середине XVIII в. и истори&
ографическим предпосылкам синтеза теории цивилизаций и истории по&
вседневной жизни, дали в 1995–1996 гг. новый импульс исследованиям
американского Общества сравнительного изучения цивилизаций [16, 29].

Характерным для современной ситуации является широкое издание на
Западе и в России классических трудов по истории и теории цивилизаций,
в том числе фундаментальных исследований по конкретным проблемам
истории цивилизаций (таким, как история отдельных цивилизаций — ки&
тайской, древнеегипетской, античной и др.; их контактов, сравнительной
истории ритуалов и обычаев), впервые появившихся в печати в 20–50&е
годы XX в. под общим названием «История цивилизаций», предпринятое
в 1996 г. К. Огденом [17]. 

В России наряду с переизданиями классиков цивилизационного подхо&
да: О. Шпенглера, М. Вебера, А.Дж. Тойнби, К. Ясперса, Ш. Эйзенштадта,
Л. Февра, Ф. Броделя, О. Тоффлера, Н.Я. Данилевского и др. появляются
реферативные обзоры их исследований и аналитические работы, посвя&
щенные их теориям [14, 18–28].

В комплексе факторов, определяющих прикладное значение теории
цивилизаций, одним из наиболее важных является рассмотрение вопро&
сов о роли цивилизационных аспектов развития мирового сообщества. 

Этимологические истоки термина «цивилизация» находятся в латин&
ских словах «civis», «civitas», «civilis» — гражданин, гражданственность,
гражданский, являющихся наследниками понятий, характерных для гре&
ческого полиса. Возникшая во времена античности идея цивилизации бы&
ла связана с тем, что она предполагала противопоставление существую&
щего в городе несравнимо более высокого общественного порядка, с одной
стороны, и природы — с другой, варварства как символа отрицательной
социальной организации [7, с. 120]. Политический уклад жизни античного
полиса создавал условия для расцвета культуры и искусства, развития
духовно&нравственных ценностей.

Приход философии Просвещения не только способствовал рождению
понятия «цивилизация» в XVIII в., но и знаменовал известный разрыв в
истории социальных идей. В век Просвещения возникает представление о
цивилизации как о рациональном абсолюте, едином и многообразном [7,
с. 122]. Большинство исследователей считают, что понятие «цивилизация»
впервые возникло в концепциях «общественного договора» в конце
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XVIII в. [13, с. 8]. Хотя в научной литературе встречается мнение, что пер&
вым, кто ввел в научный обиход понятие «цивилизация», был известный
арабский философ, историк и экономист Абдар&Рахман Ибн Халдун
(1332–1406), который рассматривал исторический процесс с цивилизаци&
онной точки зрения и в соответствии с этим определил задачу истории не
только в описании смены поколений общества, но и в изучении цивилиза&
ционных особенностей различных народов [13, с. 9].

В Новое время возникновение интереса к проблемам культуры и циви&
лизации как средствам изучения жизни общества обычно связывают с
именем итальянского мыслителя Джамбатиста Вико, сформулировавшего
свои взгляды в книге «Основания новой науки об общей природе наций»
(1725) [1]. При этом следует подчеркнуть, что идея Вико о «круговороте»
культуры как повторяющемся процессе, который приводит к смене пери&
одов культурного подъема, встречается и в трудах греческих философов
Платона и Полибия.

В направлении, близком к некоторым идеям Вико, развивал свои иссле&
дования глобальной истории Иоганн Готфрид Гердер. В основном труде
автора «Идеи к философии истории человечества» [2, с. 45] отражены его
взгляды на человеческое общество как на органичное целое. Понимая
термин «цивилизация» преимущественно в оценочном смысле, ученый от&
четливо видел различия между древними цивилизациями, формирование
которых, по его мнению, зависело как от унаследованной традиции, так и
от «почвы», влиявшей на характер цивилизации.

Согласно концепции А. Фергюсона (1723–1816) «цивилизация возника&
ет как новый, высший этап истории человечества, вследствие необходимо&
сти обуздать опасные для целостности общества противоречия и создать
тот способ существования, который позволит человечеству жить и разви&
ваться дальше» [11].

Русский ученый Н. Я. Данилевский, рассматривая проблемы цивилиза&
ционной идентичности той или иной модели государственного строитель&
ства, в своем знаменитом труде «Россия и Европа» (1869) [4, с.90] выдвинул
концепцию культурно&исторических типов общества. Он полагал, что че&
ловечество подразделяется на несколько совершенно автономных образо&
ваний, каждое из которых имеет свою собственную самостоятельную
историю. При этом, используя в качестве базового понятия культурно&ис&
торический тип, Н. Я. Данилевский приравнивает его к понятию цивилиза&
ции. На основе сравнительного сопоставления российской и европейской
цивилизации Н. Я. Данилевский показал многообразие и многополярность
цивилизаций, предлагал подойти к историческому процессу как к эволю&
ции различных типов обществ в их взаимодействии и соперничестве.

Основной целью русского ученого была аргументация в пользу сущест&
вования славянской цивилизации как отдельной социальной общности в
противовес романо&германской цивилизации Европы. В этом отношении
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идеи Н. . Данилевского предшествовали взглядам русских «евразийцев»
1920&х годов и таких мыслителей, как Л. Н. Гумилев.

Значительный научный вклад в разработку цивилизационной концеп&
ции, позволяющей объективно исследовать социальные явления на основе
духовно&исторической традиции, внес Освальд Шпенглер. Основополож&
ник культурологической концепции исторического процесса в своих ис&
следованиях вводит понятие локальной цивилизации как социокультур&
ной суперсистемы, имеющей внутренний механизм функционирования
[14, Т. 2, с. 99]. Немецкий мыслитель в известной книге «Закат Европы»
(1918–1922) путем ряда аналогий с культурами прошлого доказывает не&
избежную гибель западной культуры. «...Падение западного мира пред&
ставляет собой ни более, ни менее как проблему цивилизаций» [14, Т. 2.,
с. 101]. Европа давно уже перешла в цивилизационную стадию, и ее окон&
чательная гибель — только вопрос времени [14, Т. 2, с. 102]. Этим О. Шпен&
глер объясняет все кризисные явления, охватившие современное общест&
во. Несмотря на дискуссионность его взглядов на судьбу западной цивили&
зации, его теоретические подходы отличает нетрадиционная трактовка
понятий «культура» и «цивилизация».

Важные теоретические принципы и подходы в изучении истории при
помощи понятия «цивилизация» разработаны также английским истори&
ком А. Дж. Тойнби в труде «Постижение истории». Он понимал цивилиза&
цию как совокупность духовных, экономических, политических средств,
которыми вооружен человек в его борьбе с внешним миром. Ученый рас&
сматривал цивилизацию как устойчивую общность людей, объединенных
духовными традициями, сходным образом жизни, географическими и ис&
торическими рамками [10, с. 34]. 

А.Дж. Тойнби, как и О. Шпенглер, не согласен с концепцией «единства
цивилизации», объясняя это гипертрофированным чувством евроцент&
ризма современных историков. Арнольд Тойнби изложил [10, с. 84], по су&
ществу, теорию межцивилизационного диалога, ставшую исключительно
актуальной при очередной трансформации мирового порядка. Этот диалог
(по Тойнби) осуществляется по технологии «вызов — ответ».

Одним из создателей современных подходов к проблемам цивилизаци&
онного развития общества считается знаменитый социолог П. А. Сорокин.
Анализируя цивилизационные концепции [9, с. 177–204] Н. Я. Данилевско&
го, О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби, он сформулировал свою концепцию, со&
гласно которой цивилизация — это не столько «культурные системы»,
сколько крупные «социальные общности», сложившиеся на основе цент&
рального ядра, состоящего из крупных смыслов, ценностей или интересов,
которые и служат причиной, целью и основой организации и функциони&
рования этих общностей [8, с. 339]. Для Сорокина центральным понятием
является «ценность». В отличие от многих мыслителей, размышлявших о
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природе ценностей, он показал систематизирующую и методологическую
значимость ценностной теории в социологии.

Современное состояние западной культуры Сорокин диагностировал
как кризисное, которое вовсе не виделось ему в духе шпенглеровского
субъективизма — конца ее исторического существования, смертельной
агонии всей западной цивилизации. Нынешняя «чувственная» культура,
считал он, обречена на закат, поскольку именно она повинна в деградации
человека, превращении ценностей в простые релятивные конвенции. Ос&
новные положения своей концепции он сформулировал в таких известных
работах, как: «Причуды и недостатки современной социологии и смежных
наук» (1956), «Современные социологические теории» (1966), «Социальная
и культурная динамика» (в 4 т., 1937–1941), «Кризис нашего времени»
(1941). 

В контексте рассмотрения эволюции теорий развития цивилизаций
также представляет интерес «осевая» периодизация мировой истории,
связанная с работами К. Ясперса («Смысл и назначение истории», 1949) и
М. Вебера («Прощание с прежней историей», 1946). По мнению К. Ясперса,
ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаруже&
на только эмпирически как факт, и эту ось следует искать там, где возник&
ли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть; были
найдены для всех народов общие рамки понимания их исторической зна&
чимости.

Эту ось мировой истории следует отнести, по&видимому, ко времени
около 500 лет до н.э., к духовному процессу между 800 и 200 гг. до н.э. Это
время он называет осевым временем [15, с. 34–35]. Ясперс, характеризуя
этот период, делает вывод, что в это время происходит много необычайно&
го. В Китае возникли все направления китайской философии с такими
мыслителями, как Мо&цзы, Чжуан&цзы, Ле&цзы и др. В Индии возникли
Упанишады, учение Будды. В этот период в индийской философии, как и
в китайской, были рассмотрены все возможные философские постижения
действительности, вплоть до скептицизма, софистики и нигилизма; в Ира&
не Заратустра — борьба добра со злом; в Палестине — выступали проро&
ки Илия, Исайя, Иеремия и Второнсайя; в Греции — это период Гомера,
философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архи&
меда [15, с. 34–35].

«Осевая» периодизация мировой истории, ныне вызывающая наиболь&
шую полемику, непосредственно связана с проблематикой мировой поли&
тики через представление о Модерне (Современности). Этот подход
поддерживается в последнее время известным израильским социологом и
историком Шмуэлем Эйзенштадтом. 

Еще одна поворотная точка мировой истории — переход к Модерну
(Современности). Среди теоретиков Модерна можно назвать ряд крупных
современных философов, историков, социологов: Ю. Хабермаса, С. Тулми&
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на, Э. Гидденса, Ш. Эйзенштадта, Б. Виттрока. Американский историк на&
уки Стефан Тулмин в книге «Космополис» рассматривает Модерн как эпо&
ху рационализма, т.е. торжества представлений об умопостижимости ми&
ра. Такой взгляд, по его мнению, вызывает новое отношение к обществу,
где социальные институты и правила поведения становятся предметом
«рационализации», т.е. анализа с точки зрения эффективности.

Рационалистический взгляд концентрирует внимание человека не на
нем самом, а на его деятельности по изменению мира в противоположность
предшествующему гуманистическому, который доминировал в эпоху Воз&
рождения. Тулмин связывает возникновение Модерна с распространени&
ем взглядов Декарта и Лейбница. По поводу времени появления Модерна
существуют различные мнения. Так, Эйзенштадт и Виттрок склонны
сдвинуть начало Модерна позднее — в XVII в., тесно увязывая возникно&
вение нового взгляда на мир с конструированием социальных наук (Вит&
трок) и американской революцией, реализовавшей социальные ценности
этой эпохи (Эйзенштадт). Э. Гидденс выделяет «высокий Модерн», при&
шедший в XX в. и характеризующийся повышенной степенью рефлектив&
ности в отношении социальных институтов, существующих в обществе.

М. В. Ильин рассматривает цивилизации как один из аналитических
аспектов (планов) многомерной реальности [5]. При этом он выделяет низ&
ший слой — геополитические ниши разных масштабов и уровня сложнос&
ти. Второй слой, по его мнению, составляют культуры. Третий слой он от&
носит к собственно цивилизационному. Этот слой связан с устойчивыми
структурами вписывания культур, с одной стороны, в геополитическое
пространство, с другой — в пространственные конфигурации, образован&
ные коммуникативными инфраструктурами исторических империй (по
выражению Т. Парсонса) или (в терминах А. Тойнби) вселенских госу&
дарств. М. В. Ильин выделяет также четвертый слой, который образуют
нации — квазизакрытые территориальные системы, обеспечивающие
интеграцию культурной субстанции и цивилизационной структуры в ус&
тойчивые целостные образования, двуединства наций&государств и граж&
данских обществ. Последний верхний слой, с его точки зрения, должна
была бы образовывать международная система. Именно многослойностью
мировой реальности М. В. Ильин объясняет проблему последовательного
использования в международном общении единой логики, основанной на
взаимодействии только наций или только цивилизаций. 

Версия новой парадигмы теоретического осмысления и прогнозирова&
ния цивилизационного видения развития мирового общества была пред&
ставлена американским исследователем С. Хантингтоном в геополитичес&
ком трактате «Столкновение цивилизаций». Согласно С. Хантингтону, ци&
вилизацию можно определить «как культурную общность наивысшего
ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей» [12,
с. 34]. Цивилизации отличаются друг от друга рядом существенных при&
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знаков. «Люди разных цивилизаций по&разному смотрят на отношение
между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и государ&
ством, родителями и детьми, имеют разные представления о соотноси&
тельной значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения,
равенства и иерархии, они исчезнут в обозримом будущем. Они более
фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и по&
литическими режимами» [12, с. 34].

С. Хантингтон заменяет национальное государство цивилизацией.
В этой связи он получает новые геополитические границы в топологии ми&
ровой политики и приходит к выводу о том, что самые важные кровопро&
литные войны будут проходить вдоль границ цивилизаций. По его мнению,
во все эпохи и во всех цивилизациях самыми распространенными были
войны между кланами, племенами, этническими группами, религиозными
общинами и народами. Конфликты по линиям разлома — национально&ре&
лигиозные или межобщинные, конфликты между государствами или
группами государств, принадлежащими к различным цивилизациям. Вой&
ны по линиям разлома — конфликты, которые переросли в насильствен&
ные действия. Подобные войны могут происходить между государствами,
между неправительственными группировками и между государствами и
неправительственными группами [12, с. 407–408]. Кровавые столкновения
в Боснии, на Кавказе, в Средней Азии или Кашмире могут привести к бо&
лее крупным войнам, в которых будут участвовать другие государства [12,
с. 237].

Пройденный за несколько столетий путь становления концептуальных
основ цивилизационного развития человеческого сообщества еще не дал
исчерпывающего понимания этой проблемы. Неслучайна в этой связи
актуализация цивилизационного подхода, позволяющего теоретикам
современности говорить о цивилизациях как о субъектах исторического и
политического процесса.
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ССууввееррееннннаа  ддеерржжаавваа  уу  ппррооццеессіі  ггллооббааллііззааццііїї

Аналізуються проблеми трансформації держави в умовах глобалізаційних
процесів. Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності глобалізації, її
впливу на державний суверенітет, тенденції змін функцій держави в сфері еко&
номіки і політики. Обґрунтована значимість суверенних держав при формуванні
внутрішньої і зовнішньої політики глобального співтовариства.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  державний суверенітет, функції держави, зовнішня політи&
ка, внутрішня політика, глобалізація.

Поняття глобалізації є настільки широким, що науковці інколи вбача&
ють у ньому зовсім протилежний зміст. Цей новий феномен утвердився
останнім часом на міжнародній арені завдяки досить широкому його опра&
цюванню економістами, юристами, політологами, соціологами, представ&
никами інших суспільних наук і навіть письменниками. Не випадково це
призвело до утворення в останні десятиліття окремої навчальної дис&
ципліни — глобалістики. Так, А. Арсеєнко зазначає, що основу всіх сучас&
них глобальних процесів і проблем насамперед становить інтер&
націоналізація та інтеграція світової економіки. Глобалізація при цьому є
новою фазою в розвитку світових господарських зв’язків, які характери&
зуються переходом від світової економіки до формування глобальної еко&
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номіки. Це одночасно і старий, і якісно новий суспільно&історичний процес,
результат розвитку капіталістичної економічної інтеграції протягом
декількох століть [1, с. 43]. С. Удовик визначає глобалізацію як процес
злиття чоловічого і жіночого начал, тобто своєрідне набуття людством
якісно нового стану‚ до того ж такого, що перебуває нині лише на початку
свого розвитку [2, с. 367]. Вітчизняний дослідник С. Пролєєв вважає, що
глобалізація — це суттєво нова якість історичної ситуації, в яку людство
втягувалося протягом останніх чотирьох — п’яти десятиліть, форма роз&
витку ідеї всесвітньої історії на межі другого та третього тисячоліть. Важ&
ливу роль при цьому мають доба великих географічних відкриттів,
індустріалізація, всесвітні війни, науково&технічна революція і комплекс
пов’язаних з нею явищ [3, с. 10]. Враховуючи те, що жодна держава сьо&
годні не може існувати відокремлено від інших і самодостатньо розвивати&
ся, Р. Робертсон визначає глобалізацію як ряд процесів, які утворюють
єдиний світ [4, с. 396]. Серед головних він називає політичні, економічні,
культурні процеси та ін.

Поряд з поняттям «глобалізація» у вітчизняній і зарубіжній літературі
досить часто вживаються поняття «інтеграція» та «універсалізація», які,
проте, не слід ототожнювати. Глобалізація передбачає всеохоплюючий
процес взаємодії і взаємовпливу практично всіх держав світу. Інтеграція
означає зближення політичної, економічної, правової, духовно&культур&
ної систем декількох держав і регіонів у ході традиційного міждержавного
співробітництва. Але ці поняття відрізняються не лише за обсягом, а й за
формою та змістом розуміння цього процесу. Останній має високий ступінь
і глибину взаємопроникнення норм, ідей, правил співробітництва держав,
введення конкретних стандартів для нього. Це можливо лише з досягнен&
ням високого рівня розвитку цивілізації, оскільки формує загальну мету
та перспективу людства на основі усвідомлення єдності світу перед зрос&
таючою загрозою його виживання. Тому можна сказати, що глобалізація
вносить зміни до самої концепції розвитку цивілізації. Вирішення проблем
суспільної безпеки, боротьба з тероризмом, наркобізнесом, захист загаль&
нолюдських цінностей, у тому числі прав і свобод людини, інші світові
об’єктивні процеси не залишають вибору практично жодній державі,
окрім посильної участі у їх вирішенні.

Як процес всесвітньої універсалізації глобалізацію не слід оцінювати
виключно в позитивному сенсі. Серед негативних її проявів і наслідків, які
потребують постійного реагування, відзначають грубий тиск транс&
національних корпорацій на розвиток національних економік та на проце&
си прийняття політичних і економічних рішень, постійну увагу до суто
фінансово&прибуткової діяльності та недооцінка соціальних аспектів, що,
в свою чергу, призводить до масових протестів антиглобалістів. Останнім
часом почастішали активні спроби щодо ослаблення державного суве&
ренітету, суверенітету націй і народів шляхом обмеження можливостей їх
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вільної діяльності [5, с. 43–44]. Постійної гостроти питанням суверенітету
держав додають часті зіткнення різноманітних міждержавних інтересів,
розширення інтеграційних процесів. Втілення на практиці концепції лібе&
рально&ринкової держави у поєднанні з визнанням приватної власності,
дійсно, досить часто залишає державу осторонь управління навіть в еко&
номічній сфері. Нерідко це дає змогу авторам вийти за межі традиційного
трактування держави як вузькокласової політичної організації.

Серед численних філософських публікацій, присвячених майбутньому
світового розвитку та участі в ньому держави, заслуговує уваги праця О.
Малишева «Філософія права. Філософські роздуми на початку ХХІ
століття». Удосконалення практики узгодженої взаємодії структур влади
і бізнесу, а також підвищення атмосфери духовності автор називає серед
найважливіших завдань сучасного суспільства. Ключовою проблемою, яка
зумовлює дисгармонію суспільства, насамперед визнається філософія
держави, яка виступає головним методологічним підгрунтям суспільного
життя і під яку підлаштовується правова та економічна політика. Така
філософія держави, на думку автора, нині відсутня в Україні. В ході
політичних змін 1990&х років суспільство відмовилося від наукового ко&
мунізму, але іншого вчення не сприйняло. Для вирішення проблеми філо&
софії держави автором пропонується відмовитися від уявлення того, що в
основу держави покладено непримиренність класових суперечностей, а
також того, що держава припиняє існувати тоді, коли продуктивні сили
досягнуть високого рівня розвитку. В запропонованій О. Малишевим філо&
софії в основу державного устрою покладено суперечності, які виникають
між членами суспільства (чоловіками і жінками) і які базуються на
інстинкті ревнощів. Вони виникають як наслідок бажання любові, спільно&
го проживання і продовження роду, тобто для створення сім’ї або її збере&
ження. Держава, за його твердженням, існуватиме за таких умов вічно,
доки існуватиме життя на Землі [6, с. 63–95].

Термін «глобалізація», зайнявши важливе місце в сучасній літературі
та науковому лексиконі, вживається для характеристики сучасних еко&
номічних, політичних, соціальних, інформаційних, торгових, фінансових,
транспортних, трудових, культурних, комунікаційних та інших планетар&
них вимірів і процесів. Після того, як у 1960&х роках М. Маклуен популя&
ризував у своїх тезах образ «глобального села», слушно відзначають
дослідники, остання фігура занепаду держави&нації знаходить обґрунту&
вання в різних теоріях, починаючи з теорії комунікації, згідно з якими гло&
балізація вже нині здійснює велику мрію об’єднання світу. Чи не можна
вважати, що поділ світу на нації, які ревно опікуються своїм сувереніте&
том, нині поступово зникає, оскільки інтернаціоналізація економіки та по&
тужні інформаційні технології поєднуються, щоб перед нашими очима по&
стало зображення «універсального в дії».
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Ідея універсального світу не є новою. Ще стоїки говорили про
«спільність людського роду», Руссо закликав до універсальної демократії,
Дідро запекло боровся з колонізаторськими намірами і «відкиданням
іншого», яке вони несуть, Кант оспівував «лагідну торгівлю» як інструмент
примирення між народами, а Маркс пропонував усім пролетарям близьке
майбутнє великого інтернаціоналу народів. Тож на початку ХХI століття
чи не тисне глобалізм незворотною ходою на руїни держави&нації? [7,
с. 91]. Науковці ставлять так питання досить часто. Відтак бути суб’єктом
світових процесів, вписатися в магістральні світові тенденції надзвичайно
важливо. Але для того, щоб стати суб’єктом процесу, його необхідно на&
самперед зрозуміти, а вже згодом навчитися вільно орієнтуватися в ньому
і впливати на його розвиток.

Уважне вивчення процесів, які відбуваються в Україні як всередині
держави, так і в стосунках з іншими країнами, дає змогу сформулювати
декілька тез, які, на нашу думку, характеризують ситуацію. По&перше, як
влада, так і громадянське суспільство в Україні не є остаточно сформова&
ними інституціями на зразок тих, що характеризують розвинені демо&
кратії, але становлення громадянського суспільства відбувається швид&
шими темпами, ніж владних структур. Суспільство набуло вже більш
досконалої структури і досягло зрілості, а влада так і не набула власної
форми та остаточної структури. По&друге, незважаючи на те, що до
порядку денного владних еліт нашої держави включені окремі проблеми
глобального походження (врегулювання цін на енергоносії, боротьба з нар&
кобізнесом, торгівлею людьми, незаконною міграцією тощо), вони недо&
статньо усвідомлені владою й не стали пріоритетними щодо внутрішньо&
державних завдань. Відсутність у правлячої еліти України стратегічного
мислення і розуміння глобальних закономірностей розвитку сучасного
суспільства не дає змоги сьогодні говорити про чітку позицію у вирішенні
тих чи інших глобальних проблем та гарантувати готовність до відповідей
на глобальні виклики. Якщо в цьому не відбудеться змін, населення дер&
жави і надалі дедалі гостріше відчуватиме негативні наслідки глобалізації.
Розуміння глобальних закономірностей розвитку суспільства дає мож&
ливість і необхідність державі використовувати потенційні виклики гло&
балізації, швидко і адекватно реагувати на них, що, в свою чергу, сприяти&
ме більш динамічному і ефективному розвитку країни. По&третє, низький
рівень політичної культури переважної більшості українського політику&
му є тим негативом, який заважає вирішенню як внутрішньодержавних,
так і глобальних проблем, створює атмосферу недовіри міжнародної
спільноти до держави в цілому.

Хвиля глобалізації, очевидно, ще не супроводжується необхідною
зміною політичних інститутів. Економічна і політична відкритість, поши&
рення інвестицій, небувале зростання обсягів торгівлі посилює позицію
прихильників глобалізації і зміцнює сподівання еліт на те, що вони будуть
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у фарватері світових процесів. Водночас вимоги антиглобалістів щодо по&
долання антигуманних наслідків глобалізації не можуть відверто ігнору&
ватися. Безспірним є той факт, що тріумф глобалізації у політичному сенсі
означає насамперед історичну поразку лівої частини політичних сил
практично в кожній країні. Перемагаючи з великими труднощами на вибо&
рах до органів влади, вони вже не в змозі реалізувати власну, ліву політи&
ко&економічну програму. Водночас недопустима недооцінка ідеологами
глобалізації фактора національної державності. Держава є досить ваго&
мим політичним, суспільним, історичним фактором розвитку людства,
тому не можна уявити її зникнення чи заміну найближчим часом. Тому
питання ролі та функцій держави у глобалізаційному процесі постійно пе&
ребуває в центрі уваги науковців і політиків. На різних етапах історичного
розвитку держава виступала як трансформуюча і впорядковуюча основа
суспільства. У своєму нинішньому стані вона стала недостатньо ефектив&
ним інструментом для досягнення глобальних цілей цивілізації. Чи дійсно
втрачається суверенітет держав?

Зміна традиційної ролі держави як основної форми політичної ор&
ганізації суспільства є ключовою темою політичного дискурсу в розрізі
проблем глобалізації. Багато питань, пов’язаних з її роллю в світовому
глобалізаційному процесі, наслідків які маємо сьогодні й очікуємо завтра,
не отримали єдиної інтерпретації ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літера&
турі. У суперечках адептів глобалізації і авторів, які не визнають її як
світовий феномен, щодо питання про долю держави в світі, що гло&
балізується й інтегрується, сформувався спектр різних думок — між по&
вною переконаністю у відмиранні цього інституту і не менш твердою впев&
неністю в тому, що вплив держав на історичний процес людства надалі
тільки зростатиме. Тому в умовах формування глобального порядку і
пов’язаної з цим зміни вже сформованої міжнародної системи дедалі
гостріше постає завдання визначення історичних перспектив держави.
Зростаюча напруженість між суб’єктами міжнародних відносин супрово&
джується і зміною наших уявлень про найкращу форму організації
публічної влади — ідеальний політичний інститут, його роль, місце й при&
значення в сучасному суспільстві.

Очевидно, що сучасний стан економічної глобалізації виводить на
політичну сцену значну кількість суб’єктів (акторів), здатних конкурува&
ти з державою&нацією, крім того, збільшувати залежність слабких держав
від сильних. Згадаймо хоча б неурядові організації, діаспори, транс&
національні корпорації, релігійні мережі, кримінальні структури, системи
нелегальної міграції, які сприяють звуженню влади держави, що тра&
диційно ґрунтується на ідентифікації громадян за національною тери&
торією. І такі процеси відбуваються не лише у сфері економічних відносин.
У політиці традиційна держава не є вже єдиним виразником загального
інтересу і втрачає частину своєї влади. Але вона прямує до втрати влади,
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а не втрати впливу, проходить етап певних перетворень. Проблемою є не
стільки зменшення впливу держави, як «мутація» її ролі в багаторівневій
світовій архітектурі. Найкраще вплив глобалізації на державу просте&
жується в контексті дослідження її внутрішніх і зовнішніх функцій. 

Дослідники вже зверталися до осмислення цього питання. У цьому
сенсі варто погодитися з думкою Л. Морозової, яка відзначає, що зростан&
ня впливу глобалізації на життя всіх держав не може не позначатися на&
самперед на внутрішніх і зовнішніх функціях держави. В юридичній літе&
ратурі дедалі частіше відзначається така важлива тенденція розвитку
внутрішніх функцій держави, як інтернаціоналізація, тобто надання
внутрішнім функціям значного міжнародного аспекту, їх тісна взаємодія
із зовнішнім середовищем, взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої
політики держави. Це дає підстави стверджувати, що внутрішні функції
держави не можуть розвиватися виключно на власній основі, визначатися
метою, завданнями, які базуються лише на національному інтересі, без
урахування інтересів міжнародної спільноти [8, с. 105–106]. Тому, на дум&
ку окремих науковців, глобалізація настільки стирає грані між
внутрішньою і зовнішньою політикою, що вже нині є підстави для розроб&
ки нової класифікації функцій держави, оголошення їх загальними для
реалізації як всередині держави, так і за її межами. До таких загальних
функцій належать: 1) економічна, зміст якої становить забезпечення нор&
мального розвитку економіки, організації зовнішньоекономічних зв’язків і
т. ін.; 2) політична, або функція безпеки, яка спрямована на забезпечення
державної і суспільної безпеки, соціальної і національної злагоди, охорону
суверенітету; 3) соціальна, зміст якої полягає в захисті прав і свобод гро&
мадян, здійсненні заходів щодо задоволення соціальних потреб людей,
підтримки необхідного рівня життя населення, створення належних умов
для праці, побуту та ін.; 4) ідеологічна, метою якої є підтримка певної іде&
ології, в тому числі релігійної, організація освіти, підтримка науки, куль&
тури і т. ін.; 5) екологічна, яка передбачає ряд заходів з охорони навколиш&
нього середовища [9 ,с. 77–78].

Слід зазначити, що об’єктивні процеси, які відбуваються у світі і не об&
ходять стороною жодну державу, зобов’язують їх до посильної участі у
вирішенні глобальних проблем, зміцненні світового правопорядку. Сучас&
на держава повинна бути здатною до співпраці з іншими державами і
вміти управляти процесом входження до глобального середовища, забез&
печувати соціальний захист, економічні можливості і безпеку. Держави,
які діють самотужки, і надто бідні держави втрачають здатність регламен&
тувати значну кількість важливих для своїх громадян питань, залиша&
ються недієздатними у здійсненні принципу «мислити глобально — діяти
локально», повз них проходять фінансові потоки, їхні навіть загальноко&
рисні ініціативи ігноруються, врешті вони потрапляють в ізоляцію.
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В політичному і правовому сенсі не вперше ставиться акцент на «роз&
миванні» держави як системи, передачі її функцій комерційним структу&
рам та наднаціональним інститутам. Звичайно, розвинені демократії, на&
самперед Західної Європи, перебувають у більш вигідному становищі для
забезпечення нового управління в глобалізованому світі, оскільки спро&
можні надати легальним недержавним організаціям свободу як у політич&
ному так і комерційному секторах. З подоланням певних перепон руха&
ються в даному напрямку і країни Східної Європи. Розробки науковців
Нью&Йоркського університету за проектом «Глобальне управління і гло&
бальне адміністративне право в міжнародному правовому порядку» фор&
мують найповніше уявлення про перспективи глобалізованого світу й ут&
ворюють окрему, альтернативну іншим концепцію «глобального
адміністративного простору» [10]. Сутність концепції глобального
адміністративного простору становлять положення про можливість за&
провадження в державному управлінні форм і методів приватно&
публічного характеру. Підставою для цього є помітне зростання суверен&
ної нерівності держав, пом’якшення відмінностей міжнародного і
внутрішньодержавного просторів, проблеми визначення компетенції
міжнародних надурядових організацій, які не входять до структури ООН і
вплив яких на держави не регламентується міжнародним правом
(Всесвітня торгова організація, Міжнародний банк, Міжнародний валют&
ний фонд, Міжнародна організація стандартизації та ін.). Майбутній дер&
жавний устрій має базуватися на праві. Нові форми глобального адмі&
ністративного права будуть утворювати консолідовані норми міжнародної
внутрішньодержавної та адміністративної галузей. Водночас процеси гло&
балізації не повинні повністю «стерти» національно&державні відмінності,
нехтувати соціальними аспектами, визначати «капіталізацію» єдиною
домінантою розвитку.

Серед зазначених загальних функцій вимагає більш детального
висвітлення політична функція, навіть якщо сьогодні і завчасно переходи&
ти до практики об’єднання внутрішньої і зовнішньої політики в одну сфе&
ру діяльності держави. Внутрішні інтереси держав, враховуючи різницю в
рівнях їх економічного та політичного розвитку, настільки відрізняються,
що спроектовані ними інтереси й потреби зовнішнього характеру поєдна&
ти досить складно. Суттєво різні також форми і методи реалізації держа&
вою зовнішніх і внутрішніх функцій. Дії, які досить часто допустимі всере&
дині держави, не можуть бути використані у взаємовідносинах з іншими
суб’єктами міжнародного співтовариства. І все ж важливим аспектом
політичної функції держави в умовах глобалізації є забезпечення та за&
хист державного суверенітету.

Державний суверенітет був і залишається важливою юридичною і
політичною категорією. В ньому виражається сумарна характеристика
всіх ознак держави. Вона є суверенною, якщо здатна самостійно вирішу&
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вати внутрішні й зовнішні справи з дотриманням норм міжнародного пра&
ва. В сучасних умовах держава не може бути суто «егоїстичною», будува&
ти свою політику виходячи лише з внутрішніх потреб, а зобов’язана вра&
ховувати інтереси інших держав, наддержавних структур. До того ж нині
вже недостатній і такий, що майже вичерпав себе, принцип співро&
бітництва у межах партнерства. Його варто наповнювати новим змістом, у
тому числі з урахуванням проблем глобального характеру. Суверенна
держава є повновладною незалежно від будь&якої іншої влади у вирішенні
питань як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

З середини ХХ ст. поняття суверенітету тісно пов’язується з офіційним
визнанням пріоритету прав людини і громадянина як у конституційному,
так і в міжнародному аспектах. Служіння держави громадянському
суспільству і людині вважається найважливішою ознакою її суверенності.
Політика суверенної держави має бути спрямована на відстоювання інте&
ресу громадян жити за власними законами і звичаями, релігійними та
іншими нормами і традиціями, обирати ефективний державний устрій,
встановлювати внутрішній політичний режим та забезпечувати охорону
державного кордону. Останні, незважаючи на те, що дедалі більше набува&
ють ознак прозорості, існуватимуть доти, доки існуватимуть суверенні
держави. В свою чергу, міжнародне співтовариство не вправі нехтувати
межами державного суверенітету. Лише держава вправі добровільно, без
примусу взяти на себе подібні зобов’язання, що випливає зі змісту суве&
ренного права держави як повноправного члена міжнародного співтовари&
ства. У статутах та інших документах ООН, Ради Європи, Європейського
Союзу, СНД, СОТ, чітко виражено намір світового співтовариства гаран&
тувати суверенітет народів і держав, поважати їх територіальну
цілісність і самостійність, а принцип самовизначення націй і народів та су&
веренітету держав, які створені й діють на основі вільного вибору народом
свого політичного ладу, отримав повне визнання у сучасних міжнародних
відносинах. Наступ на державність, суверенітет держави, суверенітет
нації, на нашу думку, не є виправданим. Очевидно, процеси глобалізації не
повинні повністю «стирати» національно&державні відмінності. Держава
може лише частково поступитися суверенітетом з метою вирішення окре&
мих проблем, в тому числі глобального характеру, але це не означає повної
втрати її суверенітету. 

Іншим аспектом політичної функції сучасної держави є забезпечення
народовладдя. Демократія визнається визначальним принципом, дотри&
мання якого забезпечить глобалізацію з «людським обличчям». Не викли&
кає заперечень позиція дослідників, які вважають, що в наш час дійсно
відбувається глобалізація демократичних цінностей. Право на демо&
кратію — глобальне право, яке і надалі підтримуватиметься міжнародним
співтовариством у цілому [11, с. 23]. Глобалізація ставить перед державою
вимогу забезпечити всебічні умови розвитку демократичних інститутів і
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демократичного управління суспільством. Забезпечення влади народу —
базова позиція політичної функції демократичної держави. Вона передба&
чає реалізацію народом трьох повноважень: по&перше, участь у форму&
ванні органів влади представниками, уповноваженими від імені народу
здійснювати в країні державну владу і вирішувати місцеві питання в
муніципальних структурах; по&друге, гарантувати участь народу в прий&
нятті державних рішень шляхом проведення референдуму; по&третє, за&
безпечення права контролю за здійсненням державної влади і реалізацією
прийнятих рішень.

Реалізація гарантій контролю народу за здійсненням державної влади
є найболючішою проблемою народовладдя і демократичної системи в
Україні. Тривалий час питання про зняття депутатської недоторканості
залишається невирішеним. Народ України не наділений достатнім юри&
дичним інструментарієм безпосереднього контролю за діяльністю інсти&
тутів влади. Тому право виборців на дострокове відкликання депутата з
представницьких органів влади у разі, якщо він працює неналежним чи&
ном або зловживає своїми повноваженнями, залишається в країні далекою
перспективою.

Політична функція держави нерозривно поєднується в сучасному світі
з різноманітними проблемами глобального характеру. Їх вирішення без
втручання держави та її активної позиції неможливе. Досить влучно, на
нашу думку, це відзначено дослідниками Г.& П. Мартином і Х. Шуманом,
які в цілому відстоюють її роль у майбутньому як головну. Глобальна інте&
грація іде поруч з доктриною економічного порятунку, зазначають автори
в одній із своїх праць, яку когорта радників постійно впроваджують у
політику. Тому глобальна економічна інтеграція не є природним процесом:
вона свідомо поширюється цілеспрямованою політикою. Найбільша про&
блема нашого покоління полягає в тому, що досягнення в економічній пло&
щині життя визначили наш прогрес у політичній площині до такої міри,
що наша економіка і політика постійно втрачають зв'язок між собою.
В економічній площині нашими зусиллями світ сформувався в єдину все&
осяжну виробничу одиницю. В політичній же площині він залишився
розділеним. Напруга між цими двома прямо протилежними тенденціями
породила серію конфліктів, зіткнень і потрясінь в суспільному житті люд&
ства. Тому, вважають дослідники, першочерговим завданням політиків&
демократів на порозі наступного століття буде відновлення Держави і вер&
ховенства політики над економікою [12, с. 22–30].

Різноманітність викладених останнім часом у наукових публікаціях
думок з проблем визначення ролі держави у майбутньому глобалізовано&
му світі, її значення та функцій, засвідчує можливість і необхідність пере&
гляду і зміни не лише філософії держави, а й філософії відносин між
державами. Лібералізація економіки, вступ України до СОТ, завершення
першого етапу співпраці з ЄС переконливо засвідчують це. Тема інтеграції
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до Європи набуває ознак об’єднавчої українське суспільство, і не лише то&
му, що жити під парасолькою євроцінностей значно краще, а й тому, що це
перспективна політика, спільне вирішення проблем енергетики, загальної
безпеки, гармонізація законів та інші переваги. Об’єднання держав на за&
гальновизнаних демократичних засадах має ще більше підкреслити їх
відмінність в єдиній панєвропейській ідентифікації. Саме держава має ге&
нерувати і відстоювати технологічні системи, які б, з одного боку, об’єдну&
вали національне господарство в одне ціле, а з іншого — поєднували її із
зовнішнім світом, забезпечуючи при цьому державі сприятливу позицію
повноправного суб’єкта у міжнародному співтоваристві.

Отже, глобалізація є всеосяжним фактором, який впливає на політичну
структуру не лише окремої держави, а й усього світу. Збільшення
кількості різноманітних суб’єктів міжнародних відносин та їх суве&
ренізація — це закономірний і невідворотний процес, результат політики
держав, насамперед найбільш розвинених. Залишаючись ядром політич&
ної системи, держава також незамінна в доступній для огляду перспективі
у вирішенні таких завдань, як забезпечення миру, правопорядку і оборо&
ноздатності, надання соціальних послуг, регулювання ринкових відносин,
міграції, підтримка транспортної інфраструктури та ін. Як слушно зазна&
чає І. Алєксєєнко, національна держава нині є найбільш розвиненою фор&
мою суспільного договору, в межах якого люди можуть певною мірою
впливати на умови свого існування [13, с. 10].

Глобалізація не скасовує національну державу, а трансформує її роль
і функції. Участь національних урядів у здійсненні контролю в державі,
вирішенні внутрішніх проблем зменшується. Попередня жорстка дихо&
томія (зовнішня політика — внутрішня політика) стає менш актуальною.
Держава за таких умов дедалі частіше поступається своїм внутрішнім су&
веренітетом заради вирішення загальносвітових проблем, втрачає моно&
полію на реалізацію владних повноважень. Водночас будь&яка держава,
незалежно від рівня економічного розвитку, має суверенітет нарівні з
іншими державами. Говорити про повну втрату суверенітету означає виз&
навати зникнення держави як такої. Повної втрати суверенітету держави
бути не може. Такий підхід до розуміння окресленого питання є не чим
іншим, як вадою глобалізації. Навпаки, глобалізація збагачує поняття су&
веренітету, наповнює його новим змістом. Державний суверенітет зали&
шається незмінним у рамках відносин суб’єктів світового процесу.

Особливість ролі держави в умовах глобалізації підтверджується її
станом, за якого вона має враховувати як вимоги внутрішніх регіонів,
регіональних організацій, так і держав світу. В економічному полі, межі
якого давно сягнули за національно&державні кордони, із самостійного
гравця вона перетворюється на арбітра. Через визнання сучасних
технічних систем і їх розвиток з урахуванням національних особливостей,
держава, з одного боку, об’єднує національне господарство в одне ціле, а з
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іншого — поєднує його із зовнішнім світом, забезпечуючи при цьому свій
рівень участі у світовій економіці.

В умовах формування нового глобального порядку досить помітні зу&
силля держав у створенні системи глобального управління. Останнє, на
нашу думку, має базуватися на суверенних, демократичних державах.
Вважаємо, що і надалі вони зміцнюватимуть власні демократії і домагати&
муться демократизації глобального політичного середовища. Адже людст&
во, яке має намір забезпечити свій подальший розвиток, навряд чи здатне
обійтися без держави.
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ККооммппллееккссннее  ддоосслліідджжеенннняя  рроолліі  ііннссттииттууттуу  ааввттооннооммііїї  
уу  ддеерржжааввннооммуу  ббууддііввннииццттввіі

Рецензія на монографію Н. А. Мяловицької «Автономія та її роль у держав&
ному будівництві (країни Європи)».

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: автономія, державний устрій, унітарна держава, федерація.

Проблема вибору оптимальної форми держави та ефективних держав&
них інститутів була завжди однією з найголовніших у державному
будівництві. Не втратила своєї актуальності ця робота і в сучасний період.
Тому слід вітати розробку доцентом юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Н. А. Мяловицькою
однією з найскладніших і недостатньо досліджених тем у конституційно&
му праві — ролі автономій у державному устрої країн Європи, яка дістала
своє завершення у рецензованій монографії1.

Цінність наукової праці Н. А. Мяловицької визначається тим, що автор
для глибшого розуміння досліджуваної теми всебічно проаналізувала ево&
люцію розвитку автономій та розмаїття їх форм на всіх етапах історії
європейських держав від стародавнього світу до наших днів. На основі
проведеного аналізу конституцій та інших законодавчих актів держав
Європи, які мають у своєму складі автономії, автор дійшла висновку, що
автономізація є одним з ефективних шляхів удосконалення державного
устрою як унітарних, так і федеративних держав. Автономні утворення
при їх запровадженні у комплексі вирішують три важливих проблеми
державотворення: децентралізацію влади, регулювання міжнаціональних
відносин і захист культурних цінностей народів, що проживають на тери&
торії даної країни. 

У монографії здійснено порівняльний аналіз автономних утворень у су&
часних країнах Західної та Південно&Східної Європи. Для їх характерис&
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тики автор використала значну кількість першоджерел, у тому числі за&
рубіжних. Використані також наукові праці вітчизняних та зарубіжних
правознавців, істориків та представників інших галузей науки, періодич&
на преса, інтернет&інформація.

Окремо розглядаються автономні утворення у складі європейських
країн&членів Співдружності Незалежних Держав, які наприкінці минуло&
го століття пережили великі потрясіння і нині стали на шлях системних
перетворень в основних сферах життєдіяльності суспільства. Автор зро&
била історичний огляд становлення й розвитку СРСР як унікальної феде&
ративної держави, в якій була створена розгалужена система автономних
національних&територіальних утворень, відзначаються позитивні й нега&
тивні риси цієї системи. На підставі маловідомих архівних матеріалів
зроблена спроба неупереджено оцінити причини і наслідки дезінтеграції
СРСР. Автор зробила кваліфікований аналіз організації державної влади
в сучасній Російській Федерації. 

Значну увагу автор приділила дослідженню подій у так званих «гаря&
чих» точках, наслідком яких стало утворення низки самопроголошених
держав — Нагірний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Придністровська
Молдавська Республіка. Ці невизнані держави реально існують у міжна&
родному політичному житті, взаємодіючи з різними суб’єктами міжнарод&
ного співтовариства, мають власні території, конституції, символи держа&
ви. У них існують ефективні органи державної влади, які підтримуються
населенням, про що свідчать результати референдумів з найважливіших
питань облаштування суспільства й держави. 

Змістовними й цікавими є сюжети, присвячені ролі автономії в історії
українського державотворення, зокрема вивченню досвіду тієї частини
українських земель, які мали автономний статус у ХVІІ–ХVІІІ ст., що ма&
ло велике значення для формування ідеї державної незалежності Ук&
раїни. Докладно розглядається статус Автономної Республіки Крим,
відзначаються недоліки в сучасному українському законодавстві, що ре&
гулює взаємовідносини республіки з центральною владою України. 

До теоретико&методологічних здобутків монографії слід віднести роз&
гляд таких складних питань, як визначення поняття автономії, кла&
сифікація її численних форм, співвідношення понять «автономія» та
«регіон» тощо. Заслуговує на увагу також трактування автором проблеми
взаємовідносин культури і держави. Автор підкреслює, що «плюралізм
культур та водночас соціально&економічна та політична інтеграція у єди&
ному національно&державному просторі мають стати однією з визначаль&
них ліній внутрішньої політики будь&якої сучасної держави. Адже саме
політика багатокультурності блокує можливу руйнівну силу етнічного
фактора, дає змогу зміцнити міжнаціональну злагоду, стримати відцент&
рованість етнополітичної регіоналізації і, головне, відповідає нормам
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міжнародного права на вільне самовиявлення людини, незалежно від
національної і расової приналежності» (с. 95). 

Отже, вітчизняна література з порівняльного правознавства поповни&
лася новою змістовною науковою працею, в якій поєднується глибокі тео&
ретичні узагальнення з багатим фактичним матеріалом. Це і дає підстави
стверджувати, що монографія доцента Н. А. Мяловицької знайде широке
практичне застосування. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Дудченко В. В. К опыту европейских кодификаций [на украинском языке]
В данной статье феномен кодификации рассматривается в историческом,

философском и сравнительно&правовом аспектах. Доказывается необходи&
мость преодоления позитивного подхода к кодификации. Утверждается идея
перехода к новым формам кодификации, среди которых — кодексы общих
принципов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кодификация, кодекс, естественное право, позитивное пра&
во, источники права, принципы права, доктрина права.

Вовк В. М. Римское право и современное европейское право [на украинском
языке]

Статья посвящена вопросам идейных истоков современного европейского
права; акцентируется внимание на таких явлениях римской правовой действи&
тельности, как индивидуализм, справедливость, космополитизм, мультикуль&
турализм и др. Римское право понимается как идеологическо&культурное
явление, которое стало одним из основоположных факторов формирования со&
временного права Европы.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: римское право, европейское право, индивидуализм, спра&
ведливость, космополитизм, мультикультурализм.

Притченко Р. С. Судебное нормотворчество: опыт западных правовых сис0
тем [на русском языке]

В статье анализируются место и роль судебного прецедента в правовых сис&
темах ряда западных стран. На основе этого обращается внимание на проблем&
ность понимания судебной практики в Украине и на перспективность внедрения
судебного прецедента в отечественную правовую систему. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судебное нормотворчество, судебный прецедент, источник
права. 

Ямковый В. И. Внедрение судебного прецедента как необходимый элемент
гармонизации законодательства Украины с европейскими правовыми систе0
мами [на украинском языке]

Статья посвящена проблематике внедрения в Украине судебного прецеден&
та как источника права. Автор рассматривает соотношение понятий судебного
прецедента и судебной практики, в связи с чем предлагает изменения в законо&
дательство.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судебная практика, правовой прецедент, нормативно&пра&
вовой прецедент.

Терзи Е. А. Правовое регулирование интеграционных отношений: к поста0
новке проблемы [на украинском языке]

Регулирование интеграционных отношений в современной Украине особен&
но актуально, поскольку эффективность этого процесса напрямую влияет на
содержание и функционирование правовой системы Украины. В статье рассма&
тривается процесс формирования интеграционного права как новой комплекс&
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ной отрасли в системе права Украины. Очерчены предмет и методы этой отрас&
ли права.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система права, интеграционное право, интеграционные
правоотношения, предмет, метод, регулирование правоотношений, унифика&
ция, гармонизация, имплементация.

Бирюков Р. Н. Глобализация и ее влияние на правовую сферу [на украин�
ском языке]

Автор акцентирует внимание на комплексном, сложном характере пробле&
матики правовой глобализации. Представлены разные взгляды на периодиза&
цию процесса глобализации. Рассмотрены формы и методы действия глобализа&
ции на экономическую, политическую и общественную жизнь государств и
народов. Проанализированы основные направления ее влияния на правовую
сферу: универсализацию и унификацию права.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: глобализация, правовая глобализация, универсализация
права, нормы международного права, нормы национального права, правовая
коммуникация.

Жукова Т. С. Европейское право: особенности правовой системы Италии
[на украинском языке]

В статье проанализированы особенности правовой системы Италии. Авто&
ром рассмотрены отдельные черты нормативных частей правовых систем
Украины и Италии. Раскрыто своеобразие правовой системы Италии, а именно
традиционные элементы судебной системы.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовая система, интеграционные процессы, социализа&
ция права, судебная система.

СРАВНИТЕЛЬНО0ПРАВОВОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

Медведева М. А. Международное право окружающей среды как отрасль со0
временного международного права [на украинском языке]

Раскрываются понятие, объект, предмет, методы регулирования междуна&
родного права окружающей среды, особенности его субъектов. Анализируются
характерные черты этой отрасли современного международного права.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  международное право окружающей среды, охрана окружа&
ющей среды, субъекты международного права окружающей среды.

Пузиков Р. В., Ирошников Д. В. Договор о европейской безопасности как га0
рант международной безопасности в Европе и государственной безопасности
стран0участниц [на русском языке]

Анализируется проект Договора о европейской безопасности, предложен&
ный Президентом России Д. А. Медведевым. Автор отмечает, что скорейшее
подписание и ратификация договора и неукоснительное соблюдение его поло&
жений странами&участниками позволит создать в Европе единое пространство
с действующим на его территории принципом «неделимой безопасности», что, в
свою очередь, будет гарантировать как обеспечение международной безопасно&
сти в Европе в целом, так и государственной безопасности каждой страны&уча&
стника договора.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: международная безопасность, государственная безопас&
ность, Договор о европейской безопасности.

Билоцкий С. Д. Международно0правовое регулирование миротворческой
деятельности ЕС [на украинском языке]

ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии  ссттааттеейй
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ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии  ссттааттеейй

В статье исследованы теоретические и практические международно&право&
вые аспекты миротворческой деятельности ЕС. Исследуется сотрудничество ЕС
с другими международными организациями в этой сфере. Рассматриваются но&
вации, внесенные в правовое регулирование миротворческой деятельности ЕС
Лиссабонским договором. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Европейский Союз, миротворческие операции, Лиссабон&
ский договор.

Березовская И. А. Правовые основы современного бюджетного права
Евросоюза [на украинском языке]

Анализируются основы бюджетного регулирования в Европейском Союзе с
учетом изменений, внесенных Лиссабонским договором. Освещаются вопросы
понятия и содержания бюджета Евросоюза, источников бюджетного
регулирования, принципов формирования бюджета и особенностей бюджетного
процесса в ЕС. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: бюджет Европейского Союза, система собственных
ресурсов, Лиссабонский договор.

Кориневич А. А. Правовые основы функционирования внутреннего энерге0
тического рынка Европейского Союза [на украинском языке]

Одной из эффективных форм региональной экономической интеграции яв&
ляется создание внутреннего рынка. Эта статья посвящена исследованию
внутреннего энергетического рынка Европейского Союза. В статье анализиру&
ются положения правовых актов ЕС, в частности директив, регламентирую&
щих вопросы функционирования внутреннего рынка отдельных источников
энергии, а именно природного газа, электроэнергии, возобновляемых энерго&
ресурсов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: внутренний энергетический рынок ЕС, либерализация, ди&
рективы, природный газ, электроэнергия, возобновляемые энергоресурсы.

Перемот С. В. Экстратерриториальная юрисдикция в конкурентном праве
ЕС: тенденции развития и выводы для Украины [на украинском языке]

На основе сравнения стандартов конкурентного права ЕС и США анализи&
руется содержание двух основных моделей осуществления эктратерритори&
альной юрисдикции — «доктрины влияния» и «принципа объективной террито&
риальной юридикции». Освещены тенденции эволюционного развития этих
моделей и сформулированы предложения по стандарту осуществления эктра&
территориальной юрисдикции, который может быть использован в националь&
ном конкурентном праве Украины. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: доктрина влияния, эктратерриториальная юрисдикция
государства, юрисдикционное балансирование, принцип объективной террито&
риальной юрисдикции, конкурентное право.

Петрик В. А., Петрик С. П. Развитие законодательства ЕС о размещении
продуктов питания, содержащих ГМО, происхождение которых неизвестно
[на украинском языке]

В странах ЕС существуют законы о размещении на рынке продуктов пита&
ния, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Это
продукты и добавки должны быть маркированы как ГМО, чтобы их выбор
потребителями был осознанным. Но существует проблема смешивания ГМО,
происхождение которых неизвестно. В статье рассмотрено регулирование та&
ких вопросов законодательством ЕС.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: свобода выбора потребителей, non&ГMO, сертификация
продукции.
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Яцышин М. М. Формирование договорно0правовых и политических основ
сотрудничества Украины и ЕС (историко0правовой аспект) [на украинском
языке]

Проанализирована эволюция формирования договорно&правовых и полити&
ческих основ сотрудничества Украины и ЕС с целью выработки совместных
действий на пути сближения правовых систем.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сближение правовых систем, адаптация права, правовая
интеграция. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Суханова Д. С. Особенности использования презумпций в сфере прав чело0
века [на украинском языке]

Анализируются проблемные моменты, связанные с существованием пре&
зумпций, содержащихся в международно&правовых документах в сфере прав
человека. Выявлены закономерности и классифицируются правовые презумп&
ции в сфере прав человека. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: презумпция неотъемлемости прав человека, бремя доказы&
вания, презумпция знания закона.

Шульц О. А. Генезис современной доктрины прав ребенка в зарубежных
странах: конституционно0правовые аспекты [на украинском языке]

Исследован процесс становления современной доктрины прав ребенка в кон&
ституционном праве. Особое внимание уделено сравнительному анализу кон&
ституционных норм, закрепляющих правовой статус детей в некоторых зару&
бежных странах. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: права и свободы детей, обязанности ребенка, правовой ста&
тус ребенка.

Савчук В. А., Гаврилюк В. Б. Избирательные системы Республики Польша
и Украины: практика, перспективы [на украинском языке]

Рассмотрены политические системы Украины и Республики Польша: дина&
мика избирательных законодательств обеих стран, их общие черты и основные
отличия, пропорциональная избирательная система, возможность имплемента&
ции позитивного опыта Польши в украинское законодательство.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: избирательное законодательство, мажоритарная избира&
тельная система, пропорциональная избирательная система, политические
партии.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Ковальчук И. В. Правовые аспекты адаптации налогового законодательст0
ва Украины к законодательству Европейского Союза [на украинском языке]

Рассматривается природа европейского налогового права, обоснованы выво&
ды об адаптации налоговой системы Украины к требованиям ЕС. При этом отме&
чается, что стратегической целью налоговой политики должно стать создание в
Украине стабильной налоговой системы, которая обеспечила бы достаточный
уровень поступлений платежей в бюджеты разного уровня, эффективное функ&
ционирование экономики страны, справедливый подход к налогообложению
всех категорий налогоплательщиков.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: налоговая система, государственная налоговая политика,
адаптация, интеграция, право Европейского Союза.
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ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии  ссттааттеейй

Острович С. Э. Местные налоги и сборы как финансовая основа местного
самоуправления (отечественный и зарубежный опыт) [на украинском языке]

Статья посвящена отдельным вопросам местных налогов и сборов. Рассмат&
ривается зарубежный опыт организации местного налогообложения. Исследу&
ется современное состояние правового регулирования местных налогов и сборов
в Украине. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: налоги, сборы, местное налогообложение, бюджет.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

Выборнова Е. С., Мызров С. Н. Понятие гражданско0правового договора в
гражданском законодательстве Российской Федерации и иностранных госу0
дарств [на русском языке]

Анализируется зарубежное законодательство относительно определения
договора и его места в системе права. Приводятся определения договора в рос&
сийском, мексиканском, американском, английском, украинском, китайском за&
конодательстве. Исследуется понятие договора как обещания, доминирующее в
англо&саксонских правовых системах. Сравниваются понятия договора и согла&
шения, проанализировано их соотношение. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: договор, гражданско&правовой договор, соглашение.

Бочарова Н. В. Законодательное обеспечение права интеллектуальной соб0
ственности в странах Европы (сравнительно0правовой анализ) [на украинском
языке]

Рассмотрены основные направления развития современного законодатель&
ства стран Европы в сфере интеллектуальной собственности. Прослеживается
влияние правотворческой деятельности Европейского Союза, отмечается раз&
работка принципиально новых подходов в сфере авторского права в условиях
информационного общества. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  интеллектуальная собственность, авторское право, патент&
ное право, кодификация, европейское право, информационное общество. 

Дей М. А. Методология гармонизации законодательства Украины по охра0
не труда с законодательством ЕС [на украинском языке]

Раскрываются вопросы методологии гармонизации законодательства Укра&
ины по охране труда на современном этапе, а именно во время обсуждения
проекта Трудового кодекса Украины. Определено понятие «гармонизация» во
взаимоотношениях с Европейским Союзом.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: охрана труда, методология гармонизации законодательст&
ва, право Европейского Союза, условия труда, безопасность труда.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

Постика И. В. Некоторые современные криминалистические аспекты
мошенничества (на материалах ФРГ) [на русском языке]

На основе практики Германии автор анализирует современные виды
мошенничества, связанные с проникновением в жилые помещения с целью за&
владения личным имуществом, брачными аферами, маскировкой мошенничес&
кой деятельности под легальную с целью присвоения государственного или
корпоративного имущества, в благотворительных организациях, туристичес&
ком бизнесе, системе здравоохранения. Автор описывает способы профилакти&
ки таких преступлений, используемые полицией ФРГ, а также предлагает
практические рекомендации по предупреждению таких видов мошенничества. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: мошенничество, незаконное завладение личным имущест&
вом, брачная афера, профилактика преступности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Правдюк В. М. Сравнительный анализ правового обеспечения планирова0
ния и зонирования земель в некоторых странах Западной Европы и в Украине
[на украинском языке]

На основании сравнительного анализа систем планирования территорий в
странах Западной Европы и норм украинского законодательства сделан вывод о
необходимости реформирования законодательства относительно планирования
территорий и отказа от системы деления земель Украины на категории по целе&
вому назначению.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  планирование территорий, целевое назначение, зонирова&
ние.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИКО0ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Симанчук М. В. Цель наказания в украинском и русском уголовном праве
(середина XVII — конец XVIII в.) [на украинском языке]

В статье исследуется взаимосвязь между целью наказания и правосознани&
ем, менталитетом и характером мировоззрения украинцев и россиян в середи&
не ХVIІ — конце ХVIІІ в. Анализируются такие виды цели наказаний: возмеще&
ние материальных убытков, пополнение государственной казны, устрашение,
расплата за совершенное преступление, предупреждение повторных преступ&
лений, исправление преступника, защита церковного уклада и т. д.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наказание, правосознание, исправление преступника.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Садыкова Э. Л. Теоретические аспекты цивилизационного подхода в иссле0
довании мировых процессов [на русском языке]

Анализируется эволюция теоретических взглядов в развитии цивилизаци&
онного подхода при рассмотрении мирового общественного развития. Рассмат&
риваются важные теоретические принципы и подходы в изучении понятия
«цивилизация», разработанные известными учеными.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Цивилизация, цивилизационный подход, теории цивилиза&
ций.

Спивак В. Н. Суверенное государство в процессе глобализации [на украин�
ском языке]

Анализируются проблемы трансформации государства в условиях глобали&
зационных процессов. Рассмотрены теоретические подходы к определению
сущности глобализации, ее влияния на государственный суверенитет, тенден&
ции изменения функций государства в сфере экономики и политики. Обоснова&
на значимость суверенных государств при формировании внутренней и внеш&
ней политики глобального сообщества.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: государственный суверенитет, функции государства,
внешняя политика, внутренняя политика, глобализация.

РЕЦЕНЗИИ

Мурашин А. Г. Комплексное исследование института автономии в государ0
ственном строительстве [на украинском языке]

ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии  ссттааттеейй
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Рецензия на монографию Н. А. Мяловицкой «Автономия и ее роль в государ&
ственном строительстве (страны Европы)».

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автономия, государственный строй, унитарное государство,
федерация.

Наш партнер — журнал «Сравнительное конституционное обозрение» [на
русском языке]

Contents and annotations 
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ССССoooonnnntttteeeennnntttt ssss     aaaannnndddd    aaaannnnnnnnoooottttaaaatttt iiiioooonnnnssss     ooooffff     aaaarrrr tttt iiii cccc lllleeeessss

THEORY AND METHODOLOGY OF COMPARATIVE LAW

Valentyna Dudchenko. On the Legacy of European Codifications [in
Ukrainian]

This article examines the phenomenon of codification in historical, philosophi&
cal, comparative and legal aspects. The necessity to overcome the positive approach
to codification is substantiated. The idia of transition to new forms of codification
especially to the codes of general principles is argued.

KKeeyy  wwoorrddss:: codification, code, natural law, positive law, sources of law, princi&
ples of law, legal doctrine.

Viktoriya Vovk. Roman Law and Contemporary European Law [in Ukrainian]
The article is devoted to the questions of ideological sources of modern

European law; attention is paid to the following aspects of Roman law reality: indi&
vidualism, іustice, cosmopolitism, multiculturism etc. Roman law is understood as
ideological cultural formation that became one of the essential factors of the devel&
opment of modern European law. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Roman law, European law, individualism, justice, cosmopolitism,
multiculturism. 

Roman Pritchenko. Judicial Lawmaking: Experience of the Western Legal
Systems [in Russian]

The article is devoted to the analysis of place and role of judicial precedent in
the legal systems of some Western countries. This analysis shows the task&oriented
notion of judicial lawmaking in Ukraine and possibility of introduction the judicial
precedent in the Ukrainian legal system.

KKeeyy  wwoorrddss::  judicial lawmaking, judicial precedent, source of law.

Yamkovyi Vladyslav. Introduction of Judicial Precedent as the Element of
Harmonization of Ukrainian Legislation with the European Legal Systems [in
Ukrainian]

The article is devoted to the introduction of judicial precedent as source of
Ukrainian law. Author considered correlation of concepts of judicial precedent and
judicial practice, in this connection changes are proposed to the legislation.

KKeeyy  wwoorrddss:: judicial practice, legal precedent, stare decisis.

Olena Terzi. Legal Regulation of Integrational Relations: Toward the Issue
Rising [in Ukrainian]

Regulation of integrational relations is an actual issue, so far as efficiency of this
process influences on the substance and functioning of the legal system of Ukraine.
The article deals with the process of forming of the integration law as a new inte&
grated field in the legal system. The subject and method of this field of law are out&
lined. 

KKeeyy  wwoorrddss:: system of law, integration law, integration legal relations, subject,
method, regulation of legal relations, unification, harmonization, implementation. 118855
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Ruslan Biryukov. Globalization and its Influence on Legal Sphere [in
Ukrainian]

It s emphasized that the problematic issues of legal globalization have a com&
plex, many&sided nature. Author introduced different approaches to periodization
of the globalization processes, considered forms and methods of the globalization
influence on economical, political, legal and social life of states and nations. It is ana&
lyzed main spheres of its influence on law: universalization and unification of law.

KKeeyy  wwoorrddss:: globalization, legal globalization, universalization of law, unification
of law, rules of international law, rules of national law, legal communication.

Tetyana Zhukova. European Law: Peculiarities of Italian Legal System [in
Ukrainian]

The article analyses the peculiarities of the legal system in Italy. The compari&
son of the normative part of this system in Italy and Ukraine is considered. The
originality of legal system of Italy, namely, traditional elements of the judicial sys&
tem are examined.

KKeeyy  wwoorrddss:: legal system, integration processes, socialization of law, judicial sys&
tem.

COMPARATIVE EXPLORATION OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Maryna Medvedeva. International Environmental Law as the Branch of
Contemporary International Law [in Ukrainian]

The article considers the conception, object, methods and subjects of interna&
tional environmental law. The author analyzes the peculiarities of this branch of
modern international law.

KKeeyy  wwoorrddss:: international environmental law, protection of environment, sub&
jects of international environmental law.

Ruslan Puzikov, Denis Iroshnikov. European Security Agreement as a
Guarantor of European International Security and Public Security of the
Participating Countries [in Russian]

The article considers the project of European Security Agreement that was
offered by President of Russia Dmitri Medvedev. To facilitate a forming of consol&
idated European united area with »indivisible security» principle it should be
speedy sighing of the Agreement, its ratification and adhering to the Agreement
provisions to be kept by the participating countries. The author in the paper
showed the previously mentioned shall be guarantee of international security in
Europe as a whole so for public security of each participating country of the
Agreement. 

KKeeyy  wwoorrddss:: international security, public security, European Security
Agreement.

Sergiy Bilotsky. International Law Regulation of Peace0Making Activities of
EU [in Ukrainian]

Article is devoted to the research of theoretical and practical international law
aspects of EU peace&making activities. The cooperation of EU with other interna&
tional organizations in this sphere is investigated. The innovations contributed in
legal regulation of peace&making activity of the EU by the Lisbon treaty are con&
sidered. 

KKeeyy  wwoorrddss:: European Union, peace&making operations, the Lisbon treaty.

Iryna Berezovska. The Legal Basis of a Modern Budget Law of the European
Union [in Ukrainian]
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The article is devoted to the analysis of the basic principles of the budgetary
regulation in the European Union taking into account the changes introduced by
the Lisbon Treaty. In particular, the concept and content of the EU budget, the
sources of the budget regulation, budgeting principles and features of the budget
process in the EU are highlighted.

KKeeyy  wwoorrddss:: The European Union budget, the system of own resources, the
Lisbon Treaty.

Anton Korynevych. Legal Bases of Internal Energy Market of the European
Union [in Ukrainian]

Establishment of internal market is one of effective forms of regional economic
integration. This article is dedicated to research of the internal energy market of
the European Union. Provisions of EU legal acts, in particular directives regulating
the functioning of the internal market for energy sources such as natural gas, elec&
tricity, renewable sources are analyzed in the article.

KKeeyy  wwoorrddss::  internal energy market of the EU, liberalization, directives, natural
gas, electricity, renewable energy resources. 

Sergiy Peremot. Extraterritorial Jurisdiction in EC Competition Law: Trends
of Development and Lessons for Ukraine [in Ukrainian]

Article, on the basis of the US and EC competition law standards comparison,
scrutinizes the notion of two principal models of the extraterritorial jurisdiction —
so&called 'effects doctrine' and 'objective territoriality principle'. Article discusses
key trends of these models evolution and offers some suggestions on the standard
of the extraterritorial jurisdiction, which could be employed by the national com&
petition law of Ukraine.

KKeeyy  wwoorrddss:: effects doctrine, extraterritorial jurisdiction of a state, jurisdiction&
al balancing, objective territoriality principle, competition law.

Vadym Petryk, Svitlana Petryk. Development of the EU Legislation on the
Placing in the Market of GMOs Contain Products, Which Origin is not Known [in
Ukrainian]

There are regulations in the EU member states on placing on the market of
foodstuffs containing genetically modified organisms (GMOs). This food and feed
products must be labeled as GMO to enable consumers to make an informed choice
of such products. But there is a problem hashing with GMO, which origin is
unknown. The article is dedicated to the analysis of regulation of such questions in
EU law.

KKeeyy  wwoorrddss::  GMO, non&GMO, a freedom in choosing for consumers, certification
of food products.

Mykhaylo Yatsyshin. Formation of Contractual and Political Principles of
Collaboration of Ukraine and EU (Historical0Legal Aspect) [in Ukrainian]

The historical evolution of formation of contractual and political principles of
collaboration of Ukraine and EU is analyzed with the purpose of forming of joint
activities on the way of the legal systems approximation.

KKeeyy  wwoorrddss:: approximation of legal systems, adaptation of law, legal integration.

COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Dariya Suhanova. The Peculiarities of Presumptions Usage in the Sphere of
Human Rights [in Ukrainian]

The article represents an analysis of existing legislation, judicial practice and
special literature in order to expose problems related to the existence and func&
tioning of presumptions, which can be found in existing international legal docu&

ССoonntteennttss  aanndd  aannnnoottaattiioonnss  ooff  aarrttiicclleess
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ments on human rights. The author identifies regularities and gives a classification
of legal presumptions in the field of human rights. 

KKeeyy  wwoorrddss:: presumption of inalienable human rights, burden of proof, pre&
sumption of knowledge of the law. 

Oksana Shults. Genesis of Contemporary Doctrine of Child’s Rights in Some
Foreign Countries: constitutional Law Aspects [in Ukrainian]

The author surveys the formation of the current child's right doctrine in the
constitutional law in this article. Special priority was given to the comparative
analysis of constitutional provisions that guarantee children legal status in some
foreign countries.

KKeeyy  wwoorrddss:: children’s rights and liberties, child's obligations, child’s legal status.

Viktor Savchuk, Viktoriya Gavrylyuk. Electoral Systems of Poland and
Ukraine: Practice and Prospects for the Future [in Ukrainian]

The political systems of Ukraine and Poland are considered: the dynamics of
electoral legislations of two countries, their similarities and major differences, the
proportional electoral system, problems and prospects of implementation of posi&
tive experience of Poland in the Ukrainian legislation.

KKeeyy  wwoorrddss:: electoral legislation, majoritarian electoral system, proportional
electoral system, political parties.

COMPARATIVE ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW

Inna Kovalchuk. Legal Aspects of Adaptation of Ukrainian Tax Legislation to
the EU Legislation [in Ukrainian]

The article is devoted to the nature of European Tax Law. Investigated and the&
oretically argued conclusions about adaptation of tax system in Ukraine to condi&
tions of EC. Thus the strategical goal of the tax policy should be creation in Ukraine
of stabile tax system, which can provide the appropriate level of incoming costs to
budgets of different levels, effective economics functioning, fair approach to taxa&
tion of all tax&payers categories.

KKeeyy  wwoorrddss:: tax system, state tax policy, adaptation, integration, EU law.

Sergiy Ostrovych. Local Taxes and Collections as Financial Base for Local Self0
Government (National and Foreign Experience) [in Ukrainian]

The article is devoted to the some questions of local taxes and collections.
Foreign experience of organization of local taxation is examined. The current state
of the legal regulation of local taxes and collections in Ukraine is analyzed. 

KKeeyy  wwoorrddss:: taxes, collections, local taxation, budget.

COMPARATIVE CIVIL AND LABOR LAW

Elena Vybornova, Sergey Myzrov. The Concept of the Civil law Contract in the
Russian and Foreign Civil Legislations [in Russian]

The analysis of the foreign legislation in relation to the definition of the contract
and its place in the legal system is undertaken in the article. The definitions of the
contract in the Russian, Mexican, American, English, Ukrainian and Chinese legis&
lation are given. The author investigates the concept of the contract as a promise
dominating in the Anglo&Saxon legal systems. The notions of the contract and
agreement are compared and their correlation is analyzed. 

KKeeyy  wwoorrddss:: contract, civil law contract, agreement.
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Nataliya Bocharova. Legal Regulation of Intellectual Property in European
Countries (Comparative Analysis) [in Ukrainian]

The article is devoted to the problems of the development of legislation on intel&
lectual property in European countries. The author underlines the influence of EU
law and creation of the new approaches to the copyright law in existing conditions
of information society.

KKeeyy  wwoorrddss:: intellectual property, copyright law, patent law, codification,
European law, information society.

Maryna Day. The Methodology of Ukrainian Legislation on the Labor Protec0
tion Harmonization with the EU legislation [in Ukrainian]

The article investigates the methodology of harmonization of legislation of
Ukraine on the labor protection on the current stage, namely during discussion on
the Labor code of Ukraine. Attention is also spared to definition of concept «har&
monization» in relations with European Union.

KKeeyy  wwoorrddss::  labor protection, methodology of legislation harmonization,
European Union law, labor (working) conditions, safety of labor.

COMPARATIVE CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Igor Postyka. Some Modern Criminalistic Aspects of Fraud (Based on German
Practice) [in Russian]

Basing on German practice author examines the of modern types of fraud relat&
ed to the penetration of the residential premises to take over private property,
marriage fraud, fraudulent activities masking for legal with aim to take over the
corporate or public property, in charitable organizations, tourism business, health
care institutions and firms. The author describes ways to prevent such crimes,
which are used by the police of Germany, and offers practical advices on prevent&
ing such fraud.

KKeeyy  wwoorrddss:: fraud, illegal take over of personal property, marriage fraud, crime
prevention.

COMPARATIVE LAND AND ECOLOGICAL LAW

Vitaliy Pravdyuk. Comparative Analysis of the Legal Base of Planning and
Zoning of Lands in Some Western European Countries and in Ukraine [in
Ukrainian]

On the basis of the comparative analysis of planning of territories systems in the
Western European countries with the norms of the Ukrainian legislation the author
made the conclusion about the necessity of reforming the territories planning leg&
islation and the refusal from the system of division of Ukrainian lands on categories
according to purpose land use.

KKeeyy  wwoorrddss:: territories planning, purpose land use, zoning.

COMPARATIVE LEGAL HISTORY

M. Simanchuk. The Target of the Punishment in Ukrainian and Russian
Criminal Law (Middle XVII — Late XVIII Centuries) [in Ukrainian]

The article investigates the interrelation of the penalty target and legal con&
science, mentality and world&view nature of Ukrainians and Russians in the mid&
XVII — end XVIII centuries. Attention is given to the following kinds of penalty
targets: payment of damages, replenishing the treasury, intimidation, requital for
the committed crime, prevention of a crime recurrence, treatment of criminal, pro&
tection of the church setup, etc. 

KKeeyy  wwoorrddss::  penalty, legal conscience, treatment of criminal. 
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COMPARATIVE POLITICAL STUDIES

Elmira Sadykova. Theoretical Aspects of Civilizationist Approach in
Investigation of World Processes [in Russian]

The author analyses the evolution of theoretical views of civilizationist
approach in the investigation of world social development. Important theoretical
principles and approaches in comprehension of the notion »civilization» elaborated
by known scholars are considered.

KKeeyy  wwoorrddss::  civilization, civilizationist approach, theory of civilizations.

Viktor Spivak. Sovereign State in the Process of Globalization [in Ukrainian]
Problems of transformation of the state in globalization conditions are analyzed.

Theoretical approaches in defining of essence of globalization, its influence on the
state sovereignty, tendencies of change of functions of the state in economical and
political spheres are considered. The importance of the sovereign states in forma&
tion of internal and foreign policies of global community is proved.

KKeeyy  wwoorrddss::  state sovereignty, functions of state, foreign policy, internal policy,
globalization.

REVIEWS

Oleksandr Murashin. Complex Study of Autonomy Institute in State
Development [in Ukrainian]

Review of monograph of Nina Mialovytska «Autonomy and Its Role in State
Development (European Countries)».

KKeeyy  wwoorrddss:: autonomy, form of state, unitary state, federation.

OOuurr  PPaarrttnneerr  ——  JJoouurrnnaall  ««CCoommppaarraattiivvee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  RReevviieeww»»  [[iinn  RRuussssiiaann]]
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