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ППаауулльь  ЙЙооггаанннн  ААннззееллььмм  ффоонн  ФФееййєєррббаахх

ППоогглляядд  ннаа  ннііммееццььккее  ппррааввооззннааввссттввоо**11

Теорія і практика права якнайтісніше пов’язані й споріднені. Вони

співвідносяться так, як співвідносяться загальне з особливим, як прави4

ло — зі своїм застосуванням, як засіб — зі своєю метою. Проте в усіх на4

родів і за всіх часів юридична практика прагнула протиставити себе пра4

вознавству, унезалежнити себе від останнього або навіть примусити його

беззаперечно підпорядковуватися собі. Те, чим вона всюди користувалася

або намагалася реалізувати, є виключним правом на тлумачення та розви4

ток законодавства. Вона сама для себе є принципом і правилом; поряд із

законом її власні рішення є її ж нормами; а звичай та традиція — її те4

орією. Було б неправильно і несправедливо стверджувати, що це явище

спричинене лише тією всевладністю, якою наділені судді чи інші високо4

посадові юристи. Ця проблема має вагомішу причину, яка навіть може

стати правовою підставою для такого домінування. Принаймні, не можна

не зважати на те, що у сфері права стабільна практика його застосуван4

ня — це значно краще, ніж нестабільна, якою б блискучою не була при

цьому його теорія. Правозастосування вимагає одноманітності форми і

стабільності, тоді як наука, як і думка, не є статичною, а навпаки — мінли4

вою. Суддя повинен приймати рішення, спираючись на свій офіційно

закріплений авторитет. А наукова думка стає авторитетною лише тоді, ко4

ли переконує своєю обґрунтованою аргументацією і завдяки цьому надає

науковцеві свободу заявляти про свої погляди як про істинні. Філософ у

кріслі судді за своєю суттю не кращий, ніж філософ на троні. Відтак —

там, де диспути про природу права сягають якнайглибше, як правило, як4

найгірше забезпечується справедливість. Юриспруденція Давнього Риму

за часів його розквіту переважно полягала у практиці й судочинстві. А ко4

ли сформувалася власне наука про право, ця держава вже занепала, і в

судах зникла справедливість. У Англії правознавства як такого немає,

існує лише наука про законодавство, яка дає знання про закони і судову

* Переклад статті здійснено кандидатом філологічних наук, докторантом Інституту філології
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Оленою Анатоліївною Шаблій за науко$
вої редакції та з примітками кандидата юридичних наук, доцента, члена$кореспондента Міжнародної
академії порівняльного права Олексія Веніаміновича Кресіна. Ми використали друге видання цієї
праці: von Feuerbach A. Blick auf die deutsche Rechtswissenschaft // Kleine Schriften vermischten Inhalts. —
Nurnberg: Berlag von Theodor Otto, 1833.
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практику. А у Франції юриспруденцією вважається не стільки наукова

теорія права, скільки утворена завдяки суддівським рішенням система

реального застосування законів.

Однак таке повне й необмежене панування практики над наукою може

тривати лише тоді, коли закони прості. А коли законодавча база має вели4

кий обсяг і складається з різноманітних джерел права, що не «вливають4

ся» в одну річку, а «течуть» одне поряд з іншим, та ще й заплутуються

самі в собі, а ще коли до них додаються джерела іноземного походження,

до того ж запозичені у давно зниклого народу, то таке законодавство

здебільшого можна зрозуміти лише завдяки знанню історії. У такому ви4

падку його спершу необхідно спростити, науково викласти й сформувати

аби потім на його основі можна було б втручатись у реальне життя. Саме

так відбулося у Німеччині, інакше і бути не могло. Така потреба практики

у допомозі з боку науки була задоволена швидко і легко. ЇЇ перші вчителі

швидко стали останніми, а колись задекларовані висновки — аксіомами.

Спершу вони поширювалися завдяки авторитету, згодом — як історичне

надбання — через традиції, й стали тим підґрунтям, на основі якого роз4

вивається система юридичної практики, яка, зрештою, руйнує правило,

яке слід застосовувати — тобто сам закон. Таким чином на основі самої

практики і виникла так звана практична юриспруденція, яка, аби зали4

шатися зручною і практичною, схиляється до звичного й взагалі або ж

значною мірою відмовляється від послуг науки. 

Однак те, що виникає у лоні науки, згодом таки знову веде до неї. Якщо

свого часу правознавці своїми переконаннями зуміли вплинути на практи4

ку, то ці переконання мусили витримати перевірку дійсністю. До того ж, у

Німеччині авторитет практики ніколи не мав такого тривкого законодав4

чого закріплення, як, наприклад, в Англії. Окрім того, у колись тери4

торіально роздробленій Німеччині судові вироки рідко збігалися за фор4

мою, часто містили в собі протиріччя, а ще радше були взірцем самовпев4

неної пихатості, аніж справедливості. В умовах «болота» такого занепаду,

успадкованих хибних уявлень та правил, які сліпо орієнтувалися лише на

презумпцію добросовісності, римське право, повне глибини й сили, поста4

вало в усій своїй величі як шедевр мудрості й роздумів багатьох століть,

як одночасно закон і взірець для кожного наступного покоління. В освіче4

ного народу воно мало відродити наукову думку, розбудити дух наукових

пошуків та досліджень, який, поширюючись в усіх напрямах і перебуваю4

чи у постійному розвитку, настільки суттєво віддалявся від практики,

наскільки сама вона, обтяжена власною складністю, колись віддалилася

від власного ж джерела, й через свою бездумність опинилася під загрозою

закостеніння. Так, на противагу практиці й незалежно від неї сформува4

лася правова теорія, що прагнула досягти наукової істини, не беручи до

уваги суспільних потреб, й через це одночасно заклала непримиренні су4

перечності між практикою і теорією, між традицією і наукою. 
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І коли остання намагалася висувати свої претензії щодо першої, то та

починала ще більше опиратися такому впливу. І навіть якщо доводилося

визнавати правоту теорії, то це ще зовсім не означало, що таке визнання

сприяло її наближенню до практики, оскільки далеким від практики вва4

жалося те, що ще не знайшло практичного застосування. Саме через це у

Німеччині виникло таке дивне розрізнення між дійсним і чинним, між пра�

вильним (але не практикабельним) та хибним (однак досі практикова�

ним) позитивним правом. І хоча з теорії до системи практичної юриспру4

денції час від часу просочувалося щось нове, й друга, особливо останнім ча4

сом, стала значно гнучкішою, усе ж загалом обидві системи як у своїх заса4

дах, так і у своїх вченнях ще залишалися дуже далекими одна від одної.

Замкнутість практики по відношенню до теорії де в чому негативно

відображалася й на самій теорії. Оскільки їй відмовляли у можливості

практичного застосування, то й вона сама почала зневажати практичність

як таку. Оскільки найбільш теоретизовані розвідки були позбавлені впли4

ву на реальне життя, то й сама наука швидко наразилася на небезпеку

втратити останні крихти доцільності своїх пошуків. Відштовхнута непово4

роткою практикою, вона постійно зациклювалася на самій собі й почала

одноосібно панувати в окремому світі, який собі створила. І коли теоретик

(викладач права, який власне і мав юридичну освіту) з висоти своїх знань

звертав погляд на звичайного практика, застерігав його від практичності

як від вірної ознаки ненаукового підходу й вимірював значимість своїх

досліджень за ступенем віддаленості від реального життя, то практику

можна було вибачити те, що він реагував на таку пихатість зневажливою

байдужістю й вважав працю і діяльність такого теоретика або ледарюван4

ням, або марними потугами педанта, який шукає у пустелі якихось плодів

або намагається з живого зробити мертве, щоб потім ще спокійніше милу4

ватися ним в усіх його застиглих рисах. Усе це передусім стосувалося істо4

рико4філософського напряму юриспруденції, представники якого через

свій тісний зв’язок з античною класикою полюбляли називати себе «еле4

гантними правознавцями». Немає такої галузі законодавства, яка б заслу4

говувала на подібне ставлення меншою мірою, ніж римське право. Старо4

винний закон можна осягнути лише звертаючись до минулого. І навіть

літера з нього, пошкоджена рукою варвара або знищена часом, повинна

бути гідним предметом досліджень. У випадку з римським правом такі

розвідки велися уздовж розкішних шляхів античності, де квітнули дива

давньогрецького і римського духу. Тож, стає зрозумілим, що ті, хто ступив

на цей шлях, були зачаровані й приворожені такою красою, відтак — не

визнавали нічого іншого, ніж тільки її. Можна зрозуміти й те, чому вони

зрештою забули й про саму мету, заради якої пішли цією дорогою, чому

замість того, щоб просуватися далі, так швидко зависнули у повітрі й, зре4

штою, те, що було розпочато заради високої мети, звелося до виснажли4

вих ігор розуму. 
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Власне, більшість «елегантних правознавців» сьогодення поділяла таку

ідею закритості, яку частково спровокувала сама ж наука минулого, і в

якій вона як звичайна граматика чи критика працювала лише на досяг4

нення однобоких цілей, замість того щоб переслідувати первісну мету —

плекати ту високу ідею, яку сформулював Вольф2. Попри чималий пози4

тив, який ця школа привнесла в науку, не можна замовчувати те, що її ха4

рактерною рисою став певний педантизм — дух дріб’язковості та несмаку.

Занадто часто вона видавала засіб за єдину й останню мету, накопичува4

ла цілі скарби й залишала їх без використання, або ж піднімала цілі плас4

ти й залишала на місці знайдені перлини, звеличувала букву, але вбивала

дух, зносила докупи каміння й без упину шліфувала їх, не задумуючись,

що з цього мало б вийти. Читаючи деякі праці цієї школи, мимоволі уяв4

ляєш якогось кочівника, який на руїнах Пальміри оминає витончений

будівельний матеріал і з повною байдужістю ліпить свою убогу хатинку із

залишків шедеврів, а дивлячись на стрункі колони, що прагнуть сягнути

неба, уявляє собі лише нагромадження окремих будівельних блоків. 

При спробі закріпитися на ґрунті юриспруденції (власне, вперше за

Вольфа) філософія спершу поводилася доволі скромно — лише як

помічниця юриста і як слуга законів. Те, що мало непевне втілення у

досвіді, вона хотіла обґрунтувати непорушністю вічної істини. Те, що вона

вважала лише історичним надбанням, вона як висока наука, користую4

чись математичною логікою, відкидала назад. Вона хотіла лише певності,

ясності, чіткості пізнання — й уже все це було перебільшенням. Однак

уже дуже швидко стало зрозуміло, що виконання обіцяного мало дуже по4

гані наслідки. Те, що вона демонструвала, було нічим іншим, як неміцним

плетивом понять, яке ані проливало світло на нові істини, ані закріплюва4

ло старі. На неї не звертали увагу. Та й хто, маючи здоровий глузд, не за4

хотів би зберегти суто історичне надбання у своєму первісному вигляді, в

усій повноті його живої сили і незалежності, аніж сприймати те саме через

чужі руки, які передають його у спотворено4обмеженому вигляді — ску4

вавши все у рамках недоречних філософсько4математичних форм та

ускладнених граматичних конструкцій. Так філософія зникла з юриспру4

денції на тривалий час. Проте згодом вона знову повернулася, але в іншо4

му образі та з іще більшими претензіями, бо була «підбадьорена» і підви4

щена у своєму статусі завдяки кантівській революції. Філософія, як тільки

вона заходить на територію позитивної науки, не може бути творцем, а

лише учителем. Там вона прив’язана до вже існуючої матерії. Вона може

формувати її, наповнювати ідеями й духовно оживляти. Однак у неї такі ж

можливості, як у скульптора, який не створює мармур, або ж як у душі,

яка не може зруйнувати власне тіло. Тобто вона не може ані надто звели4

чити певну матерію, ані забрати у неї щось, що було їй первісно притаман4

не. Однак про своє покликання філософія надто швидко забула. Вона за4

хотіла бути не компаньйонкою, а повелителькою правознавства, не просто
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навчати, а панувати, не тільки аналізувати і коментувати закони, але й ви4

давати їх, а те, що вже існувало і діяло, — знищувати, керуючись лише

повноваженнями, які нібито надавав їй безсмертний «практичний розум».

Позитивне право валялося в її ногах немов жалюгідна матерія і щоразу

коли не вписувалося в її рамки, було зневажене. Запитання на кшталт

«що це таке?» для неї якщо і мало сенс, то дуже незначний, адже «немає

того, чого не має бути! Немає жодного іншого закону як тільки в мені й

завдяки мені». Це було золотим правилом філософії, яке вона або ж чітко

проголошувала, або ж якого мовчки дотримувалася. Тому й небезпідстав4

но проти такої пихатості повстали як практики, так і теоретики, відтак —

з виправданою ненавистю озброїлися проти неї. Спираючись на ідею па4

нування «практичного розуму», ця філософська юриспруденція проголо4

шувала його анархію й, водночас, вдаючи з себе безсмертну науку, погро4

жувала забуттям будь4якому «ненауковому» пориванню, натомість її су4

проводжували нехтування історією, байдужість до академічних знань та

пустопорожня поверховість. Ці риси нерідко характеризували як її учи4

телів, так і її учнів. Коли те, що є найбільш достойним пізнання і єдино

правильним, походить лише від тебе самого, то чи матимеш ти бажання

займатися його важкими пошуками десь зовні? Подібно як колись в Ан4

тичності мантія філософа не завжди належала мудрій людині, так само і в

наші часи нерідко дилетанти вбираються у ветху мантію філософа аби

прикрити свою нікчемну голизну й мати можливість безкарно зневажати

скарби академічних знань. 

Розквіт повноцінної й всеосяжної юриспруденції можливий лише тоді,

коли до її сфери увійдуть як філософія, так і археологія з історією. Саме

так, у посиленій співпраці, кожна з них зробить свій внесок для досягнен4

ня спільної мети. Проте у німецькому правознавстві вони не порозумілися

і кожна з цих наук здебільшого йшла своїм шляхом, вороже зневажаючи

іншу, переслідуючи протилежні цілі й вважаючи себе самодостатньою і

здатною самостійно досягати того, чого в усій його повноті можливо досяг4

ти лише спільними зусиллями. Так, власне, і сталося — одразу видно, що

за всієї різноманітності нашої юридичної літератури їй усе ж таки прита4

манна якась однобокість і при всій її ґрунтовності — певна обмеженість.

Деякою мірою вона віддзеркалює характер держави, до якої належить, —

характер роздрібненої й розколотої імперії. 

З іншого боку, навіть коли німцям справедливо докоряють у тому, що

вони шанують більше чуже, ніж своє, то у випадку з німецькими право4

знавцями можна констатувати абсолютно протилежне. Усе, на що поши4

рювалися їхні наукові пошуки, було або рідним, або вже адаптованим до

нього. Якщо вони й виходили за рамки всього чинного, то це відбувалося

лише у формі екскурсу в історію — аби довідатися, як прокладалися шля4

хи становлення певних сучасних явищ. 
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Не беручи до уваги деякі поодинокі, частково давно забуті розвідки так

званих германістів (котрі, власне, також задовольнялися лише тим, що

викликало інтерес винятково через його старожитність), наші правознавці

не вважали за необхідне докладати зусиль, аби зацікавитися іншими на4

родами, уважніше дослідити їхні звичаї і закони заради того, щоб потім

збагатити усе своє новим матеріалом, чи хоча б заради того, аби погляну4

ти на нього під іншим кутом зору, до того ж гострішим поглядом і в новому

світлі. З4поміж усього, що написав Гайнеціус, твір «Historia juris Gallici»3

читали найменше. Французьке звичаєве право здебільшого мало гер4

манські корені, й через це як у розбіжностях, так і в подібному могло б

стати багатим джерелом для дослідника вітчизняного німецького права,

однак до останнього часу воно залишалося для німців або невідомим, або

непотрібним. 

Навіщо анатомам їхня порівняльна анатомія? І для чого правознавцям

їхня порівняльна юриспруденція4? Найбагатшим джерелом для будь4

яких відкриттів у кожній емпіричній науці є порівняння і поєднання. Ли4

ше завдяки різноманітним протиставленням протиставлене стає абсолют4

но зрозумілим. І тільки завдяки виявленню подібного і несхожого, а також

їхніх причин, можна вичерпно обґрунтувати якість та сутність будь4якої

речі. Так само як на основі порівняння мов формується філософія мови

(тобто власне мовознавство), так і на основі порівняння законів та право4

вих звичаїв як найбільш споріднених, так і найбільш культурно віддале4

них націй усіх часів і держав вибудовується універсальна юриспру4

денція — наука про закони, без зайвих додатків, яка тільки одна й зможе

привнести справжнє, повноцінне життя в кожну зі спеціальних галузей

юриспруденції. Не можна говорити про дух окремого законодавства, якщо

знайомий лише з ним одним і тільки з історією його розвитку. Те, що нази4

вають духом, є просто ще одним словом, адже коли для тебе лише загаль4

на балаканина, яку ще називають філософією — це єдиний ключ до

таємниці, то такий дух є виключно оманливим привидом, який з набли4

женням денного світла розчиняється у повітрі. Йоганн фон Мюллер ствер4

джував, що без вивчення усіх часів і всього світу достовірно не написати

навіть історії роду Ґойзау. «Таке вивчення — писав він5, — розширює по4

няття і проливає світло на всі особливості будь4якої справи». Нещодавно я

усвідомив, що після того, як прочитав Абу4ль4Фіда (Abu l4Fida)6, став ди4

витися на Швейцарію зовсім іншими очима. Тож, так само можна стверд4

жувати, що не вивчивши законів усіх часів і народів в усій їхній повноті,

не можна зрозуміти і передати дух статуту найменшого містечка, а також,

що той, хто прочитав різні закони, Авесту чи Коран, буде розглядати своє

законодавство та Кодекс Наполеона7 зовсім по4іншому, ніж раніше. Те,

чим для літописця певної держави є універсальна історія народів, тим для

правознавця повинні бути опис та історія усіх правових систем. І для цьо4

го уже назбиралися цілі гори неоціненних скарбів, за які повинна взятися
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рука освіченої людини, щоб їх впорядкувати й належно оформити, та ро4

зум філософа, який би спромігся вивести з поодинокого загальне й звести

все до великого і змістовного єдиного цілого. Монтеск’є був першим, для

кого таке завдання стало справою життя, і хто зважився на його вирішен4

ня, але після нього за таке досі ніхто не брався. Він, так би мовити, підвів

нас до сходинок цього храму і завдяки своєму мудрому баченню показав

чимало того, що знаходиться всередині, проте власне всередину нас і досі

ніхто не зміг завести8.

Жодна з європейських націй не змогла б напнути цей Геркулесів лук

настільки міцно, як німецька, яка у царині знань з мужністю розпочала й

гідно довела до кінця вже багато великих справ. Однак у природі німець4

кої юриспруденції й німецького характеру криється причина, чому ми досі

(принаймні ті, хто вважають себе правознавцями) навіть не допускали

думки про те аби розпочати таку роботу. Наше німецьке законодавство

уже саме по собі настільки об’ємне, різноманітне у своїх окремих галузях

та багате на невичерпні джерела, що навіть найпрацьовитіший з нас не

знайшов би для вивчення зарубіжного досвіду ані часу, ані сил. Винятком

були лише ті, хто намагався прикрасити поле вітчизняної [юридичної]

літератури чужими квітами, при цьому значною мірою занедбуючи куль4

тури вітчизняних плодів, без яких у щоденному побуті не обійтися. Харак4

тер німецького вченого визначає його ґрунтовність, вона ж загалом харак4

терна і для нашої юридичної літератури. Німець доти не вважатиме, що

щось знає, доки не розбереться у найменших деталях певної речі й не ста4

не її майстром. Але ж жодні знання не просуваються вглиб більше, ніж

вшир, а німець любить обмежуватися лише заданим обсягом і побоюється

розширення горизонтів свого дослідження аби не нашкодити його ґрун4

товності. Той, хто хоче охопити більше, не повинен соромитися своїх неве4

ликих похибок. А той, хто намагається побачити ціле, не може обґрунтову4

вати кожну деталь, а змушений хіба4що побіжно торкнутися неї, дещо

залишити невисвітленим, а дещо просто взяти на віру. Однак це саме те,

чому опирається німецький спосіб мислення. Через це і в деяких інших га4

лузях німецької [наукової] літератури спостерігається або певна обме4

женість, або ж боязкий пуризм. І навіть серед нашого благородного цеху

панує думка, що для досягнення ідеалу в творчості німцям бракує лише

певної усім зрозумілої поверховості. 

Якщо в інших народів політика виконує роль філософії законодавства,

то у німецьких юристів роль філософії права виконує так зване природне

право. Саме йому ми завдячуємо тим, чим не може похвалитися жодна

інша нація, а саме — точним визначенням різниці між мораллю і правом.

Йдеться про розрізнення, яке має вирішальне значення для будь4якої

правової системи і без якого її розвиток може піти хибними й небезпечни4

ми шляхами. Окрім того, вона запропонувала нам чітке бачення природи

певних метафізично4правових понять, які, зрештою, й утворюють основу
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будь4якої системи права, і без яких навіть політикам годі впоратися зі

своїми завданнями. При цьому понятійні системи цього природного права,

як правило, були сконструйовані вельми однобоко й тому виявилися не4

вдалими у застосуванні. Переважно йшлося про чистий формалізм,

обґрунтування якого було спекулятивним, а наслідки його застосування

не відповідали потребам життя. Такими ж хибними були й інші уявлення,

зокрема: переконання, згідно з яким практичний розум, окрім ідеї спра4

ведливості, охоплює ще й цілу систему правових законів; думка про те, що

нібито система права, необхідність якої є загальновизнаною, існує неза4

лежно від того, що говорить практика правозастосування; існування сис4

теми, яка надає можливі й дійсні права без закріплення їх у позитивному

праві та які існують навіть поза державою, ґрунтуючись на так званому

законі природи; ідея про чітку протилежність між правом та політикою і

про філософію права, яка має обґрунтовувати і представляти право поза

політикою. Як і багато інших великих помилок, вони руйнували саму ідею

філософії права у її підвалинах, через що зведений на ній конструкт не міг

бути нічим іншим, як тільки порожнім будиночком у стилі фахверк, який

не надихав на творчість і був вкрай неміцним і тісним, щоб у ньому жити.

Подібні вчення виходили з того, що існує формула певної форми, яку

потім, називаючи це застосуванням, розкладали на похідні формули пев4

ної форми, які, зрештою, спрямовували до чистого розуму. Щоб прихова4

ти свою первісну недолугість, до цього додавали ще й деякі запозичені з

юридичної практики поняття, з яких за допомогою формулювань зі спо4

лучниками оскільки і таким чином виводили не більше того, що в них бу4

ло закладено з самого початку. Таке слабке й позбавлене соків дерево у

жодному разі не могло давати корисних для життя плодів. І навіть для по4

зитивного правознавця воно могло слугувати лише як знаряддя для того,

щоб з ще більшою майстерністю розмежовувати певні поняття і розвива4

ти їх потім з ще більшим красномовством. Однак наші природні права не

можуть нам запропонувати того, що не просто чіткіше окреслює певні

знання, але й справді розширює їхній обсяг, що збагачує інтелект новими

засобами і цілями, того, що вивільняє його для істинно філософського мис4

лення про право. Адже ця доктрина витіснила з права те, без чого його не

було б і без чого не можна уявити повноцінної філософії права, а саме —

політику. Вона відмежувалася від практичного досвіду і зачинила себе у

сумних коридорах високих узагальнень. Між тим, філософія права — це

просто наука про правила, які повинні стримувати законодавця і керува4

ти ним. Однак те, що стримує і спрямовує законодавця, є мудрістю, а

мудрість — ніщо інше, як прояв його розуму на службі справедливості.

Єдине, що можна вивести з чистого розуму, — це необхідність існування

поміж людьми певного законодавчо врегульованого, правового співісну4

вання. Але як усе це функціонує? І як досягти такого стану? На ці запитан4

ня чистий розум навіть не намагається дати відповідь, цим опікується про4
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сто глузд. Чиста форма права, як би її не розуміли, завжди негативна.

З неї не може утворитися нічого позитивного, а відтак — вона позбавлена

будь4якого змісту і слугує критерієм для визначення того, наскільки чинні

та майбутні закони прийнятні з правової точки зору. Однак вона не є тим

елементом, з якого міг би розвинутися зміст будь4якого законодавства.

Чиста форма права окреслює поле, в рамках якого може рухатися законо4

давець, вона розмічує ґрунт, на якому він за допомогою відповідних інсти4

туцій та законів повинен посадити і виростити плоди. Однак звичайний

межовий камінь — це ані будівля, ані сім’я, ані плід тієї землі, яку він со4

бою позначив. Принципи, які виводяться тільки завдяки чистій грі розуму,

мають певну цінність, однак самостійно вони не можуть збагатити. Між

ідеями чистого розуму й речами дійсності пролягає величезне провалля,

міцний міст через яке можна збудувати лише завдяки роздумам, досвіду

й спостереженню. Ідеї — це світле безсмертне сузір’я, яке вказує дорогу,

якою треба рухатися. Однак без корабля і штурвалу та без знання моря,

його глибин і мілин ти ніколи не зрушиш з місця, не кажучи вже про те,

щоб досягнути певної цілі. У цьому контексті я знову ж таки повертаюся

до необхідності вивчення конституцій, законів та інституцій, до форму4

вання універсальної юриспруденції — як найбагатшого джерела для

істинної, всеосяжної й життєвої практичної філософії законів, такого пра4

вознавства, яким його уявляв Монтеск’є (після нього навряд чи хтось міг

осягнути це). Однак що з Монтеск’є? У той час, коли дехто з наших філо4

софів і правознавців вважав його загрузлим в емпіризмі ліліпутом, повер4

хову і надто об’ємну працю ритора Філанджиєрі9 зараховували ледь не до

канонічних книг і звеличили як найбільший шедевр! З протореного шляху

насамперед зійшов Гуґо10, який зважився на спробу розглядати філософію

права в іншому, аніж тільки метафізичному, розумінні. Правда, його пра4

ця — це дійсно лише спроба, яка, до того ж, спираючись на протилежні за4

сади, також однобоко представляє поставлене завдання, адже він опускає

усе лише до рівня суспільної користі. 

Власне, це типова риса людського розуму, коли на правильний шлях

виходять лише після того, як випробувано обидві хибні протилежності.

І коли раніше викладачі теорії держави і права, які підтримували ме4

тафізичну доктрину, конструювали свою систему лише на основі права і

договору, то тепер фон Галлер11 намагався нас переконати в тому, що тіль4

ки публічна влада створює публічне право. Як би там не було, його праця

заслуговувала на увагу, повагу і вдячність. Ми ж у Німеччині зреагували

на неї або байдуже знизуючи плечима, або принижуюче посміхаючись. 

Істинно, що різноманітні науки таки справляють вплив на дух часу, але

час впливає на науку набагато відчутніше. Як правило, саме він визначає

її поступ, спрямування та мету. Вважаю, що й більшу частину явищ зі

світу філософії та юриспруденції можна пояснити, звертаючись до ситу4

ації та духу, які панують у зовнішньому політичному світі. Німеччина, ра4
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зом із більшою частиною Європи, ліниво спочивала у безпечній тіні своїх

конституцій, законів та звичаїв, які через власну старожитність носили

печатку святості. Успадковані надбання оберігали, ними користувалися і

як тільки могли послуговувалися навіть тоді, коли вони почали втрачати

свою міць і практичну цінність. Недоліки завжди бачать набагато швидше,

ніж усвідомлюють потребу у їх виправленні, особливо якщо при цьому

йдеться про оновлення, яке не подобається інертній звичці. Ще не з’яви4

лися ті урагани, які б, повністю зруйнувавши вже давно приречену

будівлю, могли б довести її хиткість. Хоча здалеку вже чулося їх набли4

ження, на цю загрозу не зважали або її навіть не усвідомлювали. Тож дер4

жави та їхні правителі продовжували свій неспішний рух під руку з тим,

що занепадало, а їхній погляд був спрямований лише на наявне, й вони не

задумувалися, наскільки довго воно залишатиметься у їхньому розпоряд4

женні. Слово «реформа» звучало для них як «революція», а будь4яку

зміну вони вважали небезпечним новим віянням. Тому майже всюди зако4

нодавча діяльність перебувала у глибокому сні. А справу заповнення про4

галин, що виникали, й виправлення недоліків, якщо це було можливо, по4

кладали на судочинство та науку. Навіть коли законотворчість час від ча4

су прокидалася, вона воліла радше збирати все докупи і впорядковувати

його, аніж самостійно творити і поліпшувати. Чи не є таким Прусський

цивільний кодекс12? Майже з усіма попередніми недоліками законодавст4

ва він лише умостився у нову, зручнішу форму. Аби зберегти старожитні

традиції, його навіть намагалися ввести в дію не як загальнообов’язковий

національний закон, а лише як рамковий, що поступається у своїй силі пе4

ред особливими статутами та провінційними законами. Тож і наука, не ка4

жучи вже про філософію законодавства, від реального життя навряд чи

отримувала якихось відчутних імпульсів. А саме життя не потребувало її,

тому було абсолютно закономірним те, що наука, не бажаючи ставати зви4

чайним слугою банального і усвідомлюючи своє вище призначення, сама

віддалилася від життя і на основі чистих спекуляцій збудувала свій влас4

ний світ. Відтак — там, де починають думати поза рамками світу, швидко

припиняють думати заради нього; там, де діють, не думаючи (хоча незаба4

ром і починають задумуватися), втрачають можливість діяти; а там, де

просто думають, аби думати, там можна швидко дійти до того, що вже не

думаєш, а просто мрієш. 

Однак такі мрії зараз не на часі. Почалася нова велика епоха. Все старе

лежить у руїнах. Могильники занепаду знищені й на зміну повільних і

спокійних днів прийшов час дій. Там, де багато зруйновано, треба багато

збудувати, а там, де зародилася нова сила, там розворушиться навіть ду4

же інертна стара. Конституцію! Системність! Законодавство! — ось гасла

нашого часу, які оволодівають головами усіх, одних — лякаючи, іншим —

даючи радісні сподівання. Дух новітнього часу — це неспокійний, руйную4

чий, діючий і творчий дух, це дух сили і дії, який настійливо вимагає, щоб
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усі спільно (чи то думкою, чи то дією) брали участь у цих процесах. У таку

епоху й наука, особливо ж її практичні галузі, повинні набирати нової

форми і проторювати нові напрями. І якщо вони досі свідомо відмовляли4

ся співпрацювати з практикою, то тепер вона їх непереборно притягува4

тиме, примушуючи працювати у ній і заради неї, й таким чином, збагачені

новим практичним баченням, вони прокинуться для нового, свіжого жит4

тя. У цьому контексті єдиною небезпекою, від якої самі ж галузі науки

здатні захиститися, може стати те, що вони, забувши про своє високе при4

значення й оглушені загальною метушнею чи засліплені мерехтінням

змін, загрузнуть у найзагальнішому. Тоді їхнє нове життя буде лише по4

чатком нової, іще більш затяжної смерті. 

Для юриспруденції й особливо для правознавства вже сформувався но4

вий світ. Зникли деякі перепони, що затуляли вільнішу перспективу. Вже

немає і того, що перешкоджало ефективніше діяти. Ми вже застережені

від певних помилок, які нам колись нав’язували минулі епохи. Гротескна

будівля німецького права, колись погано сконструйована з нерівноцінних

складових, частково вже зруйнована. Те, що вже посипалося, або прире4

чене на швидке руйнування (феодалізм, німецькі імперські закони, ка4

нонічне право, яке було інтегральною частиною світського13 приватного

права), було схожим на дзвіниці, що височать понад вічним пантеоном. Во4

ни були тільки зайвою надбудовою над величним античним храмом і лише

забирали у нього світло та спотворювали його високу симетрію. На проти4

вагу цьому щораз більше поширює свій потужний вплив Наполеонівський

кодекс — один з найкращих законодавчих монументів під французьким

ім’ям, плід великої революції, яка частково ґрунтувалася на політичних і

правових ідеях, спільна праця освічених й, одночасно, досвідчених мужів

високо розвинутого народу. Він і сам значною мірою спирається на римсь4

ке право, але водночас його збагатили досвідом пізніших часів і адаптува4

ли до традицій та відносин, які панують у сучасному європейському світі.

Тож, з одного боку, він безпосередньо продовжує традиції римського пра4

ва, з іншого — відповідає потребам сучасності й, завдяки цьому, є

надійною об’єднуючою ланкою між одним та іншим. І якщо досі наша

німецька юриспруденція, подібно до японської літератури, значною мірою

залишалася закритою для всього іноземного, то тепер, завдяки Наполе4

онівському кодексу, який вважається спільним кодексом найшанованішої

частини Європи, а незабаром, можливо, й усієї цивілізованої Європи, вона

об’єднає настільки багато народів, що одночасно у царині юридичного

світу відкриється можливість для створення загальної спільноти ідей та

діянь, загального взаємного обміну досвідом, відкриттями та думками.

Порівняно з будь4якими іншими відомими системами права, для нас напо4

леонівське законодавство — найкраща школа політики і мистецтва зако4

нотворення. Римське право лише завдяки юриспруденції стало саме та4

ким, яким захоплюються усі мислячі люди. Його перевага полягає в
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аналітичності (розвитку та застосуванні) правових норм та правових по4

нять, у той час як синтетичних норм, що, власне, і складають предмет за4

конодавства, у ньому відносно небагато: головну роль ще не відіграє тут

законодавча мудрість, а лише чиста логіка, яка завдяки своїй послідо4

вності і майже демонстративній строгості навіть думаючу людину може

легко підвести до хибного переконання — мовляв зроблені завдяки їй вис4

новки є продуктом загального чистого розуму. У той же час першою лан4

кою у цьому довгому логічному ланцюгу була саме певна синтетична нор4

ма законодавства, яка спиралася на практику і була спільним продуктом

політики та правосуддя. Так, навіть норма, яка встановлює право приват�

ної власності, виведена не лише на основі міркувань про правову допус4

тимість приватної власності, але й з причин політичної необхідності або

бажаності. Французьке законодавство максимально вилучило все

аналітичне і передало його у відання юриспруденції. А загальне (принци4

пи і правила) — тобто те, що, власне, і є синтетичним у законодавстві, й на4

вколо чого повинні об’єднуватися право і політика, — зробило своєю голо4

вною метою й завдяки цьому стало для нас взірцем законодавства (подібно

до того, як і весь великий доробок римлян був і залишатиметься для нас

взірцем окремої досконалої системи права). Французьке законодавство

значно виграє ще й завдяки тому, що історія його становлення не губить4

ся поміж інших таємниць уряду, а ми особисто могли спостерігати, як во4

но виникало і розвивалося, ми знаємо всі його причини та передумови, та

й досі можемо стежити за тим, як сам законодавець веде критичні дискусії

щодо його найважливіших моментів. 

Тож яким буде майбутнє нашої наукової літератури? Чи таким, як

обіцяє нам наша сучасність? Все тільки в наших руках. Однак саме тому

кожна письменна й освічена людина, котра творить у цей час, бере на се4

бе подвійний обов’язок. На початку нової епохи усе має ще такі розмиті

форми, що важко уявити собі якісь майбутні обриси. Ще не сформувався

стійкий дух нової епохи, тож шлях, залежно від того, який напрям буде

обрано, може спрямувати або до добра, або до зла. Тому в таку епоху

творчість освіченої людини має значно більшу силу й вагоміші наслідки.

Адже вона визначає наукове спрямування не лише своєї епохи, але й на4

ступної. Це час великого посіву, після якого зійде або бур’ян, або благосло4

венний врожай.

1. Передмова до книги Унтерголцнера Juristischen Abhandlungen. Mhnchen 1810. Автор
посилається на перше видання цієї праці, у якому вона виконувала роль передмови до
збірника праць Карла Августа Домініка Унтерголцнера. Повний опис: Feuerbach, Paul
Johann Anselm. Vorrede. Blick auf die teutsche Rechtswissenschaft // Unterholzner, Carl August
Dominik. Juristische Abhandlungen. — Mhnchen, 1810.

2. У Museum der Alterthumswissenschaft, Bd. 1, Nu. 1. Автор має на увазі перший номер журна#
лу «Museum der Alterthumswissenschaft», який видавався у Берліні за редакцією Фрідріха Авгу#
ста Вольфа та Філіппа Карла Буттмана. У цьому номері було опубліковано працю Ф.А.
Вольфа «Darstellung der Alterthums#Wissenschaft» («Археологічна виставка»), у якій було на#
креслено програму проведення історичних і мовознавчих досліджень.
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3. Йоганн Готліб Гайнеціус (1681–1741) — німецький вчений#правознавець. На жаль, згадана
П.Й.А. Фейєрбахом праця нам невідома. Натомість можемо припустити, що малася на
увазі інша його праця — «Historia juris civilis Romani ac Germanici» (1733) або «Elementa juris
naturae et gentium» (1737).

4. vergleichende Jurisprudenz.
5. In den Briefen eines jungen Gelehrten. S. 290. Автор має на увазі працю Йоганна фон Мюлле#

ра, опубліковану анонімно у 1798 р., яка, власне, має форму збірки листів автора до Карла
фон Віктор Бонстетена. Повний опис: von Mhller, Johannes. Briefe eines jungen Gelehrten an
seinen Freund. — Cotta, 1802.

6. Абу#ль#Фіда (1273–1331) — арабський історик і географ. П.Й.А. Фейєрбах ймовірно має на
увазі його працю «Мусульманський літопис», що видавалася у перекладі латинською мовою
в 1754 та у 1789–1794 рр.

7. Мається на увазі Цивільний кодекс 1804 р.
8. Задля здійснення цієї ідеї автор виконав низку підготовчих робіт, зібрав важливі матеріали

й частину з них повністю опрацював. Однак численні несприятливі обставини змусили

його назавжди відмовитися від написання цієї праці. Доктор, професор Ганс з Берліна,

на щастя, поділяв погляди автора і те, що останньому перешкодили зробити, за сприят$

ливіших умов очевидно випаде на долю іншого (1832). Автор має на увазі Едуарда Ганса
і, очевидно, його мрію написати всесвітню історію права. Частиною цього мала стати йо#
го праця «Право на спадкування у всесвітньо#історичному розвитку. Дослідження з
всесвітньої історії права», перші томи якої з’явилися вже під час підготовки
П.Й.А. Фейєрбахом другого видання даної статті. Тому останній виділяє цю примітку —
єдину, додану в другому виданні статті, додаючи 1832 р.

9. Мається на увазі праця італійського вченого Гаетано Філанджиєрі «Наука законодавства»,
вперше видана в Неаполі у 1780–1785 рр. (Filangieri, Gaetano. La Scienza della legislazione. —
Napoli, 1780–1785, у восьми томах) і перекладена наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст.
кількома європейськими мовами.

10. Густав фон Гуго (1764–1844) — німецький вчений#юрист.
11. Карл#Людвіг фон Галлер (1768–1854) — швейцарський державний діяч та вчений — історик,

юрист, державознавець.
12. Пруське земське уложення 1791 року.
13. нім. buergerlch — дослівно — громадянський, цивільний (buergerliches Recht — цивільне право

Німеччини, однак у цьому контексті автор очевидно використав слово buergerlch як синонім
до світський (нім. дослівно weltlich або saekular). 

ККрреессіінн  ООллееккссіійй  ВВееннііааммііннооввиичч,,
кандидат юридичних наук, доцент, 
член�кореспондент Міжнародної академії порівняльного права,
керівник Центру порівняльного правознавства 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
вчений секретар Української асоціації 
порівняльного правознавства

ППаауулльь  ЙЙооггаанннн  ААннззееллььмм  ффоонн  ФФееййєєррббаахх  

іі  ппииттаанннняя  ппрроо  ггееннееззуу  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

Минулого року виповнилося двісті років з часу публікації праці видат4

ного німецького вченого4юриста Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха

«Погляд на німецьке правознавство». Невелика за обсягом, вона, безпе4
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речно, не є основною в творчому доробку вченого. Наші пошуки її видань

іншими, окрім німецької, мовами були марними, а отже, ми можемо при4

пустити, що вона ніколи не перекладалася. Попри те, що на цю статтю не4

одноразово посилалися тогочасні вчені, немає підстав стверджувати, що

вона відіграла вирішальну роль у розвитку німецької чи європейської за4

галом юридичної науки.

І все ж наша увага до цієї праці є невипадковою. Вона є принципово

важливою для розвитку порівняльного правознавства — і саме на це ми

хотіли б звернути увагу, не виходячи за межі формату передмови. Адже

«Погляд на німецьке правознавство» заслуговує на окремий детальний

аналіз, як і контекст та причини появи цієї праці, її зв’язок з пізнішими

ідеями й текстами компаративістів. 

Наскільки нам відомо, вперше до його аналізу, з точки зору еволюції

порівняльного правознавства, звернувся в 1932 р. швейцарський вчений

У. Хуг у дослідженні «Історія порівняльного права». Він наголосив на особли4

вому значенні цієї праці, що дає змогу вважати П.Й.А. Фейєрбаха першим у

світі юристом4компаративістом й розпочинати 1810 роком науковий період у

розвитку порівняльного правознавства [14, p. 1053–1054]. Другим звернен4

ням до аналізу «Погляду на німецьке правознавство», за нашими даними,

був нарис з історії порівняльного правознавства, вміщений у першому томі

праці «Порівняльне право» німецького вченого Л.4Ж. Константінеско (1971).

Він розглядає цю працю в контексті становлення кантіанської школи в

порівняльному правознавстві, але хронологічно першою вважає школу істо4

ричну [4, c. 111–112]. Згадує про неї також американський учений

В.Б. Евальд у своєму дослідженні «Порівняльне правознавство» (1995) — і

також у контексті становлення кантіанської школи в юридичній компара4

тивістиці [13, p. 2117]. Але спеціальним предметом розгляду, з точки зору

порівняльного правознавства, ця праця, наскільки нам відомо, не була.

У радянській науці нам відоме лише одне побіжне звернення до іншої

праці Фейєрбаха — «Ідея та необхідність універсальної науки права»1 в

даному контексті — у примітці до статті С.Л. Зівса «Про метод порівняль4

ного правознавства у науці про державу та право» (1964), який критикує

започаткований Фейєрбахом погляд на порівняльне правознавство як на

універсальну методологічну основу юриспруденції. С.Л. Зівс при цьому

вказує на широке використання праць Фейєрбаха зарубіжними компара4

тивістами [3, c. 34–35]. Українські вчені до аналізу «Погляду на німецьке

правознавство» не зверталися2. 

Ми не поділяємо думки С.Л. Зівса щодо частого звернення західної ком4

паративістики ХХ ст. до цієї та інших праць Фейєрбаха. Шановний ра4

дянський вчений не дає жодних посилань на відповідну літературу, а наші

власні пошуки не підтверджують його слова. Характерний контр4приклад:

1 Цю працю в перекладі українською мовою О.А. Шаблій ми готуємо до друку.

2 Винятком є праці автора цієї статті [5; 6 та ін.]. 
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у двох відомих нам нарисах з історії порівняльного правознавства у Німеч4

чині Х. Кьотца [16] та І. Швензера [20] — як в одному з найбільш авторитет4

них підручників з порівняльного правознавства, написаному німецькими

авторами К. Цвайгертом і Х. Кьотцем [12], ім’я П.Й.А. Фейєрбаха взагалі не

згадується. Тому вважаємо, що ця невелика, але наповнена глибоким

змістом праця була недооцінена в науці порівняльного правознавства.

Окрім того, вона залишається практично невідомою українському читачу. 

«Погляд на німецьке правознавство» виник у обставинах визначних

змін у німецькій та європейській загалом юридичній науці. Незважаючи

на те, чи приділяли учені увагу розвитку порівняльно4правових

досліджень від Античності до Просвітництва включно, чи ні, практично всі

вони тією чи іншою мірою погоджувалися в тому, що в ХІХ ст. у них відбу4

лися кардинальні якісні зміни, від яких ведеться відлік сучасного

порівняльного правознавства. Період до ХІХ ст. характеризується

дослідниками такими особливостями: 1) безсистемність, фрагментарність

досліджень, які були справою окремих нечисленних учених; 2) відсутність

певної і послідовно застосовуваної методології досліджень; 3) панування

природно4правового напряму юридичної думки, логіко4спекулятивного

вивчення права; 4) несформованість об’єктів порівняння — національних

правових систем; натомість порівняння здійснювалося між наднаціональ4

ними та партикулярними правовими масивами, які одночасно застосову4

валися у фрагментованому праві певного регіону, — так зване «внутрішнє

порівняльне право» [4, с. 106; 1, с. 84–91; 8, с. 90–96; 9, с. 56–64; 10, с.

180–181; 15, с. 258–264; 17, с. 74–76; 18, с. 665–667].

Проявом формування порівняльного правознавства значна частина

вчених вважає розвиток юридичної думки, а саме: появу історичної та

історико4філософських (гегельянської та неокантіанської) шкіл у Німеч4

чині у 10–204х роках ХІХ ст. й полеміку між ними. Методологічні підходи

саме цих шкіл, на думку більшості вчених, сформували ідейний зміст пев4

ного періоду розвитку порівняльного правознавства (до 18604х років), на

думку багатьох дослідників — першого власне наукового періоду

(М.К. Ренненкампф, Ф. Поллок, У. Хуг, Л.4Ж. Константінеско,

Р.Б. Шлезінгер [19, p. 479], В.Б. Евальд, А.Х. Саїдов, Х.Н. Бехруз). Початок

ХІХ ст., як дата появи юридичної компаративістики, обгрунтовується й

іншими, ненауковими за своїм характером чинниками, такими, як криза

революційного руху в Європі, завершення в результаті кодифікації права

оформлення низки національних правових систем, розвиток міжнародних

економічних зв’язків [4, с. 106; 11, с. 25; 2, с. 237, 253–256]. На думку при4

хильників погляду на порівняльне правознавство як на метод (частина ан4

гло4американських і пострадянських учених), у ХІХ ст. відбулася лише

еволюція наукових засад цього методу, який існував із стародавніх часів,

а прихильники погляду на нього як на науку, відповідно, поряд із цим

відзначають народження наукової дисципліни.
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Проте у певного інтелектуального явища завжди є автор — той, хто

вперше його сформулював і дав йому певну назву. Саме від цього можна

вести відлік еволюції такого явища. Ідеї Іммануїла Канта складно визнати

прямим поштовхом до формування порівняльно4типологічного методо4

логічного підходу та порівняльного правознавства. Вказуючи на певні

історичні типи в розвитку права, він водночас вказував на те, що пізнання

у суспільних науках є апріорним — на відміну від емпіричного пізнання у

природничих дисциплінах. Ідея права Г.В.Ф. Гегеля, що має на увазі

відповідність суб’єктивного і об’єктивного моментів, значно ближча до ідеї

порівняльного пізнання чинного права, не протиставляє його природному

праву, виразніше підкреслює можливість типології (історичної) права.

Історична школа права в особі її засновника Густава фон Гуго (а пізніше й

інших її представників) виразно наголосила на національному праві як ос4

новному предметі юридичних досліджень, підкреслила його самоцінність,

природність та невипадковість відмінностей між правом різних народів.

Проте ані Кант, ані Гегель, ані Гуго, об’єктивно формуючи фундамент для

розвитку порівняльного правознавства, його засновниками не були.

У «Погляді на німецьке правознавство» Фейєрбах наголошує на нероз4

ривному зв’язку та рівноправності у розвитку права правотворення і пра4

возастосування та його наукового осмислення. Він гостро критикує апріор4

не пізнання права, далеке від дійсності та суспільних потреб, як і відторг4

нення юристами4практиками результатів наукових досліджень. Фейєрбах

засуджує прагнення філософів права нав’язати практиці ідеальні юри4

дичні конструкції, заради яких може бути відкинуто життєспроможне й

усталене, хоча й неідеальне право; філософський підхід не має претенду4

вати на те, щоби бути основним в юридичній науці, а тим більше — у прак4

тиці. У цьому Фейєрбах, який вважається кантіанцем, виразно критикує

ідеї І. Канта. Він стверджує: для того, щоб юридична наука стала по4

вноцінною, до її сфери мають увійти як філософія, так і археологія (у ро4

зумінні вивчення давніх форм діяльності й співжиття людей) й історія. 

З іншого боку, Фейєрбах звертає увагу на те, що німецька юридична

наука вивчає лише німецьке право — сучасне або історичне, а також ті

чужі елементи, що вже адаптовані до національного права (він з усією оче4

видністю має на увазі правові елементи, запозичені з римського права).

Натомість він стверджує, що саме пізнання зарубіжного правового досвіду

дає можливість об’єктивно оцінити національне право та збагатити його.

Фейєрбах відзначає позитивні та негативні надбання теорії природного

права. На його думку, представники теорії природного права сконструю4

вали систему юридичних понять, яка є основою системи права. Проте ці

поняття погано співвідносяться з практикою, тому що не випливають з неї,

є виключно спекулятивними. Він прямо критикує, називає хибним та

руйнівним для філософії права також кантівське розуміння природного

права й наголошує на тому, що юридична наука має узагальнювати чинне
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право «завдяки роздумам, досвіду й спостереженню», й тільки так вона

зможе впливати на розвиток права. Фундаментом філософії права має

стати універсальна юриспруденція. 

Учений вказує на дві «хибні протилежності» — теорію природного права

та обмеженість наукових досліджень виключно національним правом, вва4

жаючи, що їх подолання має вивести юридичну науку на правильний шлях.

Він вказує й на об’єктивні передумови для вибору цього шляху — ради4

кальні політичні зміни у світі (очевидно, він мав на увазі насамперед зміни,

спричинені наполеонівськими війнами), в тому числі на руйнування «гроте4

скної будівлі німецького права», які примушують науку наблизитися до

практики і працювати заради розвитку останньої. Руйнування фрагменто4

ваного, середньовічного за своїм характером німецького права та поява

Цивільного кодексу Франції (Кодексу Наполеона) є викликами для німець4

кої юридичної науки, віповіддю на які має стати відкритість до зарубіжного

права та «взаємний обмін досвідом, відкриттями та думками». Зокрема,

Фейєрбах прямо вказує на французьке право як на «взірець законодавства»

для Німеччини, який має замінити собою римське право. До речі, прийнято

вважати, що вперше на запозичення чи наслідування французького права

як на орієнтир розвитку німецького права звернув увагу в 1814 р. у праці

«Необхідність загального цивільного права для Німеччини» А.Ф.Ю. Тібо.

Саме з потреби пізнання зарубіжного досвіду Фейєрбах переходить до

поняття «порівняльне правознавство» (він вживає словосполучення «ver�

gleichende Jurisprudenz», що дослівно означає «порівняльна правова на4

ука»), яке він ставить у науковому сенсі на один щабель з такою дис4

ципліною, як порівняльна анатомія. Він зазначає, що порівняння права

різних народів у різні часи дає змогу пізнати сутність правових явищ, а на

основі цього — сформувати універсальну юридичну науку. Без порівнян4

ня із зарубіжним правом не можна пізнати особливості національного пра4

ва («дух окремого законодавства»). До речі, поширеною є думка, що понят4

тя про дух національного права, присутнє в працях Гегеля, лише пізніше

(вже після 1810 р.) з’явилося у працях представників історичної школи

права [7, с. 62–63]. Але Фейєрбах фактично дискутує саме з ідеями пред4

ставників цього напряму, безпосередньо називаючи Густава фон Гуго, по4

гляди якого вважає суперечливими, а підходи — однобічними. 

Фейєрбах проголошує завданням юридичної науки «опис та історію

усіх правових систем». Упорядкований на основі порівняння матеріал має

бути розглянутий із застосуванням філософсько4правового підходу для

віднайдення та визначення загальних рис та єдиного змісту права. В ос4

танній ідеї відчувається вплив праць Гегеля, що підтверджується

приміткою до другого видання «Погляду на німецьке правознавство», в

якій дуже позитивно оцінюється дослідницька програма послідовного ге4

гельянця Едуарда Ганса. 
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Отже, Фейєрбах у праці «Погляд на німецьке правознавство» проголо4

сив створення нової юридичної науки — порівняльного правознавства.

У розумінні цього вченого правознавство є комплексом наук, однією з яких

він називає філософію права; вже у назві порівняльного правознавства

німецькою мовою — vergleichende Jurisprudenz — закладено розуміння

його як науки. Об’єктом її мало стати право усіх країн та народів, що мало

досліджуватися у порівнянні. Предметом її є пізнання спільного та особ4

ливого у розвитку правових систем, а також забезпечення розвитку

національного права шляхом його взаємодії із зарубіжними правовими си4

стемами, в тому числі шляхом запозичення правових елементів. Окрім то4

го, Фейєрбах у цій праці порушує питання про ціннісний потенціал

порівняльно4правових досліджень: вони здатні сприяти «створенню за4

гальної спільноти ідей та діянь». Таким чином, поряд з філософським та

історико4генетичним Фейєрбах запропонував новий методологічний

підхід, відомий нині як порівняльно4типологічний. 

На нашу думку, праця, яку ми публікуємо у цьому випуску журналу,

має особливе значення як така, в якій вперше було свідомо закладено те4

оретико4методологічні основи порівняльного правознавства. Ми погод4

жуємося з думкою У. Хуга та інших учених про те, що саме Фейєрбах мо4

же вважатися першим, хто обгрунтував науку порівняльного правознав4

ства [14, р. 1054]. Не лише підтвердження, а й аналіз цього факту сприяти4

ме правильному розумінню генезису та раннього розвитку порівняльного

правознавства, яке не було відгалуженням однієї з юридичних наук, а

сформувалося в результаті диференціації та концептуалізації загального

вчення про право наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст., розвитку

політико4правових реалій того часу, а також впливу порівняльної методо4

логії в інших науках. Датою ж «появи на світ» порівняльного правознавст4

ва можна вважати 1810 р., коли йому дана назва та сформульована мета,

принципи й засоби розвитку. 

Крім того, на відміну від усталеної думки, Фейєрбах у цій праці висту4

пає не як представник кантіанської школи. Він критично переосмислює

ідеї цього напряму, як і ранніх гегельянської та історичної шкіл. І у будь4

якому разі це перший досвід застосування відповідних напрацювань для

конструювання порівняльного правознавства як нової юридичної науки.

Це спростовує думку багатьох учених про те, що порівняльне правознав4

ство зародилося у лоні історичної школи права. Комплекс сформульова4

них Фейєрбахом ідей є глибоко оригінальним і заслуговує подальшого де4

тального вивчення. 

Праця П.Й.А. Фейєрбаха є однією із сотень забутих наукових праць

компаративістів ХІХ–ХХ ст. Історія порівняльного правознавства, яка

стала спеціальним предметом дослідження вже понад століття тому, й

досі слабо розроблена. Відомі нам концептуалізації у цій сфері відобража4

ють насамперед не реальну еволюцію компаративістики, а уподобання ок4
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ремих учених: німці аналізують насамперед німецьку спадщину, францу4

зи — французьку і т.ін. Українські вчені поки не осягнули навіть вітчизня4

ну спадщину в цій сфері. Сподіваємося, що вже прийшов час для система4

тичного розгляду відповідних джерел, для повернення до наукового обігу

і концептуалізації великої спадщини науки порівняльного правознавства.
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ТТввіірр  ПП..ЙЙ..АА..  ффоонн  ФФееєєррббааххаа  

««ППоогглляядд  ннаа  ннііммееццььккее  ппррааввооззннааввссттввоо»»  
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((аассппееккттии  ффііллооссооффссььккоо��ююррииддииччннооггоо  ппееррееккллааддуу))

Для того, щоб визначитися щодо моделі й методів перекладу будь4яко4

го твору, необхідно з’ясувати принаймні кілька його основних параметрів:

жанр, головні інтенції автора або/і функції твору, його адресатів тощо.

У випадку з досліджуваним твором, який є складовою загальнокультур4

ного дискурсу давно минулої епохи (німецькомовної Європи початку 194го

століття), доводиться занурюватися ще й у її старожитню мову і непо4

вторний дух, які, проходячи крізь призму авторського стилю та бачення, й

формують цей текст як одиницю перекладознавчого аналізу. 

У мене, як філолога і перекладача зі спеціалізацією юридичний пере�

клад, твір П.Й.А. фон Феєрбаха (Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach)

«Погляд на німецьке правознавство» (Blick auf die teutsche Rechtswis�

senschaft) одразу викликав як науковий, так і практичний інтерес. Як філо4

логу насамперед було цікаво «розшифровувати» старовинний шрифт й

історичні словоформи та французькі запозичення, як спеціалісту з юри4

дичного перекладу довелося розбиратися із семантикою понять тогочасної

правничої мови, а як науковцю пощастило познайомитися з оригінальними

філософсько4правовими поглядами автора. Деякі з цих поглядів, зокрема

критика надмірної зацикленості німців на застарілому місцевому зако�

нодавстві (див. сучасні дебати щодо законодавства федеральних земель

ФРН) та необхідність збільшення ролі порівняльно�правових досліджень

безперечно не втратили своєї актуальності й сьогодні. А вимогу тіснішої і

постійної співпраці теорії з практикою можна вважати універсально на4

уковою. Так, ця наскрізна ідея автора змушує ще раз замислитися і над

тим, наскільки плідною є співпраця перекладознавців із практиками пере4

кладу наукових (у тому числі філософсько4правових) текстів (див. щодо

цього також критику сучасного філософського перекладу [1; 3; 4]). 

Щодо проблематики досліджуваного твору, то у мовному плані його

родзинкою є надзвичайна пластичність, словотвірне новаторство і висока

художня образність авторського стилю. Хоча, з іншого боку, такі суто ху4

дожні риси ускладнюють визначення його жанру і, відповідно, стратегії у

перекладі. Так, хоча автор і переслідує чітку науково4практичну мету (по4
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казати вади і перспективи розвитку правознавчої науки), він оперує філо4

софськими та правовими поняттями і категоріями так само, як таланови4

тий митець вправляється із відтінками фарб. Тож і мені як перекладачеві

довелося поєднувати методи кількох галузей перекладознавства (юри4

дичного, філософського та художнього).

Усебічну обдарованість П.Й.А. фон Феєрбаха можна пояснити ще й

тим, що він був представником тієї генерації освічених мужів, які пере4

дусім були універсальними вченими (філософами), й уже на це тло накла4

далася їхня вужча спеціалізація — юриспруденція. Це, зокрема, прояв4

ляється у робочій термінології автора. Наприклад, термін філософія він

часто вживає у розумінні наука або теорія у протиставленні до практики.

Так, у тексті під філософією права або філософією законодавства слід ро4

зуміти правознавство, яке автор протиставляє практиці й позначає

терміном юриспруденція. Якщо термін юриспруденція автор використо4

вує виключно у вузькому значенні (юридична практика або судочинст�

во), то термін законодавство (нім. Gesetzgebung) — у ширшому, ніж його

використовують у сучасній мові права ФРН, де під ним сьогодні розуміють

законодавство лише як процес або діяльність, тоді як для того, щоб позна4

чити всю сукупність чинних нормативно4правових актів використовують

слово Recht (дослівно право, напр. Familienrecht — укр. сімейне законодав4

ство/право; nach deutschem Recht — укр. за німецьким законодавством),

або вдаються до форми множини від нім. Gesetz (Gesetze), а також форм

множини інших синонімічних термінів (gesetzliche Bestimmungen або

Regelungen, а також Rechtsvorschriften, Rechtsnormen тощо). У старовин4

ному широкому значенні використовується в авторському тексті і слово

Schriftsteller, яке сьогодні має лише значення письменник (літератор),

тоді як у контексті цієї праці (див. останній абзац твору) йдеться про того,

хто є письменним (освіченим). Відповідно й ужите у контексті цієї праці

слово Literatur (література) довелося перекласти як наукова література

та творчість (порів. нижче уривок з оригіналу та переклад автора).

Тож яким буде майбутнє нашої наукової літератури? Чи

таким, як обіцяє нам наша сучасність? Все тільки в наших

руках. Однак саме тому кожна письменна й освічена людина,

котра творить у цей час, бере на себе подвійний обов’язок.
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Насамкінець хочеться висловити сподівання, що кожна із цих праць (як

оригінал, так і його переклад) стане не лише джерелом інформації, але й

об’єктом для нових досліджень принаймні у чотирьох царинах: право4

знавстві (особливо порівняльному), філософії, філології та перекладоз4

навстві. Відтак — задля досягнення максимальної адекватності у пере4

кладі подібних правничих текстів представники цих галузей повинні ак4

тивно співпрацювати: вивчати, аналізувати й аргументовано критикувати

доробок один одного. Адже всім треба усвідомлювати, що завдяки впле4

тенню тексту перекладу до національного правничого дискурсу він стає

конститутивною складовою діючого права (див. також праці В. Вейсфлога,

В.І. Карабана та ін.) [2; 5] і, як наслідок, — сприяє розбудові національного

права та його фахової мови. 

1. Березіна В. Переклад — міст між мовними світами? (на підґрунті філософської герменев$

тики Г.K.Ґ. Ґадамера) // Філософська думка. — 2009. — № 1.

2. Карабан В.І., Рудь І.А. До теорії англо$українського юридичного перекладу // Мови та

культури у новій Європі: контакти і самобутність. Збірник наукових праць. — К.: Видав$

ничий дім Дмитра Бураго, 2009. — С. 369–374.

3. Юркевич О., Бевз Н. Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність //

Філософські обрії. — 2009. — № 22 [Електронний ресурс]. Режим досту$

пу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filo/2009_22/Uyrkevuch.pdf 

4. Хома О. Про необхідність нових підходів до перекладу творів Декарта [Електронний ре$

сурс]. Режим доступу: http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy/science_2.htm

5. Weisflog W.E. Rechtsvergleichung und juristische gbersetzung: Eine interdisziplin@re Studie. —

Zhrich: Schultness Polygraphischer Verlag, 1996. — 136 S. 
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АА..ХХ..  ССааииддоовв,,  
доктор юридических наук, профессор,
член�корреспондент Межнародной академии 
сравнительного права (Ташкент)

УУччииттеелльь!!  ППрреедд  ииммееннеемм  ттввооиимм……

Штрихи к биографии патриарха российской компаративистики
В.А. Туманова

Жизнь щедро одарила меня возможностью быть учеником Владимира

Александровича Туманова. Мне посчастливилось обрести Учителя (Устоза)!

Я видел его дома, в кругу семьи.

За кафедрой в аудитории.

На высокой трибуне.

Я пристально вглядывался в него.

Впитывал каждое слово, произнесенное им.

Читал его научные труды, газетные и журнальные статьи.

И, что не менее важно, много беседовал с ним…

У Владимира Александровича была своя походка, свой голос, манера

говорить. 

И все4таки…

Самое главное в нем было самоотверженное служение науке права.

Своими воспоминаниями я выражаю благодарность своему учителю

(Устозу) — Владимиру Александровичу Туманову.

В 1967 году на международной конференции в Страсбурге советскому

представителю В.А. Туманову был задан явно неудобный вопрос: «Почему

в СССР нет судебного контроля за конституционностью законов?». Но, к

удивлению многих участников конференции, он не стал защищать «совет4

скую» негативную оценку этого атрибута «буржуазной демократии» и да4

же предположил, что с течением времени судебный конституционный

надзор в СССР обязательно появится. Оказалось, что интуиция его не под4

вела тогда. Спустя менее четверти века ответ его воплотился в жизнь.

Впрочем В.А. Туманов, конечно, не мог предвидеть, что возглавить неког4

да напророченный Конституционный Суд выпадет именно ему.
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Владимир Александрович Туманов родился 20 октября 1926 года в го4

роде Кропоткине Краснодарского края, но уже в раннем возрасте вместе с

родителями переехал в Москву. Здесь пошел в школу, здесь же после эва4

куации сдал экстерном все школьные экзамены. После войны по комсо4

мольскому набору попал в Институт внешней торговли Министерства

внешней торговли СССР. «На какой факультет?» — спросили его там.

«Пусть будет юридический», — ответил абитуриент.

Довольно случайный, как он сам признается, выбор юридической про4

фессии обернулся, однако, увлечением на всю жизнь. После окончания

Института в 1948 году работал в системе «Интуриста», одновременно

учась в аспирантуре Всесоюзного института юридических наук Минис4

терства юстиции СССР (сейчас это Институт законодательства и сравни4

тельного правоведения при Правительстве РФ). Кандидатскую диссерта4

цию защитил по цивилистике: «Непреодолимая сила в советском граж4

данском праве» под научным руководством Лазаря Адольфовича Лунца,

крупнейшего знатока иностранного, в особенности англо4саксонского,

гражданского права и основоположника советской науки международного

частного права (он автор классического трехтомного Курса международ4

ного частного курса, охватывающего все его институты, включая трудовое

право, гражданский процесс и внешторговый арбитраж и выдержавшего

три издания — 1959–1966, 1973–1976, 2002 г.).

Рассказывая о том периоде своей жизни, Владимир Александрович не

жалел самых лестных эпитетов в адрес своих учителей в Институте и ас4

пирантуре, то есть тех, кто вводил его в мир юриспруденции. Имена и

впрямь впечатляющие: Сергей Никитич Братусь, Димитрий Михайлович

Генкин, Иван Борисович Новицкий, Лазарь Адольфович Лунц — блестя4

щая плеяда профессоров. Они были выдающимися учеными4юристами,

авторами классических учебников по цивилистике. Ну а Екатерина Абра4

мовна Флейшиц, которая, будучи деканом юридического факультета Ин4

ститута внешней торговли, наставила молодого студента В.А. Туманова на

путь юридической науки, — вообще личность легендарная. Окончив юри4

дический факультет Сорбонны, она одной из первых в России получила

статус помощника присяжного поверенного. Но на первом же судебном за4

седании прокурор заявил отвод адвокату4женщине, а суд согласился с

ним. Покидая зал, Екатерина Абрамовна бросила в сторону прокурора:

«Вот уж поистине противная сторона!». Эта горькая игра слов облетела

тогда всю печать и нередко вспоминается и сегодня.

Защитив в 1952 году кандидатскую диссертацию, В.А. Туманов остался

работать во Всесоюзном институте юридических наук, в секторе теории

государства и права. И почти сразу включился в решение важной для то4

го времени проблемы: определение момента вступления закона в силу.

Немногие помнят, что до 1958 года в СССР новый закон вступал в силу на

разных территориях в разное время. Так получилось потому, что в каж4
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дой области ждали, когда к ним поступит официальное печатное изда4

ние — газета «Известия» с опубликованным текстом закона. Нетрудно

представить, сколь затягивалась эта процедура — на одной шестой части

планеты. И вот власти вознамерились, наконец, изменить ситуацию.

В.А. Туманов вошел в рабочую группу, готовившую новый закон. Так что

в привычной ныне формуле: «закон вступает в силу одновременно на всей

территории страны через десять дней после официального опубликова4

ния (если в нем не указана иная дата его вступления в силу)» была заслу4

га и молодого научного сотрудника В.А. Туманова. 

В 1959 году В.А. Туманов переходит в Институт государства и права

АН СССР, где возглавлял сектор современного буржуазного государства и

права, ставший позднее Центром сравнительного правоведения. В Инсти4

туте ему также посчастливилось работать в сильном научном коллективе,

и в частности встретиться с такими выдающимися представителями стар4

шего поколения ученых4юристов, как С.А. Голунский, М.С. Строгович,

И.Д. Левин, С.Ф. Кечекьян и др.

Провозглашение государственного суверенитета Российской Федера4

ции, радикальная перестройка российского государства и правовой систе4

мы востребовали достижения научной правовой мысли, вовлекли в общест4

венно4политическую и юридическую практику ученых4юристов. Впрочем

самый высокий научный потенциал среди государственных органов имел (и

имеет сейчас) Конституционный Суд РФ, состоящий из видных правоведов.

Не случайно в 904е годы XX в. в государственно4политическую жизнь

пришли из юридической науки С.С. Алексеев, А.А. Собчак, Ю. Калмыков,

А.Ф. Яковлев, К. Лубенченко, В.Д. Зорькин, С.М. Шахрай, М.А. Федотов,

Ю.М. Батурин, Н.В. Витрук, М.В. Баглай, М.А. Краснов и многие другие.

Это касается и В.А. Туманова. В 1992 году В.А. Туманов выступал экспер4

том на процессе по делу КПСС в Конституционном Суде РФ и выразил

мнение о правомерности роспуска оргструктур компартии. 

В мае4июне 1993 года указами Президента РФ В.А. Туманов был вклю4

чен в оперативную группу по подготовке проекта Конституции к Консти4

туционному совещанию, а затем — одним из 25 представителей Прези4

дента на Конституционном совещании.

В.А. Туманов принимал активное участие в работе Конституционного

совещания и критиковал решение Конституционного Суда о порядке под4

ведения итогов референдума 25 апреля 1993 года, называя его «более чем

спорным». По его мнению, в случае подсчета большинства от общего числа

избирателей «при среднем уровне абсентеизма (неучастия) 20–25 % изби4

рателей, прослеживаемом в большинстве демократических стран, резуль4

таты референдума оказываются предопределенными не теми, кто принял

участие в нем, а теми, кто не пришел к урнам и не выразил никакой воли».

Во время подготовки декабрьского (1993 года) референдума по проекту

Конституции РФ В. Туманов неоднократно выступал по телевидению и в
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прессе в поддержку проекта. В частности, он говорил, что данный проект

позволит создать в новой России «нормальный парламент и нормальную

систему власти». Одним из главных недостатков системы государственной

власти, созданной предыдущей Конституцией, В.А. Туманов называл

чрезвычайно большой объем полномочий Съезда народных депутатов и

полную его безответственность за свои решения, что и явилось причиной

«деградации» Верховного Совета РФ.

В.А. Туманов по праву гордился тем, что Конституция РФ 1993 года,

подготовленная Конституционным совещанием и принятая общенарод4

ным голосованием, была высоко оценена мировым общественным мнени4

ем. Как один из творцов Конституции РФ 1993 года, по которому живет со4

временная Россия, В.А. Туманов был убежден, что: «У нас серьезная и, что

очень важно, стабильная Конституция. За истекшие более чем десять лет

ее роль была фундаментальной. И обратите внимание: несмотря на все

трудности, Россия никогда так строго не жила по Конституции, как в эти

десять лет, и это обнадеживающий знак».

Тогда же В.А. Туманов критиковал систему выборов в Государственную

Думу РФ, считая, что по новому, дополненному положению о выборах «кар4

ликовые» партии получают чрезмерные, неоправданно большие преиму4

щества, делающие их привилегированными участниками избирательного

процесса. По его мнению, выборы следовало проводить по партийным спис4

кам, но не в одном общефедеральном округе, а, например, как в Учреди4

тельное собрание в 1917 г., — по более чем 70 округам. Политическую обста4

новку в стране В.А. Туманов охарактеризовал как беспрецедентный в исто4

рии человечества кризис — экономический и политический одновременно.

В декабре 1993 года В.А. Туманов был избран депутатом Государствен4

ной Думы Федерального собрания РФ первого созыва по списку избира4

тельного объединения Партии Российского единства и согласия (ПРЕС),

был членом одноименной фракции до декабря 1994 г. и Комитета по зако4

нодательству и судебно4правовой реформе.

С апреля по сентябрь 1994 года В.А. Туманов был членом Президент4

ского Совета. В декабре 1994 года в интервью газете «Российские вести»

В.А. Туманов заявил, что полномочия Президента России «мало чем отли4

чаются от полномочий глав государств в других республиках президент4

ского типа, а политический режим в России скорее можно упрекнуть в

слабости властных государственных начал, чем в авторитаризме».

В Государственной Думе В.А. Туманов принимал активное участие в

работе над законопроектом «О Конституционном Суде Российской Феде4

рации». 6 апреля 1994 он выступил от имени фракции ПРЕС на первом

чтении закона и поддержал идею ограничения срока полномочий судей

Конституционного Суда РФ.

Вопреки распространенному мнению В.А. Туманов полагал, что полно4

мочия Конституционного Суда по новому закону не сокращены, а расши4
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рены, так как у Конституционного Суда появилась возможность толко4

вать Конституцию. Недостатком закона, по его мнению, является услож4

нение процедуры подачи индивидуальной жалобы граждан в Конститу4

ционный Суд РФ. На вопрос: «Чьи права, в первую очередь, призван за4

щищать орган конституционного надзора: личности или государства?»

В.А. Туманов отвечал: «Даже когда Конституционный Суд признает ка4

кую4то норму закона ущемляющей права человека, неконституционной,

он все равно защищает государство, охраняет его интересы. Ведь не мо4

жет быть крепкого государства с ущербными законами».

В марте4апреле 1994 года кандидатура В.А. Туманова в числе других

была предложена Президенту РФ коллегией Министерства юстиции и

Ученым советом Института государства и права РАН для представления

на должность судьи Конституционного Суда РФ. 25 октября 1994 года

В.А. Туманов был избран судьей Конституционного Суда РФ, в связи с чем

сложил свои депутатские полномочия. Тогда В.А. Туманову шел шестьде4

сят восьмой год, и по закону он мог находиться в статусе судьи Конститу4

ционного Суда лишь два года. На реплику из зала: «Что Вы там сможете

сделать за это время?» В.А. Туманов ответил: «Сенаторы тоже избирают4

ся на два года и обещают многое». В.А. Туманов имел высший квалифика4

ционный класс как судья Конституционного Суда РФ. 13 февраля 1995 го4

да он был избран Председателем Конституционного Суда РФ.

В.А. Туманов, действительно, много успел, и прежде всего освободить

Конституционный Суд от искушения участвовать в политических играх.

Он не раз отмечал, что Конституционный Суд не исследует, как правило,

практических обстоятельств дела. Он решает исключительно вопросы

права. Одна из особенностей судьи, напоминал он слова известного анг4

лийского философа и юриста Фрэнсиса Бэкона, «умерять многословие,

повторения и неуместные речи». Высшая судебная инстанция РФ стала

подлинно правовым органом, заслужила всеобщее уважение россиян.

В мае 1995 года в интервью газете «Сегодня» В.А. Туманов критиковал

некоторые положения закона о выборах в Думу, в частности требование к

кандидатам в депутаты о приостановлении работы на государственной

службе, и методику формирования избирательных округов с учетом ад4

министративно4территориального деления, допускающую неравную чис4

ленность избирателей в округах.

В августе 1995 года, после рассмотрения в Конституционном Суде дела

о соответствии Конституции указов Президента РФ по Чечне, В.А. Тума4

нов характеризовал происходящее там как обыкновенный мятеж и

заявил, что право ввести войска для урегулирования конфликта у Прези4

дента есть и оно вытекает из федеративного устройства, которое не при4

знает одностороннего выхода из состава федерации, так называемой се4

цессии. В то же время В.А. Туманов критиковал механизм и методы про4

ведения операции по вводу войск.
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В августе 1996 года В.А. Туманов принял участие в церемонии вступле4

ния в должность Президента Б.Н. Ельцина, избранного на второй срок, и

привел Б.Н. Ельцина к президентской присяге.

31 октября 1996 года срок полномочий В.А. Туманова в качестве судьи

Конституционного Суда истек в связи с достижением им 704летнего воз4

раста. 4 ноября 1996 Конституционный Суд принял официальное решение

об открытии вакансии и уведомил об этом Президента. Однако Президент

более трех месяцев медлил с внесением в Совет Федерации Федерально4

го Собрания РФ кандидатуры нового судьи Конституционного Суда, до

назначения которого В.А. Туманов продолжал исполнять судейские обя4

занности.

24 декабря 1996 года В.А. Туманов подал заявление об отставке с пред4

седательского поста. 20 февраля 1997 года отставка была принят,а и он ос4

тался рядовым судьей Конституционного Суда.

На торжественном заседании, посвященном десятилетию Конституци4

онного Суда Российской Федерации, отмечалось, что В.А. Туманов как

председатель Конституционного Суда оказался «в нужное время и на

нужном месте» и привнес «регулярность в работу Конституционного Су4

да», а также ввел «строго правовые рамки». По справедливому замечанию

академика В.Н. Кудрявцева, В.А. Туманов сделал важный шаг на пути

«деполитизации Конституционного Суда» и «сделал Конституционный

Суд сугубо правовым органом, что раньше было под некоторым сомнени4

ем».

23 апреля 1997 года на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Евро4

пы В.А. Туманов был назначен по предложению российской парламентской

делегации судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В.А. Туманов был первым судьей от России в Европейском суде по пра4

вам человека. Он считал полезным свое пребывание там прежде всего по4

тому, что непосредственный контакт с организацией и практикой этого

Суда позволил ему более детально познакомить российских юристов с

этим судебным органом. Напомним, что Россия тогда еще только готови4

лась к ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и ос4

новных свобод 1950 года, на основании которой действует Суд. И знали о

нем немногие. Под редакцией В.А. Туманова был издан на русском языке

двухтомный сборник наиболее важных, прецедентных решений этого Су4

да, а позднее увидела свет его книга «Европейский суд по правам челове4

ка» — первая монография о его организации и деятельности. В.А. Туманов

считал, что российские граждане — за редким исключением — недоста4

точно адекватно и профессионально используют этот Суд для защиты

своих прав, гарантированных Европейской Конвенцией.

В ноябре 1998 года вступил в силу 114й протокол Европейской Конвен4

ции о защите прав человека и основных свобод, реформировавший Евро4
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пейский суд по правам человека и введший для судей семидесятилетний

возрастной ценз. 

Таким образом, В.А. Туманов, наверное, достоин занесения в Книгу ре4

кордов Гиннеса как человек, дважды в разное время попавший «под ка4

ток» одного и того же «предела по возрасту». Сам же он смотрел на это

философски, хотя и считал, что возрастные пределы для судей не очень

способствуют правосудию, по крайней мере в высших инстанциях. Судья

высшего суда должен быть «штучным товаром», и его не следует автома4

тически списывать со счетов.

1 ноября 1998 В.А. Туманов сложил полномочия судьи Европейского су4

да в связи с его реорганизацией. 

После отставки с официальных должностей В.А. Туманов не ушел с пе4

реднего края юридической жизни страны. Он активно сотрудничал с Кон4

ституционным Судом, где являлся Советником, а также Председателем

Совета по совершенствованию правосудия при Президенте России. Это

экспертный, научно4консультативный орган, в котором представлены все

юридические профессии. Не оставлял В.А. Туманов и научной работы в

родных стенах Института государства и права РАН.

В.А. Туманов — заслуженный деятель науки РФ. Один из действитель4

ных членов Международной академии сравнительного права, участник и

генеральный докладчик международных конгрессов сравнительного пра4

ва.

В.А. Туманов с 1994–1998 г. был Президентом Международной ассоци4

ации юридических наук под эгидой ЮНЕСКО.

8 февраля 1996 года он был награжден Медалью Министерства юсти4

ции РФ имени А.Ф. Кони; Кавалер Золотого Почетного знака «Обществен4

ное признание» (1999); 27 июля 1996 года награжден орденами «Знак поче4

та» и «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

В.А. Туманов свободно владел немецким и французским языками. В те4

чение многих лет он читал лекции на Международном факультете срав4

нительного права, Гейдельбергском университете и др.

Хобби В.А. Туманова были чтение и музыка, по преимуществу класси4

ческая; в спорте — байдарка. В состав байдарочников входили такие клас4

сики советской юридической науки, как З.М. Черниловский, А.А. Мишин,

В.П. Казимирчук, П.А. Лупинская, В.И. Никитинский, Г.М. Миньковский…
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ККооввллеерр  ААннааттооллиийй  ИИввааннооввиичч,,  
доктор юридических наук, профессор, член�корреспондент
Межнародной академии сравнительного права, 
судья Европейского суда по правам человека

ВВ..АА..  ТТууммаанноовв  ии  ссррааввннииттееллььннооее  ппррааввооввееддееннииее

Писать о Владимире Александровиче в прошедшем времени тяжело.

Невольно вспоминаются слова М. Волошина: «Меня уж нет, я стал строка4

ми книги в руках твоих…».

Сколько помню наши с ним отношения — всегда был в его учениках и

ничуть не комплексую от этого. Еще студентом заполучил («достал» — по

терминологии того времени) вышедшую в его переводе в 1967 г. книгу

Р. Давида «Основные правовые системы современности», блестящий обра4

зец объективного научного исследования. Затем под его редакцией вышли

работы других выдающихся современных — прежде всего француз4

ских — правоведов М. Анселя, Ж. Веделя, Ж. Карбонье и других. В этом

проявилась поистине цивилизаторская миссия Владимира Александро4

вича: сквозь дебри кондового «классового подхода» донести до думающих

читателей иную логику научного познания. Даже его собственная книга о

буржуазной правовой идеологии была образцом глубокого объективного

исследования, высокого мастерства. Уже за одно это подвижничество мы

должны быть ему бесконечно благодарны. 

Мы познакомились лично в 1979 г. в горячие месяцы подготовки в Моск4

ве Всемирного конгресса Международной ассоциации политической

науки, основательно встряхнувшего в последние застойные годы нашу об4

щественную науку. Уже тогда, подводя итоги конгресса, он выдвинул

идею создания если не института, то центра сравнительного правоведе4

ния, но идея утонула в согласованиях. Но грянула «перестройка» и не

только науке, но и самой власти потребовались объективные знания о том,

как могут быть рационально обустроены государство и его институты.

В Институте государства и права АН СССР активно включились в напи4

сание бесчисленных справок (нередко в десятки страниц) сектор буржу4

азного государства и права, который возглавлял В.А. Туманов, сектор го

сударства и права развивающихся стран, возглавлявшийся В.Е. Чирки4

ным и группа зарубежной научной информации, которую по настоятель4

ным рекомендациям Владимира Александровича было поручено возгла4

вить мне. Помню, в конце 804х годов в нашем активе была уже подготовка

обоснований реформы избирательной системы, законов о свободе совести,

об общественных организациях, о политических партиях (последнее поч4

ти втайне — накануне отмены знаменитой статьи 6 Конституции о руко4

водящей роли КПСС…). С 1992 г. работа эта пошла в еще более быстром,

почти лихорадочном темпе: обновлялся практически весь массив законо4
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дательства, реформировалась система государственного управления. На4

учная экспертиза законопроектов и постановлений стала фактически обя4

зательной. Это был «звездный час» Института государства и права, время

его востребованности.

В мае4июне 1993 г. Указами Б.Н. Ельцина В.А. Туманов был включен в

оперативную группу по подготовке проекта Конституции Российской Фе4

дерации, а затем был назначен одним из представителей Президента на

Конституционном Совещании. Владимир Александрович привел с собой

на Совещание компактную, но весьма энергичную институтскую команду.

Работали мы нередко по 14–16 часов в день, часто бегая из Кремля в Ин4

ститут за справочным материалом. Тогда, в эти горячие дни, и решился

вопрос о создании Центра сравнительного правоведения на основе слия4

ния трех указанных выше подразделений.

Но работать в Центре Владимиру Александровичу не пришлось. Шок

от октябрьских событий 1993 г. был столь велик, что он принял решение

согласиться на предложение С.В. Шахрая избираться в Государственную

Думу по списку Партии российского единства и согласия (ПРЕС). В.А. Ту4

манов шел «во власть» как на войну: на прощальных посиделках в Инсти4

туте он сказал, что еще Платон выступал за «правление знающих»… В Го4

сударственной Думе он был, пожалуй, самым компетентным депутатом в

сфере законопроектной деятельности, включая проект закона о новом

Конституционном Суде. Дальнейшее известно: он был избран судьей об4

новленного Конституционного Суда, а затем судьи тайным голосованием

избрали его своим председателем. 

Судьба созданного Владимиром Александровичем Центра сравнитель4

ного правоведения (руководство которым с соблюдением всех процедур

академической демократии было доверено мне) во многом определялась за4

дачами научного обобщения с точки зрения мирового опыта вставших перед

постсоветским обществом проблем, прежде всего проблем строительства

новой политической и судебной системы. То, что в Центре сгруппировалась

целая когорта блестящих специалистов, позволило нам за несколько лет

выпустить фундаментальные труды по сравнительному конституционному

праву, по институту президента в современном мире, по парламентаризму,

по статусу политических партий, по федерализму. В.А. Туманов участвовал

в обсуждении всех этих работ (оставаясь сотрудником Центра на общест4

венных началах), сетуя на невозможность из4за нехватки времени писать

самостоятельные разделы. Но он щедро делился источниками, помогая с за4

казами нужной литературы, успевая прочитать практически все, написан4

ное нами — и даже отредактировать некоторые пассажи с присущей толь4

ко ему феноменальной способностью видеть натяжки, слабые места, факти4

ческие неточности. Мне как руководителю приходилось нередко маневри4

ровать между жесткой взыскательностью мэтра и самолюбием ученых с

мировым именем. Как сейчас помню одну из таких ситуаций: «Толя, — го4
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ворил В.А. — скажи N., что он написал халтуру. — Нет, Владимир Алексан4

дрович, не могу, он обидится. — Тогда я сам ему позвоню…». Через неделю

получаю совсем иной текст, маленький шедевр… 

Вспоминаю наше последнее с ним сидение на московской кухне в дека4

бре 2010 г. Он подписывает мне том недавно вышедших избранных трудов.

«Если б ты знал, как мне стыдно за некоторые свои прежние работы…».

В этой жесткой, иногда казавшейся жестокой, требовательности как к

себе, так и к другим, была какая4то гегелевская выверенность категорий и

понятий, доходившая до фанатизма дисциплина ума, а главное — стрем4

ление быть честным по отношению к Истине. 

Созданный В.А. Тумановым Центр сравнительного правоведения впос4

ледствии претерпел несколько реорганизаций, но созданное им научное

направление осталось. Выходят фундаментальные труды и переводы, за4

щищаются диссертации, читаются спецкурсы. В работе Международной

академии сравнительного права, членом которой состоял В.А. Туманов,

участвуют сейчас специалисты из постсоветских государств.

Не хочется заострять мысль на невосполнимой потере для научного и

правового сообщества в лице В.А. Туманова. Он останется в нашей памяти

как эталон европейской правовой культуры, как подлинный новатор в об4

ласти теории права, а прежде всего — сравнительного правоведения. 

ККооззююббрраа  ММииккооллаа  ІІввааннооввиичч,,  
доктор юридичних наук, професор, 
член�кореспондент НАПрН України, 
завідувач кафедри державно�правових дисциплін 
Національного університету «Києво�Могилянська академія», 
суддя Конституційного Суду України у відставці 

ССппооггааддии  ппрроо  ВВооллооддииммиирраа  ТТууммаанноовваа  

Смерть Володимира Олександровича Туманова — це не лише величез4

на втрата для юридичної науки взагалі та загальної теорії права і

порівняльного правознавства зокрема, заповнити яку буде надзвичайно

важко, а й непоправна втрата для всіх тих, хто знав його особисто і мав

змогу спілкуватися з ним в офіційній і в неофіційній обстановці.

Я мав таку приємність, будучи довгі роки близько знайомим з Володи4

миром Олександровичем і як з видатним вченим, і як з людиною. 

Очно познайомились ми, наскільки я пам’ятаю, на захисті кандидатсь4

кої дисертації нині покійного В.П. Марчука, присвяченій соціологічній

концепції права Євгена Ерліха, де мені, тоді відносно молодому кандидату

наук, пощастило виступати офіційним опонентом разом з В.О. Тумановим.
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З його науковими працями я ознайомився, звичайно, значно раніше. В той

час вони були присвячені переважно критичному аналізу буржуазної

правової ідеології — тематиці, яка в умовах тогочасних реалій досліджу4

валася не без ідеологічного впливу. Проте, навіть певні ідеологічні на4

шарування не завадили Володимиру Олександровичу проявитися як

вченому з надзвичайно широким мисленням. Він дивився на проблеми

глобально, аналізував їх глибоко і обґрунтовував свої позиції переконли4

во, абсолютно не сприймаючи поверхового критиканства, властивого бага4

тьом тодішнім спеціалістам у галузі «буржуазного» правознавства і дер4

жавознавства. Ця риса Володимира Олександровича як ученого була про4

демонстрована також на захисті дисертації В.П. Марчука. Пригадую, що

йому добре дісталося від В.О. Туманова за часом надмірно критичний па4

фос в оцінці концепції Є. Ерліха, яка, як відомо, мала не тільки мінуси, а й

чимало плюсів, з огляду на що популярною залишається, зокрема серед

вітчизняних правознавців, і сьогодні.

Багатьом нашим сучасникам, надмірно захопленим модерними і пост4

модерними ідеями, критичного погляду В.О. Туманова явно бракує. 

За всієї ґрунтовності досліджуваних складних проблем висвітлював він

їх завжди дохідливо, доступно і просто. Це також безперечне свідчення

інтелекту і ерудиції Володимира Олександровича.

За довгі роки знайомства з В.О. Тумановим мені неодноразово доводи4

лося слухати його виступи не тільки на наукових конференціях, а й на за4

хистах докторських дисертацій як у Москві, де я за рекомендацією Воло4

димира Олександровича виступав опонентом, так і в Києві, де опонентом

за моєю рекомендацією виступав він. В моїй пам’яті назавжди залишить4

ся аналіз ним дисертаційних робіт не просто з позицій формальних вимог

ВАК, а глибокі розмірковування з приводу питань, розглянутих у дисер4

тації. Як за змістом, так і за формою це були блискучі виступи. І я багато

почерпнув з них для себе. Намагаюсь слідувати «майстер класу» Володи4

мира Олександровича донині, хоч зрівнятися з ним, безперечно, важко.

Не можу не відзначити також тісних зв’язків його наукових досліджень

з практикою. Звичайно, багато у цьому плані дала його робота в Консти4

туційному Суді РФ на посаді його голови, а також суддею Європейського

Суду з прав людини від РФ. Проте навіть у ті часи, коли В.О. Туманов ще

не долучився до безпосередньої практичної діяльності, він завжди нама4

гався показати, що навіть висока теорія має в кінцевому підсумку «працю4

вати на практику». І це йому блискуче вдавалося.

Не можу не згадати добрим словом Володимира Олександровича не ли4

ше як вченого, а й як людину. Наше неформальне спілкування у Москві,

особливо у підмосковному Звенигороді, де часто проводилися наукові кон4

ференції, та в Києві, зокрема у мене на квартирі та на квартирі проф.

В.К. Забігайло (на жаль, також вже покійного) дало змогу глибше пізнати

В.О. Туманова як добру, чуйну і порядну людину. Людину, якій притаман4
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ний мистецький смак, тонкий гумор, вишуканий етикет і високі моральні

якості.

Своєю тактовністю, ерудованістю, доступністю він приваблював мо4

лодь, для якої спілкування з Володимиром Олександровичем завжди було

подією.

Протягом останніх двох десятиліть спілкувалися ми рідко. Цьому не

сприяли не тільки зміни, які відбулися на пострадянському просторі після

розвалу СРСР, а й надто напружений ритм життя, тривале перебування

В.О. Туманова за межами РФ, зокрема у Страсбурзькому Суді.

Добре пам’ятаю нашу останню зустріч з Володимиром Олександрови4

чем. Це було в Інституті зарубіжного публічного права і міжнародного пра4

ва імені Макса Планка в м. Гейдельберзі (ФРН). Зустріч для мене була ви4

падковою. Я не знав, що Володимир Олександрович перебував у цей час у

тривалому науковому відрядженні в Інституті. Думаю, що він не знав і про

моє короткочасне перебування там. Зустрілися ми у вестибулі приміщення

Інституту. За старим слов’янським звичаєм обнялися, чим викликали зди4

вування у працівників Інституту, які спостерігали за нашою зустріччю. Не

надто обізнані у відносинах між Росією і Україною (вони видавалися їм на

той час далеко не безхмарними), працівники Інституту були дещо шоко4

вані, як потім з’ясувалося, нашим щирим і теплим вітанням. Після зустрічі

ми зайшли до університетського готелю, де мешкав Володимир Олександ4

рович разом з дружиною, поспілкувалися за чаркою віскі, якому він з віком

почав віддавати перевагу перед іншими міцними напоями, потім довго хо4

дили тихими і затишними вулицями Гейдельберга, завершивши нашу про4

гулянку в одному з невеличких ресторанів.

Згадували наших колег — російських і українських (живих і тих, хто

відійшов у інший світ), говорили про наукові проблеми, про перспективи

можливих спільних наукових досліджень (свого часу такі дослідження

мали місце), про плани наступних зустрічей у Києві.

Володимир Олександрович завжди з великою симпатією ставився до

України, любив приїздити до Києва, блукати разом з нами — його молод4

шими колегами по київських вулицях (особливо Андріївським узвозом),

виїздити на мальовничі околиці міста. Я обіцяв надати йому можливість

побувати в Києві в черговий раз, запросивши його на наукову конфе4

ренцію чи на опонування.

На жаль, плани не збулися. На заваді ставали то чергові закордонні

відрядження Володимира Олександровича, то стан його здоров’я, то ще

якісь перепони.

Очевидно, не судилося. Шкода, що доводиться прощатися з Володими4

ром Олександровичем у такий спосіб. Та все ж завершу свої короткі спо4

гади традиційно християнським: хай земля буде йому пухом.

Пам’ять про нього як талановитого вченого, мудру і благородну людину

назавжди залишиться у серцях всіх тих, хто його знав.
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РРааббііннооввиичч  ППееттрроо  ММооййссееййооввиичч,,
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри теорії та філософії права 
Львівського національного університету імені Івана Франка

ММееттрр  ппррааввооззннааввччооїї  ннааууккии  

((ппаамм’’яяттии  ппррооффеессоорраа  ВВ..ОО..  ТТууммаанноовваа))

З особистістю Володимира Олександровича Туманова у мене пов’язані,

так чи інакше, роки моєї наукової та викладацької молодості. Саме тоді у

другій половині 60–704х роках минулого століття мені доводилось слуха4

ти його виступи на наукових конференціях, особисто познайомитись з ним.

Та найбільший вплив на мене, як на початківця4науковця з теорії пра4

ва, справили у той час його книги, присвячені критичному аналізу

західноєвропейських («буржуазних») наукових правових шкіл. Саме тоді

Володимир Олександрович, спираючись на досконале знання декількох

європейських мов (що тоді було рідкістю серед вітчизняних теоретиків

права) піддав ґрунтовному дослідженню не тільки зміст означених по4

глядів, але й — що було найважливішим! — їх соціальну значимість. Особ4

ливо цим відзначалась його «докторська» монографія (1971 р.).

Не буде перебільшенням сказати, що згадана робота послугувала для

мене методологічним посібником, свого роду керівництвом з соціально4

змістовного «діагностування» різноманітних правових теорій, концепцій

(у тому числі — у пострадянський період — й марксистських).

Якщо я й тепер схильний стверджувати, що більшість сучасних

західних філософів та теоретиків права ухиляються від розкриття реаль4

ної соціальної сутності праводержавних явищ, то в основі цього тверджен4

ня лежить саме той підхід, який я сприйняв значною мірою зі згаданих

праць Володимира Олександровича. Та й, дозволю собі сказати, що і сьо4

годні ані в Україні, ані в Росії нічого більш ґрунтовного в оцінці соціальної

значущості основних західноєвропейських науково4правових течій пер4

шої половини ХХ ст., ніж це було зроблено у згаданій монографії профе4

сора В.О. Туманова, на жаль, немає.

Інша лінія творчості Володимира Олександровича пов’язана з резуль4

татами його роботи суддею Європейського суду з прав людини (від Росії).

Свої враження і висновки стосовно діяльності цього унікального міждер4

жавного органу знайшли яскраве відображення в окремій монографії

2001 р.). Вона насичена нетривіальними, свіжими на той час, суто авторсь4

кими спостереженнями й оцінками, які дозволяли значно розширити уяв4

лення про природу і значення практики Страсбурзького суду. Оскільки я

вже у той час безпосередньо займався (у рамках Львівської лабораторії

прав людини Академії правових наук України) дослідженням цієї практи4
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ки, то в останній книзі Володимира Олександровича знайшов для себе чи4

мало нового і корисного…

Ось чому я й сьогодні у глибині «наукової душі» зберігаю почуття щи4

рої вдячності високоповажному метру методології загальнотеоретичного і

філософського правознавства — професору Володимиру Олександровичу

Туманову за його колосальний внесок у розвиток цієї науки.
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ВВооллоошшиинн  ЮЮрріійй  ООллееккссііййооввиичч,,  
доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права 
Маріупольського державного університету 

ММооддееллььннаа  ппррааввооттввооррччііссттьь  ттаа  ггааррммооннііззааццііяя  

уу  ккооммппллееккссіі  ззаассооббіівв  ззббллиижжеенннняя  ппррааввооввиихх  ссииссттеемм  

вв  ууммоовваахх  ммііжжддеерржжааввннооїї  ііннттееггррааццііїї::  

ппооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввиийй  аассппеекктт

Досліджуються модельна правотворчість та правова гармонізація в умовах
міждержавної інтеграції. Дається порівняльно4правовий аналіз цих процесів.
Виокремлюються критерії співвідношення категорій «правова уніфікація» та
«модельна правотворчість». Особлива увага приділяється природі модельного
закону як важливого засобу правової гармонізації. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  правова уніфікація, модельна правотворчість, гармонізація,
міждержавна інтеграція. 

У науці міжнародного та конституційного права комплексного

дослідження набули категорії уніфікації, трансформації, апроксимації як

правові засоби зближення правових систем в умовах міждержавної інтег4

рації. Набагато рідше предметом розгляду стають випадки вироблення од4

номанітних норм за допомогою спеціально підготовлених моделей. Втім

різні модельні нормативні акти використовуються досить широко при

здійсненні правової інтеграції і в міжнародному, і в національному праві.

У цьому зв’язку варто зазначити, що на пострадянському правовому про4

сторі у практиці правотворчої роботи органів міждержавних інтег4

раційних об’єднань останнім часом приділяється значна увага модельним

нормативно4правовим актам. Незважаючи на те, що існують різні

дефініції таких джерел — типовий (модельний) законодавчий акт [12], ти4

повий проект [5], нормативний правовий акт [16] — дані джерела стали

предметом не тільки наукових дискусій, а й широко використовуються у

законотворчій роботі органів влади держав СНД. Можна погодитися з

думкою Б.Н. Лапіна, що Міжпарламентська Асамблея накопичила той

досвід, що не має аналогів у практиці міжнародних співтовариств, досвід
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створення модельних законів, використовуваних парламентами СНД для

уніфікації і розвитку різних галузей внутрішнього права своїх держав.

Нею прийнято й рекомендовано для використання понад 100 типових нор4

мативно4правових актів [10, c. 22]. 

Слід зазначити, у науковому обігу з’явилися поняття міжнародної мо4

дельної норми та модельної нормотворчості [4, c. 2]. У вітчизняній доктрині

конституційного права під модельним законом (нормативно4правовим ак4

том) розуміють законодавчий акт рекомендаційного характеру, що

містить типові норми і дає нормативну орієнтацію для певної кількості

національних законодавців [8, c. 284]. Також у науковій літературі зазна4

чається, що під міжнародною модельною нормою визначають норму, яка

зобов’язує державу або інші суб’єкти розробити та прийняти правовий

акт або окремі норми (міжнародні чи внутрішньодержавні) відповідно до

змісту. Модельна правотворчість при цьому виступає частиною міжнарод4

ної правової уніфікації, котра розуміється як правотворчий процес, спря4

мований на створення єдиних або одноманітних правових норм не тільки з

метою усунення суперечностей та відмінностей між національними право4

вими системами чи між міжнародно4правовими нормами, але й з метою

створення нових норм, які заповнюють прогалини у регулюванні

відповідних питань. При цьому Ю.С. Безбородов при співвідношенні кате4

горій «правова уніфікація» та «модельна правотворчість» виокремлює на4

ступні критерії. Так, результатом уніфікації є уніфікований акт, що міс4

тить уніфіковані норми, а результатом модельної правотворчості висту4

пає уніфікований акт, який містить модельні норми, на основі яких ство4

рюється уніфікований акт, що закріплює уніфіковані норми. Таким чином,

на думку науковця, модельна правотворчість є першою стадією у процесі

правової уніфікації — міжнародно4правової чи внутрішньодержавної [4,

c. 5]. 

Більш широкого використання як у науковій літературі [2; 3; 4], так і на

законодавчому рівні набули модельні закони, які розглядаються як важ4

ливий засіб гармонізації. Крім того, Ю.О. Тихомиров у якості особливої

форми модельних актів називає доктринальні законопроекти, підготов4

лені науковцями та їх колективами, окремими спеціалістами [15, c. 88]. 

Нормативне визначення модельного закону (рекомендаційного законо4

давчого акту) подається у ст. 15 Регламенту Міжпарламентської Асамблеї

СНД. Там під ним розуміється зразковий законодавчий акт, що прий4

мається Асамблеєю з метою орієнтування погодженої законодавчої діяль4

ності сторін Угоди, тобто в широкому розумінні з метою узгодження пра4

вової політики та зближення законодавства. Структура модельного зако4

ну складається із систематизованих норм, що покликані регулювати

відповідну галузь суспільних відносин, та загальних принципів, базових

засад, основних умов. У свою чергу, Ю.О. Тихомиров у якості різновидів
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модельних актів називає загальні принципи, основні засади, зразковий за4

кон, модель кодексу, основні умови, основні положення [14]. 

Нині певної популярності набула практика розробки модельних (типо4

вих) міжнародних договорів. При розгляді питання про механізми

здійснення правової інтеграції (уніфікації й гармонізації) нерідко наголо4

шується, що укладання міжнародних конвенцій і прийняття модельних

законів є головними та ефективними засобами зближення правових сис4

тем [1, c. 193]. Більше того, деякі фахівці вказують, що модельний закон як

засіб створення одноманітного права має навіть певні переваг перед таким

інструментом гармонізації права, як міжнародний договір. Ці переваги, на

думку О.П. Коровіної, обумовлені тим, що використання модельного зако4

ну дає можливість виробити норми якісно нові, досконаліші, враховуючи

специфіку сучасних відносин, оскільки держава, приймаючи їх, має право

частково їх видозмінювати, адаптувати до особливостей своєї правової си4

стеми, скасувати в односторонньому порядку, якщо вони виявляються ма4

лоефективними. До того ж процес створення модельних законів, процеду4

ра ухвалення і зміни створених на їх основі норм національного права на4

багато простіші та вимагають менших витрат часу і сил, ніж при розробці

міжнародної конвенції. Все це, на думку О.П. Коровіної, робить модельний

закон інструментом гнучкішим і легшим для створення одноманітних

норм, ніж міжнародний договір, а механізму правової інтеграції на основі

модельного закону додає меншою мірою зобов’язальний характер [9, c. 41].

На думку В.Г. Вишнякова, модельний акт є типовим зразком норматив4

но4правового регулювання конкретної сфери суспільних відносин, як при4

близний акт, що орієнтує національного законодавця у правотворчій

діяльності, і як цілеспрямований вплив наднаціонального органу на

національну законотворчу практику держав4учасниць міждержавного

об’єднання дає змогу забезпечити спільність концептуальних підходів та

детальну узгодженість розвитку національних законодавчих систем дер4

жав4членів [13, c. 50]. 

Слід зазначити, що модельний закон як спосіб створення одноманітно4

го правового регулювання використовувався ще наприкінці XIX ст. у

формі конвенцій [9, c. 41]. Практика розробки відповідних конвенцій су4

проводжувалася одноманітним законом та не отримала значного поши4

рення. Однак у середині XX ст. було підготовлено кілька міжнародних

конвенцій, що супроводжувалися одноманітними законами. Нині модельні

закони приймаються як на універсальному, так і на регіональному рівні.

У ЄС на регіональному рівні можна зазначити закон, який додається до

договору і який став засобом гармонізації в інтеграційному єврорегіоні

Бенілюкс [17; 18]. Також можна зазначити Модельний цивільний кодекс,

що використовувався при розробці національних цивільних кодексів

країн СНД, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж, прий4

нятий резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1985 р. 
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Модельні акти, як правило, розробляються міжнародними ор4

ганізаціями, рідше державами і потім пропонуються законодавчим орга4

нам різних країн як зразок, на базі якого може бути прийнятий той або

інший правовий документ [15, c. 88]. Проте в більшості випадків жодна

держава не зв’язана апріорі зобов’язаннями використовувати цю модель.

Виняток становлять лише випадки, коли ухвалення внутрішньодержав4

ного правового акту на основі моделі є статутним обов’язком держави —

члена міжнародного інтеграційного об’єднання (міжнародної організації).

Іншої, негативної, думки про зближення національного законодавства

на основі модельних актів додержується французький вчений Р. Давид.

Він зазначав, що суттєвими недоліками модельної законотворчості є, по4

перше, можливість внесення в модель виправлень (що є цілком природним

для будь4якої законодавчої процедури), по4друге, небезпека того, що дер4

жава згодом внесе зміни до прийнятого національного акту або взагалі від

нього відмовиться. Все це, на думку Р. Давида, не може забезпечити бажа4

ної одноманітності правового регулювання, і тому модельна законо4

творчість має лише теоретичну цінність.

Узагальнюючи аналіз правової природи модельного закону, варто на4

вести думку С.В. Бахіна про те, що принципова обставина щодо зближен4

ня правових систем держав на основі модельних актів полягає в тому, що

при цьому здійснюється не уніфікація, тобто створення єдиних правових

норм, які б діяли у всіх державах, що використовують даний акт, а гар4

монізація права, тобто створення схожих норм національного права. Те,

що в результаті використання моделей створюється не єдине право, а

схожі акти (або норми) національних правових систем, істотно впливає на

механізми функціонування, тлумачення і застосування таких норм [2; 19,

p. 81].

Тому вважаємо, що гармонізація національного законодавства на основі

модельних законів є менш ефективною процедурою в тих випадках, коли

відмінності між системами права держав такі істотні, що їх ліквідувати

можна лише поступово. Інший випадок, коли використання модельних

актів вважається продуктивним засобом: в державах ще відсутні певні

відносини правового регулювання, а використання модельного акту одра4

зу ж дозволяє сформувати відповідні національні акти у різних правових

системах.

Продовжуючи аналіз процесів гармонізації, не можна оминути певний

досвід європейської міждержавної інтеграції. Адже найбільший резуль4

тат та ефективність гармонізація дає у формуванні Європейського Союзу.

Як слушно зазначає Н.Г. Дороніна, законодавча діяльність органів Союзу,

спрямована на гармонізацію права, дала найвищий ступінь інтеграції [6, c.

58].

Європейські юристи розглядають формування та розвиток категорії

«гармонізація права» переважно крізь призму процесів міждержавної
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інтеграції. Німецький дослідник Х. Штайн зазначав, що усунення

відмінностей між нормами національного права держав4членів ЄС

здійснюється через механізм їх зближення, або апроксимацію. Під цим

процесом розуміється досягнення певного рівня єдності у законодавстві,

або досягається так званий «коридор вагань», за допомогою якого зада4

ються загальні параметри нормативно4правових актів органами держави.

Схоже визначення дає Ханссон: «Координація дій при здійсненні еко4

номічної політики й заходів щодо зменшення відмінностей при їх

здійсненні» [21, p. 45]. На думку Д. Ісаєва, у цих визначеннях робиться на4

голос не тільки на гармонізації матеріальних норм, а й гармонізації право4

застосовної практики [7].

Однак, на нашу думку, міждержавні правові інтеграційні процеси, в

рамках ЄС насамперед, матимуть комплексний і універсальний характер.

Це означає, що процесу гармонізації піддаються певною мірою всі основні

галузі національного права держав4членів. При цьому, окрім так званих

«матеріальних норм» окремих галузей, інтеграційні процеси охоплюють

нині й процесуальні аспекти правового регулювання. Проте можна конста4

тувати: окремі галузі права вже піддалися успішній гармонізації, в

результаті чого з’явилося ухвалення цілого комплексу регламентів і ди4

ректив у ЄС, але залишається чимало проблем, пов’язаних, зокрема, з

«гальмуванням» інтеграційного процесу в деяких сферах функціонування

самого ЄС.

Слід зазначити, що завдяки комплексним процесам гармонізації стало

можливим створення загального, а згодом і єдиного ринку в межах ЄС. Цей

метод отримав законодавче закріплення як у договорі про Європейське

співтовариство, так і в договорі про створення Європейського Союзу (Ма4

астрихтський договір 1992 р.). Крім того, Маастрихтський договір закріпив

гармонізацію і щодо певних загальних дій держав4членів ЄС у сфері пра4

восуддя та внутрішніх справ. Зокрема, ст. 29 Договору закріплює гар4

монізацію положень кримінального права держав4членів ЄС як один зі

шляхів досягнення високого рівня безпеки їх громадян. Ст. 31 Договору

встановлює необхідний мінімум правового регулювання кримінально4пра4

вових відносин на рівні Євросоюзу [11].

До нормативно4правових актів ЄС належать: 1) регламент; 2) директи4

ва; 3) рамкове рішення. Подібна класифікація джерел вторинного ко4

мунітарного права закріплюється в Договорі про заснування ЄС (ст. 249).

Вказаний перелік нормативно4правових актів не є вичерпним.

Основним нормативно4правовим актом, який гармонізує законодавство

в цій сфері, виявилося рамкове рішення (ст. 34 (2) b). На відміну від дирек4

тив рамкові рішення не мають прямої дії у праві держав4членів ЄС. Однак

у решті аспектів вони аналогічні директивам, є обов’язковими для держав

щодо кінцевого результату гармонізації, водночас вони дають можливість

вибору засобів її досягнення. Так, директива відрізняється від регламенту
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тим, що має обов’язкову силу тільки для тієї держави (або групи держав),

якій вона адресована, і лише щодо того результату, на досягнення якого

вона спрямована Форми і способи реалізації правових положень,

закріплених в директиві, визначаються самою державою4дестінатором

директивного правоположення. Останнім часом спостерігається тенденція

до розширення дії директивного регулювання на ширше коло держав4

членів ЄС, перетворюючи директиву на універсальний інструмент євро4

пейської політико4правової інтеграції. Більше того, директива має реаль4

ний потенціал дії на внутрішньодержавне право країн4членів Союзу. Як і

регламенти, директиви приймаються виключно в рамках «першої опори»

ЄС, тобто в рамках Європейських співтовариств. Директива є актом гар4

монізації законодавства держав4членів ЄС. Директиві, як правило, пови4

нен кореспондувати акт національного законодавства, що імплементує її

положення. У самій же директиві встановлюється певний термін для

здійснення імплементації.

Також гармонізаційним актом у праві ЄС стала конвенція. Вона прий4

мається Радою ЄС та імплементується в право держав4членів згідно з їх

конституційними процедурами (ст. 34 (2) d).

Звертаючись до нормативного закріплення поняття гармонізації, не4

обхідно зазначити, що в праві Європейських Співтовариств використову4

ються різноманітні терміни для позначення процесів зближення норм

національного та європейського права. Так, Договір, який засновує Євро4

пейське Співтовариство, містить поняття «апроксимація» (ст. 3, 94, 136) та

«гармонізація» (ст. 93, 129, 149, 150 і 174).

Аналіз досвіду імплементації права ЄС у національне право держав4

членів, проведений Д. Ісаєвим, показує, що відмінностей між цими понят4

тями нема. Проте термін «гармонізація» застосовується юристами ЄС з

метою відображення всіх процесів створення гомогенного правового сере4

довища в межах європейських інтеграційних об’єднань. Оскільки гар4

монізація не вимагає від держав4членів прийняття однакових законів, у

ЄС застосовуються три підходи, засновані на поєднанні норм декількох

правових систем, використанні норм окремої правової системи, а також

впровадженні нових норм для права держав4членів ЄС. З часу створення

Європейських Співтовариств гармонізація здійснюється переважно на ос4

нові третього підходу, шляхом впровадження нових норм для права дер4

жав4членів ЄС, через прийняття директив — основних правових актів

гармонізаційного будівництва [7]. 

У науці європейського права цей феномен отримав назву моделі повної

гармонізації. З часом ця модель була замінена на відносно нову в праві ЄС

модель — мінімальної гармонізації. У доктрині європейського права цей

підхід до гармонізації також відомий як метод створення гармонізованих

технічних стандартів. Швидкий розвиток нових технологій призводив до

появи нових технічних бар’єрів на шляху вільного переміщення товарів та
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послуг. Часто цей фактор використовувався окремими державами ЄС для

захисту інтересів власних виробників, що порушувало конкуренцію на за4

гальному ринку. Встановлення мінімальних стандартів давало змогу

вирішити ці проблеми. Гармонізація законодавства стала здійснюватися

тільки щодо нормативів та вимог, які стосуються безпеки та охорони здо4

ров’я, інтересів та прав користувачів. Так були розроблені загальні вимо4

ги щодо вибухових речовин, телекомунікаційного обладнання, будівель4

них матеріалів, іграшок та продукції машинобудування. Відповідність

продуктів гармонізованим стандартам перевіряється Європейським

Комітетом зі стандартизації та Європейським Комітетом з електро4

технічної стандартизації. Після проходження відповідної сертифікації го4

това продукція маркується абревіатурою «СЄ» і може продаватися в усіх

державах4членах ЄС. При цьому мінімальна гармонізація дає можливість

державам4членам застосовувати більш високі стандарти на своїй тери4

торії за умови, що така практика не повинна створювати бар’єрів для

імпорту товарів та послуг, які відповідають мінімальним стандартам [20, p.

31].

Порівняно з моделлю повної гармонізації встановлення мінімальних

стандартів не перешкоджає науково4технічному розвиткові, адже при

визначенні основних напрямів гармонізації у таких сферах, як соціальний

захист, інтереси та права користувачів, екологічні нормативи, у затверд4

жені стандарти закладається можливість їх зміни з урахуванням нових

наукових здобутків.

Поява в праві ЄС різних моделей гармонізації свідчить, по4перше, про

його динамічний розвиток, постійний процес гармонізації, пошук її нових

форм та методів, що отримує закріплення в первинному та вторинному

праві ЄС. Крім того, тлумачення нормативних актів гармонізаційного ха4

рактеру Судом ЄС дало можливість виробити основні принципи гар4

монізації: транспарентність, взаємну довіру, контроль країни походження

товару, єдине ліцензування.

Суттєвим фактором процесів гармонізації в ЄС стала діяльність Суду

ЄС, який у своїх рішеннях по справах, пов’язаних із здійсненням загаль4

них принципів і стандартів у рамках Європейських співтовариств, фак4

тично і юридично «вивів» багато сфер правового регулювання зі сфери

внутрішньодержавного регулювання на орбіту комунітарного порядку,

використовуючи при цьому в окремих випадках елементи наднаціональ4

ності в його компетенції і загальнообов’язковість рішень Суду ЄС.

Це приводить нас до висновку про наявність нормотворчих засад, що

визначають специфіку компетенції Суду ЄС у сфері гармонізації. Крім то4

го, практика Суду ЄС багато в чому визначила вибір конкретних напрямів,

форм і способів гармонізації права держав4членів з правом Європейсько4

го Союзу.
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Значну роль у процесах гармонізації права держав4членів ЄС відіграла

та продовжує відігравати діяльність Європейської комісії, яка згідно з

Лісабонською угодою виконує функції Уряду ЄС. Саме цим інститутом бу4

ли визначені конкретні сфери, механізми і способи комунітаризації в ЄС.

Вказана діяльність насамперед пов’язана з ухваленням Європейською

комісією документів, що визначили як шляхи подальшого вдосконалення

зближення національного законодавства країн4членів ЄС у відповідних

сферах, так і перспективи запровадження єдиних інструментів правового

регулювання в рамках усього інтеграційного об’єднання.

У процесі дослідження засобів інтернаціоналізації національних право4

порядків та правової інтеграції особливе місце займає створення ор4

ганізаційно4правового механізму гармонізації законодавства. Саме ство4

рення такого механізму гармонізації законодавства фактично є головною

теоретичною та практичною проблемою функціонування ЄС, адже

здійснення ефективної міждержавної інтеграції залежатиме від нього.

Водночас не можна стверджувати, що склалася єдина, універсальна схе4

ма гармонізації національного права держав Європи. Самі механізми

варіюються в різних державах, функціонують з урахуванням особливос4

тей політичної та правової систем, специфіки історичного розвитку кож4

ного народу і статусу відповідної держави.
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Волошин Ю.А. Модельное правотворчество и гармонизация в комплексе
средств сближения правовых систем в условиях межгосударственной интег7
рации: сравнительно7правовой аспект [на украинском языке]

Исследуются модельное правотворчество и правовая гармонизация в усло4
виях межгосударственной интеграции. Дается сравнительно4правовой анализ
этих процессов. Выделяются критерии соотношения категорий «правовая уни4
фикация» и «модельное правотворчество». Особое внимание уделяется природе
модельного закона как важного средства правовой гармонизации.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовая унификация, модельное правотворчество, гармо4
низация, межгосударственная интеграция.

Yuriy Voloshin. Model lawmaking and harmonization in the complex of
means of legal systems approximation in the conditions of interstate integration:
comparative law aspects [in Ukrainian]

The article investigates model lawmaking and legal harmonization in the condi4
tions of interstate integration. The comparative legal analysis of these processes is
provided. It allocates criteria of correlation of categories «legal unification» and
«model lawmaking». Particular attention is paid to the nature of the model law as
an important mean of legal harmonization. 

KKeeyy  wwoorrddss:: legal unification, model lawmaking, harmonization, interstate inte4
gration.
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ССааппаарроовваа  ААннаассттаассііяя  ООллееккссааннддррііввннаа,,  
викладач кафедри теорії та історії держави і права 
Юридичного інституту 
Київського міжнародного університету

ППііддххіідд  ппррааввооввиихх  ттррааннссппллааннттааннттіівв::  

ппоонняяттттяя  іі  ззннааччеенннняя  ддлляя  ссууччаассннооггоо  

ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

Розглядаються поняття і значення підходу правових трансплантантів для
розвитку порівняльного правознавства. Вказуються деякі проблеми застосу4
вання ідеї правової трансплантації, що зумовлюють необхідність подальшого
вивчення підходу правових трансплантантів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: правовий трансплантант, порівняльне правознавство, запо4
зичення правових норм, глобалізація.

Сучасне порівняльне правознавство дає можливість осмислити правові

процеси, які відбуваються в світі, й зрозуміти сутність права зокрема. Од4

ним з таких яскравих явищ є процес трансплантації права.

Підходу правових трансплантантів у сучасному порівняльному право4

знавстві надається виключне значення для вивчення права, адже, на дум4

ку багатьох учених, саме він характеризується як здатністю проникнення

в сутність правової теорії, так і адаптацією цієї теорії до вимог сучасного

світу, який чимдалі стає більш глобалізованим [9, c. 299]. Це зрозуміло у

світлі поширених тверджень, що трансплантація, або поширення, пра4

ва — це і є процес правових змін в еру глобалізації. Саме цьому правовому

явищу приділяють значну увагу такі відомі вчені4компаративісти, як

А. Ватсон, П. Легранд, М. Гражде, М. Лангер та ін. Вчені, які займаються

правовими трансплантатами, намагаються зробити особистий внесок в

уточнення змісту вказаного поняття, і саме тому ми спостерігаємо жваву

дискусію навколо цього питання.

Термін «правовий трансплантант» був запроваджений в науку

порівняльного правознавства у 19704х роках шотландсько4американсь4

ким ученим Аланом Ватсоном, щоб вказати на переміщення норми чи си4

стеми права з однієї країни в іншу. Як зазначає А. Ватсон, «запозичення є

основним фактором правових змін, при цьому правові запозичення ото4

тожнюються з правовими трансплантатами» [14]. Під правовими транс4

плантантами розуміються одночасно як «спроби перенесення правових

норм та інститутів з одного середовища в інше» [9, c. 299], так і «правові

приписи, перенесені з однієї країни в іншу, від одних людей до інших» [13,

c. 264]. Тобто правова трансплантація вказує як на процес переміщення

правових норм, так і на наслідки такого переміщення.
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Як і багато інших попередніх методологічних схем, підхід правових

трансплантантів не уникнув «хвороби методологічної генералізації», тоб4

то фактичного ототожнення предметної сфери свого застосування з пред4

метними межами відповідної дисципліни. Причому алгоритмом такої гене4

ралізації було штучне звуження таких дисциплінарних меж. У випадку

підходу правових трансплантантів це виявилося у визначенні А. Ватсоном

в якості основної цінності порівняльного правознавства «введення до сфе4

ри дослідження проблем правових змін і взаємозв’язку права і

суспільства» [14].

Основним постулатом концепції А. Ватсона є те, що лише відхід від

дослідницької схеми «своє право — суспільство — іноземне право» дасть

змогу створити універсальну (наднаціональну і ненаціональну) конст4

рукцію пояснення правового розвитку і правових змін. На його думку, та4

кою конструкцією може бути лише схема «своє право — іноземне право»,

тобто та конструкція, яка не апелює до суспільства. Відповідно відношен4

ня права і суспільства перестає розглядатися як значуще для розуміння

правового розвитку, а отже, і для порівняльного правознавства.

Таким чином, підхід правових трансплантантів слід розглядати в ме4

жах дискусії про автономну природу права. Як зазначає М. Лангер,

А. Ватсон здійснює спробу демонстрації того, що право не є дзеркалом

культури суспільства, а змінюється внаслідок внутрішнього розвитку, для

якого трансплантація правових норм відіграє центральну роль» [10, c. 29].

В основу своєї аргументації А. Ватсон кладе очевидну, на його думку,

несумісність практики правових запозичень та існування тісного зв’язку

між правом і суспільством, в якому воно діє. Причиною цього, на нашу

думку, є глибоко вкорінена гіпотеза про відображення в правових запози4

ченнях універсальних властивостей права й правової теорії [5, c. 103]. Зо4

крема, він ставить запитання: «Якщо право в одній державі значною

мірою є результатом запозичень з іншої країни, то про який характерний

зв’язок між людьми і їхньою землею, з одного боку, і їхнім правом — з

іншого, можна вести мову?» [15, c. 98]. Із цієї суперечності робиться на4

ступний висновок: «Переважна більшість норм приватного права однако4

ва як удома, так і за кордоном, у широкому багатоманітті систем і

суспільств. Крім того, незалежність від трансплантації зазвичай вказує на

архаїчність правових норм і інститутів. Часте повторення запозичень і ви4

сокий коефіцієнт життєздатності правових норм означають, що правові

норми не дуже розроблені саме для цього окремого суспільства, в якому

вони нині діють» [15, c. 98].

Таким чином, сучасна картина світу — це постійне велике запозичення

норм. Мігруючий характер норм доводить, що ідея близьких взає4

мозв’язків між правом і суспільством помилкова. Зміни у праві не зале4

жать від жодних соціальних, історичних або культурних основ. Через це

справою правового порівняння є вивчення взаємовідносин між однією пра4
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вовою системою і її нормами з іншими. При такому вивченні компара4

тивіст повинен розглядати лише існування подібних норм, а не те, як ці

норми діють у суспільстві. Підсумком цього можуть бути слова П. Легран4

да: «Порівняльно4правові дослідження повинні бути дослідженнями пра4

вових трансплантантів, які самі мають стосуватися правових норм, що

розглядаються в ізоляції від суспільства» [12, c. 56].

Однак найбільш розгорнута панорама правової трансплантації дається

самим А. Ватсоном. Так, досліджуючи еволюцію норм приватного права в

країнах «цивільного права», він дійшов висновку: хоча основні соціальні,

економічні й політичні умови постійно змінюються, цілі галузі права, в ос4

новному через кодифікацію Юстиніана (Corpus Iuris Civilis), постійно

трансплантувалися з однієї країну в іншу, при цьому залишаючись

сутнісно незмінними [7, c. 415]. 

Іншим прикладом, яким А. Ватсон обґрунтовує можливість правової

трансплантації, є рання історія Французького цивільного кодексу в

Бельгії. Бельгія була приєднана до Франції у 1797 р., і тому Французький

цивільний кодекс автоматично вступив в силу після його оприлюднення у

1804 р. Коли французьке панування скінчилося, цей кодекс продовжував

залишатися правом Бельгії, хоча до його прийняття бельгійське цивільне

право було сферою численних місцевих звичаїв. Таке заміщення місцевих

звичаїв кодексом (причому не бельгійським за походженням, а французь4

ким) А. Ватсон вважає свідченням трансплантації. Крім цього, за його сло4

вами, прикладом трансплантації може вважатися те, що видатний

бельгійський юрист Е.Р.Н. Арнтц опублікував у Брюсселі в 1875 р., тобто

через багато років після поразки Наполеона, свій «Курс французького

цивільного права» (Cours de Droit Civil Fransais). Ця книга була адресова4

на бельгійському читачеві, однак містила посилання на нове французьке

законодавство. 1879 р. Арнтц опублікував друге видання, вже з посилан4

ням на все бельгійське і французьке законодавство, обґрунтовуючи це по4

пулярністю у Франції першого видання. Завершуючи свій виклад цих

фактів, А. Ватсон запитує: «Як все це могло б мати місце, якби правові

трансплантанти були б неможливими?» [14]. До цього можна додати, що,

наприклад, Ф.В. Тарановський серед прикладів безпосереднього запози4

чення позитивного правового матеріалу з одних країн в інші (тобто право4

вої трансплантації) насамперед називав саме французькі цивільний і тор4

говий кодекси, які стали предметом безпосереднього засвоєння для бага4

тьох західноєвропейських країн [6, c. 174]. 

Поняття правової трансплантації містить також онтологічне тверд4

ження про природу права, про те, чим воно є. Про це недвозначно говорить

А. Ватсон: «Вчення про правові трансплантати може розповісти нам бага4

то про природу права» [15, c. 98]. Актуалізація онтологічного виміру пра4

вової трансплантації обумовлюється необхідністю відповіді на питання:

що саме переміщується? Про що можна сказати, що воно однаково при4

2
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сутнє в різних правових системах, при цьому будучи не «рідним» для них,

а привнесеним ззовні, з іншого місця?

Як зазначає П. Легранд, відповіді на ці питання є обов’язковими, «не4

обхідно знайти герменевтичне значення, якщо компаративісти прагнуть

намалювати лінію, що поєднує правові феномени в різних країнах» [12,

c. 55]. Таке герменевтичне значення правової трансплантації виявляється

тотожним формалістському, позитивістському сприйняттю права: право4

ва трансплантація приводить до норм, ототожнюючи нормативне і право4

ве. Отже, «правові трансплантанти відсилають до руху норм з однієї

країни до іншої» [12, c. 55–56].

Усе це дає змогу дійти висновку, що основною змістовною складовою

ідеї правової трансплантації в порівняльному правознавстві є припущен4

ня, що при переміщенні з однієї правової системи в іншу норма зали4

шається тією самою, самототожною, не змінюючись у процесі та внаслідок

такого переміщення. На нашу думку, цим пояснюється принципова узгод4

женість правової трансплантації і формалістського розуміння права,

згідно з яким останнє зводиться до правових норм. Більше того, мігруючий

характер норми заперечує взаємозв’язок між правом і культурним кон4

текстом існування конкретного суспільства. Зміни в праві й правовий

розвиток у цілому виявляються незалежними від будь4якої соціальної,

історичної або культурної основи. 

Одним з основних висновків, який випливає з аналізу підходу «право4

вих трансплантантів», є те, що специфікація одноманітності права за до4

помогою вказівки на його трансплантацію може досягатися лише за умови

виключення історико4соціокультурного виміру з аналітичної структури

правових досліджень і обмеження сфери останніх лише тим, що вва4

жається правовим у межах самого підходу правових трансплантантів.

Такі виключення і обмеження вдало формулюються С.С. Алексєєвим як

вимога того, що «основою для правового розвитку кожної країни повинні

стати не тільки внутрішні правові цінності, а й правові цінності, котрі

сповідує людська спільнота в цілому» [1, c. 130]. Про це говорить і

М.М. Марченко: «Не слід забувати, що право — правові закони, правові

системи і правові сім’ї — існують не самі по собі, ізольовано у відриві від

інших — економічних, соціальних та інших систем. Вони виникають і

функціонують не інакше, як відображення їх субстанції і як своєрідна

юридична надбудова над даними системами» [4, c. 14].

Такий підхід засновується на припущенні, що запозичені закони не

підходять для відповідних місцевих умов, оскільки «правова традиція і пе4

реваги національних рішень однаковою мірою є перешкодою для успішно4

го перенесення» [8, c. 434], що «фактори, які заважають зближенню рома4

но4германського і англо4саксонського права, закорінені не тільки і не

стільки в правовій, скільки в економічній, соціально4політичній та інших
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сферах життя західного суспільства, а також у закладених у кожну з них

відповідних інтересах» [4, c. 14]. 

Отже, сутність критики універсалістського сприйняття права полягає

у визнанні тієї обставини, що порівняння подібного або аналогічного в

різних правових об’єктах ще не гарантує, що ці об’єкти будуть аналогічни4

ми за своєю природою, обґрунтувати яку без допомоги теоретико4правової

науки не можна [3, c. 293]. Найбільш цікавим є те, що наразі й досі немає

порівняльно4правового обґрунтування подібності правових інститутів

різних країн.

Основною проблемою метафори «правового трансплантанта» є те, що

вона виражає уявлення про те, що правові ідеї та інститути можуть про4

сто «вирізатися» з однієї правової системи і «вставлятися» в іншу. Підхід

правових трансплантантів залишає без уваги ту трансформацію, якої за4

знають правові ідеї та інститути, коли вони переміщуються між правови4

ми системами. Справа у тому, що навіть коли здійснюються спроби якомо4

га повнішої і цілковитої імітації правової ідеї зарубіжної правової систе4

ми, ця ідея, як про це говорить М. Лангер, «перетворюється структурами

мислення, особливостями інституційного і владного пристосування, систе4

мами заохочення тощо, які наявні в приймаючій правовій системі» [10,

c. 31]. 

Саме тому П. Легранд вказав на неможливість правових трансплан4

тантів. Смисл правової норми не визначається чи принаймні не повністю

визначається словами, за допомогою яких ця норма виражається, а визна4

чається контекстом мислення, тобто правовою системою, в якій ця норма

розміщується. Тому в будь4якому випадку смисл слів, які виражають пра4

вову норму, переміщену із системи А в систему Б, буде змінюватися, ад4

же не існує двох повністю тотожних контекстів мислення правових систем

[11, c. 111]. Про це говорить і М.А. Дамірлі: «Запозичення не залишається у

первісному вигляді, а трансформується під умови життя народу, який за4

позичує» [2, c. 70–71].

Йдеться лише про те, що правові запозичення не набувають форми і

змісту правової трансплантації, а отже, акцент необхідно перенести з пе4

реміщення норм як таких, оскільки таке переміщення неможливе, на

трансформацію правового смислу і змісту, обумовлену таким переміщен4

ням. При цьому, як зазначає М. Лангер, необхідно говорити не лише про

трансформацію правових норм, що переміщуються, а й про зміни в самій

правовій системі, в яку здійснюється переміщення [10, c. 32].

Підхід правових трансплантантів викликає заперечення і з інших

підстав. Зокрема, як про це говорить А. Ватсон, «фактори, що визначають,

яка система запозичується, часто не співвідносяться з потребами

суспільства, що запозичує. Спочатку система4донор може бути вибрана

через загальне визнання. Це стосується всього римського права, а також

англійського права, Цивільного кодексу Наполеона, німецького права, як
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показує його вплив на Японію і Грецію. Цей феномен вартий уваги і вик4

ликає у вчених думку, що рецепція правових систем є не питанням якості,

а питанням влади» [15, c. 98–99]. 

Тим більше, що «в одних випадках запозичення є не результатом

копіювання особливого тексту, а скоріше перенесення ідеї, в інших випад4

ках переклад іноземного тексту супроводжується його наступним по4

ліпшенням, що створює труднощі для ідентифікації оригіналу» [8, c. 435].

Таким чином, дослідження підходу правових трансплантантів є над4

звичайно актуальним, що зумовлено, зокрема, його внутрішньою супе4

речністю. Такі дослідження є перспективними для розвитку сучасного

порівняльного правознавства, а отже, правова трансплантація потребує

спеціальних системних досліджень.
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Сапарова А.А. Подход правовых трансплантантов: понятие и значение для
современного сравнительного правоведения [на украинском языке]

Рассматриваются понятие и значение подхода правовых трансплантантов
для развития сравнительного правоведения. Указываются некоторые проблемы
применения идеи правовой трансплантации, которые обуславливают необходи4
мость последующего изучения подхода правовых трансплантантов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовой трансплантант, сравнительное правоведение, за4
имствование правовых норм, глобализация. 

Saparova A. The approach of legal transplants: notion and significance for con7
temporary comparative law [in Ukranian]

In the article it is considered the notion and significance of approach of legal
transplants for development of comparative law. It is pointed at some problems of
application of legal transplantation idea that determines the necessity of deeper
studying of approach of legal transplants.

KKeeyy  wwoorrddss:: legal transplant, comparative law, borrowing of legal rules, global4
ization. 

ЗЗааххаарроовваа  ММаарриияя  ВВллааддииммииррооввннаа,,  
кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры теории государства и права, старший научный сотрудник
Управления научных исследований, 
начальник отдела организации научной работы 
Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина

ССииссттееммаа  ффррааннццууззссккооггоо  ппрраавваа::  ссттррууккттууррнныыйй  ааннааллиизз

Захарова М.В. Система французького права: структурний аналіз
[російською мовою]

Здійснюється послідовний структурний аналіз французької правової систе4
ми сучасного типу. В якості базових беруться вертикальний і горизонтальний
критерії структурування. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: правова система, структурування, галузь права, приватне
право, публічне право, критерій.

В ставшей уже классической работе по проблемам методологии права

Д.А. Керимов писал, что «системное правовое поле образует единство в ре4

зультате структурной упорядоченности его частей, определяющей их

функциональные зависимости и взаимодействие. Без этого не может быть

действия системы и, следовательно, нет самой системы… Структурная

упорядоченность придает системному правовому целому относительную

устойчивость …» [1, с. 234–235].

Действительно, структурная организация правопорядка любой нацио4

нальной идентификации (и французская юридическая онтология здесь не

является исключением) выступает необходимым базисом при его постро4
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ении и дальнейшей временной пролонгации. Общим началом, предопреде4

ляющим структурную организацию французского позитивного права,

следует считать известный еще со времен римского права тезис о разгра4

ничении права на частное и публичное. 

Однако, определившись в общем методологическом начале структури4

рования собственной правового феномена, французская доктрина нахо4

дится в состоянии дискуссии относительно критериев такого разграниче4

ния. 

Условно подходы, сложившиеся в рамках французской юридической

науки, к означенной выше дилемме «право частное — право публичное»

можно разделить на две крупные группы: монистические и комплексные. 

В первом случае речь идет о выдвижении одного системного модуля

при разграничении французского юридического бытия. Так, отдельные

авторы склонны структурировать французское право на частное и пуб4

личное в зависимости от цели правового регулирования. Другие авторы,

напротив, намерены отграничивать французское частное право от фран4

цузского публичного права, ориентируясь на субъектный состав участни4

ков соответствующих правоотношений. Соответственно при данной сис4

темной методе частное право с необходимостью воздействует на отноше4

ния между частными лицами, публичное регламентирует отношения

между публичными общностями (государство в целом, его территориаль4

ные единицы, органы и т.д.).

Появление же комплексных критериев при решении проблемы «право

частное — право публичное» было связано и связывается ныне с попытка4

ми французских правоведов преодолеть узость представленных выше од4

новекторных методологических схем. По мнению Ж.4Л. Обера и Э. Саво,

при разграничении французской юридической онтологии на право част4

ное и право публичное следует руководствоваться: во4первых, качествен4

ной оценкой субъектного состава правоотношений; во4вторых, аксиологи4

ей соответствующего интереса, защита которого презюмируется при ус4

тановлении того или иного правила поведения; в4третьих, мониторингом

тех средств, которые установил законодатель при защите того или иного

охраняемого законом интереса [2, с. 32]. 

Такой весьма плюралистический взгляд французской юридической

науки на базисное (горизонтальное) структурирование права во многом

предопределил определенную дискуссионность и при отраслевой (верти4

кальной) дифференциации французского права. Речь идет о том, что, при4

знавая за отдельными своего рода базисными отраслями права ту или

иную качественную ориентацию (конституционное право — отрасль пуб4

личного права, гражданское право — отрасль частного права), француз4

ская доктрина окончательно не определятся с выбором отраслевых «оков»

для других нормативных комплексов (такой спорной территорией можно

назвать, в частности, французское уголовное право).
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В чем же проявляется логика французских доктринеров в данном слу4

чае? Остановимся на проблеме отраслевого деления французского права

более подробно. Следует начать с того, что само понимание отрасли права

во французской юридической доктрине имеет определенные отличитель4

ные особенности в сравнении с отечественным пониманием данной катего4

рии. Отрасль права согласно теоретическим базисам французской юриди4

ческой науки представляет собой не что иное, как «совокупность взаимо4

связанных юридических норм, регулирующих определенный автономный

сектор человеческой деятельности». То есть пресловутого материально4

юридического комплексного критерия для выделения отрасли права во

французской доктрине выдвинуто не было. По сути, формально и догма4

тически не обозначая «автономную человеческую деятельность» в качест4

ве предмета правового регулирования, французские правоведы ограничи4

лись сугубо материальным критерием при выделении той или иной отрас4

ли права. Не проводили они и столь полнокровного и протяженного во вре4

мени анализа проблем строения системы права, коими выступили знаме4

нитые дискуссии отечественной юридической школы. 

В целом же видовое разнообразие отраслей французского права, сле4

дуя за максимами одноименной юридической науки, можно представить

следующем образом:

1. В зависимости от горизонтального критерия при структурировании

системы права актуализируются:

1.1. Отрасли, относящиеся к публичному праву (конституционное пра4

во, административное право, международное публичное право).

1.2. Отрасли, носящие частноправовой характер (гражданское право,

торговое право, международное частное право).

1.3. Комплексные (смешанные) отрасли права (по мнению отдельных

ученых, уголовное право, а также гражданско4процессуальное право, уго4

ловно4процессуальное право, административно4процессуальное право;

право Европейского Союза; морское право; воздушное право). 

2. В зависимости от степени автономности той или иной отрасли права

актуализируются:

2.1. Первоначальные отрасли права (административное, гражданское,

уголовное право и т.д).

2.2. Производные отрасли права (финансовое право, являющиеся зако4

номерным следствием развития административного права; аграрное, пра4

во интеллектуальной собственности, появление которых связано с разви4

тием гражданского и торгового права соответственно). 

3. В зависимости от качественной направленности соответствующих

юридических комплексов, составляющих формально4догматическую ос4

нову для тех или иных отраслей права, указанные комплексы юридичес4

ких норм можно разделить — на конституционное право, гражданское

право, уголовное право, административное право и т.д.
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Дальнейшее же вертикальное структурирование национального права,

которое находит свое подтверждение в рамках российской теории права,

то есть его деление на подотрасли, институты, субинституты и отдельные

нормы, также не является предметом научных изысканий в рамках фран4

цузской юридической доктрины. 

Качественная оценка отраслей французского права также имеет опре4

деленную специфику по сравнению с отечественным (российским) анало4

гом. Во4первых, французская юридическая доктрина на протяжении мно4

гих десятилетий придавала совершенно специфическую окраску, порой

даже иррационального порядка, старейшей отрасли права — праву граж4

данскому. В XIX в. данная отрасль права, по сути, стала ядром всей фран4

цузской юридической системы. В XX ст. общие модусы усложнения отрас4

левой палитры отчасти подтачали прежние незыблемые столпы абсолют4

ного могущества гражданского права, однако, как совершенно справедли4

во утверждает Р. Леже, говорить о том, что droit civil проиграло битву за

превосходство, было бы опрометчивым шагом [3, с. 40]. Во4вторых, фран4

цузские юристы признают международное публичное право самостоя4

тельной отраслью права, а не системным комплексом.

В целом же в вопросах соотношения международного права и нацио4

нального начиная с 1946 г., когда была принята Конституция Четвертой

Республики, французская юридическая практика прочно стала на путь

монизма, продолжая в данном вопросе во многом традиции, заложенные

еще в начале4середине XX в. Гансом Кельзеном. А включенность Фран4

ции в общеевропейское интеграционное пространство потребовало внесе4

ние изменений в Конституцию Пятой Республики. 25 июня 1992 г. Консти4

туционным законом была введена статья 8841, где на общегосударствен4

ном уровне подчеркивалась готовность Франции участвовать в Европей4

ских Сообществах и в Европейском Союзе. Данная статья, в частности,

гласит, что «Республика участвует в Европейских Сообществах и в Евро4

пейском Союзе, образованных государствами, вошедшими в них свободно

для совместного осуществления определенной компетенции на основании

международных договоров, которые эти государства выработали. Респуб4

лика может участвовать в Европейском Союзе при соблюдении условий,

предусмотренных подписанным 13 декабря 2007 года Лиссабонским дого4

вором, изменяющим Договор о Европейском Союзе, и Договором, учреж4

дающим Европейское Сообщество». 

Решение же проблемы иерархичности норм национального и междуна4

родного права визуально французская правовая доктрина представляет

следующим образом:
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Конституция

Меджународные договоры 
и соглашения

Законы

Регламенты

В4третьих, во Франции не возникают ставшими уже риторическими

для российской юриспруденции вопросы об онтологической данности ком4

мерческого (торгового) права. Начиная с эпохи наполеоновских кодифика4

ций коммерческое право безапелляционно признается самостоятельной и

первоначальной отраслью права.

В качестве общих выводов по проблеме следует, на наш взгляд, выдви4

нуть следующие тезисы:

Первое. Проработанность проблем структурирования права в рамках

французской юриспруденции не имеет столь масштабного теоретико4ме4

тодологического основания, как в России. Предметом дискуссии здесь не

становится ни проблема сущностной оценки отрасли права как наиболее

крупной ячейки системы права, ни проблемы отдельных критериев для их

выделения. С другой стороны, многие вопросы означенной проблемной на4

правленности носят дискуссионный характер. Так, французская доктри4

на права не пришла к однозначному выводу относительно дифференци4

альных модулей для выделения отраслей права частноправовой и пуб4

лично4правовой направленности. Это, в свою очередь, привело к подвиж4

ности научной платформы в отношении идентификации тех или иных от4

раслей права (в частности, одни исследователи относят уголовное к отрас4

лям частного права, другие к комплексным отраслям права). 

Второе. Два основных вектора детерминируют структурную компози4

цию французского права. Вертикальный задает направленность отрасле4

вому делению, горизонтальный классическому для континентально4ев4

ропейского правового сообщества — делению права на частное и публич4

ное.
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Третье. В рамках французской юридической теории мы можем найти

достаточно специфические качественные модусы структурирования.

В зависимости от степени автономности той или иной отрасли права акту4

ализируются, в частности, соответственно первоначальные и производ4

ные отрасли права.

Четвертое. Что касается вертикального структурирования права, то

здесь французская юридическая доктрина вербализирует себя «крупны4

ми мазками», то есть говорит только об отраслевом делении, не продолжая

дальнейший вертикальный поиск вплоть до подотраслей, институтов,

субинститутов и норм, как делает это отечественная юридическая теория. 

1. Керимов Д.А. Методология права: предмет функции, проблемы философии права. — М.,

2008. — 528 с.

2. Aubert J.#L., Savaux E. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil avec annexe

documentaire. — P., 2010. — 366 с.

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. — М., 2009. — 584 с.

Захарова М.В. Система французского права: структурный анализ [на рус�
ском языке]

Проводится последовательный структурный анализ французской правовой
системы современного типа. В качестве базовых берутся вертикальный и гори4
зонтальный критерии структурирования. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовая система, структурирование, отрасль права, част4
ное право, публичное право, критерий.

Maria Zaharova. French law system: structural analysis [in Russian]
The article contains coherent structural analysis of the modern4type French

legal system. The vertical and the horizontal criteria of structuring are taken as the
basic ones. 

KKeeyy  wwoorrddss:: legal system, structuring, branch of law, private law, public law,
criterion.
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ССееррёёггиинн  ААннддрреейй  ВВииккттооррооввиичч,,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
и истории государства и права 
Южного федерального университета (Ростов�на�Дону)

ККооммппааррааттииввииссттссккиийй  ааннааллиизз  рреессппууббллииккааннссккиихх  ффооррмм

ппррааввллеенниияя

Серьогін А.В. Компаративістський аналіз республіканських форм
правління [російською мовою]

У статті здійснюється порівняльно4правовий аналіз республіканських форм
правління. Аквтор доходить висновку, що класичну класифікацію республік
(президентські, парламентські, змішані та радянські) слід доповнити плебісци4
тарним і колегіальним різновидами.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: президент, республіка, конституція, парламент, плебісцит,
уряд.

В современной теории государства и права классически выделяют че4

тыре вида республиканского правления: президентское, парламентское,

президентско4парламентское (смешанное) и советское. 

Парламентская республика — это форма правления, при которой ве4

дущая роль в осуществлении государственной власти принадлежит пар4

ламенту.

В такой республике правительство формируется парламентом и несет

перед ним коллективную ответственность за свою деятельность. Как пра4

вило, кабинет министров остается у власти пока пользуется поддержкой

парламентского большинства, в противном же случае он подает в отстав4

ку или через президента добивается роспуска парламента.

Глава государства в парламентских республиках, как правило, избира4

ется парламентом либо специально образуемой парламентской коллегией.

Так, в Италии Президент Республики избирается членами обеих палат

парламента на их совместном заседании, но при этом в выборах участву4

ют также по три делегата от каждой области, избранных областными со4

ветами. В Федеративной Республике Германия Президент избирается

федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же

числа лиц, выбираемых ландтагами земель на началах пропорционально4
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го представительства. В Австрии, например, выборы Президента осуще4

ствляются населением сроком на шесть лет. Президент Чешской Респуб4

лики избирается Парламентом на совместном заседании Палаты депута4

тов и Сената сроком на 5 лет [2, с. 58].

Глава парламентской республики, наряду с представительством госу4

дарства на международной арене, обнародует законы, издает декреты,

имеет право распустить парламент, назначает главу правительства и воз4

главляет вооруженные силы страны.

Глава правительства (премьер4министр, председатель совета минист4

ров и т.д.) назначается, как правило, президентом.

Самобытная система парламентской республики существовала в Изра4

иле с 1996 г. по 2001 г. Так, Кнессет — парламент этого государства — вы4

бирал Президента сроком на 5 лет, но премьер4министр — глава государ4

ства — избирался всенародным голосованием, поэтому он мог в любой мо4

мент противопоставить себя депутатам. В 2001 г. Закон «О прямых выбо4

рах премьер4министра» был отменен и Израиль вновь стал классической

парламентской республикой [1, с. 77], с той лишь особенностью, что его

правительство именуется всемирным. В состав Кабинета Министров вхо4

дят представители крупнейших политических партий страны с совеща4

тельным голосом, лидеры крупнейших иудейских религиозных общин и

профсоюзов, а также представители Еврейского международного агент4

ства, имеющие гражданство иных государств. По4существу, это единст4

венное правительство в мире, построенное по модели национальной экс4

территориальной пирамиды. Через Еврейское агентство это правительст4

во выходит на все еврейские общины в мире. Посредством религиозного

влияния оно может использовать неформальные рычаги, например, для

мобилизации казны Израиля.

Кнессет может в любой момент вынести вотум недоверия правительст4

ву, и оно должно уйти в отставку. Парламент нельзя распустить, но депу4

таты могут принять решение о самороспуске Кнессета. Президент несет

политическую ответственность перед парламентом.

Израиль также является уникальным государством в том отношении,

что даже один депутат может организовать индивидуальную партию в

парламенте. Например, во Франции для образования фракции Нацио4

нального собрания необходимо не менее 30 его членов, а в Сенате — не ме4

нее 14, в Бундестаге ФРГ — 15 депутатов [3, с. 104]. 

В отличие от парламентской республики в президентской ведущая

роль в политической жизни страны принадлежит главе государства, кото4

рый одновременно является главой правительства.

Основными признаками президентской республики являются:

1) внепарламентский метод избрания президента;

2) ответственность правительства перед президентом, а не парламен4

том;
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3) запрет президенту распускать парламент.

Классическим примером президентской республики являются США [8,

с. 21].

Вместе с тем, иногда встречаются смешанные формы республиканско4

го правления, например, президентско4парламентские, как во Франции,

где правительство несет двойную ответственность: перед всенародно

избранным Президентом и Национальным собранием. Очень часто эту

форму правления копируют бывшие французские колонии, например,

Республика Мали [4, с. 6].

Смешанные республики различных государств несут на себе отпечаток

специфических национальных характеристик. Так, в Польше глава госу4

дарства — Президент с 1990 г. избирается путем всеобщего голосования

сроком на пять лет и может быть переизбран только один раз. По Консти4

туции 1997 г. Президент имеет широкие полномочия в области внешней

политики и национальной обороны, назначает и отзывает послов, ратифи4

цирует международные договоры, назначает руководителей высших су4

дебных органов и вооруженных сил. Эти назначения согласуются с пре4

мьер4министром. Кроме того, Президент назначает премьер4министра;

при определенных условиях он может распустить парламент; наложить

вето на законы, принятые Сеймом (оно может быть преодолено Сеймом в

3/5 голосов); объявить военное положение и частичную или всеобщую мо4

билизацию. В тоже время Совет министров ответственен перед Сеймом.

В случае выражения Сеймом недоверия премьер4министру или отдель4

ным членам Совета министров Президент обязан отправить их в отставку.

Сейм и Сенат Польской Республики осуществляют законодательную

власть. Сейм выбирается на четырехлетний срок на всеобщих выборах

тайным голосованием. Сенат также выбирается на четыре года на всеоб4

щих выборах тайным голосованием. В состав Сейма входит 460 послов. В

Сенате — 100 сенаторов. Сейм и Сенат могут заседать совместно под руко4

водством маршала Сейма, образуя Народное Собрание. Сейм — это выс4

ший контролирующий орган государства. Республика Польша имеет

Верховный суд, а также местные, военные и другие специализированные

суды. Президент назначает председателей высших судебных органов

страны, в том числе председателя Верховного суда, главного судью Выс4

шего государственного суда, а также председателя и вице4председателя

Конституционного суда. Все судьи назначаются Президентом пожизненно

после выдвижения кандидатур Национальным советом юстиции; заседа4

тели суда избираются. Конституционный суд, Государственный суд, Вер4

ховная контрольная палата и уполномоченный по правам человека назна4

чаются Сеймом с согласия Сената. 

Социалистическая республика — это форма правления, обеспечиваю4

щая полновластие советов в политической системе общества. Впервые со4
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циалистическая республика возникла во Франции в 1871 г. (Парижская

коммуна), затем установилась в Советской России после революции 1917 г.

Основными признаками социалистической республики являются:

а) вся полнота государственной власти сосредотачивается в руках

представительных органов государственной власти — Советов;

б) отрицается принцип разделения властей;

в) местные и государственные органы соединяются в единую систему

советов, действующую на основе принципа демократического централиз4

ма: подчинения нижестоящих звеньев представительной системы выше4

стоящим.

Различают три разновидности социалистической республики: Париж4

скую коммуну, советскую республику и народно4демократическую рес4

публику.

Аппарат Парижской коммуны как особая форма власти, созданной в

восставшем городе Париже в 1871 г., был приспособлен прежде всего к то4

му, чтобы максимально полно реализовать поставленные перед ним всем

ходом событий революционные цели.

Члены Совета Коммуны не только принимали решения, но и участвова4

ли во всей практической работе по их выполнению.

Таким образом, устранялись институты парламентской демократии,

принцип разделения властей [12, с. 145].

Высший орган власти, Совет Коммуны, состоял из выборных на основе

всеобщего избирательного права по различным округам Парижа город4

ских гласных. Они были ответственны перед избирателями и в любое вре4

мя могли быть отозваны со своих постов [10, с. 434].

Стремясь реорганизовать старый чиновничий аппарат, оставшийся не4

тронутым со времен империи, коммунары устанавливали на основе ради4

кального всеобщего равенства максимальное содержание в 6 тыс. фр. в год

для всех служащих различных коммунальных учреждений независимо от

ранга. Вознаграждение членам Коммуны было определено в 15 фр. в день,

в размере заработной платы квалифицированного рабочего. Коммуна ру4

ководствовалась не только принципом «дешевого правительства», но и не4

укоснительной ликвидации всех привилегий и льгот.

Совет Коммуны выбирал из своего состава десять комиссий: военную,

внутренних дел и общественной безопасности, внешних сношений, судеб4

ную (юстиции), финансовую, труда и обмена, продовольствия, просвеще4

ния, общественных служб и исполнительную комиссию.

Так, Комиссия общественных служб ведала почтой, телеграфом, путя4

ми сообщения. Ей поручалось изучить возможность передачи железных

дорог в ведение Коммуны. Комиссия внешних сношений должна была на4

ладить связи Парижа с другими «коммунами Франции», подготовить ус4

ловия для создания федерации, а также, при благоприятных условиях,

посылать своих представителей в другие государства.
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На комиссию общественной безопасности возлагалось обеспечение по4

рядка внутри страны. Следя за всеми «подозрительными гражданами»,

она должна была заботиться о «неприкосновенности Республики». Воен4

ная комиссия, которой надлежало заменить ЦК Национальной гвардии,

должна была заниматься вопросами дисциплины, вооружения, обмунди4

рования и снаряжения Национальной гвардии. Она обязана была вместе с

Комиссией общественной безопасности обеспечивать безопасность Ком4

муны и следить за действиями Версаля. 

Комиссия продовольствия должна была заботиться о снабжении Пари4

жа продовольствием, «вести самый детальный и самый полный учет всех

продуктов», имевшихся в магазинах Парижа.

На Комиссию юстиции возлагалась обязанность «поднять существую4

щее судопроизводство на высоту демократических и социальных учреж4

дений», обеспечить текущее судопроизводство до принятия особого дек4

рета. Комиссия просвещения должна была подготовить реформу школь4

ного дела. Ей поручалась разработка декрета о введении «бесплатного,

обязательного и исключительно светского обучения».

Комиссии финансов было поручено составление бюджета Парижа. К

ней переходили все полномочия бывшего министерства финансов, в том

числе вопросы, связанные с деятельностью французского банка. На ис4

полнительную комиссию возлагалось проведение в жизнь всех декретов

Коммуны и постановлений других комиссий.

Во главе каждого ведомства был поставлен делегат Коммуны, а комис4

сии превратились в контрольно4совещательные коллегии при этих деле4

гатах. Все 9 делегатов составляли исполнительную комиссию Коммуны,

объединявшую и направляющую работу коллегии. Однако Исполнитель4

ная комиссия не являлась органом, наделенным всей полнотой власти [10,

с. 434].

Коммуна провозгласила равный для всех суд, выборность суда, суд

присяжных, которыми могли быть лишь национальные гвардейцы. Демо4

кратизации судопроизводства Коммуны способствовало предоставление

довольно широких прав обвиняемым. Они могли требовать вызова свиде4

телей за счет Коммуны, выбирать защитника по своему усмотрению и пр.

Судебные процессы становились гласными, освещались в печати. Комму4

ной неоднократно издавались постановления, направленные на укрепле4

ние законности, запрещение произвольных обысков, арестов и реквизи4

ций.

Радикальную демократизацию судебной системы коммунарам, однако,

не суждено было осуществить. Острота политической ситуации и в Пари4

же, и вне его поставила перед Коммуной вопрос о создании чрезвычайных

органов. Декретом от 5 апреля 1871 г. в ответ на зверства версальцев пре4

дусматривалось создание Обвинительного жюри по делам версальцев, ко4
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торое должно было выносить приговоры в течение 48 часов в отношении

всех лиц, уличенных в сообщничестве с версальским правительством.

Согласно декрету, все задержанные по приговору Обвинительного жю4

ри считались «заложниками парижского народа» и совершенная версаль4

цами казнь каждого военнопленного или сторонника «законного прави4

тельства Парижской коммуны» должна была немедленно повлечь за со4

бой казнь тройного числа заложников [10, с. 434].

Типичным примером социалистической республики в современном ми4

ре является кубинское государство, в котором Высшим органом государ4

ственной власти провозглашается Национальная Ассамблея народной

власти, избираемая муниципальными ассамблеями [7, с. 325]. В свою оче4

редь, Национальная Ассамблея из своего состава избирает Государствен4

ный Совет, представляющий её в перерыве между сессиями, а также на4

значает членов Совета Министров — высшего исполнительного и админи4

стративного органа. Председатель Государственного Совета является гла4

вой государства и правительства, возглавляет Совет национальной оборо4

ны. Высшим исполнительным органом власти является Совет Министров

Республики Куба (правительство), члены которого представляются на ут4

верждение Национальной Ассамблее председателем Государственного

Совета.

Особой спецификой организации политической власти характеризова4

лась Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. 1

сентября 1969 г. в Ливии была ликвидирована монархия и провозглашена

республика. 3 марта 1977 г. сессия законодательного органа — Высшего

Народного Конгресса — приняла декрет об установлении «режима народ4

ной власти» и «прямой народной демократии».

Согласно декрету 1977 г. главой государства является полковник Му4

аммар Каддафи, получивший официальный титул Руководителя Ливий4

ской Революции, Главы Социалистической Народной Ливийской Араб4

ской Джамахирии (СНЛАД). Решением чрезвычайной сессии Всеобщего

Народного Конгресса М. Каддафи возглавил Революционное Руководство

СНЛАД, находящееся официально вне системы государственной власти и

состоящее, помимо М. Каддафи, из трех членов Руководства.

Высший орган законодательной и исполнительной власти — Всеобщий

Народный Конгресс (ВНК), избираемый косвенными выборами в составе

750 делегатов сроком на три года. ВНК формирует из своего состава Сек4

ретариат ВНК, являющийся по своим функциям исполнительным органом

ВНК. Правительство — Высший Народный Комитет — состоит из секре4

тарей (министров).

Судебная система основана на «народном правосудии», руководствую4

щемся законами шариата и народными представлениями о справедливос4

ти. В столице (г. Триполи) заседает Народный Суд — высшая судебная ин4

станция [5, с. 334].
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В начале XXI века советские республики существуют в КНР, КНДР,

Вьетнаме [9, с. 144] и на Кубе. Жизнеспособность этой формы правления

подтверждается тем, что Китай успешно осуществляет модернизацию,

становясь второй по значимости мировой державой, составляя конкурен4

цию США.

В коллегиальной республике главой государства является не едино4

личное должностное лицо, а коллективный орган, принимающий решения

большинством голосов своих членов или единогласно; назначающий пред4

седателя правительства, вступающего в должность после одобрения пар4

ламента. 

Так, Конституция Франции 1795 г. основными принципами государст4

венного строя провозглашала представительное правление и разделение

властей. Устанавливались двухстепенные выборы в высшие органы госу4

дарственной власти. Вначале избиратели (только мужчины, родившиеся и

живущие во Франции, достигшие возраста 21 года, уплачивающие пря4

мой налог и прожившие в одном месте не менее года) избирали выборщи4

ков. Выборщиками могли быть лица, достигшие 254летнего возраста и

пользовавшиеся правами гражданина, а также обладающие имуществом,

стоимость которого была бы не ниже заработной платы рабочего за 200

дней. Выборщики избирали членов Законодательного Корпуса и высших

судебных органов. Избранными могли быть лица, отвечающие еще более

высоким цензам.

Высшим органом законодательной власти объявлялся Законодатель4

ный Корпус, состоящий из двух палат: верхней — Совета Старейшин и

нижней — Совета Пятисот. Нижняя палата составляла законопроекты,

которые затем утверждались или отклонялись Советом Старейшин.

Исполнительная власть вручалась Директории в составе пяти членов,

назначаемых Советом Старейшин из кандидатов, выдвинутых Советом

Пятисот. Директории принадлежало право назначения министров, коман4

дующих армиями и других высших должностных лиц. Ежегодно один из

членов Директории должен был переизбираться [10, с. 389].

Близкой по форме к коллегиальной республике может быть названа

система правления, сложившаяся в России после Февральской буржуаз4

ной революции 1917 г. Её итогом явилось устранение монархии и переда4

ча верховной государственной власти Временному Правительству, в со4

ставе которого 14 сентября 1917 г. был сформирован Совет Пяти, или «Ди4

ректория».

Современным примером коллегиальной республики является Босния и

Герцеговина, провозгласившая свою независимость от Югославии в 1992 г.

Мусульмане (боснийцы) организовали этнические чистки в сербских анк4

лавах. Боснийские сербы при военной поддержке Союзной Республики

Югославии образовали Сербскую Республику. Разразилась гражданская

война на религиозно4национальной почве. В конфликт вмешались силы
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НАТО, поддержавшие мусульман и примкнувших к ним католиков хорва4

тов. В конце 1995 г. на основе заключённого при посредничестве США в

Дейтоне (штат Огайо) мирного соглашения между Боснией и Герцегови4

ной, Сербией и Хорватией в регионе была достигнута хрупкая стабиль4

ность. По данным 1996 г. население Боснии и Герцеговины составляло око4

ло 4,5 млн. человек, большинство из которых боснийцы (славяне, приняв4

шие ислам) — 39,5%; сербы 32% и хорваты — 18,4% [11, с. 406].

14 декабря 1995 г. была принята Конституция Боснии и Герцеговины [6,

с. 406], закрепившая республиканскую форму правления (ст. I). Законода4

тельная власть Боснии и Герцеговины осуществляется Парламентской

Ассамблеей, состоящей из двух палат: Палаты Народов и Палаты Пред4

ставителей (ст. IV). Палата Народов состоит из пятнадцати депутатов, две

трети которых избирается представительным (законодательным органом)

от Федерации Боснийцев и Хорватов (пять боснийцев и пять хорватов) и

одна треть — от Национальной Ассамблеи Республики Сербской (пять

сербов). Девять членов Палаты Народов составляют кворум при условии

присутствия по меньшей мере трёх сербских, трёх хорватских и трёх бос4

нийских депутатов.

Палата Представителей состоит из 42 членов, две трети которых изби4

раются от Федерации Боснийцев и Хорватов, а одна треть от Республики

Сербской.

Роль главы государства исполняет коллегиальный орган — Президиум

Боснии и Герцеговины в количестве трех человек: одного боснийца, одно4

го хорвата и одного серба, каждый из которых избирается сроком на четы4

ре года непосредственно от Федерации Боснийцев и Хорватов (хорват и

босниец) и Республики сербской (серб). Члены президиума определяют

своего председателя. Президиум должен стремиться принимать свои ре4

шения консенсусом. Если все усилия по достижению согласия не имеют

успеха, то они могут быть приняты большинством, т.е. двумя членами

Президиума (ч. 2 ст. V). Несогласный с решением член Президиума может

объявить такое решение Президиума наносящим ущерб жизненным ин4

тересам Образования, от территории которого он избран, при условии, что

он сделает это в течение трёх дней с момента принятия этого решения. Та4

кое решение незамедлительно передаётся в Национальную Ассамблею

Республики Сербской, если это заявление делается членом от этой терри4

тории; боснийским депутатам Палаты Народов Федерации, если это заяв4

ление сделано хорватским членом. Если это заявление подтверждается

двумя третями голосов этих лиц в течение десяти дней с момента переда4

чи, то оспариваемое решение Президиума в силу не вступает.

Каждый член Президиума в силу занимаемой должности имеет полно4

мочия на гражданское командование вооружёнными силами. Президиум

назначает Председателя Совета Министров, который вступает в долж4

ность после утверждения его Палатой Представителей. Председатель Со4
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вета Министров назначает соответствующих министров. Причём от тер4

ритории Федерации Боснийцев и Хорватов могут назначаться не более

двух третей всех министров, а заместители министров не должны принад4

лежать к тому же народу, что и министры.

В Боснии и Герцеговине имеется Конституционный Суд, состоящий из

девяти членов. Четыре члена выбираются Палатой Представителей Фе4

дерации Боснийцев и Хорватов; два члена — Ассамблеей Республики

Сербской. Остальные три члена выбираются Председателем Европейско4

го суда по правам человека после проведения консультаций с Президиу4

мом. 

Таким образом, упомянутые выше конституционные нормы свидетель4

ствуют об ограниченном суверенитете Боснии и Герцеговины и искусст4

венности этого государства, спаянного штыками НАТО.

Плебисцитарной республике свойственны следующие признаки:

1) главой государства является коллегиальный орган, формируемый

депутатами верховной легислатуры и населением административно4тер4

риториальных единиц;

2) законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту,

избираемому на короткий срок (как правило, на 1 год), наделённому пра4

вом разработки законов; а также народу, утверждающему их окончатель4

ную редакцию.

Пример такой республики был закреплён в Конституции Франции 1793

г., в соответствии с которой органом законодательной власти стал Законо4

дательный Корпус (Национальное Собрание). Он состоял из одной палаты

и избирался на один год. Столь короткий срок, по мнению Робеспьера, ис4

ключал возможность чрезмерного обособления депутатов от избирателей.

В духе идей народного суверенитета предусматривалось участие рядо4

вых граждан в законотворчестве, в связи с чем вводилась законодатель4

ная плебисцитарная система. Законодательный Корпус составлял так на4

зываемые предложения законов. Их предметом были наиболее важные

сферы законодательства: гражданское и уголовное право, бюджет, объяв4

ление войны и т.д. (ст. 54).

Предложения законов направлялись на утверждение первичных со4

браний, которые образовывались в составе 200–600 граждан, имевших

право участвовать в голосовании. Если через 40 дней после рассылки

предложения закона в половине департаментов плюс одна десятая часть

первичных собраний в каждом из них не отклоняла его, проект считался

принятым и становился законом. В случае отклонения проекта предусма4

тривался опрос всех первичных собраний, решение которых по данному

вопросу, как следует полагать, становилось окончательным.

Законодательный корпус получил также право издания декретов, не

требующих последующих плебисцитов. Их предметом было все, что выхо4

дило за рамки законов.
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Текущее административно4распорядительное управление вручалось

Исполнительному Совету, который образовывался следующим образом:

собрание выборщиков каждого департамента выдвигало по одному деле4

гату, из назначенных таким путем 83 кандидатов (по числу департамен4

тов) Законодательный Корпус избирал 24 члена Исполнительного Совета,

половина из них подлежала ежегодному переизбранию. Исполнительному

Совету, действующему строго в рамках принятых законов и декретов,

предстояло руководить, координировать и контролировать деятельность

всех ведомств (министерств), назначать высшие должностные лица во все

ведомства [10, с. 383].

Таким образом, на основе компаративистского анализа классификацию

классических видов республиканского правления на президентскую, пар4

ламентскую, смешанную и советскую республику следует дополнить кол4

легиальной и плебисцитарной формами правления.
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Серёгин А.В. Компаративистский анализ республиканских форм правле7
ния [на русском языке]

В представленной статье проводится сравнительно4правовой анализ рес4
публиканских форм правления. Автор приходит к выводу, что классическую
классификацию республик (президентские, парламентские, смешанные и со4
ветские) следует дополнить плебисцитарной и коллегиальной разновидностя4
ми.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: президент, республика, конституция, парламент, плебис4
цит, правительство.
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Andrei Seregin. Comparative analysis of republican forms of government [in
Russian]

In the article is conducted the comparative legal analysis of the republican gov4
ernment forms. The author comes to the conclusion that the classical republic clas4
sification (presidential, parliamentary, mixed and Soviet) should be added with the
plebiscite and the collegial types. 

KKeeyy  wwoorrddss:: president, republic, constitution, parliament, plebiscite, govern4
ment.

ВВееннееддііккттоовваа  ІІррииннаа  ВВааллееннттииннііввннаа,,  
кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри цивільно�правових дисциплін 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

ШШлляяххии  ууззггоодджжеенннняя  ррооззввииттккуу  ппррииввааттнниихх  

іі  ппууббллііччнниихх  ііннттеерреессіівв  ттаа  їїхх  ттррааннссффооррммааццііяя  вв  ппррааввіі  

У статті розглянуто розвиток охоронюваних законом приватних та
публічних інтересів, їх співвідношення та можливість трансформації одних у
інші. Прослідковано розвиток наукових поглядів стосовно цього питання. Зроб4
лені висновки щодо співвідношення парних понять «приватний інтерес» та
«публічний інтерес».

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: охоронюваний законом інтерес, приватні охоронювані зако4
ном інтереси, публічні охоронювані законом інтереси.

Традиційно під «приватним» у праві розуміється сукупність норм, що

регулюють майнові і немайнові суспільні відносини з індивідуальним або

груповим (недержавним) інтересом окремих фізичних та юридичних осіб, а

також відносини, в яких держава виступає не як носій публічної влади, а як

суб’єкт цивільних правовідносин, де особи є рівними в своїх правах, а їх

інтереси здійснюються та охороняються виключно за власною ініціативою. 

Сучасні російські дослідники пояснюють поняття «приватний» через

поняття «частка» (в російській мові — «частный интерес»), тобто щось, що

становить ціле: «Необхідною властивістю частки є відокремленість від

цілого, відносна самостійність, автономність її буття. Будь4яке ж окреме

містить у собі риси індивідуальності, неповторності, а також загальні оз4

наки й якості, властиві іншим компонентам цілого. Відношення частки й

загального не співпадає з відношенням частки й цілого. Такі відносини до4

повнюють одне інше, зумовлюючи можливість різних підходів до вивчен4

ня приватного» [1, с. 24]. Але якщо такі висновки правильні, вони розпов4

сюджуються на це явище як правову категорію незалежно від правової

системи, в якій вона реалізовується. Категорії «право» та «інтерес» не

змінюють своєї природи чи сутності залежно від країни. Змінюються ли4

ше форми їх закріплення і реалізації. Більш того, категорія «інтерес» є
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першорядною, відправною точкою для інших правових категорій. В ук4

раїнській мові виходити з етимології слова «приватний» і розглядати його

через частку і ціле нелогічно і неправильно. Отже, такий висновок не мож4

на поширити навіть на правову систему тієї ж правової сім’ї. Він не набув

універсального характеру, а отже, в науковому розумінні є хибним.

Д. Горшунов вважає, що приватний інтерес заснований на визнанні сво4

боди окремих суб’єктів здійснювати певні дії, виражати ставлення до того

чи іншого предмету, процесу чи явища [2, c. 82]. І якщо поведінка в певній

ситуації запрограмована в веліннях, що містяться в правових нормах, то

одночасно надається можливість визначити характер вчинку своєю во4

лею. Крім визнання юридичної сили за такими рішеннями з приводу при4

ватного інтересу суб’єктів правовідносин, його правове значення відби4

вається ще й в забезпеченні їх з боку держави у вигляді гарантії захисту

правомірних приватних інтересів. 

О. Курбатов визначає приватні інтереси як охоронювані правом інтере4

си, які мають окремі особи або соціальні групи [3, c. 74]. В тому ж ключі на4

дає поняття приватних інтересів і О. Вінник. За нею, «приватні інтереси —

інтереси окремого громадянина (фізичної особи), сім’ї, групи громадян, ор4

ганізації (якщо остання створена за участю — безпосередньо або опосе4

редковано — фізичних осіб і відповідно не належить до сфери публічної —

державної або комунальної — форми власності)» [4, c. 45]. Проте, ми вва4

жаємо, що приватність жодним чином не пов’язана з індивідуальним

суб’єктом. Інтерес окремого суб’єкту може мати як приватний, так і

публічний характер. «Зневажання цих «тонкощів» у розумінні приватного

інтересу загрожує серйозними розходженнями в думках і оцінках його

ролі в різних сферах суспільного життя» [1, c. 26]. За суб’єктами інтереси

можуть бути публічними, а за змістом — приватними. Отже, один і той са4

мий інтерес може бути публічним (за формальною ознакою) і одночасно

приватним (за змістовною ознакою) [5, c. 15].

Існує позиція, що реалізація законних інтересів у сфері приватного

права має характер одночасно і домагання (російською мовою — притяза4

ние) (на володіння конкретним соціальним благом), і вимоги, яка звернута

до конкретних осіб (чи невизначеного кола осіб) залежно від характеру

правовідносин (поводити себе певним чином або утримуватися від кон4

кретної дії), а також може визначатися у вигляді надії на здійснення заду4

маних планів, яка підкріплюється своєю «відповідністю» закону і «зайнят4

тям» визначеної юридичної ніши в механізмі правового регулювання [6, c.

203].

Конститутивні ознаки приватного охоронюваного законом інтересу

зводяться до наступних: 1) він належить окремому, автономному і віднос4

но самостійному суб’єкту і пов’язаний безпосередньо з ним; 2) він зумов4

лений індивідуальними якостями, устремліннями, мотивами, цілями, по4

требами суб’єкта або групи суб’єктів; 3) певним чином він протистоїть
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публічному інтересу, з його особливим змістом; 4) він врегульований, як

правило, нормами приватного права; 5) він реалізується добровільно і за

власною ініціативою; 6) захист порушеного приватного інтересу відбу4

вається при активних діях самої особи і виходить від неї; 7) для су4

спільства в цілому він, як правило, не є загально визнаним і пріоритетним.

Але при цьому наголошуємо, що інтерес — це настільки всеохоплююча

і універсальна категорія, що можна сміливо стверджувати наявність як

мінімум чотирьох суб’єктів інтересів: особа, група, суспільство, держава.

А отже, ми можемо говорити про індивідуальні, групові, суспільні та дер4

жавні інтереси. І всі вони можуть виступати як публічні, так і як приватні.

У жодному разі не можна поділяти за суб’єктом й відносити індивідуальні

й групові інтереси до приватних, а суспільні та державні — до публічних.

Держава також може переслідувати приватні інтереси — інтереси, які не

покриваються компетенцією державних органів, а окрема фізична осо4

ба — переслідувати публічний інтерес.

Межі приватного і публічного права вже є розмитими. І якщо не можна

«відрізати» одне від одного, не захопивши частини від іншого права, то

приватні й публічні інтереси чітко відрізняються і здатні бути виокрем4

лені та проаналізовані окремо один від одного. І, більше того, переважна

присутність (пріоритет, визначальне положення) чи то приватного, чи

публічного інтересу, може кваліфікувати певні відносини як відносини

приватного або публічного права.

Проте Ю. Тихомиров бачить існуючі протиріччя між приватними і

публічними інтересами і навіть структурує їх за можливими ситуаціями

виникнення. До проблемних моделей співіснування приватних і публічних

інтересів вчений відносить такі: перевага публічного інтересу, одержав4

лення і пригноблення приватного інтересу; перебільшена оцінка приват4

ного інтересу і забуття публічного інтересу; тиск негативного неправового

інтересу; позитивний тиск інтересу, не визнаного правом [7, c. 10]. Дисба4

ланс може поглиблюватися різним, іноді протилежним розумінням

публічних і приватних інтересів.

В. Субочев вказує, що протиріччя і конфлікти, які виникають між

публічним і приватним правом, не завжди мають означати, що приватний

інтерес має суперечити публічному [8, c. 283–284]. Правові норми, які ви4

ражені об’єктивно, є узагальненим суспільним інтересом, а отже не мо4

жуть влаштовувати всіх, що і викликає протиріччя між приватним і

публічним. Проте існування гарантій реалізації і захисту охоронюваних

законом інтересів компенсує виникнення можливих конфліктів.

Говорячи про співіснування приватних і публічних інтересів, їх узгод4

ження і встановлення балансу, необхідно зазначити, що критерії встанов4

лення такого балансу, також як і дисбалансу цих інтересів не тільки не

визначені в законодавстві, але й недостатньо вивчені в літературі. Крім

цього, ці критерії «можуть міститися не в сфері права, їх обсяг і зміст є не4
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однаковими до кожного конкретного випадку» [9, c. 37]. О. Курбатов пропо4

нує такі способи узгодження інтересів: 1) побудова ієрархії інтересів

суб’єктів сфери діяльності; 2) встановлення меж реалізації інтересів, в то4

му числі у вигляді неприпустимості зловживання правом; 3) встановлення

спеціального правового режиму окремих об’єктів; 4) розмежування

наслідків угод на цивільно4правові та публічно4правові; 5) розробка про4

цедурного механізму реалізації та застосування правових норм; 6) ство4

рення юридичних осіб певної організаційно4правової форми; 7) вироблен4

ня принципів розв’язання колізій в праві [10, c. 90]. На думку науковця,

інтереси завжди становлять певну ієрархію як з точки зору носія інтере4

су, так і з точки зору державної влади. Ігнорування цієї ієрархії завжди

призводитиме до конфліктів, в тому числі й до конфліктів інтересів [10, c.

89]. При цьому варто звернути увагу та те, що публічні інтереси завжди є

законними, що не завжди можна сказати про приватні інтереси [4, c. 49].

Проблема балансу в співвідношенні приватних і публічних інтересів

постала від початку системного усвідомлення ролі права і залишається

відкритою і до сьогодні. Однією з функцій держави, як організації

публічної влади, до певної міри, є задоволення приватного інтересу. В су4

часному суспільстві правова держава реалізує приватний інтерес, задо4

вольняючи потреби членів суспільства, тому в якості однієї з інтерпре4

тацій публічного інтересу можна прийняти заінтересованість органів дер4

жавної влади в реалізації приватного інтересу, інтересів членів

суспільства [11, c. 83]. Наслідком такої збалансованості у суспільних відно4

синах, приватних та публічних інтересах стає правопорядок. Він є конгло4

мератом врахування, захисту і охорони законних інтересів осіб, існування

ефективного механізму їх реалізації, оптимального задоволення. О. Маль4

ко і В. Субочев справедливо відзначають, що «дисципліна, як і законність,

і правопорядок мають взаємообумовлюючі зв’язки із законними інтереса4

ми. Охоронювані законом інтереси є однією з умов повноцінного розвитку

всіх трьох інститутів правової дійсності (дисципліна, законність, правопо4

рядок — І.В.), в той же час саме їх існування і гарантованість реалізації

залежить від вказаних категорій» [6, c. 300].

Неабияку роль у співвідношенні приватних і публічних інтересів

відіграють економічні процеси. О. Вінник розмірковує з цього приводу та4

ким чином. «Співвідношення публічних і приватних інтересів та

відповідно — публічно4правових і приватноправових методів регулюван4

ня протягом розвитку людської спільноти змінювалося залежно від стану

та якості розвитку економічних відносин у суспільстві: кризові та надзви4

чайні ситуації вимагали захисту переважно публічних інтересів з

відповідним застосуванням публічно4правових методів регулювання, а

прагнення держави до заохочення певних видів господарської діяльності

(інноваційної, наприклад) або певних категорій суб’єктів (дрібних

підприємців та малих підприємств, зокрема) — до стимулювання приват4
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ної ініціативи, що забезпечується переважно за допомогою приватнопра4

вових методів. У першому випадку надається пріоритет публічним інтере4

сам, в другому — приватним» [4, c. 64]. Т. Комарова також вказує на зако4

номірність обумовленості права економікою і економічними інтересами,

які мають відбитися у внутрішній узгодженості права, оптимізації

публічного і приватного інтересів, що виступає властивістю права в ціло4

му, а не окремих його ланок [12, с. 135]. У тому ж руслі розглядають баланс

інтересів і Т. Зражевська та С. Савченко, говорячи про конституційний

принцип свободи економічної діяльності, який містить вимогу оптималь4

ного співвідношення публічного і приватного права [13, c. 244].

Цілком погоджуємося з О. Вінник, що приватні та публічні інтереси є

парною філософською категорією із розряду — «окреме — загальне».

Діалектика окремого і загального проявляється в їх нерозривному зв’язку

і взаємообумовленості. «Загальне (публічні інтереси) не існує само по собі,

в «чистому» вигляді. Воно нерозривно пов’язане з окремим (приватними

інтересами). Приватний інтерес (як інтерес окремої особи) віддзеркалює

певною мірою «загальне» — інтереси соціальних спільнот, суспільства в

цілому» [4, c. 49]. І далі науковець продовжує: «приватні та публічні інте4

реси — лише різні сторони одного й того ж явища — суспільного життя.

Самі по собі ні приватні, ні публічні інтереси існувати не можуть, оскільки

кожну з цих категорій інтересів можна визначити лише на тлі іншої (при4

ватні на тлі публічних і навпаки)» [4, c. 62].

Для попередження протиріч між публічним і приватним інтересом дер4

жаві треба створювати умови, коли додержання публічних інтересів було

б вигідно всім носіям приватних інтересів, і з додержанням публічного

інтересу реалізовувався б приватний. Таким чином створювався би

універсальний інтерес — симбіоз публічного і приватного. Такі тенденції і

перетворення існують в точечному вигляді, коли «публічний інтерес пере4

ходить в приватний інтерес універсального характеру, а приватний інте4

рес — в публічний» [4, c. 141].

Велика значущість публічних інтересів для збалансованого суспільно4

го розвитку полягає саме в тому, що вони спрямовані на забезпечення охо4

ронюваних законом інтересів кожної окремої особистості й тим самим во4

ни мають бути підпорядковані інтересам приватним, особистим. Хоча на4

справді ми бачимо іншу картину, коли для задоволення публічних інте4

ресів пригнічуються приватні. Проте це питання пріоритетів інтересів у

кожній конкретній ситуації. І, можливо, правий Ю. Тихомиров, коли гово4

рить: «якщо реалізація публічного інтересу дасть змогу здійснитися бага4

тьом індивідуальним законним інтересам, то заради того, щоб подібного

роду публічний інтерес реалізовувався, можна «пожертвувати» деякими

охоронюваними законами інтересами в сфері приватного права. Проте це

«жертвування» не означає ігнорування кожного приватного законного

інтересу, що суперечило б основним принципам об’єктивно існуючого пра4
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ва в цілому» [7, c. 10]. Право, втілене в нормах законів, покликане узгоджу4

вати публічні й приватні інтереси. Мінливість і постійний рух меж між

приватним і публічним правом, приватними і публічними інтересами відо4

бражаються в тому, що те, в чому раніше полягав суспільний або держав4

ний інтерес, набуває сенс тільки в якості приватного інтересу. Але цілком

можлива й інша ситуація — визнання за приватними інтересами загаль4

носуспільної важливості й виведення їх в ранг публічних. Так чи інакше,

але публічні інтереси слугують засобом для досягнення цілей приватного

права, яке є безсумнівно більшою цінністю в громадянському суспільстві.

Питання щодо узгодження приватних і публічних інтересів у праві,

встановлення їхнього оптимального балансу стоїть постійно. Під балансом

приватних і публічних інтересів не завжди слід розуміти обов’язкову

рівновагу цих інтересів, оскільки при певних обставинах треба встановлю4

вати пріоритет одного інтересу, а, отже, — обмежувати інший. Існуючі

проблеми встановлення балансу і виявлення дисбалансу публічних і при4

ватних інтересів у правовому регулюванні слід перш за все вирішувати в

серйозних теоретичних дослідженнях.

У жодному разі не можна розділяти і протиставляти публічні і приватні

інтереси. В тій чи іншій ситуації будь4який приватний інтерес може бути

зведений, розглянутий або представлений і в якості публічного інтересу. А

з іншого боку, публічний інтерес втрачає сенс, коли він не потрібний і не

несе цінності реалізації окремо взятому суб’єкту правовідносин. На

стадіях правотворення протиставлення, а, можливо, і сам розподіл при4

ватних і публічних інтересів втрачає будь4який сенс: приватний інтерес,

що потрапляє в поле зору законодавця, отримує тим самим певне публічне

визнання, без якого він просто не може знайти відображення в законі й

праві. Все, що передбачено законодавством, відповідає одночасно і

публічним, і приватним цілям.
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Венедиктова И.В. Пути согласования развития частных и публичных инте7
ресов и их трансформация в праве [на украинском языке]

В статье рассмотрено развитие охраняемых законом частных и публичных
интересов, их соотношение и возможность трансформации одного в другой.
Прослежено развитие научных взглядов относительно этого вопроса. Сделаны
выводы относительно соотношения парных понятий «частный и публичный ин4
терес».
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ном интересы, публичные охраняемые законом интересы.

Iryna Venediktova. The ways of correlation of private and public interests pro7
tected by law and their transformation in law [in Ukrainian]

The article is devoted to the evolution of private and public interests protected
by law, their correlation and opportunity of transformation to each other. Traced is
the gnoseology of scientific points of view in this field. Conclusions are made about
pair notions «private interest» and «public interest».

KKeeyy  wwoorrddss:: interest protected by law, private interest protected by law, public
interest protected by law.
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Досліджуються регулятивні особливості та правовий зміст норм4заборон
інституту шлюбу в римській та візантійській правових системах у контексті ан4
тичної та християнської ціннісних парадигм та правових доктрин
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З найдавніших часів, коли суспільні відносини регулювалися первісни4

ми засобами (такими як табу), одним з найбільших злочинів у патріар4

хальному суспільстві був інцест — кровне змішування найближчих ро4

дичів. У візантійській правовій культурі, в яку ввійшли традиційні

римські перешкоди при вступі у шлюб, у процесі духовної еволюції

суспільства була створена розгалужена система заборон за родами та ви4

дами спорідненості: кровна спорідненість (пряма та побічна), фізична

спорідненість, цивільна спорідненість (за усиновленням), спорідненість за

свояцтвом та духовна спорідненість. Більшість видів заборон на шлюб —

це виключно візантійський правовий феномен, який виник на юридично4

технічній основі римського права, під впливом християнської правової

ідеології та принципів канонічного права [1, c. 216–237]. У зв’язку з цим ак4

туальними є порівняльно4правові дослідження, в яких шлюбні заборони

християнської доби розглядаються в контексті юридичного досвіду

римського права, норми якого передбачали також низку нормативно4пра4

вових обмежень та заборон в період принципату. Порівняльно4право4

знавчі методологічні підходи створюють гносеологічні можливості для

розкриття специфіки правових форм та юридичного змісту вказаних пра4

вових явищ в контексті відповідних суспільних цінностей. Водночас аналіз

юридичних досліджень з історії візантійського та римського шлюбно4

сімейного права свідчить, що порівняльно4правові підходи є швидше ви4

нятком, ніж нормою при дослідженні відповідних наукових проблем. Дана

тематика, як правило, відображена в окремих, переважно загальних ви4

даннях з історії римського [2; 3; 4; 5] та візантійського права [6; 7; 8; 9]. Ви4

нятком є праці І. Соколова (порівняльне дослідження усиновлення у

Візантії та в грецьких громадах Сходу у ХІХ ст.) [10], Л. Загурського (про

взаємини дітей і батьків за римським та французьким правом) [11] і

порівняльно4правове дослідження А. Гуляєва — про передшлюбний дар у

римському та візантійському праві [12].

Усвідомлюючи пізнавальну цінність порівняльно4правових підходів,

необхідно зазначити, що попри відмінності аксіологічної основи (античної

і християнської) обох правових систем, низка заборон, чинних у Візантії,

з’явилися ще в період римського класичного права. В зв’язку з цим відо4

мий романіст та цивіліст Йосип Покровський (київська школа) зауважив,

що важливе значення в регулюванні шлюбних відносин у класичний

період відіграли нормативно4правові акти, що сформували так зване

«шлюбне законодавство» Октавіана Августа [4, c. 428]. Особливість його

законодавчої діяльності полягала в появі низки цілком новелістичних

(інноваційних) правових норм, близьких по духу до візантійського христи4

янського права. Перший римський імператор (принцепс) Октавіан

Augustus намагався таким чином подолати загальний моральний занепад,

гостру кризу сімейного життя, оскільки розпуста одружених та неодру4

жених осіб набула жахливого розмаху, різко впала народжуваність, а сво4
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боду розлучень та повторний шлюб часто використовували для забезпе4

чення меркантильних інтересів. Безпосередньо до нашої теми дотичні два

правові акти епохи Августа: Lex Julia de adulteriis coercendis — Про стри4

мування (обмеження) перелюбу (розпусти) [13, с. 105] та Lex Julia et Papia

Poppaea [13, с. 106–107]. Саме із цих законодавчих актів бере початок один

із видів забороненого візантійського шлюбу, розроблений в різні історичні

періоди (D. 23. 2. 21, 27–50; Nov. 134. 10) [14, с. 294].

Перший акт встановлював юридичну відповідальність за розпусту вдо4

ви та зраду дружини, що передбачало заслання на острови. Уникали по4

карання ті категорії жіночого населення, «професійна діяльність» яких

була безпосередньо або опосередковано пов’язана з наданням за кошти

інтимних послуг (повії, звідниці та ін.) [13, с.105]. Тут же йдеться про роз4

пусту чоловіків і так звані «неправильні шлюби», тобто одруження з

жінками названих категорій. Такий шлюб, з морально4правових позицій

Августа, вважався розпустою і не мав законної сили. 

У другому нормативно4правовому акті законодавець передбачив забо4

рону вільнонародженим чоловікам укладати шлюби з повіями, звідниця4

ми та їх вільновідпущеницями, з особами, звинуваченими у перелюбстві, а

також актрисами і жінками, засудженими за iudicium publicum (пуб4

лічний суд). Сенатори та члени їх родин, окрім того, не могли вступати у

шлюб з вільновідпущеницями, актрисами та їх дітьми. Втім, як свідчить

текст Lex Julia et Papia Poppaea, законодавець формально не забороняв

«неправильні шлюби», а намагався опосередковано створити нормативні

умови для їх юридичної нікчемності. Для того, щоб їх уникнути, а також

подолати розпусту, усунути зловживання правом та вирішити демо4

графічну проблему, Октавіан Август встановив, що неодружені чоловіки

від 25 до 60 років втрачали право на спадщину. Ті ж, які одружувались із

жінками низької моралі, не звільнялися від передбачених законом обме4

жень [13, с. 1064107]. Отже, із змісту закону і його оцінок у контексті істо4

рично4правових явищ епохи Августа випливає наступне: 1) розрив зако4

нодавства Октавіана Августа з римською правовою доктриною виразився

в таких нормативних приписах, які ускладнювали бажане волевиявлення

вільнонародженої особи і передбачали її відповідальність, при настанні

відповідних умов, як суб’єкта цивільно4правового делікту; 2) норми згада4

ного закону, в контексті римської правової традиції, вступали також у

колізію з jus connubii повноправного суб’єкта приватних та публічних

правових відносин; 3) названі категорії жінок не могли вступити в шлюб

відповідно до його сакральної форми — confаrrеatio, однак у класичний

період, як засвідчує римський юрист Гай, існували інші, більш спрощені

форми шлюбу — як сoemptio (квазікупівля дружини) та usus — фактичне

введення дружини в дім чоловіка, яка могла залишити його на триденний

термін до кінця року і зберегти таким чином свій попередній правовий ста4

тус (Gai, І. 110–113 ); 4) зазначені форми шлюбу, очевидно, передбачалися
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для нащадків плебеїв та вільновідпущеників, а особи сенаторського похо4

дження вступали в сакральний шлюб confarreatio, що існував за тра4

дицією лише для римського патриціату. В даному контексті з урахуван4

ням усіх означених обставин у шлюбно4сімейній сфері цілком зрозуміло,

чому перший нормативний акт стосувався усіх вільних громадян держа4

ви, а другий — Lex Julia et Papia Poppaea — окрім усіх, в частині окремих

заборон шлюбів (з вільновідпущеницями, актрисами та доньками актрис)

стосувався виключно осіб сенаторського стану. Натомість для інших гро4

мадян імперії останні заборони не вважалися обов’язковими, а мали лише

моральне значення в контексті вступу в благопристойний шлюб. З цього

приводу Herennius Modestinus зазначив: «У відношенні (шлюбної) спілки

[conjunctinibus (мн.), conjunctio (одн.) — шлюб, згода, дружба, близькість]

необхідно завжди брати до уваги не тільки те, що дозволено, але і те, що

пристойно [honestum — шляхетно, порядно, з честю]» (D. 23.2.42 pr). Отже,

для аристократії усі шлюбні норми Августа мали імперативний характер,

а для інших громадян Римської імперії частково імперативне, а у

відповідній частині диспозитивне значення.

У будь якому разі Lex Julia et Papia Poppaea об’єктивно обмежив осо4

бисті права повноправних громадян держави, не відповідаючи як існуючій

правовій доктрині, так і юридичній античній традиції давньоримської civ�

itas, сакральний характер якої не втратив значення до часів христи4

янізації римського права [15, с. 56]. Закон, безперечно, викликав суспільне

невдоволення, однак, як зауважував Н. Боголєпов, «не стільки тим, що у

свій час зіпсував римлянам багато крові, скільки тому, що був важливим

гальмом правильного розвитку римського права» [3, с. 535–536]. Звичайно,

такий нормативний акт міг з’явитися лише у республіці принцепса Ок4

тавіана Августа [16. с. 81], який обіймав також посади проконсула, прето4

ра, цензора, народного трибуна, головного понтифіка тощо. Очевидно ста4

тус понтифіка давав йому підстави і зобов’язував охороняти громадську

мораль, а jus honorarium (в усій його сукупності) — можливість виявити

волю до створення таких радикальних проектів і винести їх на розгляд на4

родних зборів. 

Впродовж класичного періоду римські юристи (Ульпіан, Гай, Павло,

Марцелл, Теренцій Клемент), праці яких пізніше увійшли в Дигести Юс4

тиніана, детально розробляли і тлумачили норми Lex Julia et Papia

Poppaea (D. 23. 2, 21, 27–50,). Після започаткованої Медіоланським едик4

том (313 р.) християнізації римського права імператор Константин Вели4

кий як dominus і практично (не формально4канонічно) світський глава

християнської Церкви міг посилити відповідальність за шлюб з певними

категоріями жінок. Однак він фактично скасував такі норми Lex Julia et

Papia Poppaea [4, с. 430 ]. Натомість правові ідеї Lex Julia de adulteriis

coercendis були актуалізовані імператором в дусі цінностей епохи і власно4

го розуміння християнської правової доктрини. Це обумовило появу низ4
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ки імператорських конституцій (Lex generalis з початку ІV ст.), що перед4

бачали кримінальну юридичну відповідальність за порушення норм інсти4

тутів шлюбу, сім’ї та християнської моралі [17, с. 161–181]. Натомість

імператор Юстиніан відповідно до визначених завдань відродження та

впорядкування римського класичного права (Конституція «Deo auctore»)

повернувся до нормативних приписів Lex Julia et Papia Poppaea, однак в

інтерпретаціях римських юристів (ІІ–ІІІ ст.), що були систематизовані за

пандектною системою і набрали законної сили в Digesta Justiniani. 

Новий період візантійського права започаткувала Еклога імператорів

Ісаврійської династії (VІІІ ст.), в якій вперше було розроблено христи4

янське шлюбне право [6, с. 57]. Йдеться про інші підходи, ніж в законо4

давстві Юстиніана, до правового регулювання шлюбних відносин

відповідно до цінностей християнства. Це було свого роду запереченням

заперечення. Еклога, відступивши від правового змісту Corpus juris civilis,

значно посилила юридичну відповідальність за злочини та правопору4

шення в сфері шлюбу та християнської моралі, що певним чином корелю4

валось з правовими ідеями Константина Великого. Водночас імператор

Лев ІІІ — творець Еклоги (726 р.) — відмовився від визначення категорій

жінок, з якими вільний громадянин імперії не міг раніше вступити у за4

конний шлюб. Для законодавців Еклоги головними принципами, за якими

визначалися заборони при вступі у шлюб, була розгалужена система

різних видів спорідненості і належність до християнської Церкви. На

відміну від юридичних підходів римських та юстиніанівських юристів за4

конодавці Еклоги не звертали увагу на майнове становище, соціальний

статус чи «професійні» заняття батьків наречених, шлюбна угода яких за

нормами законодавства Августа не вважалася б дійсною. Однак для осіб,

які з різних причин не могли укласти традиційний, «благопристойний

шлюб», автори Еклоги, на відміну від античної форми постійного співжит4

тя concubinatus, запровадили як виняток спрощену форму шлюбної угоди

[Ecl. ІІ, 9], що передбачала волевиявлення суб’єктів шлюбу, при їх

відповідності попереднім юридичним умовам (християнське віровизнан4

ня, вік, відсутність різних видів спорідненості). Ті особи, які вели амораль4

ний спосіб життя (розпуста, перелюб, зґвалтування), незалежно від сімей4

ного становища, несли кримінальну відповідальність (Ecl. ХVІІ, 19–32,

34–37). Після кримінального та церковного покарання, християнського по4

каяння та здійснення таїнства сповіді і відпущення гріхів, такі особи оче4

видно могли, якщо були неодружені, вступати в законний шлюб. Таким

чином аморальні поступки в минулому, за які вони понесли як криміналь4

ну, так і канонічну відповідальність, могли стати перешкодою при вступі у

шлюб не за нормами законодавства, а за відповідним волевиявленням

суб’єктів шлюбної угоди. Не випадково шлюб за Еклогою у спрощеній

формі при відсутності батьків набирав законної сили завдяки обов’язковій

згоді (окрім наречених) друзів чи церковної установи [Ecl. ІІ, 9]. Церковне
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благословення стане згодом важливою умовою будь4якого шлюбу у

Візантії [18, c. 299–300]. Таким чином, якщо римське право не визнавало

законність шлюбу з певними категоріями осіб за моральними ознаками, то

законодавці Еклоги намагались не втручатись у волевиявлення особи і

відносили відповідне рішення на розсуд передбачених законодавством

суб’єктів шлюбу як угоди та християнського таїнства. 
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Дячук Л.В. Запреты брака в римском и византийском праве: сравнитель7
ный анализ [на украинском языке]

Исследуются регулятивные особенности и правовое содержание норм4за4
прещений института брака в римской и византийской правовых системах в кон4
тексте античной и христианской ценностных парадигм и правовых доктрин.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: брак, запреты, новелла, христианство, сравнение, право.

Leontiy Djatchuk. Prohibitions of marriage in the Roman and Byzantine law:
comparative analysis [in Ukrainian]

Regulatory features and legal content of injunction of the institution of mar4
riage in the Roman and Byzantine legal systems in the context of Antic and
Christian value paradigms and legal doctrines are researched.

KKeeyy  wwoorrddss:: marriage, injunction, novel, christianity, comparison, law.
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ТТллууммааччеенннняя  йй  ааддееккввааттннііссттьь  вв  ююррииддииччннооммуу  ппееррееккллааддіі

((ннаа  ппррииккллааддіі  ппееррееккллааддуу  ннііммееццььккооюю  ммооввооюю  

ППррооееккттуу  ззааккооннуу  11993322  рр..

««ППрроо  ссууддии  вв  ааддммііннііссттррааттииввнниихх  ссппрраавваахх»»))

Розглянуто засадничі особливості юридичного перекладу як напряму науки
та експертного виду діяльності. З метою міжгалузевого узгодження ключової
термінології юридичного перекладознавства зіставлено поняття «юридичне
тлумачення» та «перекладознавче тлумачення», «юридична адекватність» та
«адекватності у юридичному перекладі». Як приклад здійснено перекладознав4
че визначення ступеня адекватності авторського перекладу німецькою мовою
Проекту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах».

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: юридичний переклад, юридичне тлумачення, юридична
адекватність, адекватність юридичного перекладу.

У сучасному загальноєвропейському комунікативному просторі пере4

клад юридичних текстів (далі ЮП — юридичний переклад) набуває особ4

ливої ваги і проблематики, адже процес європейської правової інтеграції

передбачає гармонізацію більшості галузей національного права, а

відтак — величезні обсяги перекладу. В правовому просторі ЄС переклад

чинних правових норм вважають однією з передумов функціонування

європейської демократії [15]. А для України переклад великого обсягу

правових актів ЄС та правничої літератури — це не лише нагальна потре4

ба, а й одне з важливих джерел надходження до відповідних фахових та

публічних дискурсів нових та переосмислених понять і термінологічних

одиниць, які використовують у процесі розвою правничої думки і які

впливають на формування її правової системи, розвиток правової культу4

ри. У цьому контексті не можна нехтувати і перекладом юридичних

текстів з української мови мовами держав4членів ЄС, адже чим більше

знань про розвиток українського права матимуть активні учасники і посе4

редники європейської інтеграції (політики, правники, перекладачі, жур4

налісти та ін.), тим зрозумілішою, а відтак ближчою стане для них та їхніх

народів сама Україна.

Саме тому об’єктом нашого перекладознавчого дослідження було обра4

но оригінал та нещодавно виконаний і ще недосліджений переклад Проек4

ту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах» [16], який ціка4

вий як з історико4правової, так і з історико4мовознавчої точки зору, а та4

кож з точки зору обраних стратегій перекладу, які впливатимуть на його
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подальше «життя» як об’єкта спеціальних досліджень та складової

відповідних фахових дискурсів. Актуальність дослідження сучасних пе4

рекладів текстів з адміністративного права особливо велика ще й у зв’яз4

ку із сучасним активним реформуванням адміністративного права та су4

дочинства України. У цих процесах досягнення юридичної адекватності

перекладу супровідних текстів та виконання ними передбачених функцій

має велику практичну цінність. Метою цієї розвідки є перекладознавчий

аналіз та оцінка адекватності досліджуваного тексту перекладу з точки

зору юридичного перекладу, а також критичне зіставлення використаних

у ньому перекладацьких стратегій та підходів (його перекладачі, юристи

за фахом, Р. Корнута та Б. Шльоєр виклали свої коментарі до перекладу),

зі стратегіями та моделями зарубіжного (передусім німецькомовного)

юридичного перекладознавства, що ефективно інтегрує здобутки право4

знавства (насамперед порівняльного), а також компаративних лінгвістич4

них напрямів (P.Sandrini, R.Muhr, F.Mhller, W.Weisflog, R.Stolze,

E.Wiesmann, S.Pommer, D.Busse, M.Kadriс та ін.). 

У практичній діяльності під юридичним перекладом розуміють чимало

напрямів, гетерогенних за своєю специфікою та функціями у межах пра4

вових систем, а саме: переклад нормативних текстів (офіційний та не4

офіційний); переклад міждержавних угод (автентичність кожної з мовних

версій тексту); переклад адміністративно7правових документів (різне за4

конодавче та адміністративне регулювання юридичних процедур вико4

нання та легалізації); усний переклад у суді (різні вимоги процесуального

законодавства, юридична відповідальність перекладача); переклад вто7
ринної юридичної літератури (правознавчої, філософсько4правової літе4

ратури та публіцистики) тощо.

В Україні на відміну від країн Західної Європи юридичний переклад як

вид фахового перекладознавства почав розвиватися лише нещодавно

(І. Сойко, T. Супрун, В. Карабан, Л. Черноватий, A. Гриненко, O. Шаблій та

ін.). Його теоретичні засади ще перебувають на стадії розробки. Однак на

сучасному етапі як вітчизняні, так і зарубіжні вчені не уявляють

дослідження цієї галузі поза інтегральною культурологічною парадигмою.

Це пояснюється тим, що референтною сферою юридичного перекладу є

право — соціальний і культурно4цивілізаційний феномен, який не може

існувати поза певною лінгвокультурою. Право формулюється,

закріплюється і здійснюється засобами відповідної мови, тобто поза нею

не може виникнути і діяти. А лексичні одиниці кожної живої мови акуму4

люють у своїх семантичних структурах і розкривають у відповідних кон4

текстах ще й правові традиції та правову культуру відповідного народу.

На семантику юридичної лексики впливають також різноманітні

політичні чинники, що діяли упродовж становлення того чи іншого дер4

жавного утворення у рамках відповідного історичного типу права. 

'
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Звичайно, через мову право зазнає впливу і з боку відповідної лінгво4

культури. Тож окрема мовна одиниця (слово, словосполучення тощо),

подібно до національного костюма, несе інформацію про свою історію (пер4

винну семантику) та своє призначення у межах загальної системи

(завжди унікальні парадигматичні зв’язки). А це позначається на її

стилістичних характеристиках та термінологічному використанні. До того

ж юридичні значення більшості лексичних одиниць ґрунтуються на

первісних значеннях, пов’язаних з відповідною системою цінностей членів

відповідної мовної спільноти. Особливо це проявляється у семантиці за4

садничих загальноправових понять та назв, на кшталт «право», «справед4

ливість», «правосуддя», «правомірність», «законність», «порядок» тощо. 

Відповідно мова вважається головним інструментом юриста. Тому в

німецькомовному дискурсі з питань співвідношення права і мови правові

конфлікти (нім. Rechtskonflikte) також часто називають мовними

конфліктами (нім. Sprachkonflikte). Однак цей факт лише ускладнює про4

цес перекладу, адже мова, як і право, є надзвичайно складним, ди4

намічним та неоднорідним суспільним феноменом. Співвідношення між

мовою і правом влучно охарактеризував М. Бірвіш: «Правові норми — це

не мовні вислови, а певні структури мислення, що передані цими вислова4

ми. Однак це не робить їх незалежними від мовних формулювань, це лише

свідчить про те, що на них поширюється гнучкість, характерна для інтер4

претації мовних висловів, і це робить їх однією з конструктивних проблем

правових систем». Інший дослідник — Р. Гаас говорить про мову і право як

про певну динамічну єдність. Цінними є також висновки швейцарського

дослідника В. Вайсфлоґа, юриста і перекладача, який наголошує на тому,

що будь4яка правнича мова є передусім національною спеціальною мовою

і вводить термін «безпосередня залежність права від національної мови»

(нім. Sprachgebundenheit des Rechts). З точки зору типології мов та кон4

трастивної лінгвістики, це не важко довести, адже генетичні та структурні

особливості певної національної мови не можуть не впливати на морфо4

логічні, структурні й семантичні особливості термінів та на синтаксичні

особливості фахових формулювань. Іншими словами, з формально4мовної

точки зору такою типовою аналітичною мовою, якою є англійська, або та4

кою полісинтетичною мовою, якою є німецька, правові приписи формулю4

ються і тлумачаться по4іншому, ніж такою типовою синтетичною мовою,

якою є українська. Отже, кожна національна правнича мова є «дитям»

відповідної національної мови (мови4носія) з її морфологічними, синтак4

сичними, семантичними та іншими можливостями. 

Однак пояснити, чому речення в українських законах здебільшого

довші, ніж у німецьких, або чому українські правові поняття переважно

отримують точніше і докладніше формулювання, ніж відповідні німецькі,

або чому засоби вираження модальності в українських та німецьких пра4

вових приписах відрізняються, можна лише у контексті взаємовпливу за4



ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввіі  ддоосслліідджжеенннняя  уу  ттееооррііїї  ттаа  ііссттооррііїї  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

9922

собів відповідної літературної мови4носія та національної правової куль4

тури. У цьому зв’язку варто запозичити інший термін В. Вайсфлоґа, який

підкреслює взаємозалежність мови і права — безпосередню залежність

правничої мови від системи національного права (Systemgebundenheit der

Rechtssprache). Саме цим чинником можна пояснити той факт, що на4

справді не існує такого поняття, як німецька правнича мова, адже говори4

ти слід про (німецьку) правничу мову ФРН, (німецьку) правничу мову ре4

спубліки Австрія та (німецьку) правничу мову Швейцарської конфеде4

рації, які безпосередньо пов’язані з поняттєвою системою відповідних

національних правових систем. Тому вчені, які порівнюють юридичну лек4

сику різних німецькомовних країн, наголошують на необхідності квазі4пе4

рекладу (нім. Quasi4gbersetzung, термін В. Вайсфлоґа) [14; 17 та ін.]. 
Отже, юридичне перекладознавство — напрям трансдисциплінарний,

адже він покликаний не лише використовувати, а й, за потреби, узгоджу4

вати підходи наук, які також досліджують різні аспекти юридичної лекси4

ки та юридичних текстів, зокрема: мовознавства (особливо контрастивно4

го зіставлення фахових мов); правознавства (особливо порівняльного пра4

вознавства); термінознавства; правничої лінгвістики та загального пере4

кладознавства тощо. Тож звернімося до відповідного доробку цих наук, що

дасть можливість виробити особливі стратегії перекладознавчого аналізу

юридичних текстів. 

Як відомо, необхідним етапом для досягнення конкретного результату

як у юриспруденції, так і в перекладі є тлумачення (також інтерпретація,

роз’яснення) / нім. юр. Auslegung (також Exegese, Interpretation,

Klarstellung, Deutung тощо). Тож передовсім пропонуємо чітко визначи4

тися щодо цього ключового, спільного за формою, але відмінного за

термінологічним значенням, поняття правознавства, семасіології та пере4

кладознавства. При цьому ми ставимо за мету не лише визначити те, чим

відрізняється тлумачення у юриспруденції від тлумачення у перекладоз4

навстві, а й з’ясувати, які точки дотику між ними існують. 

Якщо розглядати поняття тлумачення (інтерпретація) в історичному

ракурсі, то ще кілька століть тому розподілу на юридичне чи неюридичне

тлумачення у європейській юриспруденції взагалі не було. Так, у XVIII ст.

у німецькомовних державах роль адвоката міг виконувати навіть філолог,

а суддя не обов’язково мав юридичну освіту. Щоб займатися цими видами

діяльності, треба було мати певну освіту і, звичайно, мати авторитет у

відповідній громаді. Приміром, один із провідних правознавців кінця

XVIII — початку XIX ст. П.Й.А. фон Фейєрбах представляв ту генерацію

освічених мужів, які передусім були універсальними вченими (тоді їх на4

зивали філософами), й уже на це тло накладалася їхня вужча

спеціалізація — юриспруденція. А подекуди для виконання юридичних

функцій (адвоката, нотаріуса) треба було просто бути письменним. Так,

слово Schriftsteller, яке у сучасній німецькій мові виражає лише значення
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письменник (літератор) [10, с. 1354], у XVI ст. мало суто юридичне значен4

ня — позначення того, «хто укладає для інших юридичні документи, у т.ч.

заяви чи прохання» (порівн. з українським історизмом «писар») [12]. 

У сучасному німецькому та українському правознавстві під тлумачен4

ням (нім. Auslegung) загалом розуміють інтелектуально4вольову

діяльність, спрямовану на встановлення змісту правової норми, правочи4

ну або інших видів волевиявлення [9, c. 127; 7, с. 81]. У правовому регулю4

ванні та застосуванні йдеться про правильне розуміння дійсного змісту

норми права, правочину, документу тощо та його розгорнуте, обґрунтова4

не роз’ясненням іншим суб’єктам права [7, с. 81]. Під останнім мається на

увазі тлумачення як результат. Як у перекладі, так і в праві обов’язкови4

ми елементами процесу тлумачення є попередній досвід, знання та уяв4

лення тлумача (інтерпретатора чи перекладача). Саме тому вихідною

філософською моделлю тлумачення як правознавці, так і перекладознавці

визнають так зване герменевтичне коло (термін Г.4Г. Ґадамера, від давнь4

огрецьк. XD:0<gbT [hermenedо]: «тлумачити, пояснювати, перекладати»),
яке метафорично описує взаємозумовленість пояснення та інтерпретації,

з одного боку, і розуміння — з іншого. Герменевтика як універсальна те4

орія інтерпретації на різних етапах свого розвитку ставала однією з голо4

вних парадигм у більшості гуманітарних галузей. Спочатку вона отрима4

ла свою спеціалізацію у правознавстві (ще у середині IX ст.), а значно

пізніше (починаючи з 704х років XX ст.) — у перекладознавстві. Родона4

чальником юридичної герменевтики вважають видатного філософа і пра4

вознавця Ф.К. Савіньї. Розроблені ним засади інтерпретації юридичних

текстів досі лежать в основі класичної німецької юридичної методології

(нім. juristische Methodenlehre), на яку ми також спиратимемося у цьому

дослідженні. У перекладознавстві герменевтичні теорії та моделі пред4

ставлені у працях Д. Селесковича, К. Норда, Р. Штольце, В. Вільса та бага4

тьох інших учених. Щодо юридичного перекладознавства, то за останні 20

років його розвитку представники цього напряму намагаються поєднати

здобутки юридичної і перекладознавчої герменевтики заради досягнення

спільної мети — адекватного ЮП [15; 17; 18]. 

Незважаючи на історичну спорідненість і спільне філософське бачення

поняття тлумачення, його фахові значення (юридичне і перекладознавче)

із розвитком відповідних наук зазнали суттєвої диференціації і

спеціалізації. Так, головною відмінністю юридичного тлумачення є його

вища (суспільно значуща) мета — встановлення дійсного змісту волевияв4

лення (законодавця, фізичної або юридичної особи, держави тощо), що, у

свою чергу, необхідне для досягнення основного призначення права —

встановлення справедливості в усіх її юридично можливих виявах. У пра4

вотворчості метою юридичного тлумачення є видання норми права, яка б

якнайповніше задовольняла соціально4економічну, політичну, культурну

та інші потреби життя, ефективно, повно та чітко регулювала суспільні

% %
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відносини й органічно вписувалася у чинну правову систему [7, с. 81, 82].

У правовому вихованні цією метою є з’ясування суб’єктами суспільних

відносин головних ідей, принципів, цілей права, своїх прав і обов’язків, не4

обхідності дотримання та виконання норм права. Стрижнева мета тлума4

чення норм права полягає в охороні та всебічному зміцненні законності [7,

с. 81, 82]. Тож юридичне тлумачення передусім співвідноситься з

функціями права, точніше, є одним із головних засобів виконання правом

своїх функцій і завдань.

Щодо тлумачення у перекладі, то воно, звичайно, зумовлюється самою

сутністю перекладацької діяльності як герменевтичної процедури ро4

зуміння та інтерпретації оригіналу і передачі його смислу в тексті пере4

кладу [1, с. 184]. Окрім цього, тлумачення у перекладі співвідноситься з

численними функціями продукту перекладацької діяльності (трансляту),

а саме: якщо тлумачення сприяє досягненню адекватності перекладу, то

воно одночасно є однією з ланок у досягненні ефективності міжкультурної

комунікації та обміну інформацією. А щодо так званих вторинних функцій

перекладацької діяльності, то правильне (професійне і виважене) тлума4

чення (особливо у перекладі фахових текстів) сприяє науковому поступу,

міжнародному співробітництву, збагаченню лінгвокультури реципієнта.

Однак, розглядаючи такий вид галузевого перекладу, як ЮП, слід наголо4

сити, що до перелічених загальних функцій перекладу додаються й ті, які

зумовлені його референтною сферою — правом. Тобто тлумачення

(точніше його вид) у ЮП залежить від таких юридичних функцій продук4

ту ЮП, як інтеграція у правову систему4реципієнт (офіційний переклад

внутрішньодержавних та міжнародних актів) або введення трансляту у

відповідні правовідносини і документообіг міждержавного характеру (за4

вдяки юридичним процедурам легалізації або апостилізації офіційних до4

кументів). А в судочинстві від правильного розуміння (тлумачення) іншо4

мовної інформації залежить адекватність юридичного перекладу, а отже,

встановлення справедливості у конкретному життєвому випадку. 

Тож, хоча первісно як право, так і перекладацька діяльність виникли

через практичні проблеми й передусім орієнтуються на сьогодення (право

впорядковує практичну діяльність людей, а переклад сприяє налагоджен4

ню комунікації між людьми4носіями різних мов та культур), їхні вторинні

функції спрямовані у майбутнє — на розвиток взаємодії між людьми. Су4

часне усвідомлення й теоретичне обґрунтування вторинних функцій пра4

ва та перекладу, що відбулося у відповідних науках, підводить до думки

про те, що на часі об’єднати їхні зусилля та методики задля виконання

правничими текстами (у тому числі транслятами) максимальної кількості

суспільно та науково значущих функцій.

Так, спільним для перекладознавства та правознавства є те, що голо4

вним об’єктом їхнього тлумачення є саме текст. У праві це, зокрема, вира4

жається в тому, що, на відміну від правових систем англо4саксонської пра4
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вової сім’ї, обидві системи права (ФРН та України) ґрунтуються на писа4

ному законі. Так, за Конституцією України [2, ч. 1 ст. 126; ч. 1 ст. 129] судо4

чинство та інші гілки влади підкоряються лише законові, а за Основним

законом ФРН [11, ст. 1, абз. 2; ст. 20, абз. 3] — «законові і праву». За кано4

нами нормотворчості закон повинен бути сформульований таким чином,

аби звільнити тлумача (передусім суддю) від суб’єктивності при прий4

нятті ним рішень. Отже, текст закону обмежує його інтерпретаторів у тлу4

маченні. З іншого боку, як німецький, так і український законодавець на4

дає судді повноваження тлумачити, а там, де у законодавчому регулю4

ванні існують прогалини, — доповнювати (у перекладі Р. Корнути — добу4

довувати) право (нім. Kompetenz zur Rechtsfortbildung) [5, с. 116]. У цьому

зв’язку необхідно зазначити, що у правовій практиці й культурі ФРН, як

і в інших країнах Західної Європи, традиції тлумачення і добудови права

значно розвиненіші. Вони беруть свій початок ще у XIX ст., коли були за4

кладені наукові й законодавчі підвалини для унезалежнення судової вла4

ди. А сучасна українська система права успадкувала і досі спирається на

позитивістську модель праворозуміння, за якою межі юридичного тлума4

чення максимально вузькі (С.С. Сливка, Ю.Ж. Шокумов та ін.). Виробляю4

чи перекладознавчі стратегії тлумачення, вважаємо за доцільне відштов4

хуватися від класичних німецьких методів юридичного тлумачення (за R.

Zippelius, P. Schwacke, W. Ghnther), оскільки українські аналоги окремих
способів тлумачення у різні часи були запозиченні з класичних німецької

та французької юридичних методологій, тобто, переважно, є перекла4

дацьким продуктом. У коментарях до кожного способу юридичного тлума4

чення наводитимемо аспекти ЮП, у рамках яких ці види можуть знадоби4

тися. При цьому ми окремо не розглядаємо логічний спосіб тлумачення

(сукупність логічних прийомів і правил, спрямованих на з’ясування

логічної структури волі законодавця, вираженої у нормі права [7, с. 81],

оскільки у німецькій юридичній методології цей спосіб уже не виокремлю4

ють, а вважають його інтегральною складовою інших способів. На них ко4

ротко зупинимось. 

1. Граматичне тлумачення (нім. grammatische Auslegung) [5, с. 67] відо4

ме українському правознавству під назвою мовний спосіб тлумачення —

сукупність мовних правил (лексики, морфології, синтаксису, пунктуації,

спеціальних мовних правил, розроблених правовою наукою) для тлума4

чення зовнішнього вираження тексту норми права [7, с. 81]. При цьому

визначається не лише буквальне значення слів і понять, а й загальноприй4

няте у відповідній сфері відносин значення термінів. Граматичне тлума4

чення спрямоване також на з’ясування морфологічної та синтаксичної

структури тексту акта (з’ясовують рід, число, відмінок іменників і прик4

метників; особу, час, число і вид дієслів; значення уживаних сполучників,

прислівників, розділових знаків тощо). У ЮП його широко використову4

ють перекладачі4юристи, які звикли шанувати «букву закону». Однак
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дослівний переклад може створювати й непереборні труднощі, адже неха4

рактерні для мови перекладу іншомовні формулювання, навіть якщо вони

передані зрозумілою лексикою, можуть бути витлумачені по4іншому, ніж

їх тлумачать у «рідній» правовій культурі. 

2. Історичне тлумачення (нім. historische Auslegung) [5, с. 69] відоме ук4

раїнському правознавству під назвою історичний спосіб тлумачення — як

сукупність прийомів та правил (порівняльні висновки, аналіз історичних

обставин, причин ухвалення норми права та її завдань і мети) для з’ясу4

вання генези норми права, її зв’язків з правовими джерелами [7, с. 81].

В українській спеціальній літературі його ще називають історико4

політичним тлумаченням, адже до уваги не можуть не братися такі фак4

тори, як розклад політичних сил та соціально4економічні чинники, які зу4

мовили ініціативу і саму появу акта. У ЮП такий вид тлумачення допомо4

же розкрити історичне розуміння засадничих правових понять та прин4

ципів, а також знадобиться під час перекладу історичних юридичних

текстів (тих, які були чинними за попередніх етапів державності тощо). 

3) Системне тлумачення (нім. systematische Auslegung) [5, с. 68] відоме

українському правознавству під назвою системний спосіб тлумачення —

сукупність прийомів і правил, розроблених юридичною наукою на підставі

вчення про системність права, для з’ясування систем, характеру волі за4

конодавця, розуміння системних зв’язків норми права, що тлумачиться, з

іншими нормами, особливо з тими, які регулюють однакові або однорідні

суспільні відносини, її місце в системі права [7]. Такий спосіб тлумачення

корисний передусім для юридичної лексикографії (як допоміжного засобу

у ЮП), адже допомагає з’ясувати взаємний зв’язок юридичних термінів

та іншої юридичної лексики, зокрема сприяє у визначенні їхнього місця і

значення у конкретному нормативному акті, інституті, галузі та усій сис4

темі права загалом. 

4. Телеологічне тлумачення (нім. teleologische Auslegung) (від гр.

IX8@H— мета) [5, с. 76–79] відоме українському правознавству під назвою
телеологічне (цільове) тлумачення. Воно спрямоване на встановлення кон4

кретних (безпосередніх, віддалених, кінцевих) цілей видання відповідного

правового акту. В німецькому правознавстві цей спосіб тлумачення вва4

жають підсумковим і вирішальним, особливо якщо інші не дали однознач4

ного результату. Цей вид тлумачення узгоджується із сучасними підхода4

ми у загальному та юридичному перекладознавстві, що постали у руслі

соціально4філософської течії Ю. Габермаса (теорії комунікативної

(взаємо)дії), зокрема із теорією скопосу (від гр. мета) (Rei$/Vermeer 1978)

та теорією перекладацької діяльності (Justa Holz4M@ntt@ri, 1984). Так, за
теорією скопосу (нім. Skopostheorie) домінантою будь4якого акту перекла4

ду є його мета. У ЮП йдеться про призначення трансляту у системі4ре4

ципієнті. А за теорією перекладацької діяльності процес перекладу роз4

глядається як відповідальна діяльність експерта, спрямована на досягнен4
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ня визначеної мети. У країнах Західної Європи перекладачам, залученим

до процесу ЮП, надають статус експертів, адже вони аналізують і тлума4

чать, а транслятам — статус актів експертизи. Так, у мовному відділі Су4

ду Європейського Союзу перекладачами працюють кваліфіковані юристи,

а в інших органах ЄС до перевірки перекладів залучені спеціалісти з пра4

ва та лінгвісти (нім. Rechts4 und Sprachsachverst@ndige) [18, c. 68].
Повернімося до мети і бажаного результату в юридичному тлумаченні.

Так, в «Юридичній енциклопедії» маємо дуже загальні вимоги щодо цьо4

го: «Результатом з’ясування норми права є висновки, яких дійшов суб’єкт

тлумачення у процесі з’ясування норми з допомогою усієї сукупності спо4

собів тлумачення, що адекватні дійсному змісту норми права та відповіда4

ють критеріям істинності й правильності результату тлумачення» [7, с. 82].

Як бачимо, мірилами правильності юридичного тлумачення є такі оціночні

поняття, як адекватність дійсному змісту (норми права), істинність і пра4

вильність (результату тлумачення), які самі по собі потребують конкрети4

зації (тлумачення). 

Деякі конкретніші принципи і правила тлумачення знаходимо в ук4

раїнському законодавстві. Так, згідно зі ст. 213, 637 Цивільного кодексу

України (2003) при тлумаченні договору (як джерела права) беруть до

уваги однакове для всього змісту договору буквальне значення слів і по4

нять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення

термінів. Зміст договору встановлюють також порівнянням його

відповідної частини зі змістом інших частин, усім змістом договору,

намірами сторін. У разі неможливості визначення справжньої волі особи,

яка вчинила договір (угоду), до уваги беруться мета договору, зміст попе4

редніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї

ділового обороту, дальша поведінка сторін, текст типового договору та

інші обставини, що мають істотне значення [7, с. 82]. Як бачимо, при тлума4

ченні правочину потрібно комплексно застосовувати відповідні методи (як

мовознавчі, так і порівняльно4історичні чи логіко4прагматичні).

У цивільному праві ФРН закріплена досить коротка норма під назвою

«Тлумачення волевиявлення» (нім. Auslegung einer Willenserkl@rung), яка
дуже влучно передає ту ж саму думку — при тлумаченні йдеться про

зміст, а не про форму: 

Bei der Auslegung einer Willenserkl@rung ist der wirkliche Wille zu

erforschen und nicht an dem buchst@blichen Sinne des Ausdrucks zu haften
[8, § 133]. При тлумаченні волевиявлення слід дослідити дійсну волю, а не

виходити лише з буквального значення відповідного формулювання (пе4

реклад автора). 

З огляду на проблематику, пов’язану з інтерпретаційною діяльністю

юриста і перекладача, вважаємо за необхідне звернутися до найза4

гальнішого критерію у виконанні тлумачення — поняття адекватність (від

лат. adaequatus «зрівняний/ прирівняний»). Так, спільним компонентом



ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввіі  ддоосслліідджжеенннняя  уу  ттееооррііїї  ттаа  ііссттооррііїї  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

9988

значення поняття «адекватність» як у правознавстві, так і у перекладоз4

навстві є його розуміння як відповідність чомусь (умовам, потребам тощо).

Щоправда, у перекладознавстві (німецькомовному та пострадянському)

для позначення правильності перекладу із терміном адекватність (нім.

Ad@quatheit, Ad@quanz) конкурує ще термін еквівалентність (нім.
Aquivalenz). Слово еквівалентність (від лат. aequus «однаковий» та valere

«цінність/вартість») передусім передає значення рівноцінність, рівно4

вартісність, рівносильність та взаємозамінність, однак може виступати і

синонімом до поняття тотожність [4, с. 878]. А слово еквівалент в ук4

раїнській тлумачній лексикографії пояснюють за допомогою синонімів

відповідник, замінник, синонім [4, с. 878]. Зрозуміло, що досягнення рівноз4

начності оригіналу і трансляту — головна і, власне, єдина безпосередня

мета будь4якого перекладу. Тому на початку розвитку перекладознавства

термін еквівалентність розуміли дуже широко — як співвідношення між

текстом4оригіналом і текстом перекладу. Однак із подальшим розвитком

та розгалуженням перекладознавства в окремі філософські школи понят4

тя еквівалентність отримало значну диференціацію, тому ми лише зазна4

чимо, що поняття «еквівалентність» ми поширюємо винятково на лексико4

термінологічні аспекти перекладу.

У німецькомовному дискурсі з проблем ЮП терміни «адекватність» та

«еквівалентність» також використовують однаково часто, проте передусім

слід розрізняти сфери їх використання (суто юридичну чи перекладоз4

навчу). Так, один із найбільш знаних теоретиків юридичного перекладу П.

Сандріні на перший план виносить критерій еквівалентності правової дії

тексту оригіналу і тексту перекладу. Слід зазначити, що тут йдеться саме

про правову еквівалентність у перекладі правових норм, оскільки саме во4

ни підлягають юридичному тлумаченню. У цьому зв’язку він також зазна4

чає: «...Переклад — це діяльність, що вплетена у фаховий дискурс, причо4

му тексти перекладу повинні бути придатними для подальшого викорис4

тання. Під подальшим використанням мається на увазі правова дія тексту

перекладу, яка, перебуваючи в залежності від контексту (правової систе4

ми і її адресатів), є основною метою перекладацького процесу» [15, с. 26].

Однак ми, як і більшість представників ЮП, надаємо перевагу терміну

адекватність, який узгоджується із сучасними функціоналістичними па4

радигмами у перекладознавстві (зокрема, теорією скопосу та ін.), і харак4

теризує переклад з огляду на його мету і функції, тобто означає

відповідність трансляту певним параметрам, заданим замовником пере4

кладу, його виконавцем тощо. 

У правознавстві поняття адекватність співвідносять не лише із понят4

тями правильність та відповідність, а й засадничим поняттям філософії

права — «справедливість». Так, В.М. Махінчук у своєму дисертаційному

дослідженні «Адекватність кримінального покарання як філософсько4

правова проблема» щодо покарання (у розумінні відповідності криміналь4

(
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ного покарання певним вимогам) пропонує вживати саме термін «адек4

ватність», оскільки поняття «справедливість» (закріплене у чинному

кримінальному законодавстві України) стосується більше морально4етич4

них категорій і пов’язане насамперед із суб’єктивним сприйняттям, тоді

як метою роботи автор вважає «вироблення певних об’єктивних критеріїв

оцінки «правильності» (адекватності) покарання» [3, с. 1]. У кримінально4

му праві значно вужчі й межі тлумачення. Так, конституція ФРН заборо4

няє розширене тлумачення (кримінально4правової) норми (вихід за межі

буквального значення), яке шкодить інтересам обвинуваченого (йдеться

про заборону аналогії, що обґрунтовує і підвищує міру покарання) [11,

ст. 103, абз. 2.]. У цьому випадку як юрист, так і перекладач повинні вико4

ристовувати так званий граматичний спосіб тлумачення (див. вище), який

орієнтується на буквальне значення і загальноприйняте розуміння юри4

дичних формулювань та окремих слів. 

Представники юридичного табору вважають, що у перекладі норма4

тивних текстів слід прагнути до якомога формальнішого, фактично

дослівного перекладу, оскільки йдеться про «недоторканне» (законодавчо

закріплене право), яке у жодному разі не може бути переормульоване. А

деякі перекладачі4юристи, зокрема Г. Кюппер, навіть дотримуються тієї

думки, що, перекладаючи закони, виконавець не лише не має права

відступати від дослівного тексту, а й зобов’язаний передавати можливі

граматичні, лексичні чи інші помилки у тексті оригіналу, звісно, коменту4

ючи наявність таких помилок у зносках перекладача [13, с. 3]. Подібний

підхід простежуємо і на прикладі перекладу Проекту закону 1932 р. «Про

суди в адміністративних справах», який з власної ініціативи (керуючись

власними завданнями) виконали правники — український юрист Роман

Корнута та німецький юрист Бернард Шльоєр. Цей текст став справжнім

випробуванням з мовно4термінологічної точки зору. Так, у коментарі до

свого перекладу автори зазначають, що він потребує деяких пояснень,

оскільки текст оригіналу містить термінологію, яка сьогодні зовсім або

майже зовсім не відома [16, с. 4]. У цьому зв’язку автори перекладу напо4

лягають на збереженні стилю викладу, дотримуючись думки, що істо4

ричні документи не слід осучаснювати. Як приклад наводимо оригінал і

переклад статті 10, яка у цьому сенсі є однією із найбільш показових. 
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Так, з ужитку вийшли деякі запозичення (напр. артикул — суч. стаття).

Змінилася орфографія деяких інших запозичених слів (напр., регу4

лямін — суч. регламент; секретарь (арт. 6), ініціятива (арт. 8 та ін.), ам4

нестія (арт. 14) тощо. У тексті перекладу автори намагалися передавати

українські латинізми німецькими латинізмами, хоча вони не характерні

для сучасної мови права ФРН (напр. колегія — Kollegium, арт. 1. 3 тощо).

Та головною складністю цього перекладу стали саме українські архаїзми

та діалектизми. Так, чимало часу знадобилося для того, аби адекватно пе4

редати слово «заховання» (арт. 10, абз. 3). І лише завдяки тому, що обидва

перекладачі «не цураються» польської мови, а також добре розуміються

на юридичному контексті, у тексті перекладу ці слова були передані

відповідно як нім. «Verhalten» та «Benehmen» (досл. поведінка, поводжен4

ня). Такі архаїчні терміни права, як чин (суч. дія), нечинність (суч.

бездіяльність), занедбання (суч. недбальство) автори не замінюють суча4

сними «еквівалентами» (зокрема, такими законодавчими термінами, як

нім. Handeln/Handlung, Unterlassung, Fahrl@ssigkeit), а передають макси4

мально дослівно (як нім. Tat, Vers@umnis, Verhalten, ст. 10, абз. 4). Ук4
раїнський архаїзм душі (арт. 3, абз. 5) перекладають як нім. Seelen (замість

сучасного особи/нім. Personen), а термін «особа правна» (арт. 10, абз. 1) пе4

редають нім. rechtliche Person (замість усталеного нім. терміна juristische
Person), вислів «урядова чинність» — за допомогою німецького архаїзму

Amtswalten (арт. 10, абз. 3). Подекуди у німецькому перекладі було збере4

жено навіть українські синтаксичні конструкції, що суперечить усім кано4

нам перекладознавства (напр., арт. 118, 125, 127 та ін), оскільки усталені

німецькі формулювання (характерні для адміністративних норм ФРН)

сприяли б кращому розумінню трансляту. 

Та все ж таки більшість лексичних одиниць і синтаксичних конст4

рукцій автори перекладу адаптували до сучасного німецькомовного адре4

сата. Так, український архаїзм «реченець» (арт. 35) та його варіант «ре4

чення» (арт. 46) передано за допомогою сучасного терміна Frist (укр.

строк). Осучаснено перекладені й такі терміни, як «гербова оплата» (зок4

рема, у арт. 45, 47 — як gerichtliche Gebhhr, а в арт. 118 — як
Urkundenkosten, суч. держмито) та державний скарб (у арт. 12 — як

Staatshaushalt– досл. Державний бюджет, у арт. 35 — як Staatsfiskus, у

арт. 121 — як Staatskasse). Більшість юридичних термінів передані суча4

сними німецькими відповідниками з адміністративного права ФРН, однак

лише щодо деяких з таких адаптованих перекладів надано окремі комен4

тарі. Так, вважаючи, що назва «округовий суд» на момент укладання тек4

сту4оригіналу не мала чіткої прив’язки до чинного територіально4

адміністративного поділу, автори використали у перекладі структурну

кальку нім. Bezirksgericht (від нім. Bezirks4 — округовий та –gericht —

суд), а у перекладі назви «адміністративний відділ» використали устале4

ний у німецькому судочинстві термін Verwaltungskammer (досл. Палата з
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адміністративних справ). За допомогою усталених аналогів передають і

стійкі словосполучення (напр., вести справи у суді — як нім. vor Gericht

auftreten (дослівно «виступати перед судом»), а вчиняти позов або склас4

ти позовну заяву — як нім. Klage einreichen/einlegen (дослівно «подавати

скаргу/позов»). Як бачимо, попри намагання зберегти у перекладі юри4

дичної термінології її історичний дух це вдається не в усіх випадках і по4

яснюється специфікою перекладацького трансферу як такого. З одного бо4

ку, діють об’єктивні чинники (передусім закономірна мовно4терміно4

логічна асиметрія), а з іншого — суб’єктивні (обізнаність, досвід і уподо4

бання авторів перекладу тощо). Дуже влучно у цьому зв’язку висловила4

ся німецька дослідниця Є. Вісманн. Вона сформулювала у своїх трьох мак4

симах те, чим можна і чим не можна жертвувати під час ЮП: 

1. «Юридичний переклад повинен передавати зміст тексту4оригіналу

таким чином, щоб адресат перекладу зміг чітко побачити спільне та

відмінне між відповідними правовими системами». 

2. У тексті перекладу слід дотримуватися структури тексту4оригіналу. 

3. Стиль викладу тексту перекладу повинен бути максимально адапто4

ваним до культурно4специфічних очікувань адресата перекладу [18, с. 67]. 

На прикладі аналізованого трансляту бачимо, що його автори, хоча і не

були обізнані з наведеними вимогами ЮП, завдяки ґрунтовному історико4

правовому підходу до тексту4оригіналу і застосуванню основних методів

юридичного тлумачення змогли виконати його переклад у дусі цих вимог.

Щодо третьої максими (про адаптування мовного викладу до очікувань

адресата перекладу), то тут, як уже згадувалося, не завжди просте4

жується послідовність. Так, використовуваний авторами перекладу метод

відчуження (нім. Verfremdung), який налаштовує адресата перекладу на

вихідну правову систему і може досягатися за допомогою дослівного пере4

кладу або ж прямих запозичень, транскрибування тощо, необхідно засто4

совувати передусім на лексико4термінологічному рівні. Тоді як на грама4

тико4синтаксичному рівні не обійтися без перекладу4адаптації/ одомаш4

нення (нім. Angleichung, Einbhrgerung). 
На особливу увагу і схвалення заслуговує оформлення тексту перекла4

ду, зокрема його докладне юридичне і лінгвістичне коментування як істо4

ричного джерела, а саме: відомості щодо авторів цього тексту, ролі цього

твору в правничому дискурсі України та основних мовно4термінологічних

особливостей. Усе це сприяє досягненню так званої експертної адекват4

ності ЮП (термін О. Шаблій), тобто його відповідності передбачуваним ав4

торами перекладу меті, завданням трансляту та його зрозумілості для

проектованих адресатів перекладу. 

Підсумовуючи, ще раз наголосимо на тому, що юридичний переклад

вимагає від перекладача чіткого осмислення своєї відповідальності у про4

цесі здійснюваного ним міжкультурного посередництва, й задля уникнен4

ня міжкультурної інтерференції у галузі права він повинен одразу звер4
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нути увагу адресата перекладу на ступінь адаптації тексту перекладу до

правової системи адресата. Це пропонуємо робити за допомогою додатко4

вого підзаголовку або спеціальної виноски (неадаптований / адаптований

/ коментований переклад тощо). Окрім цього на титульній сторінці

відповідної перекладеної праці слід вказувати на авторство юридичного

перекладу як особливого виду фахового посередництва (напр., юридичний

переклад здійснив/4ила ... (ПІБ) [6].

З огляду на специфіку ЮП як виду діяльності його природу можна виз4

начити як міжкультурне посередництво високого ступеня складності, яке

вимагає від перекладача міждисциплінарної кваліфікації, яка б поєднува4

ла володіння відповідними методиками юридичної техніки, порівняльного

права, термінознавства і, власне, юридичного перекладу. Щодо теоретич4

них перспектив розвитку ЮП, то на часі тісніша співпраця представників

порівняльного правознавства та юридичного перекладознавства. Йдеться

про узгодження термінології, підходів та методів цих наук, що здатні

ефективно допомагати одна одній у виконанні більш високої соціальної

мети — поширенню правової та аналітичної інформації про українське та

зарубіжне право у якісному (функціонально адекватному) перекладі. 
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Шаблий Е.А. Толкование и адекватность в юридическом переводе (на при7
мере перевода на немецкий язык Проекта закона 1932 г. «О судах в админист7
ративных делах») [на украинском языке]

Рассмотрены главные особенности юридического перевода как трансдис4
циплинарного направления науки и экспертного вида деятельности. С целью
междисциплинарного согласования ключевой терминологии юридического пе4
ревода сопоставлены понятия «юридического толкования» и «переводоведчес4
кого толкования», «юридической адекватности» и «адекватности в юридичес4
ком переводе». Как пример предлагается переводоведческое определение адек4
ватности авторского перевода на немецкий язык Проекта закона 1932 г. «О су4
дах по административным делам».

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  юридический перевод, юридическое толкование, юридиче4
ская адекватность, адекватность юридического перевода.

Olena Shabliy. Interpretation and adequacy in the legal translation (on the
example of translation into German of Draft law of 1932 «On courts in the admin7
istrative cases» [in Ukrainian]

The article investigates basic features of legal translation as a transdisciplinary
theory of a culture4dependent subject field and a type of professional activity
demanding expert skills; in order of the transdisciplinary coordinating of the key
terminology of the legal translation the concepts of «statutory interpretation» and
«interpretation in translation studies» as well as «legal adequacy» and «adequacy
in the legal translation» were confronted; as an example of the adequacy in the
legal translation proposed the translation into the German of the law draft of 1932
«On courts in the administrative cases».

KKeeyy  wwoorrddss:: legal translation, statutory interpretation, legal adequacy, adequa4
cy in the legal translation.
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ППППоооорррріііі ввввнннняяяяллллььььнннноооо����ппппррррааааввввооооввввиииийййй    ввввиииимммміііірррр    ммммііііжжжжннннааааррррооооддддннннооооггггоооо    

ттттаааа    єєєєввввррррооооппппееееййййссссььььккккооооггггоооо    ппппрррраааавввваааа

ШШппааккооввиичч  OOллььггаа  ММииккооллааїїввннаа
кандидат юридичних наук, доцент, 
докторант Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РРоолльь  ссууддооввиихх  ооррггаанніівв  уу  ддііяяллььннооссттіі  ммііжжннаарроодднниихх  

ооррггааннііззаацціійй

Розглядається система міжнародного судочинства, зокрема такі судові уста4
нови, як Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, Суд Євро4
пейського Союзу. Спеціальна увага приділена особливостям процедур розгляду
скарг. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: судові органи, система міжнародного судочинства, міжнарод4
ний арбітраж.

У сучасних умовах у структурі міжнародної організації діє постійно

діючий судовий або юридичний орган, що забезпечує нормальне функ4

ціонування самої міжнародної організації, а у випадку виникнення супе4

речки сприяє її вирішенню. Судові органи, що функціонують у рамках

міжнародних організацій, — це ціла система міжнародного судочинства.

Деякі судові органи діють у рамках організації, деякі окремо. Деякі ство4

рені на постійній основі, а деякі — для конкретного випадку.

Дослідженнями системи міжнародного судочинства займаються як за4

рубіжні, так і українські науковці, зокрема, В.І. Муравйов, Ю.С. Шемшу4

ченко, К.О. Савчук, С.В. Шевчук, В.С. Ржевська, І.М. Проценко, А.Л. Федо4

рова, М.П. Трунк4Федорова та ін., оскільки дане питання набуває дедалі

важливішого значення у зв’язку з постійною тенденцією до збільшення

звернень держав, фізичних та юридичних осіб до різних міжнародних су4

дових установ. 

Нині систему міжнародного судочинства становлять: Міжнародний суд

ООН в рамках ООН, Суд Європейського Союзу в рамках Євросоюзу, Євро4

пейський суд з прав людини в рамках Ради Європи, Економічний суд СНД

в рамках Співдружності Незалежних Держав, Суд з примирення та

арбітражу Організації з безпеки і співробітництва в Європі та деякі інші

[2, с. 5].
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У рамках міжнародних організацій діють як органи загальної компе4

тенції, до повноваження яких входить вирішення спорів між членами, так і

спеціалізовані органи з розгляду окремих категорій справ. У зв’язку з цим

розглянемо роль найбільш впливових судових органів у сучасному світі. 

Міжнародний Суд ООН є головним судовим органом ООН, який

розв’язує міждержавні спори і дає консультативні висновки. Унікальним

є те, що це єдиний міжнародний судовий орган універсального характеру,

що наділяється загальною юрисдикцією. Суд розв’язує міжнародні спори

лише між незалежними і суверенними державами — суб’єктами міжна4

родного публічного права. Міжнародний Суд ООН може розглядати спра4

ву лише в тому разі, якщо сторони спору певним чином висловили свою

згоду на те, щоб стати стороною судового розгляду (так званий принцип

згоди сторін). Це пояснюється тим, що фундаментальними принципами

міжнародного публічного права є, зокрема, принцип суверенної рівності

держав та принцип мирного розв’язання міжнародних спорів, відповідно

до яких держави зберігають за собою свободу вибору мирних засобів

розв’язання спорів між ними. Тобто ніхто не має права примусити суве4

ренні держави розв’язувати свій спір за допомогою якогось конкретного

засобу, в тому числі звернення до Міжнародного Суду. Крім того, за згоди

сторін Статут дозволяє Суду розв’язувати спір, виходячи із засад спра4

ведливості. Таким чином, у ст. 38 Статуту закріплено всі джерела сучас4

ного міжнародного права, за винятком юридично обов’язкових рішень

міжнародних організацій [2, с. 18].

Суд не розглядає спори між державою і міжнародною організацію, між

самими міжнародними організаціями, також він не наділений компе4

тенцією розглядати заяви корпорацій, міжнародних неурядових ор4

ганізацій, фізичних осіб. Міжнародний Суд ООН наділений компетенцією

давати консультативні висновки з будь4яких юридичних питань на запит

органів ООН та спеціалізованих установ ООН. Держави не мають права за4

питувати консультативні висновки. Також таким правом не наділений Се4

кретаріат ООН та міжнародні організації, які не входять до системи ООН.

Відповідно до ст. 33 Статуту ООН сторони, що беруть участь у будь4

якому спорі, продовження якого може загрожувати миру і безпеці,

повинні розв’язати його мирним шляхом. Ця норма Статуту ООН є підста4

вою для розв’язання спорів, зокрема з використанням процедури міжна4

родного третейського суду. Міжнародний третейський суд як один із за4

собів розв’язання спорів передбачений Декларацією про принципи міжна4

родного права, прийнятою 1970 р., та Манільською декларацією про мирне

розв’язання міжнародних спорів. У свою чергу, міжнародний арбітраж

передбачають Пакт Ліги арабських держав, Статут Організації амери4

канських держав та ін. Для передачі спору на розгляд арбітражу країнам,

що виступають сторонами спору, необхідно взяти зобов’язання щодо ви4
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конання рішення арбітражу та досягнення домовленості про процедуру

розгляду спору.

Арбітражі можуть бути постійними або створюватися для конкретного

випадку (ad hoc). Постійні третейські суди існують при деяких регіональ4

них міжнародних організаціях (наприклад, при Організації африканської

єдності).

Діяльність Європейського суду з прав людини грунтується на таких за4

садах, як принципи дії Конвенції про захист прав і основних свобод люди4

ни 1950 р. у часі, дії Конвенції у просторі, дії Конвенції за колом осіб та

принципом предметної юрисдикції, тобто заявник може скаржитися на

порушення лише прав та свобод, що гарантуються положеннями Кон4

венції. Для направлення скарги до Європейського суду з прав людини

потрібно вичерпати всі національні засоби судового захисту [2, с. 61].

Суд має юрисдикцію щодо розгляду міждержавних спорів. Це означає,

що будь4яка держава—учасниця Конвенції може звернутися до Суду не

лише в разі порушення прав і свобод громадян цієї держави іншою держа4

вою, а й у всіх інших випадках, коли дії держави4порушника прямо не по4

рушують права громадян держави4заявника. Відповідно до ст. 34 Кон4

венції Суд може приймати заяви від будь4якої особи, неурядової ор4

ганізації або групи осіб, яка вважає себе потерпілою від допущеного однією

з високих договірних сторін порушення прав, викладених у Конвенції або

протоколах до неї. Високі договірні сторони зобов’язуються не перешкод4

жати жодним чином ефективному здійсненню цього права [3, с. 63].

Відповідачами у Суді за порушення Конвенції є лише держави—учас4

ниці Конвенції, а не інші держави, які не підписали та не ратифікували

Конвенцію, міжнародні організації (НАТО, ОБСЄ, Європейський Союз то4

що), а також неурядові організації, фізичні та юридичні особи.

Рішення Суду відповідно до ст. 46 Конвенції є обов’язковими для дер4

жав — учасниць Конвенції, яких вони стосуються.

Судова система Європейського Союзу включає Суд ЄС, Загальний суд і

спеціалізовані суди. Суд ЄС є вищою судовою інстанцією Євросоюзу, яка

покликана забезпечувати дотримання законності при тлумаченні та за4

стосуванні положень установчих договорів (ст. 19.1 ДЄС) [1, с. 72]. У своїй

діяльності Суд ЄС виконує функції міжнародного, конституційного, част4

ково адміністративного та цивільного суду. Як міжнародний суд, він

вирішує спори між державами4членами, які стосуються об’єкта установ4

чого договору (ст. 273 ДФЄС), а також між державами4членами та інсти4

тутами ЄС чи між останніми. До держави4члена, яка не виконує рішень

Суду ЄС, останній може застосовувати санкції у формі одноразових ви4

плат або штрафів (ст. 260 ДФЄС) [4]. Виконуючи роль конституційного су4

ду, Суд ЄС розглядає законність законодавчих актів, прийнятих спільно

Європарламентом і Радою, актів Ради, Комісії та Європейського централь4

ного банку, які не належать до рекомендацій і висновків, а також актів
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Європарламенту і Європейської ради, що мають правові наслідки для

третіх сторін. З цією метою з позовами до Суду можуть звертатися держа4

ви4члени, Європарламент, Рада та Комісія на підставі відсутності компе4

тенції, порушення суттєвої процедурної вимоги, порушення установчого

договору або іншої норми, що стосується його застосування, або зловжи4

вання владою. Таку ж юрисдикцію Суд має щодо позовів, з якими до нього

можуть звертатися Рахункова палата, Європейський центральний банк і

Комітет регіонів з метою захисту своїх прерогатив (ст. 263 ДФЄС) [1,

с. 73–74]. 

Суд ЄС також уповноважений робити висновки щодо відповідності

міжнародних угод, які укладаються між ЄС та однією чи більше держава4

ми чи міжнародними організаціями (ст. 218.11 ДФЄС). Якщо передбачува4

на угода не відповідає положенню Договору про заснування ЄС, то її укла4

дання вимагає внесення змін до установчих договорів.

Суд ЄС може вирішувати спори, пов’язані з незаконною бездіяльністю

(відсутністю проекту постанови або ухваленого акту) Європарламенту,

Європейської ради, Ради, Комісії чи Європейського центрального банку

(ст. 265 ДФЄС). З позовом щодо бездіяльності можуть звертатися до Суду

ЄС держави4члени чи інститути ЄС. Окрім цього, Суд ЄС уповноважений

давати належне тлумачення установчих договорів та актів органів ЄС.

Виконуючи функції адміністративного суду, Суд ЄС має юрисдикцію в

будь4якому спорі між ЄС та його службовцями (ст. 270 ДФЄС), а також у

випадках вирішення спорів, що стосуються відшкодування збитків, за4

подіяних інститутами ЄС чи його службовцями при виконанні ними своїх

обов’язків (ст. 340 ДФЄС) [4].

Суд також може давати висновки щодо арбітражних застережень,

вміщених у контракті, укладеному ЄС, або від його імені (ст. 272 ДФЄС). Він

також розглядає апеляції на рішення Загального суду (ст. 256.2 ДФЄС) [4].

Правом звертатися до Суду ЄС наділені держави4члени, інститути ЄС

та фізичні й юридичні особи. При цьому для звернення з позовом до Суду

ЄС не треба згоди іншої сторони спору, окрім випадків, коли спір між дер4

жавами4членами, що стосується предмета установчих договорів, по4

дається на розгляд Суду ЄС за особливою згодою між сторонами. За всю

історію існування об’єднання держави4члени вдавалися до звернення до

Суду ЄС зі скаргою на іншу державу4члена лише кілька разів. Найчастіше

до Суду ЄС звертаються інститути Союзу [1, с. 74–75].

Здатність фізичних та юридичних осіб звертатися до Суду ЄС обмеже4

на випадками: 1) коли вони оскаржують законність актів, які прямо стосу4

ються таких осіб; 2) коли вони оскаржують регламентарні акти, які їх сто4

суються і які не вимагають виконавчих заходів (ст. 263 ДФЄС); 3) коли

йдеться про бездіяльність інститутів у формі неприйняття щодо таких

осіб актів обов’язкового характеру (ст. 265 ДФЄС) [1, с. 75].
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Фізичні та юридичні особи можуть також звертатися з позовом до Су4

ду ЄС проти актів, прийнятих спільно Європарламентом та Радою, або са4

мою Радою, які надають Суду необмежену юрисдикцію щодо санкцій, за4

значених у таких актах (ст. 261 ДФЄС). Зокрема, Суд ЄС може скасувати,

збільшити або зменшити суми штрафів та платежів, що накладаються на

правопорушника.

До Суду ЄС можуть також звертатися національні суди держав4членів

з проханням винести преюдиціальне рішення щодо тлумачення установ4

чих договорів, дійсності й тлумачення актів інститутів ЄС, тлумачення

статутів органів, створених за рішенням Ради (ст. 267 Договору про засну4

вання ЄС). У разі такого звернення судовий розгляд справи у відповідно4

му національному суді призупиняється до винесення рішення Судом ЄС.

Після отримання преюдиціального рішення Суду ЄС національний суд

приймає остаточне рішення у справі.

При цьому треба мати на увазі, що Суд ЄС може вирішувати тільки пи4

тання права, які передані йому на розгляд. Він не уповноважений вирішу4

вати які4небудь питання факту, а також застосовувати право до фактів.

Це належить до компетенції національних судів, як і тлумачення

внутрішнього права. Суд ЄС може заявити, що та чи інша самостійна нор4

ма має характер прямої дії, а також що право Євросоюзу має пріоритет

щодо внутрішнього права держав4членів, але він не може вирішувати, чи

суперечить якесь конкретне положення внутрішнього права праву Євро4

союзу, і тим більше оголошувати відповідне положення внутрішнього пра4

ва недійсним. Це мають робити національні суди [1, с. 75].

У цілому право Суду ЄС виносити рішення у преюдиціальному поряд4

ку забезпечує однакове тлумачення і застосування права Євросоюзу в

усіх державах — членах.

Винятково важливу роль відіграє Суд ЄС у розвитку права Євросоюзу. В

цьому зв’язку слід насамперед згадати доктрини примату та прямої дії норм

права Євросоюзу, які дістали обґрунтування у рішеннях Суду ЄС [1, с. 76]. 

Отже, судові органи кожної окремої організації мають свої особливості

та специфіку.

Міжнародні спори, що мають суттєве значення, держави віддають пе4

ревагу вирішувати не за допомогою судової процедури, а шляхом безпосе4

редніх переговорів. Але це не впливає на зростання кількості міжнародних

судів і розширення їхньої компетенції у розгляді справ між різними кате4

горіями суб’єктів, а не тільки між державами.

Міжнародні організації не лише сприяють тіснішому співробітництву

між державами і вирішують спори між ними. Новою тенденцією є те, що

правові акти, що ухвалюються органами міжнародної організації, є

обов’язковими не тільки для держав4членів та їх органів, а й для фізичних

і юридичних осіб. Також розширені права фізичних і юридичних осіб що4

до звернення до судових установ міжнародних організацій. Передба4
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чається суворіший контроль за виконанням зобов’язань, що випливають з

положень правових актів, для виконання всіма суб’єктами міжнародного

права. Окрім цього, судові органи не тільки забезпечують реалізацію та

виконання правових актів міжнародних організацій, а й сприяють подаль4

шому розвитку міжнародного та європейського права.
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Відповідно до ст. 19 Європейської конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод 1950 р. (далі — Конвенція 1950 р.) для забезпечен4

ня виконання договірними сторонами своїх зобов’язань був створений

Європейський суд з прав людини (далі — Суд, ЄСПЛ), який функціонує на

постійній основі [2, с. 12]. Ратифікувавши Конвенцію, Україна взяла на се4

бе подвійні зобов’язання: по4перше, повинна виконати необхідну роботу з

приведення у відповідність з Конвенцією свого національного законодав4

ства, по4друге, ліквідувати будь4які порушення прав та свобод людини,

що захищаються нею на власній території. Також одним із пріоритетних

завдань державної політики України є набуття членства у Європейському

Союзі. У Законі України «Про Концепцію загальнодержавної програми

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»

від 21 листопада 2002 р. зазначено, що така адаптація полягає у «поетап4

ному прийнятті та впровадженні нормативно4правових актів, розробле4

них з урахуванням законодавства Європейського Союзу», яке скла4

дається, в тому числі, з «рішень Суду ЄС, в яких дається офіційне тлума4

чення відповідних правових норм» [4].

Дослідники підкреслюють у якості особливостей формування правових

позицій Європейського суду щодо тлумачення положень Конвенції 1950 р.

у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду конкретних справ. Їх

значення нерозривно пов’язано з розумінням юридичної природи рішень

ЄСПЛ, який свою практику називає «прецедентне право». Виникає низка

запитань. Що треба розуміти під прецедентним правом ЄСПЛ та Суду ЄС

і чи є воно дійсно таким? Яким є вплив практики Європейського суду на

національне законодавство України і яким чином можуть вплинути на

вітчизняне законодавство рішення Суду ЄС у майбутньому? 

Правову природу рішень ЄСПЛ розглядають у своїх працях такі су4

часні українські правознавці, як К.В. Андріанов, А.С. Беніцький, В.Г. Бут4

кевич, О.Ю. Водянніков, Ю.Є. Зайцев, В.А. Капустинський, В.В. Костиць4

кий, М.В. Мазур, В.Т. Маляренко, П.М. Рабінович, В.С. Стефанюк,

С.Р. Тагієв, С.В. Шевчук, Е.В. Шишкіна, а також російські фахівці Б.Л.

Зімненко, М.М. Марченко й західні науковці Л. Вільдхабер, М. де Сальвіа

та ін. 

Феномен нового права держав — учасниць Євросоюзу й Ради Європи

розкрито в працях вітчизняних дослідників Л.О. Корчевної, О.М. Моска4

ленка, Р.А. Петрова, Р.Б. Хорольського, російського правознавця

М.Л. Ентіна і західних учених Т. Алана, Ф. Тоді та ін.

Більшість європейських країн є одночасно членами двох великих

міжнародних утворень — Ради Європи та Європейського Союзу. Серед

національних, міжнародних і наднаціональних інструментів захисту прав

людини, які можуть використовуватися їх громадянами, найважливіше

місце посідають Європейський суд з прав людини й Суд ЄС. Перший з них

було засновано як контрольний механізм за дотриманням Конвенції
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1950 р.; його місією є захист прав людини. Завдання ж другого з моменту

його створення полягало в підтримці процесу економічної інтеграції серед

держав4учасниць Європейських Співтовариств. Протягом тривалого часу

ЄС забезпечував судовий захист лише тих прав, що мали економічне

спрямування та були пов’язані з чотирма свободами — обігу товарів,

праці, послуг і капіталу — та іншими питаннями, що поставали у зв’язку

з його створенням. Водночас Рада Європи опікувалася правами людини,

демократичним розвитком і забезпеченням миру й безпеки в Європі. Ду4

алістичний характер права ЄС суттєво впливає на питання про правову

природу рішень Суду ЄС. В ієрархії джерел права ЄС прецеденти Суду

ЄС зазвичай згадуються після Договору про утворення ЄС, законодавства

його органів і міжнародних договорів, укладених ним. Водночас ні в дого4

ворах про утворення ЄС, ні у вторинному законодавстві чи рішеннях Суду

ЄС не встановлено формального правила обов’язкового прецеденту. Ви4

никла досить цікава ситуація: багато дослідників визнає, що прецедентне

право Суду ЄС є джерелом права Європейського Союзу, але заперечують

обов’язковість правила прецеденту щодо його рішень. Як зазначає Д. Лей4

ок, справа не в тому, чи є рішення Суду ЄС прецедентами, а чи є вони пре4

цедентами у світлі правила stare decisis. У різних правових системах

обов’язковість судових прецедентів не має однакової юридичної сили: у

системі загального права правило прецеденту формально закріплено, а

його недотримання вважається підставою для скасування рішення [7,

с. 204], а в континентальній системі цього немає. 

Варто розрізняти два типи правових явищ, які, хоча й споріднені, поза4

як створені на ґрунті загального права, визначаються у правовій доктрині

єдиним терміном «прецедент», однак вони не є тотожними:

a) stare decisis (вирішити так, як було вирішено раніше); 

б) res judicata (лат.) — «питання вирішене» (питання, остаточно виріше4

не судом, не може знову розглядатися тим же судом або судом паралель4

ної юрисдикції). 

Перший є характерною рисою англосаксонської системи права й

відповідає національним уявленням про прецедент як джерело права.

Концепція stare decisis випливає з особливого розуміння поняття «судова

влада» (judicial power). Існування прецеденту у вигляді stare decisis на4

самперед пов’язане з необхідністю уніфікованого застосування права в

системі, яка набагато раніше за континентальну отримала незалежну су4

дову владу. Принцип stare decisis, що повністю сформувався в Англії в

XIX ст., є підґрунтям прецедентного права. В.Є. Мармазов стверджує, що

цей принцип підпорядковується основній, спільній для всіх видів юрис4

пруденції ідеї правової забезпеченості [3, с. 140]. 

Правило res judicata в міжнародному праві виступає у двох основних

якостях: а) як юридична модель вирішення справи, що зближує її з прин4
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ципом stare decisis, б) як формулювання й підтвердження існування певної

норми. 

В.М. Протасов зазначає, що суди не творять прецеденти, не винаходять

їх. За допомогою останніх вони офіційно закріплюють норми, які вже

практично склалися в суспільстві [5, с. 113]. Офіційне затвердження такої

норми міжнародною судовою інстанцією має особливе значення. Так,

О.Ю. Водянніков підкреслює, що рішення міжнародного суду стає одразу

ж прецедентом на відміну від національного права, де подібне рішення по4

винно бути підтверджено іншим судом того ж рівня або вищим [1].

Відмінність концепції stare decisis від res judicata можна проілюструвати

на прикладі англійських судів, які після приєднання Великої Британії до

Співтовариства стикнулися з проблемою тлумачення норм права ЄС і за4

стосування прецедентного права Люксембурзького суду. Як відзначив

лорд Ділпок, суддя Палати лордів, у справі «R v. Henn and Darvy»: «Євро4

пейський суд, на відміну від англійських судів, сповідує скоріше телео4

логічний, аніж історичний підхід до тлумачення договорів та іншого зако4

нодавства Співтовариства. Він намагається застосовувати те, що вважає

духом, а не буквою договорів; іноді це може здаватися англійському судді

нехтуванням букви» [1]. Отже, застосування Судом ЄС правила прецеден4

ту не пов’язано з англосаксонською правовою системою, а є наслідком

об’єктивних чинників, що відокремлюють право від інших регуляторних

систем і впливу міжнародного права, яке виступало колискою європейсь4

кої правової системи.

Суд ЄС з моменту свого заснування пішов шляхом створення преце4

дентного права, розвиваючи й удосконалюючи право ЄС. Вибір такого

шляху відбувся, коли жодна з країн англосаксонського права ще не входи4

ла до складу Співтовариств. Аналіз того, наскільки рішення, винесені Су4

дом ЄС в попередніх справах, є обов’язковими для національних судів

держав4членів ЄС (тобто аспекту ієрархічності судів), можливо, є

вирішальним чинником при встановленні наявності прецедентного права

[6, с. 205]. На наявність же stare decisis може вказувати використання Су4

дом ЄС посилань на свої попередні справи, а також досить часте згадуван4

ня так званого сталого прецедентного права. Причому його прецедентні

норми стосуються як матеріального, так і процесуального права. Так, у

рішенні від 3 червня 1986 р. по справі «Р.Х. Кемпф проти держсекретаря

Міністерства юстиції Нідерландів» Суд ЄС вказує: «Відповідно до судової

практики свобода пересування працюючих становить складову частину

основ Співтовариства» [8, с. 221], а в рішенні від 9 березня 1978 р. по справі

«Фінансова адміністрація Італії проти компанії «Сімменталь СПА» Суд

ЄС говорить: «... Відповідно до своєї усталеної практики Суд вважає запит

про винесення рішення в преюдиційному порядку згідно зі статтею 117

Договору чинним доти, доки запит не відкликається судом, що його

надіслав» [8, с. 115]. 
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Компетенція ЄСПЛ обмежена перевіркою виконання країною зо4

бов’язань, узятих на себе відповідно до Конвенції 1950 р. Що стосується

Суду ЄС, то спочатку його компетенція була обмежена вирішенням питань

в економічній сфері, що пов’язано з причиною заснування ЄС як еко4

номічної спільноти. Але за більш як півстоліття це утворення вийшло да4

леко за рамки економічного союзу, дедалі більше набуваючи рис над4

національного. Це призвело до того, що розширилося й коло питань, які

поставали перед Судом ЄС і які стали включати проблему захисту прав

людини. Із цього випливає головна спільна риса двох європейських судів

(Суду ЄС і Європейського суду з прав людини) — їх наднаціональний ха4

рактер.

Щодо європейського права з прав людини С.В. Шевчук наголошує, що

це переважно прецедентне право, яке є обов’язковим для країн, які підпи4

сали та ратифікували Конвенцію 1950 р. У свою чергу, прецедентне право

Суду ЄС є обов’язковим для країн4членів Європейського Союзу. Отже, су4

дова правотворчість нині є загальновизнаною у Європі, а судовий преце4

дент посідає самостійне місце у континентальній системі права [7, с. 47].

І хоча держави — учасниці Конвенції 1950 р. під час її розробки й на мо4

мент підписання не передбачали прецедентного права ЄСПЛ, вони мовчки

погодилися з тим, що Суд використовує прецедентне право (що за відсут4

ності офіційних заперечень можна розглядати як згоду). Більше того, во4

ни самі розглядають і застосовують практику ЄСПЛ як джерело права. З

урахуванням тієї обставини, що вказаний Суд при розгляді справ

здійснює інтерпретацію положень Конвенції 1950 р., можна зробити вис4

новок, що рішення цього Суду є прецедентами тлумачення.

Право Суду ЄС наближене до прецедентного і виступає джерелом пра4

ва ЄС. А з огляду на наявність ієрархічності практика Суду ЄС набуває оз4

нак прецеденту у вигляді stare decisis і більше відповідає правилу

англійського прецеденту. Практика Суду ЄС є відмінною від практики

ЄСПЛ, і сам Суд ЄС намагається дотримуватися відповідної дистанції між

цими установами. Так, коли в 1994 р. Європейська Комісія звернулася до

нього за консультативним висновком з приводу приєднання ЄС до Кон4

венції 1950 р., останній виявився негативним. Це пояснюється тим, що та4

ке приєднання потенційно могло призвести до значних змін у судовій сис4

темі ЄС і тоді Суд ЄС був би змушений поступитися своєю компетенцією і

своїм становищем як вищої судової установи на користь Європейського

суду з прав людини, який отримав би право переглядати рішення Суду

ЄС. А це призвело б до значної деформації судової системи права ЄС вза4

галі [1]. Між тим обидва ці суди взаємно впливають один на одного, чому

сприяє та обставина, що на даний момент більшість європейських країн,

як вказано вище, є одночасно членами Ради Європи і Європейського Сою4

зу, які співіснують в одному регіоні й мають загальну спадщину правової

культури. 
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Кононенко В.П. Сравнительная характеристика правовой природы реше7
ний Европейского суда по правам человека и Суда ЕС [на украинском языке]

Рассмотрены особенности деятельности Европейского суда по правам чело4
века и Суда ЕС, дана сравнительная характеристика правовой природы их ре4
шений. Сделан вывод, что практика Суда ЕС приближена к прецедентной и яв4
ляется источником права ЕС, а с учетом иерархичности соответствует правилу
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: прецедент, источник права, судебная практика, прецедент
толкования.

Valeriy Kononenko. Comparative characteristic of the legal nature of deci7
sions of European Court on Human Rights and Court of EU [in Ukrainian]

The characteristics of the European Court on Human Rights and the Court of
EU are highlighted, comparative analysis of the legal nature of their decisions is
provided. The conclusion is made that the practice of the Court of EU is close to the
precedent and is the source of law of EU, so as considering the hierarchy is corre4
sponding with the rule of English precedent. The ECHR’s decisions are viewed as
creating precedents of interpretation of the 1950 European Convention. 

KKeeyy  wwoorrddss:: precedent, source of law, court practice, precedent of interpreta4
tion.
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кандидат юридичних наук, науковий співробітник кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ООррггааннии  ззооввнніішшннііхх  ззннооссиинн  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу  

ттаа  їїхх  ффууннккццііооннуувваанннняя

Розглядаються питання діяльності органів зовнішніх зносин Європейського
Союзу, які здійсняють безпосереднє представництво ЄС на міжнародній арені. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: Європейська Комісія, Верховний Представник, делегації. 

Спираючись на загальноприйняту в науці міжнародного права думку,

яку неможливо не поділяти, про те, що Європейський Союз має певні

відмінності як від міжнародних організацій, так і від держав при

здійсненні зовнішніх зносин, спробуємо більш чітко визначити сутність

зовнішніх зносин Євросоюзу та принципи їх функціонування. 

Союз кардинально відрізняється від міжнародних організацій,

здійснюючи своє активне право посольств лише з третіми державами, а не

з державами4членами. На території держав4членів діє універсальний

Брюссельський протокол 1965 р., адаптований Лісабонським договором

Про привілеї і імунітети ЄС, що не вимагає укладання додаткових двосто4

ронніх угод. 

Заснування Комісією делегацій в третіх державах і міжнародних орга4

нізаціях є новим явищем у дипломатії, яке одразу до певної міри не

відповідало дипломатичній практиці, хоча і може бути схожим з практи4

кою міжнародних організацій [1]. Дійсно, відносинам міжнародних органі4

зацій відоме надсилання технічної і гуманітарної допомоги, для чого не4

обхідно надсилати своїх представників, експертів і спостерігачів від ор4

ганізації до держав. Ця практика знайшла широке відображення в діяль4

ності ООН і її спеціальних органів. Яскравим прикладом цього є створення

так званих «представницьких резиденцій» технічної допомоги ООН, які з

1977 р. перетворилися на «резиденції координатора» Програми ООН з

розвитку (PNUD), крім того, іноді вони представляють і Генерального Се4

кретаря ООН [1]. Акредитуються ці координатори при приймаючій дер4

жаві й мають у цій державі статус, подібний до дипломатичного [3, р. 669].

Треба відзначити розвиток співпраці між міжнародними органі4

заціями, яка може набувати різноманітних форм: агенції або місії зв’язку,

спеціально запрошені експерти з дискусійних проблем, надання статусу

постійних спостерігачів у одному або декількох органах. Крім того, пред4

ставництво може бути об’єктом договору по координації, встановлюючи



ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввиийй  ввиимміірр  ммііжжннааррооддннооггоо  ттаа  єєввррооппееййссььккооггоо  ппрраавваа

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

111166

взаємне представництво, або, навпаки, надавати таке право лише одній

стороні.

Відповідно в жодному із цих випадків все ж таки не йдеться про

здійснення справжнього активного права посольств. У випадку представ4

ництв ООН зв’язок здійснюється не з третіми державами (винятком у

вигляді місії ООН у Кореї до 1991 р., як спадком війни 19504х років, знех4

туємо), а з державами4членами організації. Відповідно більш доречно вва4

жати її функціональною діяльністю представницького характеру, водно4

час місіями, які існують як місії «парадипломатії» [4, р. 43444]. Більшість

інших зовнішніх проявів активного права посольств міжнародних органі4

зацій реалізується через місії ad hoc.

Що стосується значення норм національного права при визначенні ста4

тусу представництв організацій у державі, то в різних випадках воно

відрізняється. Радянська доктрина міжнародного права відстоювала пра4

вило, що «зміна правового статусу організації може стати результатом її

переговорів з відповідною державою, а не одностороннього акту держави»

[5, c. 43]. На Заході підходи були іншими, що і втілювалося на практиці. На4

приклад, у США питання, чи має організація певні привілеї та імунітети,

в більшості випадків визначається виключно національним Законом від 29

грудня 1945 р. «Актом про імунітети міжнародних організацій» [6]. Він по4

ширюється на будь4яку міжнародну публічну організацію, в якій беруть

участь США і яка буде зазначена у виконавчому наказі президента США.

Зокрема, з 19 лютого 1946 р. і до 21 листопада 1948 р. (набуття чинності

спеціальною угодою) навіть режим привілеїв та імунітетів ООН у США

визначався саме цим Законом. У першому наказі від 19 лютого 1946 р. до

таких організацій належали Панамериканський союз, Міжнародна ор4

ганізація праці (МОП), ООН, Організація допомоги і відновлення Об’єдна4

них Націй (ЮНРРА). 

Європейські інтеграційні об’єднання майже одразу зі своїм створенням

почали підтримувати зв’язки з третіми країнами і міжнародними ор4

ганізаціями й брати участь у багатосторонніх міжнародних форумах.

З цією метою вони створювали необхідні органи дипломатичної природи,

щоб діяти як у рамках традиційної постійно діючої двосторонньої дипло4

матії, так і в рамках форм багатосторонньої дипломатії і місій ad hoc.

З 1952 р. після того, як набув чинності Договір про європейське співтова4

риство вугілля та сталі (ЄСВС), Співтовариство почало брати участь у

здійсненні пасивного права посольств (ius legationis): Велика Британія ак4

редитувала своє постійне представництво при Верховному Органі ЄСВС.

Цей процес продовжили Швеція, США, Японія, а наразі при Союзі акре4

дитовані представництва майже 150 країн світу. Паралельно саме ЄСВС

почало здійснювати активне право посольств: у 1956 р. місія Верховного

Органу ЄСВС була заснована в Лондоні. Нині мережа делегацій Союзу

охоплює 130 держав і міжнародних організацій. Не маючи від початку
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дипломатичного статусу, ці делегації поступово отримували ті ж права,

привілеї і імунітети, якими наділені дипломатичні представництва дер4

жав згідно з нормами дипломатичного права, а особливо завдяки викори4

станню mutatis mutandis норм Віденської конвенції 1961 р. 

Особливістю здійснення ЄС права посольств тривалий час була

відсутність згадки про таке право в його установчих договорах. Тривалий

час існувала лише ст. 17 Брюссельського Протоколу про привілеї та

імунітети ЄС 1965 р. (тепер ст. 16 Протоколу № 1 «Про привілеї і імуніте4

ти Європейського Союзу», Лісабон) щодо пасивного права посольств — на

них поширюються «дипломатичні імунітети та привілеї, визнані в силу

звичаю». 

Про можливість здійснення активного права тривалий час взагалі не

згадувалося. Вперше його передбачили у 1984 р. у проекті Договору про

Європейський Союз, прийнятому Європейським парламентом, ст. 89 якого

передбачала «1. Комісія може, за згоди Ради від імені Союзу, встановлю4

вати представництва в третіх державах і міжнародних організаціях. 2. Ці

представництва можуть представляти Союз у всіх тих справах, які відно4

сяться до спільної компетенції. Вони можуть також в співпраці з диплома4

тичним представництвом держави4члена, яка обіймає пост президента

європейської Ради, координувати дипломатичну активність держав4

членів у сферах, які належать до співробітництва. 3. В третіх державах і

перед міжнародними організаціями, в яких немає представництв Союзу,

його буде представляти дипломатичне представництво держави, яка

обіймає пост Президента Ради, або в разі відсутності — дипломатичне

представництво будь4якої іншої держави4члена» [7, p. 33]. Проте цей до4

говір чинності не набув. Лише з прийняттям 1992 р. у Маастріхті ДЄС в ус4

тановчих договорах було зафіксовано норму щодо існування делегацій

Комісії в третіх країнах: «Дипломатичні і консульські місії держав4членів

і делегації Комісії в третіх країнах і на міжнародних конференціях, як і

його представництва при міжнародних організаціях, мають співробітни4

чати, щоб гарантувати повагу і виконання спільних рішень і дій, прийня4

тих Радою» (ст. J.6) [8].

Більшість органів зовнішніх зносин у третіх державах за часів Співто4

вариств знаходилася під керівництвом Комісії і складалася з делегацій,

представництв, офісів і антен (antenas), які представляли Комісію в третіх

країнах і перед міжнародними організаціями. Спільна Комісія, що стала

наслідком Договору злиття 1965 р., стала контролювати мережу представ4

ництв, які перейшли у спадок від Верховного органу ЄСВС і Комісій ЄЕС

та Євратому і відтоді проводила думку щодо створення представництв са4

мого Співтовариства в різних країнах світу.

Процес утворення делегацій у третіх країнах з дипломатичним стату4

сом пройшов власну еволюцію. Так, спочатку їх кількість була досить об4

меженою, і їх заснування було чимось винятковим, ґрунтуючись на мірку4
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ваннях стратегічного типу: посилювати присутність ЄС там, де була сфе4

ра його найважливіших інтересів. На цьому, власне, і засновувався вибір

третіх країн, де були засновані перші делегації: США — 1971 р., Японія —

1974 р. і Канада — 1976 р. Поступово наприкінці 704х — на початку 804х

років ХХ ст. кількість делегацій Комісії почала різко збільшуватися, зок4

рема в рамках проведення Середземноморської політики Співтовариств

(Єгипет 1979; Ліван 1979; Марокко 1979; Сирія 1979; Югославія 1980;

Ізраїль 1980; Йорданія 1980; Туніс 1981) та охоплення широких зон плане4

ти, географічно далеких від Співтовариства (Австралія 1981; Індія 1982;

Бразилія 1984; Коста4Ріка, 1984). З середини 804х–904х роках ХХ ст. про4

цес акредитування делегацій Комісії Співтовариств набув лавиноподібно4

го характеру, і їх кількість почала стрімко збільшуватися. 

Не всі делегації мають однакову географічну сферу охоплення 4 одну

країну. Можна виділити регіональні делегації, делегації, що функціону4

ють у кількох країнах, та делегації, акредитовані в одній країні, крім того,

делегації, акредитовані при міжнародних організаціях. Також в особливу

групу можна виділити офіси Комісії, а тепер Союзу. Наприклад, у США,

окрім делегації у Вашингтоні, існує офіс у Сан4Франциско. Організаційно

офіси залежать від делегації у столиці держави, проте на обсяг їх

привілеїв чи імунітетів це не випливає. Крім того, офіс має меншу

кількість персоналу, ніж делегація. 

На думку іспанського дослідника Х.М. Собріно, починаючи з 804х років

ХХ ст. при організації делегацій ЄС застосовуються три основоположні

принципи: застосування принципу взаємності (все більша кількість дер4

жав акредитують дипломатичні місії при ЄC), бажання / прохання держа4

ви, в якій буде акредитована делегація Комісії, розширення компетенції

ЄС і відповідно збільшення кількості сфер, яких може стосуватися

діяльність делегацій Комісії. В принципі з такою думкою не повністю мож4

на погодитися. Здійснення активного права посольств Комісією не завжди

було наслідком здійснення пасивного права посольств у формі акредитації

представництв держав. Про застосування принципу взаємності не каже

жодна двостороння угода, укладена щодо акредитацій делегацій Комісії,

хоча на практиці це і може виглядати як застосування принципу

взаємності. З іншого боку, саме бажання держави, в якій буде акредитова4

на делегація, Комісія була і залишається головною умовою заснування

раніше делегацій Комісії, а нині делегацій Союзу.

Певний час у більшості країн АКТ були делегації Комісії, і лише в дея4

ких торгівельні представництва (антени) — в Антигуа і Барбуда, Багамах,

Західному Самоа, Тонга, Вануату, проте з прийняттям Котонської угоди

така різниця була ліквідована, і торгівельні представництва перетворили4

ся на делегації.

Що ж стосується технічних контролерів, то першим документом, що

стосувався їх статусу, відзначалося, що вони «добровільні в недиплома4



ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввиийй  ввиимміірр  ммііжжннааррооддннооггоо  ттаа  єєввррооппееййссььккооггоо  ппрраавваа

111199

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

тичному статусі» при виконанні завдань [9]. Як зазначили В. Дім’є та П.

Вінанд, їх стратегічна мета полягала в тому, щоб їх розглядали як

справжніх дипломатів і офіційних представників. У 1988 р. співробітники

ЄФР отримали статус службовців Комісії із специфічними відмінностями,

що стало першим кроком до їх професіоналізації та уніфікації в зовнішніх

зносинах. З 1989 р. згідно з IV Ломейською конвенцією всі держави АКТ

погодилися надати головам делегацій дипломатичний статус, що юридич4

но зрівняло їх правовий статус з іншими делегаціями Комісії, окрім

керівництва з боку DG VIII. 

Зміни, внесені Маастрихтським договором, передбачили в установчих

договорах існування лише делегацій Комісії (ст. 30 ДЗЄС та ст. J.6 ДЄС), а

з 1994 р. у рамках Комісії було створено об’єднаний орган управління де4

легаціями Комісії всіх типів у третіх державах і міжнародних ор4

ганізаціях: DG I4A (Relex, direction K). Цим, власне, закінчився період

відмінного від інших делегацій функціонування делегацій у країнах АКТ.

Ще однією формою утворення делегацій Комісії в третіх країнах,

подібною до еволюції в країнах АКТ, є перетворення органів Союзу ad hoc

на постійно діючі. Наприклад, Канцелярія Спеціального посланця Союзу в

Хорватії була перетворена в березні 2000 р. на делегацію в Хорватії.

Подібна ж ситуація відбулася із створеним у 1998 р. у Скоп’є бюро рези4

дента посланника (Office of the Resident Envoy), перетвореного в 2000 р. на

делегацію Комісії.

Як встановлено міжнародним правом на рівні звичаю та Віденською

конвенцією 1961 р. (ст. 2), заснування постійних дипломатичних представ4

ництв та дипломатичних відносин тримається на взаємній згоді. Цей же

принцип, на нашу думку, можна застосувати і до зовнішніх зносин такого

специфічного суб’єкта міжнародного права, як Європейський Союз. Ста4

тус делегації Комісії / Союзу, який найчастіше встановлюється як ана4

логічний дипломатичному, визначається: двосторонньою угодою Комісії /

Союзу з країною перебування про заснування делегації (найчастіше), ба4

гатосторонньою угодою Комісії з групою країн, в якій передбачається за4

снування делегації та її імунітети (Котонська конвенція), або односторонні

акти держав чи акти національного права, в яких держава перебування

висловлює згоду на акредитацію делегації і надання їй статусу, ана4

логічного дипломатичному (США). 

Установчі договори не визначають порядку заснування делегацій Сою4

зу, встановлюється лише їх підзвітність (раніше як делегацій Комісії —

Комісії, нині як делегацій Союзу — Верховному представнику). Раніше

безпосереднє рішення про заснування делегації приймалося Комісією, хо4

ча необхідна була згода, принаймні мовчазна, Ради та Європейського Пар4

ламенту. З набуттям чинності Лісабонським договором місце Комісії пося4

де Верховний представник. 
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Після отримання згоди Комісія / Верховний представник офіційно при4

значає особу на посаду Голови делегації та через DG I усно повідомляє

представництво приймаючої держави про час прибуття Голови делегації

до країни акредитації (аналогія з ст. 10 п. 1 Віденської конвенції 1961 р.). По

прибутті до країни перебування Голова делегації вручає свої вірчі грамо4

ти та відкличні грамоти свого попередника. На початку була певна колізія

з рівнем акредитації Голів делегацій, тому у вірчих грамотах не вказува4

ли його ранг. Це дозволяло передбачити, що вони вважаються за рангом

повіреними в справах і тому акредитуються перед міністром закордонних

справ третьої держави. Проте починаючи з 1983 р. особистий ранг і титул

ввічливості посла почали згадувати у вірчих грамотах, що давало змогу

акредитувати його при главі держави перебування (відповідно ст. 14 п. 1

Віденської конвенції 1961 р.). 

Розглядаючи функції делегацій Комісії/Союзу, треба зазначити, що

вони є продовженням виконання функцій Союзу в цілому. Раніше це мож4

на було побачити на прикладі ситуації з Ватиканом. Незважаючи на зна4

чення католицизму для Західної Європи, делегації при Святому престолі

до 2006 р. не існувало, при тому, що апостольській Нунцій акредитований

при Співтовариствах / Союзі в Брюсселі з кінця 704х років ХХ ст. Це було

пов’язано з відсутністю зв’язків самої Комісії з Ватиканом. Відповідно ли4

ше в межах цих функцій вони можуть виконувати свої функції органу

зовнішніх зносин, і лише в цих межах вони можуть виконувати функції,

притаманні традиційним дипломатичним представництвам.

Ці функції перераховано головним чином у ст. 3 Віденської конвенції

1961 р., яка, як ми пам’ятаємо і як це передбачається в двосторонніх уго4

дах, застосовується mutatis mutandis до делегацій: представлення акре4

дитуючої держави в державі перебування; захист у державі перебування

інтересів акредитуючої держави і її громадян; ведення переговорів з дер4

жавою перебування; інформування акредитуючої держави про всі події,

що відбуваються в державі перебування; заохочення дружніх відносин з

державою перебування, розвиток взаємовідносин у галузі економіки,

культури, науки. 

Як ми зазначали, з набранням чинності Лісабонським договором деле4

гації Комісії стали делегаціями Союзу, підзвітними Верховному представ4

никові й стали частиною структури Європейської служби зовнішньої

діяльності (ЄСЗД) (п. 2 ст. 221 ДФЄС). Згідно з орієнтирами, накресленими

в «Повідомленні головуючого в Європейській Раді про ЄСЗД» від 23 жовт4

ня 2009 р., у делегаціях працюватимуть як співробітники ЄСЗД, включаю4

чи голів делегацій, так і посадові особи з відповідних департаментів

Комісії. Всі працівники повинні підкорятися главі делегації. У разі потре4

би делегації повинні отримувати інструкції та готувати звіти Верховному

представнику та відповідним службам Комісії. Делегації повинні тісно

співпрацювати з дипломатичними службами держав4членів. За сприяння
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Комісії та Ради вони повинні, в разі необхідності, надати матеріально4

технічну та адміністративну підтримку представникам інших інституцій,

включаючи Європейський парламент. Делегації Союзу та держави4члени

повинні обмінюватися інформацією між собою. Однак головне, що деле4

гації повинні якомога швидше приступити до здійснення ролі і функцій з

координації на місцях діяльності представництва Союзу.

Проте найбільший інтерес становить передбачене в п. 32 пропозиція,

щоб делегації виконували допоміжну функцію з дипломатичного і кон4

сульського захисту громадян Союзу в третіх країнах. Це тим більш цікаво,

зважаючи на те, що установчі договори ясно вказують про виконання цієї

функції посольствами і консульствами держав4членів (п. 2.с ст. 20 ДФЄС). 

Іншою важливою функцією делегацій є переговори та інформування.

Ця функція є чи не найважливішою з практичних функцій делегації. Її

значення полягає у проведенні переговорів у інтересах Союзу з високопо4

садовцями країни перебування та інформування громадськості в країні

перебування про Союз, його цілі, завдання, рішення, які він приймає. Ос4

танню функцію в делегації виконують професіонали від DG X, які керу4

ють і працюють у відділах преси та інформації відповідних делегацій. 

На виконання цієї функції делегація організовує конференції, бесіди,

семінари, виставки, розповсюджує публікації, встановлює контакт з

політичними, адміністративними діячами, науковцями, розробляє програ4

ми візитів до Союзу тощо, під час яких повідомляється про діяльність Со4

юзу, його політику, цілі, проблеми, з якими він стикається, його позицію з

економічних, комерційних проблем і міжнародної політики тощо. 

З іншого боку, делегація інформує відповідні органи Союзу (нині це

Верховний представник, ЄСЗД, за потреби Комісія, Рада, Європейський

парламент) про все, що відбувається в країні перебування і може станови4

ти інтерес для Союзу.

В зв’язку з веденням переговорів делегацією варто пам’ятати, що в Со4

юзі не існує інституції, яка має монопольне право на ведення переговорів

від імені Союзу. В певних випадках (СЗППБ) це Голова Європейської Ра4

ди або Верховний представник, в інших — Комісія, проте їх дії перебува4

ють під контролем Ради (ст. 218 ДФЄС). Це різноманіття втілюється і в

діяльності делегацій, які отримують різні завдання, що не обмежуються

веденням переговорів, а можуть включати інші завдання, пов’язані з цим:

підготовка проектів угод, проведення підготовчих зустрічей, робота в гру4

пах тощо. 

Постійна присутність делегації в країні перебування, знання її персо4

налом місцевих звичаїв, представників місцевої влади сприяють успіху

переговорів, що проводяться представниками інституцій Союзу за її

участі. 

Важлива специфічна функція делегацій Союзу, передбачена безпосе4

редньо в установчих договорах, — тісна співпраця представництв дер4
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жав4членів і делегацій у третіх державах. Ця функція не притаманна

міжнародним організаціям, в яких держави4члени зберігають можливість

незалежно проводити дипломатичну діяльність, а певною мірою харак4

терна для конфедеративних утворень. В установчих договорах вона роз4

крита таким чином: п. 2 ст. 221 ДФЄС передбачає, що делегації Союзу

діють у тісній співпраці з дипломатичними і консульськими місіями дер4

жав4членів, ст. 32 ДЄС (Лісабон) додає до цього переліку представництва

при міжнародних організаціях і передбачає, що це співробітництво має

сприяти формулюванню і реалізації спільного підходу Союзу до питань

міжнародної політики, а у ст. 35 ДЄС цю думку продовжено, передбачено

поширення такого співробітництва на всю сферу СЗППБ. На думку

індійських дослідників Р. Амбаста та В. Тйагі, після цього в держав4членів

вже немає потреби тримати таку кількість посольств у світі, а саме пред4

ставництво Союзу в майбутньому перейде в одну з таких форм: 1) виключ4

не представництво інституцій; 2) спільне представництво з державами4

членами; 3) окреме представництво [10]. На нашу думку, все не так одно4

значно: «тісне співробітництво» не свідчить про зникнення посольств чи

консульств держав4членів та їх заміну делегаціями Союзу. Останні мають

брати участь у тісній співпраці з посольствами і відповідно представляти

інтереси Союзу в третіх державах, але не самі держави4члени.

З міжнародних організацій найбільше значення для Союзу мають ООН,

Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (ст. 220

ДФЄС). Здійснювати ці зв’язки має Верховний представник та Комісія.

Норми про особливість такої співпраці містилися ще в першій редакції

ДЗСЄ у 1957 р., що передбачала «будь4яке корисне співробітництво» з

найважливішими універсальними і загальноєвропейськими ор4

ганізаціями.

Ще однією специфічною функцією, притаманною делегаціям Комісії/

Союзу, є управління й активна участь у співробітництві в межах раніше

Ломейських, а нині Котонської конвенції з країнами АКТ. Ці делегації

здійснювали свою дипломатичну діяльність у кількох важливих і спе4

цифічних сферах: координація надання технічної і фінансової допомоги в

рамках Європейського фонду розвитку (ст. 5, ст. 16, Котон) та діяльність

поза межами управління фінансовим і технічним співробітництвом. 

Специфічний статус мають офіси преси й інформації та представ4

ництва, які має Комісія в державах4членах, вони не мають статусу, що

схожий на дипломатичний, і є скоріше прикладами децентралізованого

управління з боку Комісії [2]. Завдання цих офісів 4 повідомляти громадян

про діяльність Комісії і наближати політику Європейського Союзу до них.

Також вони беруться за те, щоб досліджувати громадську думку і повідо4

мляти цю інформацію європейським установам у Брюсселі, щоб його

політика могла краще відповідати потребам громадян. Подібним чином ми
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можемо охарактеризувати і офіси Європейського парламенту в держа4

вах4членах, з тією лише різницею, що керує ними не Комісія, а Парла4

мент. 

Ще одним специфічним типом зовнішнього органу представництва бу4

ла спільна делегація Ради та Комісії при Африканському Союзі. Спе4

цифікою цього органу стало те, що очолив його в ранзі посла представник

держави, а його заступниками стали представники Ради та Комісії. Іноді

подібна ситуація складалася і суто випадково. Наприклад, у Македонії у

2000 р. офіс Комісії і Ради об’єдналися на основі «особистої унії» — посол

Е. Фур’є був головою делегації Комісії у цій країні, а в березні 2000 р. Рада

його призначила і спеціальним представником у Македонії. Базою для та4

кої «унії» стали два правові акти: спільна дія Ради і внутрішнє рішення

Комісії. Проте нині такі специфічні різновиди делегацій перетворяться на

стандартні делегації Союзу.

Що стосується представництв при міжнародних організаціях, то тут ми

також маємо справу з одночасною наявністю представництв держав4

членів Співтовариств / Союзу та делегаціями самих Комісії / Союзу. Пер4

шою і, власне, першою спільною делегацією трьох Співтовариств стало

відкрите Комісією в 1960–1961 рр. у Парижі представництво при ОЕСР та

ЮНЕСКО. В 1964 р. постійна делегація акредитована при міжнародних

організаціях у Женеві — Верховному комісарі ООН з справ біженців,

ЕКОСОР в Європі, ГАТT/СОТ, ВОЗ, ЮНКТАД, Всесвітній організації

інтелектуальної власності та деяких інших. Після отримання статусу спо4

стерігача при ГА ООН (в 1974 р. згідно з резолюцією ГА ООН № 3208)

офіційне представництво Комісії в 1976 р. відкрите в Нью4Йорку при ООН.

З того ж року після укладання угоди про заснування з Австрією Комісія

акредитувала делегації при міжнародних організаціях у Відні, пріоритет4

не місце в якому займають зв’язки Євратому з МАГАТЕ. З 1993 р. Комісія

акредитувала делегацію в Римі при ФАО. При цьому характерно, що в од4

ному випадку делегації акредитувалися при самих міжнародних ор4

ганізаціях (ООН), в іншому — при державі (у Відні). Також в одних випад4

ках, коли делегації акредитовувалися при міжнародних організаціях, роз4

ташованих у державах4членах Співтовариства / Союзу, потреба у вста4

новленні відносин існувала лише із самою організацією, а не з державою,

оскільки з державою застосовувався Протокол №5 про привілеї та

імунітети Співтовариств / Союзу (організації розташовані в Парижі,

Римі). В інших випадках йшлося про згоду держави перебування делегації

(у Відні, до набуття Австрією членства в ЄС), якщо це не визначалося ок4

ремою угодою організації з державою перебування, як це є в ООН. Крім

того, здійснюючи активне посольське право при міжнародних ор4

ганізаціях, Співтовариства / Союз виступали або як їх повноправні члени

(ФАО, ВТО), або лише як спостерігачі (МАГАТЕ, ООН). Крім того, за Ліса4
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бонським договором передбачається приєднання Союзу (ст. 6 п. 2 ДЄС) до

Європейської конвенції з прав людини. 

На початок 2010 р. можна виділити наступні види місій, що підтриму4

ються Союзом у третіх державах та міжнародних організаціях:

— делегації Союзу, що функціонують в сенсі Лісабонського договору та

входять до структури, підзвітної Верховному представникові (Україна,

Китай, Індія, Африканський Союз, Австралія, Сербія, Македонія, Судан,

Індонезія, Норвегія, Афганістан, половина країн Африки та деякі інші);

— делегації Європейської комісії, що мають протягом року перейти під

управління Верховного представника (більшість країн, зокрема, США,

Канада, Росія, при міжнародних організаціях в Нью4Йорку, Відні, Женеві,

Парижі, при ООН, більшості країн Латинської Америки, Японії, Непалі,

Південній Кореї, Малайзії, Пакистані, Туреччині, Саудівській Аравії, ДР

Конго, Мавританії, Марокко, Малі та ін.). 

Таким чином, Союз має власні органи зовнішніх зносин, які його репре4

зентують на міжнародній арені, у третіх країнах та міжнародних органі4

заціях. Вони підзвітні або переходять у підзвітність Верховному представ4

никові й будуть елементами спільної дипломатичної служби ЄС — Євро4

пейської служби зовнішньополітичної діяльності. Їх назва за установчими

договорами — делегації Союзу. До цього Союз власних представництв за

кордоном не мав, а інтереси Співтовариств представляла Комісія через

свої делегації. Делегації розвинулися з простих інформаційних офісів або

технічних агентств, штат яких наймають за контрактом у професійну

службу, сформовану з державних службовців, з дипломатичною акреди4

тацією. Раніше вони мали кілька назв та різні органи підпорядкування:

Комісію та Раду, в яких, у свою чергу, були різні відділи, що безпосеред4

ньо ними управляли. Це створювало певну плутанину й ускладнювало

керівництво. 

Заснування широкої мережі делегацій, представництв, офісів Комісії /

Союзу в третіх країнах засновується на подвійному правовому підґрунті:

з одного боку, це установчі договори ЄС та рішення Комісії / Верховного

представника, а з іншого — двосторонні чи багатосторонні угоди Комісії /

Союзу з країною перебування про заснування делегації і надання їй пев4

них привілеїв та імунітетів. Крім того, до таких джерел належать односто4

ронні акти держав чи акти національного права, в яких держава перебу4

вання висловлює згоду наділити делегацію статусом, аналогічним дипло4

матичному. Статус делегацій та їх персоналу двосторонніми угодами

визначається як такий, що відповідає mutatis mutandis статусу, який

встановлюється Віденською конвенцією 1961 р. для дипломатичних пред4

ставництв держав.

Отримання делегаціями Союзу права виступати в якості дипломатич4

них установ остаточно не завершене. Союз не може досі давати диплома4

тичні ранги, а його делегацію очолюють особи в ранзі послів, маючи його



ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввиийй  ввиимміірр  ммііжжннааррооддннооггоо  ттаа  єєввррооппееййссььккооггоо  ппрраавваа

112255

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

або як особистий ранг від держави4члена, або лише на час перебування на

посаді. Проте самі делегації наразі вже представляють Союз у цілому, до

них та їх співробітників застосовуються згідно з двосторонніми угодами з

державами перебування mutatis mutandis норми Віденської конвенції

1961 р., які регулюють дипломатичні відносини між державами, делегації

виконують більшість функцій, притаманних дипломатичним представ4

ництвам. Крім того, в рамках Союзу відбувається активне формування

Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що матиме власний

штат, рекрутований від Комісії, Ради та держав4членів, з якого і форму4

ватиметься як апарат Верховного представника, так і підзвітні йому деле4

гації Союзу. Все це свідчить, що делегації Союзу вже далеко відійшли від

того, що прийнято називати «правом посольств» або «дипломатією міжна4

родних організацій», а їх статус стає близьким до того, який мають дипло4

матичні представництва держав.
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Olena Grinenko. Bodies of external relations of the European Union and their
functioning [in Ukrainian]

Article is devoted to bodies of external relations of the European Union that
carry out direct representation of the European Union on international scene.

KKeeyy  wwoorrddss::  the Commission, the Supreme Representative, delegations.

ББааббіінн  ББоорриисс  ВВооллооддииммииррооввиичч,,  
кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри адміністративного та кримінального права
Одеської національної морської академії

ППррооггррааммнніі  ппррааввооввіі  ааккттии  яякк  ррееггуулляяттооррии  ввззааєєммооддііїї  

ммііжж  УУккррааїїннооюю  ттаа  ммііжжннааррооддннииммии  ооррггааннііззааццііяяммии

Аналізуються аспекти використання правових механізмів програмного ре4
гулювання взаємодії держав та міжнародних організацій. На прикладі України
розглянуті відповідні правові акти, інститути та механізми, досліджено форми
програмного регулювання цих відносин. Проаналізовано специфіку діяльності
міжнародних організацій у сфері програмного регулювання.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  міжнародна організація, міжнародна програма, програмна
імплементація, програмне правове регулювання, програмування діяльності.

Причини виникнення, особливості реалізації та принципи класифікації

програмних міжнародних правових регуляторів досі залишаються невиз4

наченими у доктринальних дослідженнях. Водночас міжнародні програми

стали формою регулятивних норм, зокрема, в рамках двосторонніх

міждержавних правовідносин, зовнішньої та внутрішньої організаційно4

правової активності міжнародних організацій глобального та регіонально4

го вимірів; з’являються регламентні акти у сфері міжнародного програму4

вання. Це обумовлює актуальність аналізу проблеми міжнародних право4

вих програм. Зокрема, важливою складовою такого аналізу є визначення

міжнародно4правового змісту програмного регулювання взаємодії держав

та міжнародних організацій.

Питання міжнародних програм досі аналізувалися насамперед у зв’яз4

ку із національною правовою доктриною, яка була розроблена з нашою

участю та дістала розвиток у працях О.Ю. Іваницького, В.О. Клочкова,

В.О. Кроленко, Е.В. Третьяка, К.В. Удовенко та ін. Окремі теоретики

міжнародного права, зокрема Г.Ю. Бувайлик, А.С. Гавердовський,

Г.П. Жуков, Н.М. Ульянова, С.В. Черниченко, розглядали аспекти міжна4

родної програмної діяльності, але ці праці нині застаріли як емпірично,

так і ідеологічно. 

Розглянемо особливості двосторонніх програмних актів, які ухвалю4

ються між Україною та основними глобальними й регіональними міжна4

родними організаціями сучасності. Як свідчить аналіз правотворчої прак4
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тики, часто програмні акти розробляються в рамках співпраці міжнарод4

них організацій як з державами4учасниками, так і з третіми державами з

широкого кола питань. 

Розглянемо програмні акти, які укладає ООН з окремими державами,

на прикладі України. У серпні 2005 р. уряд України та система агенцій

ООН, які працюють в Україні, підписали Рамкову програму допомоги

ООН для України (United Nations Development Assistance Framework,

далі — UNDAF). Цю програму від імені уряду України підписав Міністр

економіки С.А. Терьохін, якому розпорядженням Кабінету Міністрів Ук4

раїни від 27 липня 2005 р. № 2894р було навіть дозволено вносити в разі

потреби до проекту Рамкової програми «зміни, що не мають принципово4

го характеру» [7].

UNDAF визначається експертами ООН як «стратегічний документ, в

якому викладено план співпраці між ООН в України та урядом України

протягом 200642010 років», розроблений з метою надання підтримки та до4

помоги Україні на шляху до зміцнення демократії, створення системи за4

хисту прав людини та розвитку економіки. UNDAF було підготовлено за

результатами дослідження «Загальна оцінка країни», яким у 2004 р. було

визначено найактуальніші виклики для України. У Рамковій програмі на4

дається інформація про проекти ООН, які будуть спрямовані на вирішен4

ня проблем, та окреслюються цілі, що мають бути досягнуті за п’ять років.

Метою UNDAF було визначено надання підтримки та допомоги Україні,

«оскільки вона прямує до демократії, повного захисту прав людини та

сильної економіки», ця Рамкова програма мала стати основою для заходів

щодо організації партнерства з українським урядом [1]. 

Експерти ООН також відзначали, що UNDAF як стратегічна рамкова

програма описує колективну відповідь закладів ООН щодо пріоритетів

мережі національного розвитку, що увійшли до згаданої аналітичної до4

повіді. Саме агенції ООН, на думку вказаних експертів, можуть викорис4

тати власні переваги у захисті прав, розвитку потужностей, політичних

порадах та програмуванні досягнення національних пріоритетів. Очіку4

вані програми та проектна робота, технічна допомога та бюджетні запити

мали увійти, як частка порівняльних переваг ООН, до матриці результатів

UNDAF [8]. 

Схвалення сторонами UNDAF стало передумовою укладання програм4

них актів між Україною та окремими організаціями під егідою ООН. Так,

UNDAF разом з національними потребами та пріоритетами стали основою

для першої Програми гідної праці, підписаної між Міжнародною органі4

зацією праці (МОП) та Україною, яка була реалізована у 2006–2007 роках.

Програма гідної праці МОП стала ключовим елементом державної

соціальної політики, програм дій багатьох організацій профспілок та робо4

тодавців. Водночас, як відзначалось МОП разом з урядом України, ре4

алізація першої Програми гідної праці для України підтвердила потребу в
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активному залученні організацій роботодавців та профспілок та подо4

вженні програмного періоду до 4–5 років [1].

Вичерпання дії першої програми між МОП та урядом України сприяло

ухваленню Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством праці

та соціальної політики України та МОП щодо програми гідної праці на

2008–2011 рр. від 9 червня 2008 р. У цьому меморандумі основною метою

нової Програми гідної праці на 2008–2011 рр. було визначено сприяння

гідній праці і як фактора продуктивності, і як ключового елемента розвит4

ку соціальної та трудової сфер в Україні. Програмою було визначено цілі

та очікувані результати спільних заходів, які мають реалізовуватися

МОП спільно з її трьохсторонніми партнерами в Україні.

Можна побачити, що Програма гідної праці на 2008–2011 рр. має низку

цікавих, але характерних для програмних актів ознак: вона не затверд4

жується угодою між МОП та органами влади України, водночас порядок її

узгодження та виконання передбачено такою угодою, програма є інтерак4

тивною та фактично розвиває припис іншого програмного акту (UNDAF).

Інші форми міжнародного програмування також знаходили відобра4

ження в угодах між МОП та українською владою. В цьому контексті

доцільно згадати Меморандум про взаєморозуміння між урядом України

та МОП, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 р. та

Протокол до нього від 11 грудня 2008 р. [6]. У цих актах, спрямованих на

посилення співробітництва з метою заборони та викоренення дитячої

праці, йшлося про Міжнародну програму з викоренення дитячої праці

(ІРЕС) та вказувалося, зокрема, що уряд України «сприятиме організації

офісу ІРЕС в Україні та реалізації Програми ІРЕС в Україні, а також при4

значенню в Україні міжнародних та національних посадових осіб Міжна4

родної програми з викоренення дитячої праці, присутність яких необхідна

для ефективного впровадження програми» [6].

Практика подібних меморандумів є усталеною, достатньо згадати про

низку подібних актів, схвалених між Програмою розвитку (ПР) ООН та

органами виконавчої влади України — Меморандум про взаєморозуміння

між ПР ООН та Державною судовою адміністрацією України щодо

підтримки розвитку справедливого правосуддя в Україні від 6 грудня

2006 р., Меморандум про розуміння між ПР ООН і Міністерством житло4

во4комунального господарства України від 10 червня 2008 р. та Меморан4

дум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з питань ре4

гуляторної політики та підприємництва і ПР ООН в Україні від 4 вересня

2008 р. тощо.

Рада Європи (РЄ) також активно взаємодіє з Україною шляхом схва4

лення програмних актів. У взаємодії з органами влади України РЄ

успішно здійснила вже кілька програм співробітництва з Україною, що

визнається у низці спільних документів [4]. У цьому контексті слід згада4

ти пп. «ііі» п. 10 рекомендації Парламентської асамблеї РЄ № 1513 (2001)
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від 26 квітня 2001 р., у якій Комітету Міністрів РЄ пропонувалося «ак4

тивізувати реалізацію програм співробітництва РЄ з Україною, зокрема

через знаходження додаткових фінансових ресурсів, зокрема, для вико4

нання Плану дій, запропонованого Секретаріатом РЄ, щоб сприяти владі

України в її зусиллях із здійснення переходу до демократії та забезпечен4

ня загальних прав і свобод, зокрема щодо свободи слова та засобів масової

інформації» [2].

Аналогічній згаданому в резолюції № 1513 План дій Ради Європи для

України на 2008–2011 рр. був схвалений 25 червня 2008 р. і спирався на до4

сягнення «попередніх систем співробітництва», зокрема Плану дій на

2005–2008 рр., був спрямований на «зміцнення співробітництва з метою

сприяння українським органам влади в реалізації європейських прагнень

країни та виконанні її зобов’язань перед РЄ». Цей план був розроблений

спільно РЄ та українськими органами влади за сприяння Офісу Представ4

ника Генерального секретаря РЄ з питань координації програм

співробітництва. У Плані дій 2008 р. було передбачено комплексний пакет

пріоритетних заходів РЄ, спрямованих на повнішу гармонізацію ук4

раїнського законодавства, інститутів і практики з європейськими стан4

дартами у галузях компетенції РЄ [4]. 

План дій 2008 р. поставив за мету розширити взаємодію на таких

напрямах, як виборча реформа; боротьба з корупцією в політичній, еко4

номічній і адміністративній сферах; реформа системи правосуддя та пра4

воохоронних органів; засоби масової інформації; захист меншин; зміцнен4

ня демократичної політичної культури й плюралізму в суспільстві;

соціальна єдність, освіта, культура, молодіжна політика й спорт. План дій

також сформував основу для співробітництва в таких галузях, як місцева

демократія та пенітенціарна реформа.

План дій 2008 р. розумівся РЄ та Україною як «стратегічно важливий

механізм, розрахований приблизно на тридцять шість місяців, у якому

об’єднано заходи, фінансовані з ординарного бюджету РЄ, заходи, фінан4

совані в рамках спільних програм Європейської Комісії та Ради Європи

(далі — ЄК/РЄ) й добровільні внески, а також види допомоги, фінансовані

з бюджету Венеціанської Комісії РЄ [4]. Отже, відповідний План фактич4

но став засобом залучення третіх сторін — органів ЄС та Венеціанської

комісії до співпраці з Україною. План дій 2008 р. мав регулярно перегляда4

тися з метою оцінки ходу реалізації вже схвалених проектів та включен4

ня інших відповідних проектів. Уже при його підписанні було передбаче4

но, що пізніше до Плану дій буде включено пропозиції щодо реформи

пенітенціарної системи та міжпарламентського співробітництва. Додатко4

ве фінансування, необхідне для реалізації Плану дій, Рада Європи мала

вишукати «як у рамках нових спільних ініціатив ЄК/РЄ, так і в рамках до4

бровільних пожертв із боку держав4членів РЄ і держав зі статусом спос4

терігача» [4]. 
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План дій 2008 р. містив посилання на інші програмні акти двостороннь4

ого або регіонального характеру. Так, у ч. 2 Плану дій 2008 р. згадувався

переглянутий План дій у сфері юстиції, свободи й безпеки, схвалений Ра4

дою співробітництва ЄС — Україна 18 червня 2007 р., який «окреслює

кілька погоджених напрямів та цілей у сфері співробітництва й імплемен4

тації, серед яких і питання, пов’язані із системою правосуддя». У ч. 3 Пла4

ну дій 2008 р. йшлося, між іншим, про Спільну програму ЄК/РЄ «Форму4

вання мережі лідерів громадянського суспільства в Україні, Молдові й

країнах Південного Кавказу» на 200842009 рр. Ця регіональна програма

була інкорпорована до Плану дій 2008 р. як проект підчастини 4.2. «Грома4

дянське суспільство». У ч. 5 Плану дій 2008 р. йшлося про План дій РЄ для

вирішення проблем людей з особливими потребами, реалізація якого була

інкорпорована до Плану 2008 р. як його підчастина 5.6.

У проекті 2 підчастини 6.2 Плану дій 2008 р. йшлося про таку регіональ4

ну програму РЄ, як Київська ініціатива. Київська ініціатива визначалась у

Плані як регіональна трансверсальна програма культурного співробітни4

цтва між п’ятьма країнами — Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Мол4

довою й Україною, що відображає бачення сталого розвитку, якого дотри4

мується РЄ і яке враховує питання культури, спадщини, захисту навко4

лишнього середовища та містобудування в їхньому взаємозв’язку, а

також сприяє формуванню міжсекторального підходу до управління

культурою й культурною спадщиною за допомогою багатостороннього

регіонального співробітництва. Київська ініціатива мала тривалість 2 роки

(2008–2009 рр.), її головню метою було визначено надання технічної допо4

моги державам4членам у розробці й проведенні комплексної політики та

стратегії управління відповідно до стандартів РЄ у сферах культури та

культурної і природної спадщини. 

План дій 2008 р. також містив ряд заходів, що передбачали імплемен4

таційну та програмотворчу діяльність. Так, у цьому акті йшлося про

підписання й/або ратифікацію Україною правових документів РЄ (пч. 2.1),

про сприяння ратифікації Європейської соціальної хартії та її імплемен4

тації (пч. 5.1), про підготовку до підписання/ратифікації Європейського

Кодексу соціального забезпечення (проект 1 пч. 5.2), про підготовку проек4

ту Національного плану дій на убезпечення пацієнтів (пч. 5.4) та про роз4

робку та здійснення комплексного Національного плану для ромів (пч. 5.7)

[4]. 

Двостороннє програмне забезпечення співробітництва міжнародних

організацій та держав можливе і за умов, коли держава не є членом

відповідної організації. Класичним прикладом є програмна взаємодія Ук4

раїни та НАТО. Організаційні та правові рамки такої взаємодії були ви4

кладені у рамковому документі (програмі) «Партнерство заради миру»,

що був схвалений в рамках Ради Північноатлантичного співробітництва та

підписаний Україною 8 лютого 1994 р. Україна, як і інші держави, що не
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були членами НАТО, після підписання цього документа передала

керівництву НАТО свій презентаційний документ, в якому були зазначені

намічені заходи, спрямовані на досягнення політичних цілей «Партнерст4

ва заради миру», а також визначені військові та інші ресурси, які можуть

бути використані в діяльності, пов’язаній із Партнерством. У свою чергу,

НАТО запропонувало таким державам засновану на принципі партнерст4

ва програму навчальних маневрів та інших заходів, які відповідатимуть

цілям Партнерства. На базі цієї програми та свого презентаційного доку4

мента кожна держава, що підписала «Партнерство заради миру», мала

розробити разом із НАТО індивідуальну програму партнерства [3].

Серед двосторонніх програмних угод у форматі Україна4НАТО слід на4

звати Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією

Північноатлантичного договору, підписану в Мадриді 9 липня 1997 р.,

План дій Україна4НАТО, ухвалений у Празі 22 листопада 2002 р., та Ко4

роткотермінові заходи «Поглиблення співпраці Україна4НАТО» від 21

квітня 2005 р., схвалені на засіданні Комісії Україна4НАТО на рівні

міністрів закордонних справ у Вільнюсі 21 квітня 2005 р. [9, с. 76]. Слід за4

значити, що на розвиток приписів відповідних актів в Україні щорічно

указами Президента України ухвалюються Цільові плани Україна4НАТО

у рамках Плану дій Україна4НАТО. Саме План дій Україна4НАТО, роз4

роблений відповідно до рішення Комісії Україна4НАТО з метою поглиб4

лення i розширення відносин Україна4НАТО, є індивідуальною програ4

мою партнерства, передбаченою «Партнерством заради миру» [5].

План дій 2002 р. складається із вступу та п’яти розділів («Політичні і

економічні питання», «Питання безпеки i оборони та військові питання»,

«Захист і безпека інформації», «Правові питання», «Механізми імплемен4

тації»). Метою Плану дій було «чітке визначення стратегічних цілей i

пріоритетів України для досягнення її мети повної інтеграції в євроатлан4

тичні структури безпеки i для створення стратегічних рамок існуючого i

майбутнього співробітництва Україна4НАТО відповідно до Хартії». У цьо4

му контексті передбачався періодичний перегляд Плану. План дій містить

спільно погоджені принципи i цілі. Для забезпечення досягнення цих цілей

i принципів в рамках Плану дій мають розроблятися щорічні Цільові пла4

ни, які включатимуть конкретні внутрішні заходи України та спільні за4

ходи Україна4НАТО. 

Розділи Плану дій складалися з підрозділів та їх частин, у яких визна4

чалися принципи та конкретні цілі (9 з внутрішньополітичних питань, 8

цілей у сфері зовнішньої політики i політики у галузі безпеки, 12 з еко4

номічних питань, 5 з інформаційних питань, 4 у сфері реформи у галузях

оборони i безпеки тощо). У принципах ч. «В» другого розділу Плану, зок4

рема, до важливих інструментів реформування та співробітництва Ук4

раїна4НАТО було віднесено Процес планування та оцінки сил, а також

програми співробітництва у галузях озброєнь, протиповітряної оборони,
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контролю за повітряним простором, оборонних досліджень i технологій,

науки, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного харак4

теру, матеріально4технічного забезпечення i стандартизації та військово4

го співробітництва, поміж цілей цієї частини було вказано на потребу роз4

витку співробітництва між НАТО та Україною в галузі науки та техно4

логій у рамках Наукової Програми НАТО. Цікаво, що серед цілей ч. «С»

другого розділу Плану було визначено необхідність переходу України до

сучасної системи НАТО щодо розробки оборонних програм, бюджетного

планування та фінансування. 

Цікаво, що зазначений План дій не має встановленого терміну виконан4

ня і досі виконується сторонами. Згідно з приписами розділу 5 Плану дій

2002 р. Україна щорічно представляє свій проект Цільового плану для до4

сягнення принципів i цілей, викладених в Плані дій, який потім ухва4

люється на національному рівні. У рамках Комісії Україна4НАТО (КУН)

країни4члени НАТО мають надавати поради щодо запропонованих кон4

кретних заходів і термінів виконання планів, а КУН погоджує усі спільні

заходи Україна4НАТО. Після цього Україна затверджує на найвищому

рівні свій Цільовий план, що включає як спільні заходи України з НАТО,

погоджені КУН, так i внутрішні заходи.

Річні плани i програми Спільних робочих груп Україна4НАТО, Робочий

план Військового комітету Україна4НАТО, а також робочі плани i програ4

ми інших відповідних спільних робочих органів та груп Україна4НАТО та4

кож визначають рамки та ключові елементи співробітництва між Ук4

раїною i НАТО з метою досягнення визначених цілей та орієнтирів. КУН

щорічно розглядає результати виконання цілей Плану дій 2002 р., включа4

ючи реалізацію спільних заходів України з НАТО та заходів, що Україна

здійснює самостійно згідно з Цільовим планом. Доповідь про здійснену ро4

боту готується Міжнародним секретаріатом та Міжнародним військовим

штабом, передається для коментарів держав4членів i України. З цього пи4

тання проводяться підсумкові піврічні та річні спільні засідання Політич4

ного комітету та Політико4військового керівного комітету в форматі КУН,

після чого проект щорічної Доповіді про здійснену роботу передається до

відома КУН [5].

Отже, програми, що схвалюються між державами та міжнародними

організаціями, можуть розглядатися сторонами як нормативні та обов’яз4

кові для виконання або рекомендаційні акти, що потребують міжнародної

та національної імплементації, зокрема програмної. Тому ці програми

можна вважати специфічною формою міжнародно4правових норм, пев4

ною мірою відмінною від усталеної договірної форми. Особливості такої

форми та її зв’язок із внутрішньо4організаційними та внутрішньодержав4

ними програмами мають стати предметом додаткових наукових

досліджень.
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Бабин Б.В. Программные правовые акты как регуляторы взаимодействия
между Украиной и международными организациями [на украинском языке]

Анализируются аспекты использования правовых механизмов программно4
го регулирования взаимодействия государств и международных организаций.
На примере Украины рассмотрены соответствующие правовые акты, институ4
ты и механизмы, исследованы формы программного регулирования этих отно4
шений. Проанализирована специфика деятельности международных организа4
ций в сфере программного регулирования.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  международная организация, международная программа,
программная имплементация, программное правовое регулирование, програм4
мирование деятельности. 

Borys Babin. Program legal acts as regulators of correlations between Ukraine
and international organizations [in Ukrainian]

The aspects of using the legal mechanisms of program regulation of the corre4
lations of the states and international organizations are analyzed in the article. On
Ukrainian example the coherent legal acts, institutes and mechanisms, forms of the
program regulation in those relations are investigated. Specific features of interna4
tional organizations’ activities in area of program regulation are analyzed. 

KKeeyy  wwoorrddss:: international organization, international program, program imple4
mentation, program legal regulation, programming of activities.



Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

113344

ППППоооорррріііі ввввнннняяяяллллььььннннееее    ккккооооннннссссттттииииттттууууцццц ііііййййннннееее    ппппррррааааввввоооо    

іііі     ддддеееерррржжжжааааввввооооззззннннааааввввссссттттввввоооо

ББооййккоо  ЮЮрріійй  ППааввллооввиичч,,  
доктор політичних наук, доктор медичних наук, 
кандидат юридичних наук, 
професор Дипломатичної академії МЗС Росії

РРоолльь  ррооссііййссььккооггоо  ффееддееррааллііззммуу  

уу  ффооррммуувваанннніі  ггррооммааддяяннссььккооггоо  ссууссппііллььссттвваа

У статті розглянуто проблеми, що супроводжують становлення російської
державності на основі принципів демократії та дотримання інтересів суб’єктів
федерації й груп населення. Автор простежує історичні особливості розвитку
сучасного російського федералізму та демонструє взаємозалежність процесів
формування громадянського суспільства в Росії та демократизації державного
будівництва на федеративній основі.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: федералізм, федеративні відносини, громадянське суспіль4
ство, державний устрій.

Сучасні проблеми формування громадянського суспільства в Росій4

ській Федерації пов’язані з актуальними питаннями вдосконалення феде4

ративних відносин.

Слід зазначити, що майбутнє Росії залежить від ефективності

протікання в країні процесів соціальної модернізації, про що свідчить ст. 7

Конституції РФ, яка проголошує, що Російська Федерація є соціальною

державою, «політика якої спрямована на створення умов, що забезпечу4

ють гідне життя і вільний розвиток людини». Відповідно, перед держав4

ною владою стоїть основне завдання — сформувати концептуальну осно4

ву вдосконалення правового механізму розвитку федерації. Складний, су4

перечливий характер процесів, що відбуваються в сучасному російському

суспільстві, визначається багатонаціональністю Росії, поліконфесійністю

населення, відсутністю адекватної національним інтересам ідеологічної

платформи і достатнього досвіду демократичного розвитку.

На думку дослідників, в епоху глобалізації російські народи, що прожи4

вають в національних суб’єктах федерації, з одного боку, орієнтовані в

своєму розвитку на посилення внутрішніх зв’язків, інтеграційних про4

цесів, формування національної ідеології та комплексне освоєння власних

земель і регіонів, з іншого — на повноцінну участь у загальносвітових гло4
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бальних економічних процесах. Відповідно, повноцінну участь Росії, що

модернізується, у функціонуванні світової економіки вимагає проведення

всебічного аналізу узгодженості державної економічної та соціальної

політики з сучасною ситуацією в галузях ідеології і національних відносин

з формуванням відповідного правового поля.

Проблеми сучасного етапу розвитку російського федералізму визнача4

ються історичними особливостями його формування в період руйнування

радянської державності та виникнення нової держави, заснованої на де4

мократичних принципах — Російської Федерації.

На думку політологів, зрілий федералізм як форма державного устрою

може існувати тільки в країні з розвиненим громадянським суспільством,

де його інститути здатні здійснювати контроль реалізації прав і свобод

суб’єктів федерації, місцевих регіональних спільнот, окремих груп насе4

лення та індивідуумів. Федералізм, що існував у Радянському Союзі, бага4

то в чому залишався декларативним і формальним, у той час як єдина

державність підтримувалася сильною центральною владою та тоталітар4

ною ідеологією.

Зростання відцентрових тенденцій на початку 904х років ХХ ст. під

впливом ідеї «ліберального федералізму» було пов’язане з попереднім

розвитком подій, в результаті яких дезінтегрувався Радянський Союз.

У ході «горбачовської перебудови» проголошення гасел «демократизації

Союзу РСР», «відродження національних культур», «економічної са4

мостійності» і «республіканського госпрозрахунку» на практиці обернули4

ся зростанням сепаратистських рухів у республіках [2, c. 46–47].

Політичні, економічні та соціальні трансформації, що відбувалися в

Росії після розпаду СРСР, безумовно, справили істотний вплив на форму4

вання нових федеральних відносин у Росії. Поряд із завданнями політич4

ного та економічного реформування країни особливо гостро стояло питан4

ня переформування та впорядкування нових форм відносин між центром

і регіонами з метою створення сталої демократичної держави. Назріло пи4

тання про вдосконалення політичної системи Російської держави. При

цьому не виникало сумнівів у тому, що Росія, як держава багатонаціональ4

на і поліконфесійна, була зобов’язана гарантувати дотримання національ4

них інтересів усіх народів, які живуть у її межах.

Становлення і розвиток нового російського федералізму — одна з важ4

ливих проблем цього перехідного періоду. Назріла необхідність вироблен4

ня засад регіональних інтеграційних процесів, моделі досконалих федера4

тивних відносин, визначення допустимих граней децентралізації. Особ4

ливістю перехідного етапу, що через гостроту загроз російській держав4

ності не сприяв негайному формування громадянського суспільства та ре4

алізації демократичних прав і свобод, було те, що державне будівництво

відбувалося за принципом негайного реагування на зміну ситуації з ура4
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хуванням протиборства головних політичних сил та інтересів регіональ4

них еліт.

Після численних публічних викриттів помилок радянського керівни4

цтва в національній політиці, що стали надбанням громадськості, особливо

гострою стала ситуація в сфері міжнаціональних відносин. На передній

план висунувся національний аспект, тому що всі автономні утворення

слідом за союзними проголосили власний суверенітет.

Специфіка Росії полягає в її поліетнічності. «З усіх національностей, що

проживали в Російській Федерації на момент перепису 1989 р., на тери4

торії «своїх» державних утворень проживало лише 47,3%. Решта 52,7%

жили за межами «своїх» державних утворень, в тому числі 50,8% — чу4

вашів, 51,7% — мордви, 73,4% — татар. Лише у чотирьох республіках чи4

сельність осіб титульної національності (Осетії, Туві, Чечні, Чувашії) пе4

ревищувала 50% від загальної чисельності населення. У трьох рес4

публіках чисельність осіб «титульної» національності складає відносну

більшість (Кабардино4Балкарська Республіка — 48,3%, Республіка Кал4

микія — 45,7%, Республіка Татарстан — 48,5%) [1]. У той же час у дванад4

цяти республіках чисельність російського населення становила абсолютну

або відносну більшість (Республіка Адигея — 67,96%, Республіка Алтай —

60,36%, Республіка Башкортостан — 69,27%, Республіка Бурятія —

69,94%, Карачаєво4Черкеська Республіка — 42,40%, Республіка Ка4

релія — 73,60%, Республіка Комі — 57,70%, Республіка Марій Ел —

47,51%, Республіка Мордовія — 60,83%, Республіка Саха (Якутія) —

50,30%, Удмуртська Республіка — 58,87%, Республіка Хакасія — 74,46%)»

[5, c. 433–435].

Наведена статистика переконливо свідчить, що етнічний чинник як ос4

нова будівництва федералізму в Росії не мав об’єктивних демографічних і

соціальних передумов.

На 1992 р. ситуація, що склалася, змусила Центр і регіони вирішувати

питання про розмежування повноважень. У результаті були підготовлені

три варіанти договорів (з республіками, з краями і областями, з автоном4

ними округами), які й склали Федеративний договір, що згодом став

невід’ємною частиною нової російської Конституції. О.Ф. Федоров, один з

відомих дослідників російського федералізму, підкреслює, що Федератив4

ний договір серйозно розширив повноваження національних республік,

але значно меншою мірою зверталася увага на права всіх інших суб’єктів.

Республіки були визнані суверенними державами. Вони отримали право

на запровадження громадянства, прийняття власних конституцій, право

власності на ресурси та ін. [9, c. 99]

Федеративний договір включає в себе три самостійні договори про роз4

межування предметів ведення і повноважень між федеральними органа4

ми влади і, відповідно, органами влади суверенних республік, країв, обла4
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стей, міст Москви та Санкт4Петербурга, а також органами влади автоном4

ної області, автономних округів у складі Російської Федерації.

Усі три тексти Федерального договору містять статті, що передбачають

перелік предметів ведення і повноважень федеральних органів державної

влади Російської Федерації (стаття 1); перелік повноважень, які перебу4

вають у спільному віданні федеральних і регіональних органів влади

(стаття 2); перелік норм, згідно з якими повноваження, не віднесені стат4

тями 1 і 2 до відання федеральних органів державної влади або до спільної

ведення федеральних і регіональних органів влади, здійснюються органа4

ми влади суб’єктів Федерації «самостійно відповідно до Конституції

Російської Федерації» (стаття 3).

Повноваження у сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин,

укладення міжнародних договорів від імені Російської Федерації,

вирішення питань війни і миру, а також «зовнішньоекономічні відносини

Російської Федерації» — Федеративний договір залишав у винятковому

віданні федеральних органів влади.

Підписання Федеративного договору не усунуло протиріч між Центром

і регіональними елітами. Восени 1992 р. Татарстан прийняв Конституцію,

яка визначала республіку як «суверенна державу, суб’єкт міжнародного

права». Було оголошено про «асоційовані» відносини республіки з

Російською Федерацією. Назріла необхідність подальшого уточнення та

розвитку системи взаємовідносин між Центром і регіонами, а також між

суб’єктами Федерації. Федеративний Договір не вирішив проблему

нерівності суб’єктів Федерації. Не випадково тут з’явилася якась конст4

рукція під назвою «асиметричний федералізм», яка викликала велике

здивування на Заході.

Федеративний договір врегулював відносини центру з національно4

державними утвореннями, але не з краями і областями. В результаті вони

виявилися ущемлені в правах на свої надра і власність на них, які залиша4

лися в розпорядженні відповідних центральних органів. Відсутність ро4

зуміння з боку ряду керівників національно4державних утворень того, що

необхідно зрівняти права територіальних утворень в рамках єдиної феде4

ративної держави, як умови стабільності, викликало хвилю суверенізації

країв і областей. Для того щоб мати рівні права з національно4державни4

ми утвореннями, деякі області спробували оголосити себе республіками.

У цей період активізувалася нормотворча діяльність у регіонах, спря4

мована на підрив цілісності Росії. Було прийнято цілу низку рес4

публіканських конституцій.

У таких складних політичних умовах постало питання про необхідність

нової Конституції, яка була прийнята в грудні 1993 р. Новий Основний

Закон Російської Федерації став початком нового етапу в побудові феде4

ралізму як форми реальної демократизації влади [6, c. 96].
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Згідно з Конституцією РФ Російська Федерація складається з рес4

публік, країв, областей і двох міст федерального значення, однієї автоном4

ної області і 10 автономних округів. Всі суб’єкти федерації рівні між собою

(ст. 5). Саме це положення свідчить про принципову новизну форми дер4

жавної єдності Росії. Важливо і те, що Конституція допускає прийом до

РФ і утворення нових членів, але не передбачає права на вихід з її складу.

В якості верхньої палати російського парламенту було засновано Раду

Федерації, до якої увійшли голови виконавчої та законодавчої гілок влади

всіх суб’єктів Федерації. Губернатори отримали легальну площадку для

з’ясування своїх стосунків з верховною владою. Повноваження центру і

регіонів в Конституції були юридично закріплені. Конституція висунула

положення, які дозволили подолати крайнощі: з одного боку, сепара4

тистські, аж до виходу зі складу Росії, настрої республік, з іншого — по4

вернення до унітарної структури регіонів.

Конституція 1993 р. загалом припинила дискусію про природу феде4

ралізму в Росії [4, c. 45–52]. Було чітко визначено конституційно4правовий

статус російського державного устрою. У порівнянні з Федеративним до4

говором Конституція зробила крок вперед щодо вирівнювання в правах

всіх суб’єктів Федерації і поклала в його основу не національний, а тери4

торіальний принцип [7, c. 10–19]. Джерелом влади в усій країні і в кожно4

му суб’єкті Федерації було названо не етнос («титульна національність»),

а все багатонаціональне населення Росії [3].

У Конституції було закладено основні принципи, «загальні правила»

побудови російської федерації (ст.ст. 4, 5 Конституції РФ), хоча залиши4

лася певна «асиметричність» статусу регіонів. Правовий статус республік

визначено як державні утворення, що мають свою власну конституцію, в

той час як іншим суб’єктам було надано право мати статути. Автономні ок4

руги, залишаючись до останнього часу суб’єктами федерації, входили до

складу краю чи області, що породжувало численні юридичні колізії й пра4

вові конфлікти.

До найбільш актуальних проблем сучасної практики федеративних

відносин входить і визначення правового порядку укрупнення суб’єктів у

результаті їхнього об’єднання. Розглядаючи дії влади в даному напрямі,

Л.В. Савінов вважає, що на рівні державних інститутів федеральний центр

де4факто реалізує ідею територіальної федерації, намагаючись макси4

мально (поки що на рівні автономних округів) піти від етнофедераціі. На

рівні інститутів громадянського суспільства наполегливо пропонується

ідея про об’єднання суб’єктів як процес доцентровий на противагу відцен4

тровим процесам періоду першого президента Б.М. Єльцина [8, c. 50–53].

Дослідник відзначає, що «інституційні за своєю суттю і відверто сепа4

ратистські за своєю формою політичні настрої етнонаціоналістічного

змісту залишилися в минулому — в історії 904х років, поступаючись на

сучасному етапі місцем етнічному екстремізму і ксенофобії, в основі яких
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лежать в більшій мірі міграційні процеси. На цьому тлі прагнення феде4

ральної влади зрозуміти ситуацію і взяти під контроль проблему викли4

кає повагу. Проте силовий тиск на населення етнонаціональних територій

з використанням всієї потужності державного адміністративного і пропа4

гандистського апарату, недостатнє конституційно4правове забезпечення і

відверто інструменталістска мета несуть в собі етнополітичні загрози та

виклики відкладеного характеру. По суті, правильна ідея про перехід від

етнонаціональної до територіальної моделі федерації реалізується занад4

то швидко і далеко не легітимними засобами» [8].

Поряд з державною цілісністю країни, Конституція розмежовувала

предмети відання і повноважень між федеральними органами державної

влади та органами державної влади суб’єктів Російської Федерації при

обов’язковій рівноправності й самовизначенні народів, суб’єктів Федерації

між собою і в їх відносинах з федеральними органами державної влади.

Питання про повноваження — це питання про владу, її розподіл на фе4

деральну державну владу і державну владу суб’єктів федерації. Поділ

двох рівнів державної влади може стати основою для стабілізації процесу

формування єдиного громадянського суспільства або привести до супере4

чок і конфліктів усередині держави.

Розробники Конституції РФ 1993 р. не змогли зробити оптимального

розмежування компетенцій центру і регіонів в силу цілого ряду об’єктив4

них і суб’єктивних причин, однак це не звільняло державу від виконання

своїх функцій. Практика вимагала подальшого формально4юридичного

розвитку викладених вище принципів, що й стало однією з причин утво4

рення Комісії при Президентові РФ з підготовки пропозицій щодо вдоско4

налення розмежування предметів відання і повноважень між федераль4

ними органами державної влади, органами державної влади суб’єктів РФ

і органами місцевого самоврядування. Результатом роботи комісії стала

оновлена редакція Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 1844ФЗ

«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і ви4

конавчих органів державної влади суб’єктів Російської Федерації».

Аналіз тексту оновленої редакції Закону № 1844ФЗ вказує на те, що йо4

го норми були спрямовані на закріплення необхідності наближення влади до

населення; оптимізацію співвідношення принципів самостійності й

відповідальності всіх рівнів влади; неприпустимість практики так званого

нефінансованого федерального мандата, а також на реалістичність і чіткість

визначення складу і структури повноважень органів державної влади

суб’єктів РФ. Як показує практика реалізації зазначеного федерального за4

кону, в розділі, присвяченому повноваженням, що перебувають у спільному

віданні центру і суб’єктів федерації, ще залишаються можливості для по4

дальшого вдосконалення взаємовідносин федерального центру і регіонів.

Слід підкреслити, що федеративна форма державного устрою створює

потенціал формування правової та управлінської системи для об’єднання
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інтересів держави в цілому, її складових частин, інтересів місцевих гро4

мад, прав і свобод конкретних громадян, дозволяючи поступово формува4

тися інститутам громадянського суспільства, починаючи з місцевого і

регіонального рівня.

В останні десятиліття в Росії ведеться пошук ідеологічних концепцій з

метою вдосконалення федеративних відносин. У повсякденній практиці

політичної дійсності проблема об’єднання суб’єктів федерації активно об4

говорюється вченими і політиками. Складність цієї теми визначається

очікуваннями і настроями найширшої громадськості, особливо в етно4

національних регіонах.

У результаті невизначеності з ключових питань взаємовідносин феде4

рального центру і регіонів відбувається ослаблення важелів управління з

боку федерального центру, розвиток сепаратистських тенденцій, коли

суб’єкти намагаються забезпечити пріоритет своїх інтересів на шкоду за4

гальнодержавних, за рахунок особливостей економічного, політичного і

етнічного становища. Дотримання принципів федералізму в питаннях

взаємин між центром і регіонами, з одного боку, може сприяти

стабільності й збереженню єдності громадянського суспільства в державі,

з іншого боку, забезпечити співпрацю між регіонами, і є потужним засо4

бом, що об’єднує зусилля різних політичних, соціальних і національних

груп людей.
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Yuriy Boyko. The role of the Russian federalism in the formation of civil soci7
ety [in Ukrainian]

The author analyses problems that accompanies the establishment of Russian
statehood on the principles of democracy and maintenance of federal subjects and
groups of population interests. Traced are historical peculiarities of Russian feder4
alism development and shown the interconnection between processes of civil soci4
ety formation and state democratization on the federative base. 

KKeeyy  wwoorrddss:: federalism, federative relations, civil society, state territorial4polit4
ical organization.

Бойко Ю.П. Роль российского федерализма в формировании гражданского
общества [на украинском языке]

В статье рассмотрены проблемы, сопровождающие становление российской



ППооррііввнняяллььннее  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо  іі  ддеерржжааввооззннааввссттввоо

114411

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

государственности на основе принципов демократии и соблюдения интересов
субъектов федерации и групп населения. Автором прослежены исторические
особенности развития современного российского федерализма и показана взаи4
мозависимость процессов формирования гражданского общества в России и де4
мократизации государственного строительства на федеративной основе.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: федерализм, федеративные отношения, гражданское об4
щество, государственное устройство.

ХХооммаа  ННааттааллііяя  ММииххааййллііввннаа,,  
кандидат політичних наук, доцент, докторант Інституту держави 
і права ім. В.М. Корецького НАН України

ММооддееррннііззааццііяя  ннііммееццььккооїї  ммооддеелліі  ссооццііааллььннооїї  ддеерржжааввии

Розглядаються особливості функціонування соціальної держави у ФРН від
закладення основ її конституційного регулювання до сучасної трансформації
під впливом глобалізаційних, демографічних та інших викликів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: соціальна держава, німецька модель, демографічна депресія,
соціальне забезпечення, соціальний захист.

Україна задекларувала конституційний намір побудови держави

соціального взірця. Моделі такого типу вже мають чималий досвід

функціонування, причому в багатьох державах соціальна держава вже

вичерпала себе й реконструюється. Однією з перших соціальних держав,

яка нині намагається адаптуватися до викликів XXI ст., є ФРН, досвід якої

доречно врахувати при побудові вітчизняної моделі соціальної держави.

Проблема сутності німецької моделі, її трансформації аналізувалися

П. Гончаровим, В. Кудровим, Л. Макушиною, Т. Перглер, Т. Семигіною,

Н. Слукою, проте комплексні вітчизняні дослідження теми не здійснюва4

лися. 

Починаючи з 1949 р. у Німеччині на конституційному рівні відбулося

закріплення ідеї та цінностей соціальної держави. ФРН була проголошена

«демократичною і соціальною федеративною державою (ст. 20 Консти4

туції 1949 р.), а у ст.28 записано, що «конституційний устрій в землях має

відповідати принципам республіканської, демократичної і соціальної пра4

вової держави в дусі цього Основного закону» [6, с. 14]. 

«Добробут для всіх і соціальна справедливість» — такою була мета,

яку визначив у 504х роках XX cт. тодішній Федеральний міністр еко4

номіки Л. Ергард, коли запроваджував у Німеччині соціальну ринкову

економіку. «Німецька модель» перетворилася на уособлення успіху та бу4

ла взірцевою для багатьох країн. Однією з основних засад цього успіху

стала всеосяжна соціальна система. Широка система страхування на ви4

падок хвороби, пенсійного страхування, страхування від нещасного ви4
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падку і в разі потреби догляду, а також у випадку безробіття захищала від

фінансових наслідків життєвих негараздів. Водночас соціальна мережа

охоплювала такі платежі, що фінансуються з бюджету, як компенсація

сім’ям (допомога на дітей, податкові пільги) або забезпечення прожитко4

вого мінімуму для пенсіонерів і тих, хто тривалий час непрацездатний. 

Соціальні системи «держави суспільного добробуту» мають у Німеч4

чині традицію, яка започаткована ще в часи індустріалізації, але ХХІ ст.

вимагає принципових і структурних переорієнтацій цих систем, пере4

дусім з огляду на можливість їхнього тривалого фінансування: через зро4

стання числа літніх людей в поєднанні з відносно низькою народжу4

ваністю та тенденціями на ринку праці системи соціального забезпечення

досягли меж своїх можливостей. Далекосяжними реформами політика на4

магається відповісти на ці виклики і на солідарних засадах забезпечити

функціонування соціальної мережі для прийдешніх поколінь.

Визначимо основні соціальні проблеми ФРН, які зумовили модерні4

зацію соціальної держави:

1. демографічна депресія. ФРН належить до «стагнуючих» націй. Давно

спостерігається природне зменшення населення, а міжнародна міграція

заповнює природні втрати і є визначальним чинником зростання населен4

ня [7]. Середній вік населення в країні в 2000 р. переступив рубіж в

40 років, а 23,2% населення становлять особи старше 60 років. Це дуже ви4

сокий рівень демографічної старості населення; 

2. з демографічною проблемою пов’язані і зміни в галузі пенсійного

страхування. Обов’язкове за законом пенсійне страхування залишається

й надалі основним джерелом доходу в похилому віці. Дедалі більшого зна4

чення набувають заходи щодо забезпечення старості з боку підприємств і

власні зусилля. Завдяки «пенсії Рістера» і «пенсії Рюрупа» для приватних

підприємців створено моделі, які дають змогу організувати приватне, з по4

датковими пільгами, забезпечене капіталом пенсійне страхування. Части4

ною реформи є також підвищення віку виходу на пенсію з 65 до 67 років: з

2012 до 2035 р. вік виходу на пенсію поступово підвищуватиметься щоро4

ку на один місяць;

3. багаторічне зростання кількості безробітних, особливо у «нових»

землях, хоч в останні роки показник кількості безробітних тримається на

рівні 344 млн. осіб. З 1 січня 2011 р. розмір соціальної допомоги на одного

самотнього безробітного становить 364 євро на місяць;

4. зростання масштабів бідності. За даними Федерального статис4

тичного відомства (2010 р.), кожен шостий житель Німеччини перебуває

під загрозою бідності. У 2008 р. 15,5% населення страждали від нестачі

коштів на проживання; 62% з них 4 безробітні. Мінімальний прожитковий

мінімум становить 929 євро щомісяця;

5. особливі соціальні проблеми східнонімецьких земель. Ландшафт тут

замість «квітучого», який обіцяв колишній канцлер Г. Коль, став явно
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«зів’ялим». Занадто швидке вирівнювання соціальних виплат і заробітної

плати зіграло злий жарт з «піднесенням Сходу». Характерно, що промис4

ловість у нових землях останнім часом росте бурхливими темпами і

відрізняється високим технічним рівнем, але в цій галузі працюють тільки

15% зайнятих у нових землях. Високотехнологічні виробництва створю4

ють враження про прорив колишньої НДР в еру інформаційних техно4

логій, але вони, на жаль, майже не створюють нових робочих місць, а на4

впаки, їх ліквідовують [4, с. 76–79]. Рівень доходів у східних землях майже

досяг західнонімецького рівня, хоча продуктивність праці нижче 60% цьо4

го ж рівня, іншими словами, благополуччя не заробляється, а забезпе4

чується трансфертами із Заходу (досі, за оцінками Іфо4інституту, сюди

щорічно вкладається близько 85 млрд. євро державних коштів; у рамках

«Пакту солідарності42», тобто тільки за рахунок стягнення податку —

«надбавки солідарності», до 2019 р. заплановано спрямувати ще 156 млрд.

євро) [4, с. 76–79]. У східних землях загальна чисельність населення не4

ухильно скорочується. Переважна частина всіх іммігрантів (до 9/10) при4

буває і осідає на Заході. Відомо, що народжуваність у іммігрантів значно

вища, ніж у титульного населення. Так, у середньому за рік з 100 тис. усіх

новонароджених іноземців у ФРН тільки 2,6 тис. припадає на Схід. Таким

чином, майже весь приріст цієї групи населення локалізується в західних

землях [7]. 

Німці тепер більше бояться зростання державної заборгованості, ніж

безробіття. У результаті потужного економічного піднесення жителі ФРН

стали по4новому оцінювати потенційні загрози своєму благополуччю. Тра4

диційний страх перед інфляцією поступився місцем турботам про пенсії

та освіту дітей. Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці 2010 р.

соціологічним інститутом Forsa в рамках проекту журналу Stern, «баро4

метр тривог» (Sorgenbarometer), лише 35% німців побоюються зростання

безробіття. У 2009 р. у розпалі глобальної економічної кризи їх було 67%.

Однак після того, як кількість безробітних восени 2010 р. знизилася до

3 млн. осіб і досягла найнижчого рівня з 1992 р., громадська думка заспо4

коїлося.

Тепер головна турбота німців — висока державна заборгованість. 61%

опитаних побоюються, що рано чи пізно їх країна опиниться неспромож4

ною обслуговувати свої боргові зобов’язання. Німецьке суспільство стур4

боване не тільки зростанням державної заборгованості як такої, а й мож4

ливими наслідками надмірного марнотратства уряду для пенсійної систе4

ми. 57% опитаних побоюються, чи зможе державна система пенсійного

страхування і надалі виконувати взяті на себе зобов’язання. 

У списку головних тривог німців виявилися побоювання, що їхні діти не

зможуть отримати в Німеччині якісної освіти (53%). Той факт, що кількість

німецьких студентів, що навчаються за кордоном, вперше в історії ФРН

перевищила 100 тис. осіб, свідчить: молодь та їх батьки дедалі частіше
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роблять ставку на навчання за межами ФРН, насамперед у Австрії,

Нідерландах та Великобританії. 

Сучасні соціальні проблеми породжені не тільки глобалізацією і демо4

графічною ситуацією, а й нездатністю традиційного механізму соціальної

держави адаптуватися до нових викликів, адекватно вирішувати пробле4

ми. Це насамперед стосується принципу соціальної солідарності, який

сприяв вирішенню соціального питання в умовах суттєвої майнової дифе4

ренціації, але мало дієздатний і викликає відчуження значної частини

суспільства в умовах високої соціальної однорідності та домінування се4

реднього класу. Принцип солідарності поколінь у системі пенсійного

забезпечення при збереженні нинішніх темпів народжуваності скоро пе4

рестане працювати [4, с. 76–79].

При збереженні традиційної системи соціального страхування пробле4

му можна вирішити, лише постійно нарощуючи соціальні внески. Але во4

ни й без того в більшості країн ЄС вже досягають 85–90% прямої погодин4

ної заробітної плати. Справа не тільки в тому, що співвідношення зарпла4

ти, принесеної працівником додому, і загальних витрат на працю неухиль4

но зменшується, а й у тому, що зростають загальні витрати (а витрати на

працю вже давно стали визначальною статтею собівартості продукції), що

знижує конкурентоспроможність німецької продукції. Не випадково бага4

то економістів зазначають парадоксальний, на перший погляд, факт: саме

соціальна держава як перерозподіляюча машина руйнівним чином впли4

ває не тільки на економіку і підприємницьке середовище, а й на соціальне

благополуччя. Активний і всеосяжний державний патерналізм різко зни4

жує здатність не тільки до ризику, а й до прийняття самостійних рішень,

що вимагають власних інвестицій [4, с. 79]. 

Питання про те, чи є сучасна соціально4економічна система Німеччини

взірцем для наслідування або застереженням про небезпеку шляху, який

швидко заведе в глухий кут, стає дедалі більш актуальним. Німецька мо4

дель особливо приваблива через свій системний характер і взаємоза4

лежність елементів. Але це робить її майже непридатною для імітування

або трансплантації. Вона витримала випробування часом і довела свою

придатність протягом багатьох десятиліть, але одночасно виявила певну

жорсткість, ступінь якої з часом наростала. Ті самі елементи, які обумов4

лювали стабільність системи, перешкоджали її радикальному самоонов4

ленню. Спроби модернізації через запровадження нових принципів і ме4

ханізмів, як правило, порушували системну цілісність і, хоча й сприяли

розв’язанню одних завдань, погіршували виконання інших [4, с. 79].

Механізми соціальної держави не тільки зносилися, а й перестають бу4

ти дієздатними. Отже, нині йдеться не про ремонт старої і перевіреної си4

стеми, а про її радикальну модернізацію або навіть заміну. До основних су4

перечностей у функціонуванні соціальної держави, які проявилися в

Німеччині в 80–904ті роки XX ст., можна віднести суперечність між роз4
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ширюваною соціальною політикою та економічним зростанням, еко4

номічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних затрат [3,

с. 52]. Німецькі політики розуміють необхідність реформування соціальної

системи, але підходи до цих реформ у політичних сил Німеччини різні. 

Ще у 1982–1998 рр. коаліція ХДС / ХСС і Вільної демократичної партії

на чолі з Г. Колем намагалася зробити деякі кроки з реформування

соціальної системи ФРН, проте жодних фундаментальних змін не стало4

ся, навіть незважаючи на те, що ФРН переживала в ці роки низку криз.

Коаліцію Г. Коля змінила коаліція СДПН і Партії зелених на чолі з Г. Шре4

дером, яка проіснувала до 2005 р. Найбільш важливою заслугою феде4

рального канцлера став прийнятий у 2003 р. пакет реформ під назвою

«Порядок денний 4 2010» (Agenda 2010). Ця програма має комплексний ха4

рактер — від зниження податкового тягаря до підвищення інноваційності

німецьких фірм, але націлена насамперед на лібералізацію ринку праці,

точніше, на пом’якшення регламентацій найму і на зниження ступеня

соціальної захищеності безробітних. Німецьке суспільство практично

відразу розцінило цю програму як оголошення війни «державі загального

благоденства» і розділилося в своїх полярних судженнях про її сутність —

від «зради» з боку провідних профспілок до «половинчастості й недостат4

ньої радикальності» з боку ліберального крила ХДС [8, с. 312]. 

З точки зору економічних реалій, реформи Г. Шредера були обґрунто4

ваними, але непопулярними серед низки зацікавлених сторін —

профспілок, безробітних, тобто усіх, хто відчув на собі всі плюси «соціаль4

ної держави» у Німеччині. План Шредера вибивав саму основу цієї мо4

делі — соціальний перерозподіл. Від початку було зрозуміло, що аналізо4

вана програма виглядає привабливо тільки у випадку, якщо основне за4

вдання Г. Шредера (не допустити виникнення нової бідності, деградації

суспільства, появи дійсно бідних, але привести у відповідність принципи

соціальної справедливості з реальними можливостями та викликами

XXI ст.) буде неухильно виконуватися. Сам Г. Шредер неодноразово

стверджував, що впевнений у цьому [8, с. 340]. Однак соратники Шредера

по партії, профспілки та більшість німців не поділяли цієї упевненості. Як

наслідок — падіння рейтингу соціал4демократів у Німеччині, розбіжності

в самій партії змусили Шредера подати у відставку з поста голови, і на4

решті, поразка СДПН на виборах до Бундестагу 2005 р. [5]. 

У листопаді 2005 р. восьмим федеральним канцлером Німеччини була

обрана А. Меркель. У період виборів до Бундестагу 2005 р. вона в одному зі

своїх виступів звинуватила канцлера Г. Шредера в тому, що його програ4

ма реформ нереалістична, рясніє обіцянками, виконати які уряд не в змозі,

крім того, вона заявила: «Ви не зможете оплатити подарунки, які нама4

гаєтеся роздавати, а в питаннях, про які ви, можливо, маєте правильне

уявлення, вас не підтримає власна партія. Ви 4 людина з минулого, люди4

на, яка не змогла скористатися наявними можливостями, бо її підвела
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партія та власне уявлення про реальність» [11]. Г. Шредер відповідав

своєму опонентові критикою, стверджуючи, що пропоновані пані Меркель

реформи ринку праці, а також зміни в системі медичного та пенсійного

страхування небезпечно незбалансовані на відміну від реформ його уряду.

«Пані Меркель не зрозуміла, що об’єднує всіх громадян цієї країни, а са4

ме — досить розвинене почуття згуртованості й справедливості» [11]. Та4

ким чином, у 2005 р. на чолі ФРН став уряд, налаштований спочатку нега4

тивно щодо описуваних вище реформ Шредера. 

Ще в 2000 р., перебуваючи в опозиції, А. Меркель, розробила документ

про «нову соціальну ринкову економіку», який базувався на концепції

«соціально орієнтованої ринкової економіки» Людвіга Ергарта, поглиблю4

ючи і розвиваючи її [9]. Він став програмним документом партії. Програма

повинна була поєднати переваги капіталізму з принципами соціальної

держави, зафіксованими в німецькій Конституції [13]. Нового в цьому бу4

ло небагато, і навіть багато діячів ХДС визнавали, що в цілому концепція

«нового соціального ринку» виглядає дуже невизначено. 

Коли Меркель стала федеральним канцлером, вона не одразу стала

проводити «контрреформи» щодо «Порядку денного 2010». Аналітики не4

одноразово відзначали, що Меркель прийшла до влади без будь4якої

власної чіткої програми [1]. Ні в неї, ні в її уряду не було серйозної альтер4

нативи політиці Шредера, бо програма «нового соціального ринку» вигля4

дала дуже невизначено. Лише в березні 2006 р. Меркель представила свою

програму діяльності на другу половину терміну повноважень. У ній

намічені основні напрями у сфері реформування федеративної системи,

боротьби з бюрократизмом, наукових досліджень, енергетичної політики,

бюджетної і фінансової політики, політики у сфері сім’ї, ринку праці і, зо4

крема, реформи системи охорони здоров’я [1]. 

У 2006 р. німецький журнал «Шпігель», проаналізувавши діяльність

Меркель та її адміністрації, дійшов висновку, що зроблено напрочуд мало.

Так, зміст соціальної політики Меркель полягає в послідовній ліквідації

інститутів соціальної держави: зменшення соціальних виплат, скорочення

кількості дитячих садків, згортання систем безкоштовної освіти і медичної

допомоги тощо. При цьому повинні скорочуватися податки, активізувати4

ся бізнесмени, створюватися нові робочі місця тощо. Тобто ця політика ма4

ло чим відрізнялася від політики Г. Шредера. При цьому курс А. Меркель

явно посилював тенденцію до збільшення розриву між доходами багатих і

бідних: за даними соціологів за 199742007 рр., доходи найбагатших 10% на4

селення зросли на 10%, а найбідніших 10% впали майже на 5% [1].

Ситуація дещо змінилася в 2007 р., коли А. Меркель дала низку про4

грамних інтерв’ю про те, що «ідея соціальної ринкової економіки жива, і

вона супроводжує нас сьогодні». А. Меркель стверджує, що не бачить не4

переборних перешкод розвитку ідей Людвіга Ерхарда в нових умовах.

Щоб досягти їх і вивести стандарти соціальної держави на глобальний
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рівень, необхідно, на думку канцлера Німеччини, консолідувати зусилля

всіх [10]. Однак різких змін курсу в 2007–2009 рр. не було. 

У 2009 р. А. Меркель зберегла пост канцлера, сформувавши новий

уряд. Християнсько4демократичний союз і його баварський політичний

партнер Християнсько4соціальний союз (ХСС) розробили програму, в ос4

нові якої лежать такі завдання: зниження прибуткових податків,

збільшення фінансування сфери освіти і захист довкілля [12].

На своїй першій після виборів42009 прес4конференції А. Меркель наго4

лосила, що новий уряд проводитиме соціальну політику, головною метою

якої буде зростання зайнятості та створення соціальних гарантій, але не

за рахунок майбутніх поколінь. «Соціальна ринкова економіка — наш ком4

пас», — підкреслила Меркель. 

Нині урядом А. Меркель відроджуються ідеї «соціальної держави»; в

основі програми уряду лежать зниження прибуткових податків (найменш

забезпечені платитимуть 13%, а з часом — 12%; для середнього класу пе4

редбачено підвищення прибуткової ставки, після якої накладається 424

відсотковий податок), збільшення фінансування сфери освіти і продов4

ження реформи охорони здоров’я, також у перспективі істотні податкові

пільги для сімей з дітьми [2, с. 18]. 

У всіх соціально орієнтованих державах нині відбуваються трансфор4

мації, спрямовані на адаптацію соціальних програм до економічних, демо4

графічних та інших викликів XXI ст. І врахування цих процесів необхідне

при розробці поки що несформованої української національної моделі

соціальної держави.
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Хома Н.М. Модернизация немецкой модели социального государства [на
украинском языке]

Рассматриваются особенности функционирования социального государства
в ФРГ от формирования основ ее конституционного регулирования до совре4
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менной трансформации под влиянием глобализационных, демографических и
других вызовов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: социальное государство, немецкая модель, демографичес4
кая депрессия, социальное обеспечение, социальная защита.

Natalia Kchoma. Modernization of the German model social state [in Ukrai�
nian]

The article highlightes the features of a welfare state in Germany from the
foundations of modern constitutional regulation to dynamic changes in its trans4
formation under the influence of globalization, demographic and other challenges.

KKeeyy  wwoorrddss:: social state, the German model, demographic depression, social wel4
fare, social security.

ДДууддччееннккоо  ООккссааннаа  ССееррггііїїввннаа,,  
кандидат юридичних наук, асистент кафедри права 
та методики викладання історико�правознавчих дисциплін 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

ККооллееггііїї  ооррггаанніівв  ввииккооннааввччооїї  ввллааддии  УУккррааїїннии  

ттаа  РРооссііййссььккооїї  ФФееддееррааццііїї::  

ппооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввее  ддоосслліідджжеенннняя

Проаналізовано суть поняття «колегія» в юридичній літературі. Досліджено
правові засади функціонування колегій органів виконавчої влади України та
регіональної колегії федеральних органів виконавчої влади Російської Феде4
рації.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: колегія, консультативно4дорадчі органи, органи виконавчої
влади, регіональна колегія федеральних органів виконавчої влади.

Розбудова незалежної України як демократичної, соціальної, правової

держави має відбуватися в напрямку побудови ефективної системи ор4

ганів виконавчої влади. У зв’язку з цим велике значення відіграє подаль4

ше вдосконалення форм організації та методів діяльності органів держав4

ного управління, розвиток демократичних засад у їх роботі з урахуванням

досвіду інших держав.

Загальні засади діяльності колегій органів виконавчої влади розгляда4

ються в працях В.Б. Авер’янова, В.А. Дерець, В.С. Калиновського, А.А. Ко4

валенка, А.М. Колодія, В.К. Колпакова, В.В. Копєйчикова, О.Д. Крупчана,

О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, С.Г. Серьогіної та ін.

У теорії права термін «колегія» вживається в кількох значеннях і похо4

дить від латинського collegium, що буквально означає товариство, братст4

во, співпраця. За тлумачним словником В. Даля, «коллегия — это совеща4

тельное присутственное место», а колегіальний — це «совещательный, ре4

шаемый по числу голосов членов» [1, с. 136]. Відтоді більшість словників
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визначають колегію як орган, створений для спільного, колегіального

вирішення найважливіших питань. У Великій радянській енциклопедії

зазначається, що «колегія — це група осіб, яка має право спільного

вирішення питань, віднесених до її компетенції» [2, с. 424].

У широкому значенні колегія — це група осіб, що утворює керівний до4

радчий або розпорядчий орган, який має право на спільне вирішення пи4

тань у межах своєї компетенції, може здійснювати функції управління

(наприклад, колегія міністерства України) або правосуддя (наприклад, су4

дова колегія Верховного Суду України) [3, с. 149]. У тлумачному словнику

української мови колегія — це офіційно визначена група осіб, які утворю4

ють певний адміністративний, розпорядчий або дорадчий орган [4, с. 439].

В Юридичній енциклопедії Росії колегія визначається як група осіб,

яка утворює адміністративний або дорадчий орган [5, с. 411].

Поняття «колегії міністерства» розкривається в юридичних словниках

радянського періоду. Зокрема, у словнику за редакцією П.І. Кудрявцева

колегія міністерства визначається як орган міністерства, який скла4

дається з міністра, заступників міністра і керівних працівників міністерст4

ва [6, с. 436]. В юридичному словнику за редакцією Б.М. Бабія, Ф.Г. Бурча4

ка, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова колегія міністерства та відомства — це

дорадчий орган міністерства, відомства, персональний склад якого за4

тверджує за поданням міністра, керівника відомства відповідно Рада

Міністрів. У роботі колегії міністерства, відомства поєднувалася єдинона4

чальність у керівництві й персональна відповідальність працівників за

доручену справу з колективним обговоренням найважливіших питань

розвитку дорученої міністерству галузі державного управління [7, с. 348].

Українська дослідниця С.Г. Серьогіна дає визначення колегії місцевої

державної адміністрації України як колегіального органу, що забезпечує

координацію роботи управлінь і відділів, усебічний розгляд та обговорен4

ня найважливіших напрямів діяльності держадміністрації [8, с. 157]. Ук4

раїнський вчений В.Я. Малиновський визначає колегію місцевої держав4

ної адміністрації як дорадчий орган, що утворюється в місцевій державній

адміністрації для погодженого вирішення питань, що належать до їх ком4

петенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших на4

прямів діяльності [9, с. 85].

У праві України існують нормативно закріплені визначення поняття

«колегії». Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про

затвердження Загального положення про колегію центрального органу

виконавчої влади та місцевої державної адміністрації» від 2 жовтня

2003 р. № 1569 (далі –Положення 2003 р.) колегія центрального органу ви4

конавчої влади, місцевої державної адміністрації є постійним консульта4

тивно4дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення пи4

тань, що належать до їх компетенції, та для колективного і вільного обго4

ворення найважливіших напрямів діяльності [10]. Указ Президента Ук4
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раїни «Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконав4

чої влади» від 31 грудня 2005 р. № 1902/2005 (далі — Указ 2005 р.) не дає

визначення «колегії міністерства», а обмежується лише вказівкою, що ко4

легія міністерства є постійним консультативно4дорадчим органом [11].

Отже, колегія органу виконавчої влади — це постійний колегіальний

консультативно4дорадчий орган, який створюється в єдиноначальних ор4

ганах державного управління для колективного обговорення та вирішення

питань, віднесених до компетенції відповідного органу, рішення якого

втілюються в життя наказом керівника центрального органу виконавчої

влади (далі — ЦОВВ) або розпорядженням голови місцевої державної

адміністрації.

Організаційно4правові засади діяльності колегій органів виконавчої

влади України регламентуються Положенням 2003 р., крім ЦОВВ, в яких

не передбачено утворення колегій або положення про колегії, які затверд4

жені Президентом України (наприклад, колегії міністерств оборони та

внутрішніх справ України). Рішення про утворення колегії приймається

керівником відповідного ЦОВВ (міністром, головою державного комітету,

головою ЦОВВ із спеціальним статусом), а рішення про утворення колегії

місцевої державної адміністрації — головою відповідної держадміні4

страції.

У Положенні 2003 р. виокремлюються функції колегій ЦОВВ і місцевих

держадміністрацій України. Так, згідно із п. 5 Положення 2003 р. колегія

органів виконавчої влади: обговорює і приймає рішення щодо перспектив

і найважливіших напрямів діяльності відповідного ЦОВВ, місцевої дер4

жадміністрації; розглядає пропозиції щодо: вдосконалення законодавст4

ва; забезпечення співпраці з ЦОВВ, РМ АРК, місцевими держадміні4

страціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покла4

дених на них завдань; розширення міжнародного співробітництва у відпо4

відній галузі (сфері діяльності), регіоні, на території; формування та ре4

алізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності),

регіоні, на території; обговорює прогнози й програми соціально4еко4

номічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), регіону, тери4

торії, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації; розглядає

питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збере4

ження й використання державного майна, здійснення внутрішнього

фінансового контролю й усунення виявлених недоліків; розробляє пропо4

зиції щодо вдосконалення діяльності ЦОВВ, його територіальних органів,

урядових органів державного управління, що діють у складі ЦОВВ, місце4

вої держадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до

сфери їх управління; аналізує стан роботи ЦОВВ, місцевої дер4

жадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадяни4

на; аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби,

організаційно4кадрової роботи, виконавської дисципліни; розглядає інші
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питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ЦОВВ, місцеву

держадміністрацію. Отже, на відміну від інших структурних підрозділів

органів виконавчої влади колегії не мають вузької предметної компе4

тенції.

Регіональна колегія федеральних органів виконавчої влади РФ ство4

рюється з метою координації діяльності територіальних органів феде4

ральних органів виконавчої влади. Колегія є дорадчим органом при повно4

важному представнику Президента РФ у регіоні РФ.

Відповідно до Указу Президента РФ «Про регіональну колегію феде4

ральних органів виконавчої влади» від 25 травня 1998 р. № 586 основними

функціями колегії є: аналіз економічної, політичної і соціальної ситуації в

суб’єктах РФ і надання необхідних пропозицій повноважному представ4

нику; розгляд економічних, соціальних і інших питань, пов’язаних з роз4

витком регіону; розробка і затвердження узгоджених планів спільної

діяльності територіальних органів; розгляд пропозицій органів державної

влади суб’єкта (суб’єктів) РФ та відповідних органів місцевого самовряду4

вання, а також громадських об’єднань та громадян з питань, віднесених

Конституцією РФ, федеральними конституційними законами і федераль4

ними законами до компетенції Президента РФ і федеральних органів ви4

конавчої влади; інформування в установленому порядку органів держав4

ної влади суб’єктів РФ і громадян про діяльність федеральних органів ви4

конавчої влади [12].

Персональний склад колегій органів виконавчої влади України визна4

чається Положенням 2003 р. Зокрема, до складу колегії ЦОВВ входять:

керівник ЦОВВ (голова колегії), перший заступник та заступники

керівника (за посадою), керівники урядових органів державного уп4

равління, що діють у складі ЦОВВ, інші керівні працівники зазначеного

органу. При цьому в разі потреби до складу колегії можуть входити

керівники інших ЦОВВ, підприємств, установ та організацій, що належать

до сфери управління ЦОВВ, керівники його територіальних органів, на4

родні депутати України, представники інших органів державної влади (за

згодою). У випадках, передбачених положеннями про відповідні ЦОВВ, до

складу колегій можуть входити представники громадських організацій,

творчих спілок, підприємств, наукових установ, інших організацій.

Відповідно до Указу 2005 р., крім зазначених осіб, до складу колегії ЦОВВ

можуть входити керівники окремих об’єктів державної власності, що пе4

ребувають в управлінні міністерства, іншого ЦОВВ, а також представни4

ки відповідних комітетів ВР України за згодою, органів державної влади,

науковці й інші особи. При цьому поняття «інші особи» не роз’яснено, що

на практиці дає можливість керівнику відповідного органу включати до

складу колегії і будь4яких інших осіб, крім тих, які визначені Положенням

2003 р. та Указом 2005 р.
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До складу регіональної колегії федеральних органів виконавчої влади

РФ за посадою входять повноважний представник, а також керівники те4

риторіальних органів, що діють на території регіону і що відають питання4

ми оборони, безпеки, внутрішніх справ, закордонних справ, запобігання

надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих. Керівники

інших територіальних органів включаються до складу колегії повноваж4

ним представником за погодженням з ними. Якщо територіальний орган

здійснює свою діяльність на територіях декількох регіонів, то його

керівник має право за погодженням з повноважним представником напра4

вити для участі у роботі колегії інших співробітників цього територіально4

го органу.

Основною формою діяльності колегій органів виконавчої влади України

та регіональної колегії федеральних органів виконавчої влади РФ є

засідання. Засідання колегії веде повноважний представник у РФ та голо4

ва колегії в Україні. В окремих випадках повноважний представник вправі

доручити вести засідання колегії одному з членів колегії.

Подібні риси має процедура проведення засідань колегій органів вико4

навчої влади України та регіональної колегії федеральних органів вико4

навчої влади РФ. Зокрема, засідання колегії проводяться відповідно до

планів її роботи, затверджуваними колегією. Проекти порядку денного

засідання та рішень колегії, а також необхідні матеріали розсилаються

членам колегії не пізніше, ніж за тиждень до чергового засідання колегії.

Члени колегії зобов’язані особисто брати участь у її засіданні. Вони не ма4

ють права делегувати свої повноваження іншим особам, у тому числі чле4

нам колегії. У випадку, якщо член колегії не може брати участь у

засіданні, він має право представити свою думку з обговорюваних питань

у письмовому вигляді.

За рішенням повноважного представника РФ на засідання можуть бу4

ти запрошені представники територіальних органів, керівники яких не є

членами колегії, представники органів державної влади суб’єкта

(суб’єктів) Російської Федерації, відповідних органів місцевого самовря4

дування, міжрегіональних асоціацій економічної взаємодії, інших гро4

мадських та релігійних об’єднань, засобів масової інформації, а також гро4

мадяни. 

Нормативно4правові акти України та РФ передбачають можливість

проведення за рішенням колегії її закритих засідань. Рішення колегії

приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії і

оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні. 

У РФ за рішенням колегії та відповідно до плану її роботи для поперед4

нього розгляду комплексних питань у галузі економіки та соціальної сфе4

ри, а також інших питань, віднесених до відання колегії, можуть бути

створені секції з числа членів колегії. Кількість секцій, коло питань, що

підлягають розгляду на їх засіданнях, а також персональний склад і
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керівники секцій затверджуються рішеннями колегії. Рішення секції

приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів колегії і

оформляються протоколами, які підписує керівник секції. Рішення секції

підлягають затвердженню на засіданні колегії. Для попередньої підготов4

ки питань, що вносяться до порядку денного засідання колегії або секції,

за рішенням колегії можуть бути створені робочі групи. До складу робочих

груп, крім членів колегії, рішенням колегії або секції можуть бути вклю4

чені вчені та фахівці, працівники територіальних органів, а також за пого4

дженням працівники органів державної влади відповідних суб’єктів

Російської Федерації. Колегія має право прийняти регламент, що визначає

порядок ведення її засідань, а також діяльності створюються за рішенням

колегії секцій і робочих груп. Члени колегії мають рівні права при обгово4

ренні питань, внесених до порядку денного засідання колегії або секції, а

також при голосуванні. Рішення колегії в семиденний термін після

засідання розсилаються членам колегії, а також іншим зацікавленим по4

садовим особам і державним органам. Повноважний представник інфор4

мує про роботу колегії Президента РФ, а також главу Уряду РФ.

У діяльності колегій органів виконавчої влади України ми можемо

виділити два способи втілення рішень колегії в життя. По4перше, згідно з

п. 30 Положення 2003 р. рішення колегії ЦОВВ України втілюються в жит4

тя, як правило, наказом керівника відповідного ЦОВВ. Рішення колегії

місцевої державної адміністрації втілюються в життя розпорядженнями

голови місцевої держадміністрації. По4друге, з окремих питань рішення

колегії оформляється дорученнями або витягами з протоколу засідання

колегії відповідного ЦОВВ або місцевої державної адміністрації.

Таким чином, діяльність колегій органів виконавчої влади України та

регіональної колегії федеральних органів виконавчої влади РФ має ряд

подібних рис. Це, зокрема, пов’язано з тим, що зазначені органи успадко4

вані від радянського часу та вдосконалені під впливом нових потреб та ви4

мог сучасного суспільства. А відтак засади створення та функціонування в

загальних рисах сформувалися в період СРСР і в подальшому принципо4

вих змін не зазнавали, а лише вдосконалювалися окремі питання.
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Проанализирована сущность понятия «коллегия» в юридической литерату4
ре, исследованы правовые основы функционирования коллегий органов испол4
нительной власти Украины и региональной коллегии федеральных органов ис4
полнительной власти Российской Федерации.
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regional board of federal executive authorities of the Russian Federation.
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 
Львівського інституту Міжрегіональної академії 
управління персоналом

ППррииннццииппии  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  ддііяяллььннооссттіі  ссппееццііааллііззоовваанниихх

ооммббууддссммаанніівв::  ддооссввіідд  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн

У статті досліджуються принципи, на основі яких здійснюється регламен4
тація правового статусу спеціалізованих омбудсманів і на яких грунтується
діяльність даного виду омбудсманів, та які мають особливе значення для вико4
нання покладених на них функцій. Принципи розглядаються як ідеологічна ос4
нова виникнення, становлення і функціонування спеціалізованих омбудсманів,
як засади юридичного характеру, що охороняються державою і правом. Дається
коротка характеристика окремих принципів. 
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ККллююччооввіі  ссллоовваа:: омбудсман, права людини, спеціалізований омбудсман,
функції омбудсмана.

Забезпечення прав людини є важливим напрямом державної політики

будь4якої демократичної і правової держави, що реалізується через

національні механізми захисту прав людини. Чільне місце у такому ме4

ханізмі посідає інститут омбудсмана, який, як слушно зазначив відомий

австрійський науковець та правозахисник В. Пікель, відкрив нову главу у

взаємовідносинах між державою та громадянином, між особами, які

наділені владою, та тими, ким вони управляють [12, c. 156–157]. Даний

інститут у правових системах цивілізованих країн справедливо вва4

жається важливим механізмом захисту прав людини та зміцнення закон4

ності у діяльності органів виконавчої влади, що заповнює прогалини у

відносинах між державною владою та населенням, сприяє побудові демо4

кратичної правової держави, а також розвиткові правосвідомості грома4

дян і посадових осіб.

З огляду на постійне збагачення та універсалізацію каталогу прав і сво4

бод людини на міжнародному та національному рівнях все відчутнішою

стає необхідність спеціалізації правозахисної діяльності омбудсмана.

Тому в багатьох країнах поряд з класичним омбудсманом так званої «за4

гальної компетенції» започаткували інститути спеціалізованих омбуд4

сманів, які здійснюють захист прав окремих найбільш вразливих верств

населення чи здійснюють нагляд та контроль за дотриманням прав люди4

ни в певних сферах суспільного життя. 

Обговорюється можливість створення подібної інституції і в Україні.

У зв’язку з цим нагальною стає потреба дослідження досвіду становлення

та діяльності спеціалізованих омбудсманів, а також їхнього правового ста4

тусу в зарубіжних країнах, у яких на момент їх запровадження вже скла4

лася певна система публічного захисту прав та свобод людини і громадя4

нина. Зокрема, важливим є дослідження принципів, на основі яких грун4

тується діяльність спеціалізованих омбудсманів, і які мають особливе зна4

чення для виконання покладених на них функцій. 

Принципи, що стосуються діяльності омбудсманів, зокрема спеціалізо4

ваних, ґрунтуються на вироблених і прийнятих у жовтні 1991 р. на прове4

деній у Парижі міжнародній нараді представників національних правоза4

хисних інститутів (які надалі отримали назву «Паризькі принципи») і

затверджених резолюцією №1992/54 Комісії з прав людини ООН і резо4

люцією №48/134 Генеральної Асамблеї ООН Принципах, яким мають

відповідати національні інститути [8, c. 369]. Особливу увагу «Паризькі

принципи» приділяють незалежності національних правозахисних інсти4

тутів від державної влади, відкритості й транспарентності їхньої діяль4

ності. Про принципи діяльності регіональних, місцевих та спеціалізованих

омбудсманів говориться також у резолюції 80(1999) Конгресу місцевих та
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регіональних влад Ради Європи «Про роль уповноважених/омбудсманів у

захисті прав громадян» [9, c. 44]. 

Значення і роль принципів у визначенні правового статусу спеціалізо4

ваних омбудсманів обговорюється також у наукових працях дослідників

інституту омбудсмана. Так, Н. Наулік визначає принципи як синтезуючі

засади, об’єднувальні зв’язки, ідеологічну основу виникнення, становлен4

ня і функціонування певних інститутів, у тому числі інституту омбудсма4

на [7, с. 7].

Ю. Спичак, досліджуючи інститут омбудсмана у країнах Східної Європи,

визначає принципи конституційно4правового інституту омбудсмана як за4

садничі підвалини юридичного характеру, що охороняються державою і

правом, на основі яких здійснюється регламентація правового статусу ом4

будсмана, а також реалізація його повноважень, і виділяє такі принципи

їхньої діяльності, як: незалежність; безперервність функціонування;

політична нейтральність; конституційність і законність; повага гідності осо4

бистості; відкритість; конфіденційність розслідувань; субсидіарність і неан4

тагоністичне ставлення до підконтрольних органів публічної влади [11, с. 11].

На думку А. Семенової, до принципів діяльності омбудсманів належать:

незалежність, доступність (інформаційна, організаційна), оперативність,

законність, справедливість, гласність, взаємодія з іншими державними

органами, що забезпечують права і свободи людини і громадянина,

відповідність поставлених перед омбудсманом завдань і наданих йому по4

вноважень [10, с. 9].

Як правильно зазначає І. Блінова, є низка принципів, що притаманні

всім інститутам захисту прав людини, серед яких вона виділяє: гуманізм;

законність; поділ влад; загальнообов’язковість; інтегрування у міжнарод4

ну систему захисту прав людини; універсальність юрисдикції [2, с. 10]. 

Н. Наулік пропонує класифікувати принципи діяльності омбудсманів,

поділяючи їх на загальні (гуманізму, законності, незалежності, демокра4

тизму, рівності) та спеціальні принципи (самостійності, виборності, недо4

торканності, деполітизованості, несумісності посад, субсидіарності,

об’єктивності й неупередженості, обов’язковості співпраці, відкритості і

гласності, конфіденційності відомостей щодо особи у справі, професіо4

налізму) [7, с. 7–15].

Загалом ми погоджуємося з цією класифікацією, однак для інституту

спеціалізованого омбудсмана доцільніше, на нашу думку, було би кла4

сифікувати принципи на:

— загальні для всіх правозахисних інститутів у сфері прав людини: гу4

манізму; законності; демократичності; рівності; справедливості; поділу

влад; інтеграції у міжнародну систему захисту прав людини;

— галузеві, що властиві всім омбудсманам, зокрема, спеціалізованим:

незалежності (інституціональної, функціональної та персональної), де4

політизованості, доступності (інформаційної та організаційної), об’єктив4
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ності (неупередженості), відкритості (гласності), публічності (широке

висвітлення діяльності омбудсмана у засобах масової інформації);

взаємодії з іншими державними органами щодо забезпечення прав люди4

ни; безперервності функціонування інституту омбудсмана; субсидіар4

ності; оперативності (поновлення порушених діями адміністрації прав осо4

би за мінімальний строк із початку провадження у справі);

— спеціальні, що властиві окремим видам спеціалізованих омбуд4

сманів: відносної самостійності; попередження дискримінації, поваги до

традицій і звичаїв (наприклад, для омбудсманів із захисту прав

національних меншин), рівного поводження (для омбудсманів із рівних

можливостей), можливості суміщення посад (наприклад, Уповноважений

з прав дитини Іванівської області РФ є членом Іванівської обласної комісії

з прав людини на правах заступника голови комісії). 

Дамо характеристику окремих принципів організації та діяльності

інституту омбудсмана, зокрема спеціалізованого омбудсмана. Серед них

особливе місце посідає принцип незалежності. Так, А. Семенова вважає

принцип незалежності найважливішим принципом ефективного

функціонування омбудсманів і виокремлює три складові незалежності:

інституціональну (що гарантується закріпленням у законі незалежності й

непідзвітності омбудсманів та віднесення їх до вищих державних посад);

функціональну (що гарантується за допомогою законодавчого закріплен4

ня неприпустимості втручання в їхню діяльність, достатнього фінансового

і матеріально4технічного забезпечення, гарантій недоторканності); персо4

нальну (що визначається процедурою висування, призначення та

звільнення з посади) [10, c. 12–14]. До інституту спеціалізованих омбуд4

сманів дане визначення принципу незалежності може бути застосоване

повністю до парламентських, виконавчих та регіональних спеціалізованих

омбудсманів, до решти — лише частково, оскільки вони можуть бути до

певної міри залежними від органу, який їх призначає, та не належати до

вищих державних посад.

Ю. Спичак також насамперед виділяє принцип незалежності,

відповідно до якого омбудсман під час здійснення своїх обов’язків підпо4

рядковується лише законові, міжнародним стандартам у сфері прав лю4

дини та керується внутрішніми переконаннями [11, c. 8–14]. Цей принцип

забезпечує можливість законодавчо гарантувати самостійність омбудсма4

на під час виконання покладених на нього функцій і його незалежність від

будь4яких органів та вказівок. Законодавство різних країн закріплює низ4

ку гарантій незалежності омбудсманів, зокрема, таких, як: імунітет; забо4

рона займати посади державного службовця та брати участь у представ4

ницьких органах; заборона займатися підприємницькою та іншою оплачу4

ваною діяльністю, за винятком викладацької, наукової та творчої діяль4

ності; матеріальні та фінансові гарантії. Це пояснюється тим, що, захища4
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ючи права людини, омбудсман має бути максимально захищений від мож4

ливості застосування до нього державного примусу. 

Важливість незалежності омбудсмана підкреслює і О. Маркелова, яка,

досліджуючи правовий статус регіональних омбудсманів Російської Фе4

дерації, зазначає, що принцип незалежності й непідпорядкованості ом4

будсмана закріплено у відповідних законах таких суб’єктів Федерації, як

Республіка Татарстан, Калінінградської, Кемеровської, Пермської, Са4

марської, Саратовської, Смоленської областей, міста Санкт4Петербург та

інших [5, c. 29–35]. У деяких законах закріплюється лише принцип неза4

лежності, однак нічого не сказано про непідпорядкованість. Так, у Законі

Свердловської області від 14.06.1996 р. №22403 «Про Уповноваженого з

прав людини у Свердловській області» згадується лише про незалежність

уповноваженого, а про непідпорядкованість нічого не сказано. До того ж,

відповідно до цього закону Уповноважений повинен надавати Законодав4

чим Зборам області звіти про свою діяльність, а не доповіді, подання яких

закріплено в законах інших суб’єктів, у зв’язку з чим на практиці виника4

ють деякі колізії, пов’язані з даною процедурою [5, c. 29].

К. Закоморна також визначає, що однією з важливих спільних ознак

інституту омбудсмана є його незалежність, яка гарантується: а) заборо4

ною будь4якому органу втручатися в діяльність омбудсмана; б) наданням

омбудсману свободи в прийнятті рішень у справі; в) уподібненням право4

вого статусу омбудсмана статусові посадової особи високого рангу;

г) закріпленням юридичної відповідальності кожного за наклеп та образи,

що були завдані омбудсману; д) поширенням на омбудсмана депутатсько4

го імунітету та індемнітету; ж) вимогою зберігати несумісність посад; з)

матеріально — постійною та високою заробітною платою і пенсією [3, c. 8].

Принцип безперервності функціонування інституту омбудсмана, на

думку Ю. Спичак, передбачає закріплення положень про те, що введення

режиму надзвичайного чи воєнного стану на всій території держави чи на

її частині не припиняє і не призупиняє діяльності омбудсмана та не обме4

жує його компетенції; закінчення терміну повноважень законодавчого ор4

гану, який призначив омбудсмана, а також його розпуск не тягнуть за

собою припинення повноважень омбудсмана; встановлення процедурних

правил призначення омбудсмана на посаду забезпечує постійне заміщен4

ня даної посади [11, c. 8–14].

Принцип політичної нейтральності омбудсмана забороняє йому займа4

тися політичною діяльністю, бути членом політичної партії чи іншого гро4

мадського об’єднання, яке має певні політичні цілі. Відсутність законодав4

чого закріплення даного принципу не перешкоджає його реалізації. Навіть

використовуючи повноваження пропонувати зміни до законодавчих актів,

закріплене у законодавстві деяких країн, омбудсман повинен керуватися

виключно ідеєю пріоритету прав людини, а не політичними інтересами [11,

c. 8–14]. Е. Маркелова також вважає одним із головних принципів та озна4
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кою правового статусу омбудсмана його деполітизованість, яка дозволяє

уникати колізій інтересів омбудсмана під час здійснення ним своїх повно4

важень та вузько політичних інтересів, і підкреслює, що у більшості за4

конів суб’єктів Російської Федерації закріплено норми про те, що уповно4

важений з прав людини у відповідному суб’єкті РФ не має права займати4

ся політичною діяльністю, бути членом політичної партії чи громадського

об’єднання, яке має політичну мету, хоча в деяких законах, наприклад, за4

конах про Уповноваженого з прав людини Волгоградської, Московської

областей, Санкт4Петербургу норми, які б обмежували політичну

діяльність Уповноваженого, відсутні [5, c. 29–35]. 

Принцип конституційності та законності передбачає, що омбудсман ке4

рується нормами Конституції та законами держави про права людини, а

також відповідними нормами міжнародного права. Даний принцип

закріплено, наприклад, у Законі Московської області від 12.01. 2001 р. «Про

Уповноваженого з прав людини у Московській області», в Положенні про

Уповноваженого (комісара) з прав дитини Іванівської області РФ, в Законі

Волгоградської області РФ «Про Уповноваженого з прав дитини у Волго4

градській області» від 7.12. 2006 року, в Законі Краснодарського краю «Про

Уповноваженого з прав дитини у Краснодарському краї» [1, c. 31–49]. 

Принцип поваги гідності особистості є наслідком принципу консти4

туційності й законності, а також посередницької ролі даного інституту між

державою та громадянським суспільством, хоча і не закріплений у законо4

давстві багатьох держав. Про його існування можна судити, ґрунтуючись

на аналізі законодавчо закріплених правил, які забезпечують доступність

захисту, що надає омбудсман, а також обов’язок омбудсмана дати

відповідь на кожне надіслане йому звернення [11, c. 8–14].

Принцип відкритості та публічності омбудсмана полягає в тому, що ом4

будсман публікує для широкої громадськості результати своєї діяльності

(щорічні та спеціальні доповіді), свої рекомендації, а також результати їх

розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, по4

садовими особами [11, c. 8–14]. Цей принцип є необхідним для гарантуван4

ня довіри суспільства, стимулювання активності громадян, коли порушені

їхні права, залучення засобів масової інформації не лише для розповсюд4

ження інформації, а й для допомоги у процесі перевірки. Хоча нормативні

рішення в різних країнах є неоднаковими (в деяких країнах результати

діяльності омбудсмана обов’язково публікуються у засобах масової інфор4

мації, а в інших — це дається на його розсуд), практика свідчить про те, що

переважно цей підхід застосовують у випадку, коли адміністрація відмов4

ляється сприйняти направлені омбудсманом рекомендації. У таких випад4

ках засоби масової інформації використовують як можливість тиску на

порушників. 

Цікавим у цьому контексті є досвід австрійського омбудсмана, за

ініціативою якого діє спеціальна програма на телебаченні, де посадові осо4
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би дають пояснення та обговорюють перевірені омбудсманом випадки, на

які не була отримана адекватна реакція та відповідь [1, c. 117–129].

Принцип субсидіарності інституту омбудсмана полягає в тому, що

діяльність різних омбудсманів не підмінює і не відміняє діяльність інших

правозахисних інститутів. Одним із його наслідків є принцип неанта4

гоністичних відносин омбудсмана з державними органами у формі надан4

ня органам чи особам публічної влади можливості добровільно виправити

допущені порушення прав і свобод індивіда. Лише у випадку, якщо

відповідні заходи не приймаються, омбудсман повинен активізувати свій

вплив [11, c. 9–17].

Принцип вільного доступу до інформації, як правило, врегульований на

законодавчому рівні й передбачає право мати доступ до будь4якої інфор4

мації, відвідувати установи тощо. Ефективне проведення розслідувань

омбудсманів багато в чому залежить саме від права на доступ до інфор4

мації [1, c. 87–96].

Принцип звітності може бути втілений у різні форми: щорічні звіти та

доповіді про діяльність інституту, спеціальні доповіді, узагальнені інфор4

мації тощо [4, c. 11; 11, c. 11; 6, c. 9]. 

Таким чином, регламентація правового статусу спеціалізованих омбуд4

сманів, а також реалізація їх повноважень ґрунтується на принципах, які

можна класифікувати на: загальні для всіх правозахисних інститутів у

сфері прав людини — гуманізму; законності; демократичності; рівності;

справедливості; поділу влад; інтеграції у міжнародну систему захисту

прав людини; галузеві, що властиві всім омбудсманам, зокрема спеціа�

лізованим — незалежності (інституціональної, функціональної та персо4

нальної), деполітизованості, доступності, об’єктивності (неупередже4

ності), відкритості (гласності), публічності; взаємодії з іншими державни4

ми органами щодо забезпечення прав людини; безперервності функціону4

вання інституту омбудсмана; відкритості; субсидіарності; оперативності;

спеціальні, що властиві окремим видам спеціалізованих омбудсманів —

відносної самостійності; можливості суміщення посад. 
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Голяк Л.В. Принципы организации и деятельности специализированных
омбудсманов: опыт зарубежных стран [на украинском языке]

В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется
регламентация правового статуса специализированных омбудсманов и на осно4
ве которых базируется деятельность данного вида омбудсманов, которые также
имеют особое значение для реализации их полномочий. Принципы рассматри4
ваются как идеологическая основа возникновения, становления и функциони4
рования специализированных омбудсманов. Дается краткая характеристика
отдельных принципов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: омбудсман, права человека, специализированный омбуд4
сман, функции омбудсмана.

Liudmyla Goliak. Principles of organization and activities of specialized
ombudsmen: foreign experience [in Ukrainian]

The article is devoted to investigation of constitutional law status of the insti4
tute of specialized ombudsman. It is also analyses elements some basic principles of
their activity.

KKeeyy  wwoorrddss::  ombudsman, human rights, specialized ombudsman, the function of
ombudsman.

ККррааввччееннккоо  ООллььггаа  ООллееккссааннддррііввннаа,,
здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

ЗЗааххиисстт  ппрраавв  ллююддииннии  ооррггааннааммии  ккооннссттииттууццііййннооггоо  

ккооннттррооллюю  вв  ссууччаасснніійй  ппррааввооввіі  ддеерржжааввіі::  

ддооссввіідд  ппооррііввнняяллььннооггоо  ааннааллііззуу

Здійснено порівняльно4правовий аналіз захисту прав людини і громадянина
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органами конституційного контролю країн, що репрезентують основні моделі
конституційного контролю.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: права людини, конституційний контроль. 
Сучасні наукові дослідження та практика функціонування консти4

туційного контролю переконливо доводять, що даний інститут є одним із

найбільш оптимальних та ефективних засобів захисту прав людини в пра4

вовій державі. Такий захист здійснюється залежно від моделі консти4

туційного контролю: або судами загальної юрисдикції, або конституційни4

ми судами, спеціальними органами конституційного контролю, або

квазісудовими органами на кшталт Конституційної Ради Франції, тобто

органами, які здійснюють функцію конституційного контролю. Відомо, що

ця функція забезпечення принципу конституційної законності вияв4

ляється у гарантуванні верховенства конституції. Зважаючи на той факт,

що основу сучасної конституції становлять права людини і громадянина,

більше того, вони є пріоритетом усіх конституцій, причому це закріп4

люється нормативно (Україна, РФ) або фактичним станом справ

(США), — забезпечення верховенства конституції органом конституцій4

ного контролю означає автоматичне забезпечення та гарантування прав і

свобод людини.

З огляду на те, що конституційний контроль посів унікальне місце в га4

рантуванні прав і свобод людини, виникає питання про причини цього яви4

ща. Відповідь на нього слід шукати в створенні після Другої світової війни

системи гарантування прав людини, яка функціонує на двох рівнях:

міжнародному та національному і включає низку основоположних прин4

ципів, що регулюють дану сферу. Насамперед йдеться про основополож4

ний принцип визнання прав людини як об’єктивної цінності, а також за4

безпечення пріоритетного характеру цієї цінності. Причому йдеться і про

наднаціональний, і про національний рівні права ЄС, установчі договори).

З принципу пріоритетності випливає зв’язаність держави правами люди4

ни та обов’язок гарантувати їх незалежно від будь4яких інших обставин.

Такі принципи дістають відображення в конституціях та актах консти4

туційного значення. Відповідно органи конституційного контролю, гаран4

туючи конституцію, виходять із цього принципового положення про права

людини як цінність і здійснюють оцінку нормативних актів відповідно до

цього основоположного критерію. 

Зауважимо, що дослідження прав та свобод людини в контексті їх за4

хисту органами конституційного контролю здійснювалися багатьма вче4

ними4правниками, серед них: П. Рабінович, А. Колодій, В. Скомороха,

А. Георгіца, І. Сліденко та ін. Проте комплексний компаративний аналіз

самостійним об’єктом дослідження практично не виступав. 

Аналіз особливостей захисту прав особи конституційним контролем

слід проводити відповідно до існуючих моделей та різновидів консти4

туційного контролю. В країнах загального права захист прав і свобод лю4

дини, що здійснюється органами конституційного контролю, має свою спе4
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цифіку. Основна своєрідність цієї моделі полягає в тому, що функція кон4

ституційного контролю здійснюється судами загальної юрисдикції, які од4

ночасно розглядають і кримінальні, і адміністративні, й цивільні справи.

Таким чином, захист здійснюється незалежно від того, яка справа

вирішується та в ході якого спору, публічно4правового чи приватноправо4

вого характеру. Найкраще таку практику досліджувати на прикладі

діяльності Верховного суду США [1, с. 146]. Окрім вищеназваних особли4

востей, характерних для цього органу, йому властива інша специфіка, як

органу конституційного контролю, що здійснює захист прав та свобод лю4

дини. Насамперед для Верховного суду США, як і для будь4якого іншого

органу, який функціонує згідно із цією моделлю, надзвичайно важливою

особливістю є те, що вони не можуть здійснювати абстрактний контроль.

Вирішення справи щодо конституційності норми, яка зачіпає права і сво4

боди людини, здійснюється лише в ході казуального контролю, тобто

вирішення конкретного спору між позивачем та відповідачем по справі. Це

основна особливість даної моделі. Крім цього, слід мати на увазі надзви4

чайно важливі наслідки прийняття судом рішення щодо неконсти4

туційності норми. Першим таким наслідком є те, що дане рішення має зна4

чення лише для сторін, що беруть участь у справі. Проте, зважаючи на той

факт, що судам загального права властива якість створювати прецеденти

згідно з принципом stare decisis, ratio desidendi у цій справі в якості преце4

денту буде застосовуватись і надалі. Як приклад можна навести відому

справу Браун проти Міністерства освіти [2], коли прецедентом було фак4

тично скасовано ганебне явище сегрегації і встановлено один із найваж4

ливіших принципів у царині прав людини — рівності незалежно від коль4

ору шкіри. Іншою особливістю такого способу захисту є те, що, з формаль4

ної точки зору, Суд не скасовує закон, тобто формально він продовжує

діяти, проте жоден суд у ході вирішення конкретних спорів більше його

застосовувати не буде. Таким чином, принципова відмінність Верховного

суду США як органу конституційного контролю від інших органів консти4

туційного контролю європейської моделі полягає у тому, що він може

здійснювати ефективний контроль за всіма гілками влади і по будь4яких

справах. Слід, однак, мати на увазі, що надзвичайна широта контролю

значною мірою обмежується згідно з доктриною «суддівського самообме4

ження» та «політичних питань», що в необхідних випадках дає змогу уни4

кати розгляду «незручних» питань для цього органу. З нову ж таки, навіть

справи з явним політичним підтекстом «юридизуються», якщо вони

вирішені Верховним судом США як органом конституційного контролю. 

Своєрідним продовженням американської практики захисту прав лю4

дини, згідно з власною оригінальною моделлю конституційного контролю,

є практика багатьох країн Латинської Америки. Практика ця настільки

своєрідна, що деякі дослідники навіть пропонують розглядати окрему

іберійську модель конституційного контролю [3, с. 217]. Основна особ4
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ливість цього підходу — наявність спеціальної процедури amparo, що

принципово відрізняє його від власне американського. Ми вже зауважува4

ли, що захист прав і свобод здійснюється американськими судами. як ор4

ганами конституційного контролю, незалежно від форм процесу, тобто в

рамках єдиної процедури. Принципова різниця amparo полягає у тому, що

для захисту прав використовується особлива форма процесу, відмінного

від цивільного чи кримінального. Особливість процедури відповідно позна4

чається на особливостях суб’єктного складу і визначенні питань, які вре4

гульовуються даною процедурою. Слід також вказати на той факт, що да4

на процедура застосовується не тільки для захисту прав, а й для врегулю4

вання інших питань, наприклад, amparo — касація, чи amparo по

адміністративних справах, тобто розроблений механізм є універсальним. 

Особливості процедури amparo дає змогу зробити надзвичайно важли4

вий висновок: дана модель є перехідною від американської до європейсь4

кої. Причина цього — домінування принципів романо4германської право4

вої сім’ї в даних країнах. Внаслідок такої конвергенції склалася ситуація,

коли суди загальної юрисдикції, що в цілому функціонують на тих же

принципах, що і в США, використовують принципово новий інструмент.

У цілому інструмент amparo дуже схожий на конституційну скаргу,

проте має індивідуальний характер. Таким чином, з одного боку, це нага4

дує практику США (індивідуальний характер), а з іншого — практику

європейських країн (спеціальна процедура). Власне, в цьому і прояв4

ляється її конвергентний характер. 

Незважаючи на той факт, що в деяких дослідженнях фігурує євро4

пейська модель конституційного контролю як монолітної системи, фран4

цузький різновид, який включають до неї, відзначається значною

своєрідністю [4, с. 58]. З моменту виникнення цього різновиду в 1958 р. він

поступово еволюціонував, проте і досі залишається надзвичайно спе4

цифічним. Такою ж специфікою відрізняється і захист прав і свобод люди4

ни, що його здійснює орган конституційного контролю, який функціонує

згідно із цим різновидом, — Конституційна Рада Франції [5, с. 12]. Слід за4

значити, що цей різновид практично в автентичному варіанті був сприй4

нятий низкою країн. Типовими прикладами є Алжир, Марокко, Казахстан.

Найбільш важливою та специфічною особливістю цього способу гаранту4

вання прав особи порівняно з американською моделлю та австрійським

різновидом є застосування попереднього контролю, тобто контролю за ак4

тами, що ще не вступили в силу. Нагадаємо, що вищевказані модель та

різновид передбачають наступний контроль, коли на конституційність пе4

ревіряються акти, що вступили в юридичну силу. Деякими дослідниками

такий контроль називається превентивним. 

Французька конституція встановлює, що Конституційна Рада Франції

перевіряє на конституційність звичайні закони до промульгації у випадку,

якщо існує запит щодо конституційності. Суб’єктами запиту в даному ви4
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падку виступають Президент, Глава Уряду, Голова Національних Зборів

або Керівник Сенату. Після реформи 1974 р. до числа суб’єктів запиту до4

дали групу депутатів Національних Зборів. Слід зауважити, що обов’язко4

вому попередньому контролю підлягають органічні закони. Нагадаємо, що

у Франції органічні закони регулюють найбільш важливі суспільні відно4

сини, в тому числі пов’язані з регулюванням статусу пов’язаної особи.

Слід також зауважити, що у випадку, якщо Конституційна Рада Франції

визнає закон таким, що суперечить Конституції, він не може бути введе4

ний в дію, тобто санкціонований та оприлюднений. Своєрідним недоліком

французького різновиду є те, що Конституційна Рада позбавлена можли4

вості контролювати нормативні акти, які вже вступили в дію. Причому

найбільш негативним фактором є те, що відсутній механізм перевірки на

конституційність чинних актів навіть у випадку, якщо вони порушують

права і свободи, а отже, суперечать Конституції 1958 р., преамбулі Кон4

ституції 1947 р. та Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Нага4

даємо, що саме ці три акти в своїй сукупності є французькою консти4

туцією, причому останні два регулюють виключно сфери суспільних

відносин, пов’язаних з правами людини. Серед інших особливостей фран4

цузького підходу вкажемо на те, що Конституційна Рада Франції здійснює

абстрактний контроль. Знову ж таки, специфічним недоліком цього різно4

виду є те, що будь4які форми казуального контролю і такий ефективний

інструмент європейської моделі, як конституційна скарга, відсутній. Си4

туація, однак, змінилася після прийняття у 1990 р. органічного закону, що

змінював чинний закон про Конституційну Раду. Найбільш принциповою

зміною було те, що в судових інстанціях під час вирішення спорів можли4

ве внесення клопотання щодо неконституційності нормативного акту, за

умови, якщо дане положення акту є принциповим для вирішення конкрет4

ного спору, або законності процедури. Слід також зазначити, що суд не мо4

же винести рішення по справі до розв’язання такої колізії Консти4

туційною Радою. Отже, можна зробити висновок, що еволюція французь4

кого способу захисту прав і свобод людини призвела до оптимізації та гар4

монізації абстрактного контролю казуальним. У зв’язку з цим слід заува4

жити, що французький різновид конституційного контролю навряд чи

вдасться суттєво модернізувати, тобто доповнити його наступним. Особ4

ливості здійснення публічної влади у П’ятій республіці в частині законо4

творчості навряд чи уможливлять це, як слушно зазначають деякі

дослідники [6, с. 119]. 

Питання про захист прав і свобод людини органами конституційного

контролю корелює до існуючих моделей конституційного контролю,

оскільки види і форми такого захисту породжені особливостями цих моде4

лей. Проте особливий інтерес для України, оскільки в ній реалізована

європейська модель конституційного контролю, становить досвід країн, де

функціонують подібні системи, проте значно ефективніше. З цієї точки зо4
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ру, показовою є діяльність Федерального Конституційного Суду ФРН. Цей

орган неодноразово своїми справами доводив ефективність європейської

моделі конституційного контролю в справі захисту прав і свобод людини.

Які ж особливості німецького досвіду гарантування прав і свобод людини

органами конституційного контролю? Акцентуємо увагу, що йдеться саме

про органи, оскільки у ФРН діє система органів конституційного контро4

лю, що захищають права і свободи людини, яка включає Федеральний

конституційний суд та конституційні суди земель [7, с. 226]. 

Насамперед зауважимо, що об’єктом контролю з боку Федерального

конституційного суду є все законодавство Німеччини, яке регулює питан4

ня, пов’язані зі статусом особи. При цьому даний орган здійснює лише на4

ступний контроль, тобто контроль за актами, які вже вступили в силу. Да4

ний контроль має абстрактний характер. Суб’єктами запиту абстрактного

контролю є органи виконавчої влади: федеральний уряд та земельні уря4

ди. Проте основною особливістю захисту прав людини федеральним кон4

ституційним судом є те, що до нього можуть звертатися окремі громадяни

у випадку, якщо їх права порушені. Слід зауважити також, що для Німеч4

чини характерний і казуальний контроль. Суди зобов’язані звернутися до

Федерального конституційного суду, якщо в ході розгляду виявиться, що

закон може суперечити Конституції. Іншою специфікою Федерального

конституційного суду є те, що даний орган може вирішувати питання у ви4

падках, коли особи позбавляються користування правами, за умов зло4

вживання ними. 

Досвід функціонування органу конституційного контролю протягом ос4

танніх двох століть дає змогу стверджувати, що в їх діяльності виді4

ляється окремий функціональний напрям — захист прав людини і грома4

дянина. Детальний аналіз функціональних характеристик цього напряму

не є предметом нашого розгляду, в даній статті слід зауважити, що аналіз

реалізації даної функції неможливий без аналізу видів конституційного

контролю. В літературі дана тема висвітлена досить детально [8, с. 21], а

тому ми констатуємо, що аналіз даного функціонального напряму слід

розпочати з усвідомлення ролі абстрактного, індивідуального та конкрет4

ного конституційного контролю в механізмі захисту прав та свобод, що йо4

го здійснює цей інститут [9, с. 36]. 

Насамперед зупинимося на особливостях абстрактного контролю, що

здійснюється в основному в країнах з європейською (централізованою)

моделлю конституційного контролю. Причому це характерно і для фран4

цузького, і для австрійського різновидів, тобто його здійснюють судові та

квазісудові органи конституційного контролю. Суть абстрактного контро4

лю зводиться до того, що законом передбачається подання запиту до орга4

ну конституційного контролю. Мета цього запиту — з’ясування консти4

туційності законів та актів нижчої нормативної сили. Причому зв’язок з їх

застосуванням у конкретних правовідносинах в даному випадку відсутній.
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Природа абстрактного контролю полягає у тому, щоб змусити законодав4

ця дотримуватися Конституції. В даному випадку, зважаючи на функ4

ціональний напрям, що нами розглядається, йдеться про ті статті Консти4

туції, які регулюють права людини і громадянина. Суб’єкти запиту щодо

абстрактного контролю — це суб’єкти публічної влади. Це обумовлено

рівнем контролю та його особливостями. Такими суб’єктами можуть бути:

глава держави, глава уряду, парламентарії тощо. Серед суб’єктів надзви4

чайно рідко ми зустрічаємо органи конституційного контролю. Наприклад,

таким правом наділений Конституційний суд Австрії. Слід зауважити, що,

зважаючи на особливості абстрактного контролю, орган конституційного

контролю завжди може усунути ті порушення закону, які законодавець

допустив у сфері прав людини і громадянина. 

Якщо абстрактний контроль є справою суб’єктів публічної влади, то не

менш поширений, проте більш наближений до громадян індивідуальний

контроль. Основна суть цього різновиду контролю полягає в наділенні

індивіда суб’єктними правами щодо захисту. Причому йдеться не тільки

про окремих фізичних осіб, а й про різні групи — від об’єднань до окремих

юридичних осіб. Даний контроль реалізується шляхом використання кон4

ституційної скарги, яка залежно від суб’єкта має індивідуальний або ко4

лективний характер. Така скарга подається до органу конституційного

контролю щодо порушення прав особи різними нормативними актами. Як

показує досвід країн, де конституційна скарга набула досить значного по4

ширення, індивідуальний конституційний контроль набуває дедалі

більшої важливості для гарантування прав і свобод людини (ФРН, РФ).

Слід також зауважити, що процедура amparo, яка широко використо4

вується в деяких країнах Латинської Америки, і особливо в Мексиці [10,

с. 79], як ми вже зазначили, за своєю природою також належить до різно4

видів індивідуального контролю. 

Врешті4решт конкретний контроль означає прив’язку вирішення пи4

тання щодо конституційності нормативного акту, яким порушуються пра4

ва і свободи, до конкретного розгляду в органі конституційного контролю.

Даний контроль в англомовній літературі має назву казуального, оскільки

завжди існує прив’язка до казусу, справи. Цей контроль характерний для

країн з американською (децентралізованою) моделлю конституційного

контролю. За таких умов будь4який суд, що входить до судової системи,

може з’ясовувати відповідність нормативного акту Конституції у випадку,

якщо порушуються права і свободи. В зв’язку з особливостями конкретно4

го конституційного контролю слід зауважити, що і в країнах з європейсь4

кою моделлю конституційного контролю він також використовується.

Проте механізми тут принципово інші. Якщо в країнах з децентралізова4

ним конституційним контролем будь4який суд сам вирішує питання

відповідності Конституції актів, що порушують права і свободи людини, то

за європейської моделі суди загальної юрисдикції наділяються правом
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звернення до відповідних конституційних судів у випадку, якщо під час

розгляду конкретної судової справи з’ясовуються такі невідповідності.

Такий варіант передбачений законодавством Італійської Республіки.
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людини.
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Українське законодавство щодо свободи совісті є досить ліберальним

порівняно з багатьма країнами Європи, проте адміністративна практика

органів державної влади та місцевого самоврядування встановлює багато

необґрунтованих перешкод у реалізації цього права особи. При цьому де4

які положення законодавства не відповідають Європейській конвенції про

захист прав людини і основоположних свобод.

За доби СРСР держава фактично не визнавала права людини на свобо4

ду совісті та активно переслідувала громадян за вираження своїх

релігійних переконань. Тому на початку 19904х років органи влади стик4

нулися з новою для них проблемою регулювання реалізації цього права. У

1991 р. був прийнятий Закон України «Про свободу совісті та релігійні ор4

ганізації». На основі цього нормативного акту здійснювалася державна

політика в цій сфері протягом останніх років. Слід зазначити, що правове

регулювання держава зосередила переважно в аспекті колективного

віросповідання, що здійснюється через релігійні організації. Проте прак4

тично не врегульованою та без належних правових гарантій залишається

сфера приватного релігійного життя окремої особи (свобода совісті) та за4

хист від небажаного втручання в нього.

З огляду на негнучке та недосконале законодавство склалися умови,

коли право людини на свободу совісті реалізується на основі вже укладе4

них звичаїв адміністративної практики або сваволі посадових осіб органів

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Права та свободи людини — це той камертон, за яким визначають

рівень демократизму, законності, конституційності, цивілізованості

суспільства й держави; це ідеал людства. Надзвичайно актуальною про4

блемою реалізації Конституції України продовжує залишатися забезпе4

чення, гарантованість прав, свобод та обов’язків людини й громадянина.

Як відомо, проблема прав і свобод людини й громадянина — одна із цент4

ральних як у науці конституційного права, так й у механізмі реалізації

Конституції України [1, c. 43].

Досліджувані питання були в різні часи предметом наукового

дослідження філософів, істориків, юристів та ін. Серед них М.В. Лубська,

В.М. Малишко, Г.Л. Сергієнко, Л.В. Ярмол, В.М. Сорокун, И.Н. Вишнякова,

М.А. Шибанова, С.Ю. Симорот, Е.В. Шевелєва та ін. Водночас ними були

досліджені лише окремі аспекти тематики. Саме тому виникла не4

обхідність комплексного аналізу механізму реалізації конституційного

права особи на свободу совісті.

Без належної реалізації права і свободи людини й громадянина,

закріплені в Основному Законі, є порожнім звуком. Як слушно зазначає

М. Матузов, недостатньо проголосити певні права й свободи, головне —

матеріалізувати їх, запровадити в життя, тому що права й свободи люди4

ни легко записуються на папері, але дуже важко реалізуються в житті [2,

c. 299]. Аналогічну позицію займає В. Скіп: «Конституція виправдає своє



ППооррііввнняяллььннее  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо  іі  ддеерржжааввооззннааввссттввоо

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

117700

соціальне призначення, задовольнить соціальні очікування лише тоді, ко4

ли її принципи й норми перетворюють у життя, включаються в суспільну

практику, коли вони здійснюються в діяльності людей, у суспільних відно4

синах» [3, c. 58].

Слід зазначити, що така правова категорія, як «механізм», у сучасній

юридичній літературі використовується досить широко: «механізм держа4

ви», «механізм управління», «механізм правового впливу», «механізм пра4

вового регулювання», «механізм правотворчості», «механізм реалізації

норм права», «механізм державно4правового регулювання», «механізм

публічної влади», «механізм державної влади», «механізм законодавчої

влади», «механізм виконавчої влади», «механізм судової влади», «організа4

ційно4правовий механізм забезпечення державних інтересів», «механізм

соціально4юридичного забезпечення прав і свобод людини й громадянина»,

«механізм конституційного контролю», «правовий механізм управління»,

«організаційний механізм реалізації управлінських рішень» тощо.

Так, Л. Воєводін досліджував проблему реалізації конституційних прав

через визначення місця гарантій у механізмі реалізації прав і свобод, по4

вноважень органів державної влади, їхніх посадових осіб і суспільних

об’єднань у сфері реалізації прав і свобод особи, організаційних і юридич4

них механізмів прав і свобод, меж реалізації прав і свобод і т. ін. На його

думку, здійснення або реалізація прав і свобод громадян — це складний і

багатогранний процес. У ньому беруть участь, крім громадян, державні

органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи й суспільні

об’єднання. У процесі реалізації прав і свобод учений виділяє наступні

стадії: 1) установлення загальних ознак носіїв прав і свобод особи, її пра4

восуб’єктності; 2) закріплення фактичного складу правовідносин й

виділення з нього юридично істотних елементів; 3) встановлення норми

права, що відповідає даному фактичному складу; 4) тлумачення законів та

інших нормативних актів про права й свободи; 5) заповнення прогалин у

законодавстві, що належать до прав і свобод; 6) вироблення конкретного

рішення, фактичний склад якого охоплює юридичне відношення; 7) забез4

печення дотримання прав і свобод (різні форми контролю й нагляду) [4,

c. 221].

І. Фарбер пов’язував механізм реалізації конституційних прав із про4

блемою безпосередньої дії норм конституційного права. Суб’єктивне пра4

во виникає, існує й реалізується тільки в правовідносинах [5, c. 28]. Це оз4

начає, що воно забезпечене обов’язком (або обов’язками) іншої особи (або

осіб). Реальність прав і обов’язків у юридичному плані означає, що вони

існують тільки в правовідносинах. Передумовами правовідносин, а отже,

суб’єктивних прав, є норма права, правоздатність учасників правовідно4

син та юридичний факт. На думку Д. Шапоревої, щоб глибше проникнути

в механізм реалізації конституційних прав і свобод, доцільно розрізняти в

ньому окремі форми їхнього здійснення [6, c. 56].
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С. Алєксєєв зазначав, що реалізація прав і свобод може виражатися у

формі фактичного правоволодіння, користування, розпорядження ними

або в захисті, відновленні прав у випадку їхнього порушення [7, c. 93]. Во4

лодіння, користування й розпорядження, а у випадку порушення —

відновлення конституційних прав і свобод становлять зміст юридичного

процесу перетворення їх у життя. Найбільш повно воно виражається в ко4

ристуванні тими соціальними благами, які передбачені відповідними кон4

ституційними правами й свободами. Щоб користуватися правами, не4

обхідно не тільки закріплювати їх законом, а й фактично володіти ними.

Фактичне володіння основними правами й свободами завжди передує ко4

ристуванню ними, тому що не можна користуватися тим, чим не володієш.

Визначення механізму правового регулювання, на нашу думку, вдало

сформульоване А. Малько. Він під механізмом правового регулювання ро4

зуміє систему правових засобів, організованих найбільш послідовно з

метою подолання перешкод, що постають на шляху задоволення інтересів

суб’єктів права. Автор розглядає механізм правового регулювання як бо4

ротьбу з перешкодами, а головну мету механізму бачить у безперешкод4

ному задоволенні інтересів суб’єктів. На його думку, в процесі впорядку4

вання суспільних відносин зустрічаються численні перешкоди для реалі4

зації позитивних інтересів суб’єктів, які без їхнього своєчасного усунення

знижують ефект правового регулювання. До них відносять правопору4

шення, прогалини в законодавстві, колізії правових норм та інших актів

тощо. Саме механізм правового регулювання покликаний боротися з таки4

ми перешкодами [8, c. 473].

Досить вдале визначення механізму забезпечення особистих прав і сво4

бод людини й громадянина сформульоване Г. Босхомджієвою. В своїй ди4

сертаційній роботі вона відзначає, що механізм забезпечення особистих

прав і свобод людини й громадянина — це державно4правовий механізм,

що являє собою систему конституційно4правових норм, структуру дер4

жавних органів, різноманітні фактори, форми й методи, способи, умови й

засоби здійснення норм, що встановлюють особисті права і свободи люди4

ни й громадянина відповідно до встановлених процедур і принципів. Цей

механізм являє собою сукупність трьох взаємозалежних елементів: ме4

ханізм охорони, механізм захисту й механізм відновлення [9, c. 9].

Можна, безумовно, погодитися з визначенням реалізації прав і свобод,

сформульованим М. Вітруком і В. Копейчиковим: «Реалізація прав грома4

дян — це регламентований нормами права демократичний за своїм змістом

й формою здійснення процес, що забезпечує кожному громадянинові ті ма4

теріальні й духовні блага, які лежать в основі приналежних йому суб’єктив4

них прав, а також захист цих прав від будь4яких зазіхань» [10, c. 50].

І. Плотнікова виділяє наступні стадії реалізації конституційних прав і

свобод: 1) конституційний статус, головними складовими якого є консти4

туційні норми, що встановлюють даний статус, а також конституційні
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правовідносини; 2) конкретизація прав і обов’язків у галузевому законо4

давстві, у тому числі обмежень права; галузеві правовідносини; 3) активна

поведінка суб’єкта у формі дотримання, використання, виконання право4

вих приписів; виконання обов’язків уповноваженим державним органом, у

тому числі реалізації, що забезпечують конституційне право; 4) користу4

вання суб’єктом конкретним соціальним благом. Крім названих, може

існувати факультативна стадія, що включає активного суб’єкта з віднов4

лення й захисту порушеного права, чому кореспондується обов’язок упов4

новажених державних органів з охорони й захисту права суб’єкта [11, c.

81].

Д. Шапорєва виділяє наступні елементи конституційно4правового ме4

ханізму реалізації конституційного права людини й громадянина: а)

закріплення права в основних нормах; б) конкретизація конституційного

права в галузевому законодавстві; в) активна поведінка суб’єкта у формі

дотримання, використання, виконання правових приписів; г) користуван4

ня суб’єктом певним соціальним благом; д) активна поведінка суб’єкта з

відновлення й захисту порушеного права [12, c. 16].

За час після прийняття першої демократичної Конституції України її

ідеї одержали розвиток у нормах поточних законів і довели свою

життєвість. У результаті сформувався досить повний і чітко структурова4

ний механізм реалізації конституційних прав, свобод й обов’язків. На дум4

ку А. Югова, він містить наступні компоненти: 1) поняття й умови ре4

алізації основних прав, свобод й обов’язків; 2) суб’єкти реалізації основних

прав, свобод й обов’язків; 3) гарантії реалізації основних прав, свобод й

обов’язків; 4) правовий захист основних прав, свобод й обов’язків; 5) спо4

соби активної реалізації основних прав, свобод і обов’язків; 6) засоби, що

забезпечують реалізацію основних прав, свобод і обов’язків; 7) процесу4

альні стадії реалізації основних прав, свобод і обов’язків [12, c. 2].

Якщо розглядати законодавство про свободу совісті крізь призму ре4

алізації досліджуваного конституційного права, то норми Закону пере4

важно спрямовані на забезпечення свободи совісті в колективних формах.

Колективною формою реалізації права громадян на свободу совісті є на4

явність і функціонування релігійних груп та релігійних організацій. Ок4

ремі релігійні потреби просто неможливо задовольнити одноосібно, що ви4

магає поєднання зусиль кількох людей (проведення богослужінь,

здійснення видавничої діяльності, організація паломництва тощо). Пер4

шим кроком до задоволення таких потреб є ухвалення одноосібного рішен4

ня про вступ до релігійного об’єднання, після чого реалізація права на сво4

боду совісті трансформується в колективну форму. В процесі діяльності

релігійних об’єднань відбувається колективне здійснення права на свобо4

ду совісті [13, c. 89].

Право на свободу совісті може реалізовуватися без виникнення певних

правовідносин. Наприклад, коли реалізується право не сповідати ніяку
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релігію. Правовідносини виникають при активній реалізації цього консти4

туційного права: у процесі сповідання індивідуально або колективно релі4

гії, вибору й поширення релігійних й інших переконань і дій відповідно до

них.

При здійсненні розглянутого права виникають такі елементи суб’єк4

тивного права, як право4вимога та право4користування. Відносно права на

свободу совісті це вимога до держави гарантувати забезпечення права (не

втручатися у визначення громадянином свого ставлення до релігії або

інших переконань, у діяльність релігійних об’єднань, забезпечення

світського характеру освіти й інше). Право4користування виражене у ви4

користанні встановлених законодавством прав при сповіданні, поширенні

релігійних або інших переконань (наприклад, створення релігійної органі4

зації або релігійної групи).

Отже, громадянин може вільно користуватися наданим йому правом на

свободу совісті через закріплення його в Основному Законі й обов’язок

держави гарантувати свободу совісті, як й інші конституційні права. Фор4

мою реалізації відносин між державою й громадянином можуть бути як

конкретні правовідносини, так і відносини, не врегульовані нормами пра4

ва. Склад правовідносини можна розділити на: 1) суб’єкти правовідносини,

2) зміст правовідносини, 3) об’єкти правовідносини. Суб’єктами права на

свободу совісті є фізичні особи, що законно перебувають на території Ук4

раїни, до яких належать громадяни України, іноземні громадяни, особи

без громадянства. Об’єктами правовідносин у процесі реалізації права на

свободу совісті є: 1) предмети матеріального світу; 2) продукти духовної

творчості; 3) особисті немайнові блага; 4) поведінка учасників правовідно4

син; 5) результат поведінки учасників правовідносин.
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ААддввооккааттссььккее  ссааммоовврряяддуувваанннняя::  ппооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз  

ттаа  ккррииттееррііїї  ооццііннккии  ссттааннуу  ззааккооннооддааввччооггоо  ррееггууллюювваанннняя

вв  УУккррааїїнніі  ттаа  ддееяяккиихх  ккррааїїннаахх  ССННДД

У даній статті авторами пропонуються критерії оцінки стану адвокатського
самоврядування в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, а також проводиться
порівняльний аналіз адвокатського самоврядування в зазначених країнах ко4
лишнього Союзу РСР з акцентом на існуючих розбіжностях.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: адвокатура, адвокатська діяльність, адвокатське самовряду4
вання.

Чинним Законом України від 19 грудня 1992 р. «Про адвокатуру» та

іншими актами законодавства не визначено поняття адвокатського само4

врядування. Впродовж останнього десятиліття на розгляд Верховної Ради

України вносилися численні законопроекти, спрямовані на вдосконалення

вітчизняного законодавства у цій сфері, втім жоден з них не прийнято. Зо4
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крема, деякими законопроектами, внесеними на розгляд парламенту в

2008–2009 рр., адвокатське самоврядування визначається як гарантоване

державою право адвокатів самостійно вирішувати питання, пов’язані з

організацією та діяльністю адвокатури, а також система інститутів, які за4

безпечують реалізацію адвокатами цього права [1; 2].

Як система інститутів, адвокатське самоврядування покликане сприя4

ти вирішенню актуальних проблем формування та розвитку в Україні

ринку кваліфікованої юридичної допомоги. Адже, з одного боку, клієнт,

тобто фізична чи юридична особа, або держава, права і свободи якої ад4

вокат захищає, або чиї законні інтереси представляє, або котрій він безпо4

середньо надає правову допомогу [1], за посередництвом інститутів адво4

катського самоврядування має одержувати максимально легкий і швид4

кий доступ до якісної юридичної допомоги. Інакше сенс існування адво4

катського самоврядування, з точки зору клієнта, зводиться до мінімуму.

З іншого боку, сам адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську

діяльність [4], нерідко опиняється в ситуації, коли йому необхідно само4

стійно шукати клієнта, і тому виконувати невластиві йому функції марке4

толога, рекламіста або рекламодавця тощо, по суті, займатися здебільшо4

го господарською, а не правозахисною діяльністю. Саме через ці проблеми

зростає безробіття у конкурентному адвокатському середовищі.

Ще одна проблема пов’язана з необхідністю передачі адвокатського

досвіду, кваліфікації, професійних знань та вмінь від старшого покоління

адвокатів молоді, забезпечення спадкоємності поколінь адвокатів.

Крім того, сам адвокат як фізична особа нерідко потребує захисту від

переслідування, яке може виникати внаслідок виконання ним профе4

сійних обов’язків.

Перелічені проблеми якраз і має вирішувати адвокатське самовряду4

вання як функція, уособлена в інституціональній формі.

Адвокатура в Україні у XIX–XX ст. історично розвивалася поряд з

аналогічними інститутами у Російський Федерації, Білорусі, Казахстані

як країнах, що входили до складу однієї імперії, а пізніше — до складу Со4

юзу РСР. Після 1991 р. шляхи розвитку адвокатського самоврядування в

цих країнах розійшлися і нині відображають різні моделі адвокатури. У

кожній із зазначених країн були прийняті спеціальні закони, якими були

різною мірою врегульовані питання адвокатського самоврядування.

Проблеми розвитку адвокатського самоврядування досліджувалися у

працях Ф. Багаутдинова, А. Галоганова, К. Ф. Гуценко, М.А. Ковальова,

М. Канукової, М. Гофштейн, С. Полякова, Г. Рєзніка, В. Смирнова, Р.К. Те4

унаєва, Л. А. Окунькова, Г. Мірзоєва та ін. В Україні проблему законодав4

чого регулювання адвокатського самоврядування намагалися вирішити

народні депутати України І.Г. Бережна, С.В. Власенко, Ю.А. Кармазін,

Ю.Р. Мірошниченко, С.В. Олійник, В.П. Пилипенко, Д.О. Шенцев. 
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Оскільки в Росії, Білорусі та Казахстані адвокатське самоврядування

визначене згідно з нормами відповідного федерального [3] або національ4

ного законодавства [4; 5], то ми розглядатимемо його в двох аспектах —

організаційно4правовому та функціональному. Організаційно4правовий

аспект включає оцінку критеріїв доцільності, адекватності, системності та

ефективності законодавчого регулювання адвокатського самоврядування.

Критерій доцільності розуміється як обґрунтована необхідність законо4

давчого регулювання відносин у сфері адвокатського самоврядування з

метою вирішення існуючих проблем. Критерій адекватності полягає у

відповідності форм та рівня законодавчого регулювання адвокатського са4

моврядування потребам вирішення існуючих проблем відповідно до вимог

функціонування ринку надання кваліфікованої юридичної допомоги з ура4

хуванням усіх прийнятних альтернатив. Критерій системності полягає у

рівні організації зв’язків між різними органами законодавчо визначених

інститутів адвокатського самоврядування, а також цих інститутів з органа4

ми державної та/або судової влади. Критерій ефективності доцільно виз4

начити як рівень досягнення внаслідок дії відповідних актів законодавства

максимально можливих позитивних результатів за мінімально необхідних

витрат ресурсів адвокатів, клієнтів та держави. Зважаючи на те, що в Ук4

раїні адвокатське самоврядування прямо не визначене законодавством,

при розробці проектів актів законодавства, спрямованих на врегулювання

цього питання, слід також застосовувати критерій прозорості та врахуван4

ня громадської думки, який полягатиме у відкритості для фізичних та

юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів або суб’єктів зако4

нодавчої ініціативи на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий

розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, на4

даних фізичними та юридичними особами та їх об’єднаннями.

Функціональний аспект передбачає розгляд питань щодо участі ор4

ганів адвокатського самоврядування у забезпеченні доступу клієнта до

кваліфікованої юридичної допомоги, в розробці та впровадженні стан4

дартів професійної підготовки та кваліфікації адвокатів, етичних правил і

норм, забезпечення розвитку конкурентного середовища і доступу моло4

дих юристів на ринок надання кваліфікованої юридичної допомоги.

На відміну від України правовий статус адвокатського самоврядування

та організаційні форми діяльності адвокатури у Російській Федерації,

Білорусі та Казахстані визначений спеціальними законами [3; 4; 5]. Це

доцільно з точки зору необхідності легітимації статусу адвокатського са4

моврядування в рамках незалежних (у всіх перелічених країнах) та/або

саморегульованих (тільки в Росії та Казахстані) адвокатських об’єднань,

зв’язків органів адвокатського самоврядування з органами судової влади,

правоохоронними органами, іншими органами державної влади, а також

зв’язків між різними органами адвокатського самоврядування, між адво4

катами та клієнтами. І якщо дві останні проблеми можна було б вирішити
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актами самих адвокатських об’єднань — рішеннями зборів, з’їздів, інши4

ми розпорядчими документами таких об’єднань або договорами між ними,

то перші дві проблеми однозначно потребують унормування спеціальними

законами.

Спільною рисою спеціальних законів Російської Федерації, Республіки

Білорусь і Казахстану є декларація незалежності адвокатури [3; 4; 5]. Хо4

ча у Білорусі та Казахстані така незалежність є не повною, а обмежена за4

коном. Адже, на відміну від Росії та України, у Білорусі та Казахстані ад4

вокатська діяльність підлягає ліцензуванню. Органами ліцензування є

відповідно Міністерство юстиції РБ та Міністерство юстиції РК. Тобто у

цих країнах адвокатські об’єднання можуть створювати тільки адвокати,

які отримали такі ліцензії. Крім того, згідно із ст. 1342 Закону Республіки

Білорусь «Про адвокатуру» держава прямо втручається у фінансові пи4

тання діяльності адвокатських колегій як адвокатських об’єднань. Напри4

клад, законом чітко встановлені граничні розміри відрахувань від грошо4

вих коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб за надання їм

юридичної допомоги, до фондів колегій адвокатів, Фонду соціального за4

хисту населення Міністерства праці та соціального захисту РБ (хоча і не

більше 30%, а за певних обставин і впродовж не більше, ніж півроку 40%,

але це значно більше церковної десятини); жорстко регламентований роз4

поділ коштів на оплату праці адвокатів (лише 30%), до республіканського

та місцевого бюджетів у вигляді податків та інших обов’язкових платежів,

до Фонду соцзахисту населення, до Республіканської колегії адвокатів та

на забезпечення власної діяльності створеної законом Белінюрколегії —

Спеціалізованої Білоруської колегії адвокатів (загалом 70%). Законом та4

кож передбачений у певних випадках механізм безспірного списання

коштів Белінюрколегії за рішенням Міністерства фінансів РБ. Такий

вплив органів виконавчої влади на адвокатське самоврядування свідчить

про надмірне і тому неадекватне законодавче регулювання, що не

відповідає декларації про незалежність адвокатури.

Спільною рисою законодавства Росії, Білорусі та Казахстану є спрямо4

ваність на забезпечення системності адвокатського самоврядування шля4

хом реалізації принципів територіальності та ієрархічності незалежно від

федеративного або унітарного державного устрою. Так, згідно з п. 8 ст. 29

Федерального закону «Про адвокатську діяльність та адвокатуру у

Російській Федерації» [3] зі змінами та доповненнями на території

суб’єкта РФ може бути утворена тільки одна адвокатська палата, яка не

вправі утворювати свої територіальні підрозділи, філії та представництва

на територіях інших суб’єктів федерації; створення міжрегіональних та

інших міжтериторіальних адвокатських палат не допускається. За ана4

логічним принципом, але застосованим до унітарної держави, відповідно

до п. 3 ст. 20 Закону Республіки Казахстан «Про адвокатську діяльність»

[5], на території області, міста республіканського підпорядкування, сто4
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лиці може бути створена та діяти лише одна колегія адвокатів, яка не

вправі створювати свої структурні підрозділи (філії, представництва) на

інших територіях. У Республіці Білорусь територіальний принцип утво4

рення колегій адвокатів у складі Республіканської, Мінської міської та

шести обласних колегій адвокатів, згідно із ст. 13 Закону РБ «Про адвока4

туру» [4], має специфічне організаційно4функціональне доповнення,

втілене у створеній законом Спеціалізованій Білоруській колегії адво4

катів — Белінюрколегії. По суті, адвокатське самоврядування в Рес4

публіці Білорусь, із структурної точки зору, організоване більш системно

та адекватно, ніж у Росії та Казахстані. Організація адвокатського само4

врядування в цій країні виходить за межі принципу територіальності, і це

робиться з метою підвищення ефективності діяльності адвокатури і пере4

важно в інтересах клієнта, який потребує юридичної допомоги — грома4

дянина Білорусі, який перебуває за кордоном, або іноземної фізичної чи

юридичної особи та особи без громадянства на всій території Білорусі. На

відміну від такого підходу спеціальні закони РФ і Казахстану мають певні

вади, оскільки в цих країнах теоретично існує можливість відсутності

жодного адвокатського об’єднання (палати, колегії) на певній території.

У поєднанні з нормами спеціальних законів РФ та Казахстану про

обов’язковість членства адвоката у таких адвокатських об’єднаннях існує

теоретична можливість відсутності на певній території жодного діючого

адвоката. Втім такий підхід є виправданим, зважаючи на значні малонасе4

лені території як у Росії, так і в Казахстані, й тому наслідки такого підхо4

ду не матимуть негативного впливу на системність та ефективність ані ад4

вокатського самоврядування, ані самої адвокатської діяльності.

Щодо обов’язковості членства адвоката в адвокатських об’єднаннях у

Росії та Казахстані, то аналогічні норми діють і в законодавстві Білорусі

[4]. Проте цілком адекватно в спеціальних законах Росії та Казахстану

роз’яснюється доцільність обов’язкового членства у відповідних адво4

катських палатах (у Росії) або колегіях адвокатів (у Казахстані), з точки

зору самого адвоката. Так, згідно з п. 4 ст. 29 Федерального закону «Про

адвокатську діяльність та адвокатуру в Російській Федерації» адвокатсь7
ка палата суб’єкта федерації створюється з метою забезпечення квалі4

фікованої юридичної допомоги, її доступності для населення на всій тери4

торії суб’єкта РФ, організації безоплатної юридичної допомоги, представ4

ництва і захисту інтересів адвокатів у органах державної влади, органах

місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та інших органі4

заціях [3]. Також згідно з п. 2 ст. 20 Закону Республіки Казахстан «Про ад4

вокатську діяльність» колегія адвокатів створюється задля надання

кваліфікованої юридичної допомоги фізичним та юридичним особам, для

вираження та захисту прав і законних інтересів адвокатів [5]. Доцільність

обов’язкового членства адвоката в колегії адвокатів не розкрита тільки в

Законі Республіки Білорусь «Про адвокатуру» [4], оскільки законом не
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визначена мета створення таких колегій, втім як і доцільність ліцензуван4

ня адвокатської діяльності як засобу державного регулювання. Відповідні

норми ст. 13 закону мають імперативний характер. Це може дати привід

скептикам заявляти про застосування в цій країні принципів організації

колгоспів до принципів організації адвокатури.

Водночас обов’язкове членство у відповідних адвокатських палатах або

колегіях адвокатів суперечить ринковим принципам, оскільки обмежує

конкуренцію на ринках кваліфікованої юридичної допомоги у відповідних

країнах або суб’єктах федерації, ускладнює доступ молодих юристів на ці

ринки. Хоча, ймовірно, якраз у такому обмеженні конкуренції можуть бу4

ти зацікавлені самі адвокати. До того ж саме адвокатські палати та колегії

адвокатів вирішують одну з найскладніших проблем — надання безоплат4

ної юридичної допомоги та оплати праці адвокату. 

Обов’язкове членство в адвокатських об’єднаннях сприяло законодав4

чому закріпленню певної ієрархії відносин всередині інститутів адвокату4

ри у Росії, Білорусі та Казахстані. Більш системним, з точки зору

ієрархічності, є російський спеціальний закон [3], яким затверджена

структура адвокатського самоврядування у складі:

1) адвокатських палат суб’єктів РФ (ст. 29) з вищим органом — Збора4

ми (конференцією) адвокатів (ст. 30), колегіальним виконавчим органом —

Радою адвокатської палати (ст. 31), ревізійною комісією задля здійснення

контролю за фінансово4господарською діяльністю адвокатської палати

(ст. 32), кваліфікаційною комісією на чолі з президентом адвокатської па4

лати для приймання кваліфікаційних іспитів у осіб, які претендують на

здобуття статусу адвоката, а також для розгляду скарг на дії (бездіяль4

ність) адвокатів (ст. 33);

2) Федеральної палати адвокатів Російської Федерації, яка є органом

адвокатського самоврядування в РФ, що об’єднує адвокатські палати

суб’єктів РФ на підставі обов’язкового членства, і створюється з метою

представництва та захисту інтересів адвокатів у органах державної вла4

ди, місцевого самоврядування, координації діяльності адвокатських па4

лат, забезпечення високого рівня юридичної допомоги, що надається адво4

катами. При цьому Федеральна палата прямо уповноважена законом на

представництво інтересів адвокатів та адвокатських палат суб’єктів РФ у

відносинах з федеральними органами державної влади при вирішенні пи4

тань, які зачіпають інтереси адвокатського співтовариства, фінансових

питань щодо виділення з державного бюджету коштів на безоплатну юри4

дичну допомогу (ст. 35). Вищим органом Федеральної палати адвокатів РФ

є Всеросійські збори адвокатів, які збираються не рідше одного разу на 2

роки і на яких кожна адвокатська палата незалежно від кількості пред4

ставників при прийнятті рішень має один голос (ст. 36). Колегіальним ви4

конавчим органом Федеральної палати адвокатів РФ є рада, яка оби4

рається Всеросійськими зборами адвокатів чисельністю не більше 30 осіб
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і підлягає оновленню (ротації) один раз на 2 роки на одну третину. Феде4

ральну палату очолює її президент, який має віце4президентів. Обійман4

ня цих посад допускає суміщення з адвокатською діяльністю, але при цьо4

му президент, віце4президенти та інші члени ради Федеральної палати

адвокатів РФ отримують винагороду в розмірі, який встановлює сама ж

рада (ст. 37).

У Республіці Білорусь відповідно до закону РБ «Про адвокатуру» [4]

вищим органом кожної із шести обласних та Мінської міської колегій ад4

вокатів є загальні збори (конференція) членів колегії, виконавчими орга4

нами колегій — відповідні президії колегій. Юрист, який отримав відпо4

відну ліцензію Мінюсту РБ, подає заяву про прийняття до відповідної ко4

легії адвокатів, яка розглядається президією відповідної колегії впродовж

1 місяця. Обласні, Мінську міську та Белінюрколегію об’єднує Рес4

публіканська колегія адвокатів, яка виконує функції республіканського

органу адвокатського самоврядування та діє на підставі статуту, який

затверджується президією цієї колегії. Більшість питань внутрішньої ор4

ганізації зазначених колегій адвокатів регулюється їхніми статутами. Хо4

ча на відміну від Мінської міської та обласних колегій адвокатів голова

Белінюрколегії має особливий статус, оскільки обирається загальними

зборами членів Белінюрколегії та затверджується Міністром юстиції Рес4

публіки Білорусь (ст. 13, 1341 закону). Також закон РБ допускає об’єднан4

ня адвокатів на добровільних засадах у республіканські та міжнародні

асоціації на засадах індивідуального або колективного членства, при цьо4

му Союз адвокатів республіки Білорусь створюється та діє в порядку та на

умовах, визначених законодавством про громадські об’єднання та законом

«Про адвокатуру» (ст. 15).

На відміну від Росії та Білорусі менш ієрархічно побудованою є струк4

тура адвокатського самоврядування в Казахстані, адже законом РК «Про

адвокатську діяльність» взагалі не передбачений національний орган

адвокатського самоврядування, який об’єднував би територіальні колегії

адвокатів. Органами колегії адвокатів є загальні збори (конференція)

членів колегії; її виконавчим органом — президія; контрольним органом —

ревізійна комісія (ст. 22). Президія територіальної колегії адвокатів вправі

видавати адвокатам посвідчення адвоката, форма якого затверджується

Міністерством юстиції РК (п. 12 ст. 24). Очолює президію голова, який мо4

же бути обраний з числа адвокатів, якщо був членом колегії не менше

2 років до дати обрання. До його компетенції належить, зокрема, представ4

ництво колегії адвокатів у державних органах, громадських об’єднаннях,

інших організаціях та установах, листування з ними та з громадянами, ор4

ганізація роботи президії колегії адвокатів, здійснення контролю за вико4

нанням рішень президії, загальних зборів (конференції), керівництво апа4

ратом президії, здійснення прийому та звільнення працівників апарату

колегії, а також інші повноваження, визначені статутом колегії адвокатів
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(ст. 25). Втім в умовах ліцензування адвокатської діяльності в унітарній

державі — Казахстані така структура органів адвокатського самовряду4

вання цілком адекватна. Хоча доцільність та адекватність самого ліцензу4

вання в цій країні як засобу державного регулювання могла би бути пере4

глянута з урахуванням національного досвіду саморегулювання в рамках

незалежних та самоврядних колегій адвокатів.

Реалізація принципу самоврядності адвокатури, запровадженого

спеціальними законами Російської Федерації та Казахстану, має включа4

ти питання участі органів адвокатського самоврядування у допуску до ад4

вокатської діяльності, професійній підготовці та підвищенні кваліфікації

адвокатів, здійсненні контролю за дотриманням адвокатами вимог щодо

відповідності кваліфікації та/або професійної етики, застосуванні заходів

впливу на порушників. Тому доцільним і адекватним є унормування цих

питань спеціальними законами. Так, згідно із ст. 33 Федерального закону

«Про адвокатську діяльність та адвокатуру в Російській Федерації» до

складу кваліфікаційних комісій, що створюються для приймання кваліфі4

каційних іспитів у претендентів на присвоєння статусу адвоката, включа4

ються 7 представників адвокатської палати, у тому числі президент адво4

катської палати суб’єкта РФ. Крім того, відповідно до ст. 31 цього закону

рада адвокатської палати, зокрема, сприяє підвищенню професійного

рівня адвокатів, у тому числі затверджує програми підвищення

кваліфікації адвокатів та навчання стажерів адвокатів, організовує про4

фесійне навчання за цими програмами, здійснює методичну діяльність.

У свою чергу, до компетенції президента адвокатської палати віднесено

порушення щодо адвоката дисциплінарного провадження, але допустимі

підстави для цього і порядок такого провадження визначаються не зако4

ном, а кодексом професійної етики адвоката, який затверджується Все4

російськими зборами адвокатів (ст. 36 закону), що також відповідає прин4

ципу самоврядності адвокатури, критеріям адекватності та ефективності.

Близькі за змістом функції, а саме — організація проведення атестації

адвокатів та роботи з підвищення їхньої професійної кваліфікації, пе4

ревірки скарг (подань) від фізичних та юридичних осіб на дії адвоката,

розгляд матеріалів про дисциплінарні проступки адвокатів і накладення

на винних осіб дисциплінарних стягнень, відносяться до компетенції пре4

зидії колегії адвокатів у Республіці Казахстан, відповідно до ст. 24 РК

«Про адвокатську діяльність». У свою чергу, порядок проведення атес4

тації адвокатів, дисциплінарна відповідальність членів колегії адвокатів і

стажерів адвокатів та порядок притягнення до неї повинні бути окреслені

в статуті колегії адвокатів (ст. 21 цього закону). Такий підхід більшою

мірою підкреслює відданість принципу самоврядності адвокатури, ніж це

є в Росії, оскільки в Казахстані атестація адвокатів визнана виключною

прерогативою органів адвокатського самоврядування. Більше того, на

підставі рішення президії колегії адвокатів про виключення адвоката зі
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складу колегії за неодноразове порушення адвокатом вимог і норм законо4

давства Республіки Казахстан при виконанні ним своїх професійних

обов’язків або з причини неможливості виконувати ним професійні

обов’язки внаслідок недостатньої кваліфікації адвокат позбавляється

ліцензії (п. 2), 3) п. 1, п. 2 ст. 31 закону), що є ефективним засобом запобіган4

ня порушенням законодавства адвокатами або входження на ринок

кваліфікованої юридичної допомоги некваліфікованих адвокатів. 

Водночас слід зазначити, що при виключенні адвоката зі складу колегії

з інших причин, визначених відповідно ст. 31 закону РК, наприклад, у ви4

падку систематичної несплати адвокатом членських внесків, він може бу4

ти знову прийнятий до складу колегії не раніше, ніж через 6 місяців з мо4

менту виключення, при цьому в цей період здійснення ним адвокатської

діяльності не допускається (п. 2 ст. 27 закону). В цьому випадку спеціаль4

ним законом РК закріплена неможливість систематичної несплати адво4

катом членських внесків до колегії через поважні причини (тривала хво4

роба, догляд за хворим тощо) під страхом втрати свого права займатися

адвокатською діяльністю. А самі членські внески стають, по суті, додатко4

вим обов’язковим платежем, який за своїм статусом фактично прирівня4

ний до податків, зборів та інших обов’язкових бюджетних платежів. Такий

підхід, очевидно, допускає перевищення допустимих меж саморегулюван4

ня колегії адвокатів, оскільки може не відповідати законним інтересам са4

мих членів колегії адвокатів, зачіпати їхнє право на працю, і тому не є

адекватним.

На відміну від Росії та Казахстану, згідно із Законом Республіки Біло4

русь «Про адвокатуру», колегії адвокатів мають опосередковане відно4

шення до діяльності Кваліфікаційної комісії з питань адвокатської діяль4

ності, що діє на підставі ст. 11 цього закону, і функції колегій адвокатів у

цій сфері законом прямо не визначені, як і в питаннях контролю за дотри4

манням адвокатами вимог щодо кваліфікації та норм професійної етики.

Втім такий контроль та питання застосування дисциплінарної

відповідальності можуть бути врегульовані статутами колегій адвокатів,

якщо це не вважатиметься перевищенням повноважень в умовах, коли

принцип самоврядності колегій адвокатів прямо не передбачений у

спеціальному законі.

На відміну від спеціальних законів Російської Федерації, Республіки

Білорусь і Республіки Казахстан Законом України від 19.12.1992 р.

№28874XII «Про адвокатуру» не визначені мета та поняття адвокатсько4

го самоврядування. Втім Закон України видається найбільш демократич4

ним і адекватним, з точки зору адвокатів, оскільки передбачає їхнє право,

а не обов’язок, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські

фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до

цього Закону та статутів адвокатських об’єднань. Порядок утворення,

діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структура,
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штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних

органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності,

регулюються статутом відповідного об’єднання (ст. 4 Закону України). Ад4

вокати та адвокатські об’єднання можуть створювати, але не мають

обов’язку створювати регіональні, загальнодержавні та міжнародні

спілки та асоціації. Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси

адвокатів у державних органах і об’єднаннях громадян, захищають

соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавни4

чу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть

створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів (ст. 19

Закону України). Тому ефективність законодавчого регулювання адво4

катського самоврядування в Україні під великим сумнівом. Втім до складу

атестаційної палати кваліфікаційно4дисциплінарних комісій входять 4 ад4

вокати та однин представник від відділення Спілки адвокатів України, а

до складу дисциплінарної палати цієї комісії також входять 5 адвокатів та

один представник від відділення Спілки адвокатів України (ст. 13 Закону

України). Проте, з точки зору клієнта, розмитість форм адвокатського са4

моврядування та нечітко виражений їх правовий статус містять прихо4

вані ризики, пов’язані з можливими неналежним виконанням адвокатом

своїх професійних обов’язків, неетичною поведінкою адвоката або його

невідповідною кваліфікацією, що може негативно вплинути на якість

представництва інтересів клієнта та юридичної допомоги, що надається.

З наведеного порівняльного аналізу норм спеціальних законів

Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан можна

виділити очевидні позитивні норми, які доцільно було б запровадити і в

Україні. Зокрема, це стосується законодавчого закріплення мети адво4

катського самоврядування, а саме: забезпечення кваліфікованої юридич4

ної допомоги, її доступності для населення, організації безоплатної юри4

дичної допомоги, представництва і захисту інтересів адвокатів у органах

державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях грома4

дян та інших установах та організаціях.

Інші норми, які доцільно було б запровадити в Україні, стосуються ре4

алізації принципу самоврядності адвокатури і полягають у виключній

прерогативі органів адвокатського самоврядування в питаннях оцінки

кваліфікації адвокатів, створення кодексів професійної етики адвоката,

розгляду скарг на його дії або бездіяльність і застосування до нього дис4

циплінарної відповідальності.

Запровадження в Україні територіального принципу побудови системи

адвокатського самоврядування, як це пропонується у деяких законодав4

чих ініціативах [7], у складі, наприклад, обласних, міських у м. Києві та м.

Севастополі колегій адвокатів, колегії адвокатів Автономної Республіки

Крим, також має свої переваги. Втім реалізація цього принципу має ґрун4

туватися на постулаті, що адвокат має право займатися адвокатською
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діяльністю на всій території України, а в певних випадках надавати юри4

дичну допомогу громадянам України за кордоном, отримуючи при цьому

захист і підтримку з боку територіальної колегії адвокатів, членом якої він

є. Такий підхід має за мету запобігання обмеженню конкуренції на ринку

надання кваліфікованої юридичної допомоги та монополізації цього ринку

в тих чи інших регіонах України. Крім цього, доцільно передбачити ство4

рення спеціалізованої колегії адвокатів з питань надання юридичної допо4

моги українцям за кордоном, а також іноземцям та особам без громадян4

ства на території України, а також постійно діючого національного органу

адвокатського самоврядування, який би об’єднував усі створені колегії ад4

вокатів та мав би можливості ефективно представляти інтереси адво4

катської спільноти у вищих органах влади. 

Крім того, з урахуванням менталітету українського народу, доцільно

було б унормувати можливості для створення форм адвокатського само4

врядування, заснованих на інших принципах, відмінних від територіаль4

ного. З цією метою можна використати досвід Російської Федерації у сфері

саморегулювання та створення саморегульованих організацій. Так, згідно

із ст. 2 Федерального закону Російської Федерації ФЗ4315 «Про саморегу4

льовані організації» у редакції від 27.07.2010 р. [8] саморегулюванням є, зо4

крема, самостійна та ініціативна діяльність, яка здійснюється суб’єктами

професійної діяльності й змістом якої є розробка і встановлення стан4

дартів і правил зазначеної діяльності, а також контроль за дотриманням

вимог зазначених стандартів і правил. Цим же законом РФ визначені кри4

терії віднесення до саморегульованих організацій (ст. 3, ст. 13). При спробі

імплементації принципів цього закону РФ до законодавства України щодо

адвокатського самоврядування слід враховувати, що саморегульованою

організацією має визнаватися тільки некомерційна організація, яка

відповідає сукупності таких вимог, як:

1) об’єднання у складі організації не менше визначеної чисельності

суб’єктів професійної діяльності певного виду (наприклад, у Російській

Федерації — 100);

2) наявність стандартів і правил професійної діяльності, обов’язкових

для виконання всіма членами саморегульованої організації;

3) забезпечення саморегульованою організацією додаткової майнової

відповідальності кожного її члена перед іншими особами (тобто перед

клієнтами. — Авт.) у вигляді створення системи особистого та/або колек4

тивного страхування та формування компенсаційного фонду.

На нашу думку, запровадження в Україні наведених підходів до ор4

ганізації адвокатського самоврядування створить передумови для розвит4

ку конкурентного середовища на ринку кваліфікованої юридичної допо4

моги, встановлення високих стандартів адвокатської діяльності, що по4

вною мірою відповідає інтересам клієнтів. 
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Выдолоб Д.В., Выдолоб Ю.Л. Адвокатское самоуправление: сравнительный
анализ и критерии оценки состояния законодательного регулирования в Ук7
раине и некоторых странах СНГ [на украинском языке]

В данной статье авторами предлагаются критерии оценки состояния адво4
катского самоуправления в Украине, России, Беларуси, Казахстане, а также
проводится сравнительный анализ адвокатского самоуправления в указанных
странах бывшего Союза ССР с акцентом на существующих различиях.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: адвокатура, адвокатская деятельность, адвокатское
самоуправление.

Dmytro Vydolob, Yulia Vydolob. Lawers self7regulation: comparative analysis
and criteria for evaluation of legal regulation in Ukraine and some countries of
CIS [in Ukrainian]

In this article the authors offer criteria for assessing the state of lawyers’ self4
regulation in Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, as well as a comparative
analysis of lawyers’ self4regulation in these countries of former Soviet Union with
emphasis on the existing differences.

KKeeyy  wwoorrddss::  advocacy, lawers professional activities, lawers self4regulation.
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іііі     ффффііііннннааааннннссссооооввввееее    ппппррррааааввввоооо

РРооммааннччуукк  ИИвваанн  ССееррггееееввиичч,,
доцент кафедры теории государства и права 
и международного права Института права, экономики 
и управления Тюменского государственного университета

ММееттооддооллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ккооммппааррааттииввииссттссккооггоо

ааннааллииззаа  ввллаассттнныыхх  ооттнноошшеенниийй

Романчук І.С. Методологічні проблеми компаративістського аналізу влад7
них відносин [російською мовою]

Досліджується оптимальна гносеологічна парадигма компаративного
аналізу публічної державної влади і владних відносин. Показано можливість
поєднання різноманітного методологічного інструментарію при проведенні ком4
паративного дослідження влади в різних сферах суспільних відносин.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  влада, публічна державна влада, методологія дослідження,
компаративний аналіз.

Власть — это одна из самых фундаментальных проблем социальных и

гуманитарных наук, которая относится к числу «вечных» и всегда будет

привлекать внимание исследователей самой разнообразной направленно4

сти [4; 5]. Власть окружает нас повсюду и всегда манит людей. Для некото4

рых она даже является своеобразной монадой их жизни и высшей целью.

Власть дает огромные преимущества ее обладателям.

Однако, помимо этого, от властных отношений зависит вся обстановка

в государстве. Властная элита может направлять свои усилия на улучше4

ние состояния в стране, а может и тормозить развитие государства, обес4

печивая сугубо свои интересы. В этой связи остро встает вопрос об иссле4

довании государственной власти и познании ее сущности. Данная цель

имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как спо4

собствует принятию обществом необходимых мер по нейтрализации вла4

стного произвола.

Но каким образом можно познать властеотношения? Этот вопрос зада4

вали себе миллионы исследователей. В связи с этим представляется инте4

ресным и актуальным рассмотреть вопросы гносеологического характера

в исследовании власти в общем и публичной государственной власти в ча4

стности. Ведь любое познание, если оно претендует на достижение каких4
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либо положительных результатов и познание объективной истины, зако4

номерностей развития и функционирования изучаемого явления, должно

опираться на базу строго подобранных для определенной ситуации, опре4

деленного явления и определенных целей методов, которые и мотивиро4

вали проведение данного исследования. «Научное познание, как известно,

не может быть объективным без опоры на надлежащую методологию» [7,

с. 212]. И здесь очень важно соблюдать «методологическую чистоту», то

есть применять только сочетаемые строго выбранные методы.

Прочная и хорошо подобранная методологическая основа, несомненно,

приведет к постижению истины и генезиса явления, его внутренних связей

и природы. Однако необходимо отметить тот очевидный факт, что любое

исследование не может быть абсолютно объективным. Оно так или иначе

опосредовано личностью автора, который накладывает свой субъективный

отпечаток на результаты проведенного изыскания. И данный сенсуализм

невозможно полностью искоренить, даже если некоторые целенаправлен4

но пытаются этого достичь. Вместе с тем понятно, что лучшими считаются

те результаты исследования, которые в меньшей степени обладают субъ4

ективизмом, а в большей отражают объективную действительность.

Необходимо также отметить, что вопросы гносеологии властеотноше4

ний не раз попадали в поле зрения ученых. Мы же хотим рассмотреть от4

дельные аспекты особого подбора методологического инструментария при

компаративном анализе властеотношений. Эта тема актуализируется

тем, что в таком ракурсе исследование методологической проблематики

власти еще не производилось.

В качестве уточнения предмета исследования хотелось бы отметить,

что мы не будем производить сравнение непосредственно властеотноше4

ний различных государств, а также сравнительный анализ исследований

публичной государственной власти. Мы постараемся редуцировать из все4

го спектра методологических исследований власти особую гносеологичес4

кую парадигму с уникальным набором методологического инструментария

для проведения изысканий в области компаративистики публичной госу4

дарственной власти и властных отношений, образованных с ее участием.

Современные исследования, а тем более в области властеотношений, тре4

буют применения широкого методологического инструментария. И какого4

то одного универсального метода исследования не существует. Как справед4

ливо заметил профессор О.Ю. Винниченко, «в современной науке происхо4

дят тенденции дифференциации и специализации научного знания, созда4

ния новых типов историко4правовых описаний, усиления связи теоретичес4

кой методологии с практикой, расширения связей с мировой наукой. Все это

предполагает сосуществование различных методологических подходов, воз4

можность их синтезирования (объединения)» [2, с. 67]. Это аксиоматическое

утверждение распространяется и на научные изыскания в области компара4

тивистики, несмотря на то, что главной гносеологической конструкцией
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здесь является сравнительный анализ. Однако эта конструкция в зависимо4

сти от целей и предмета исследования, а также отдельных намерений авто4

ров может наполняться различным набором методов исследования. Напри4

мер, применительно к власти (и многим другим государственно4правовым

явлениям) компаративный анализ может быть направлен на выявление ди4

алектических составляющих властных институтов различных стран или

субъектов федерации. В то же время можно провести сравнения флуктуа4

ции или даже бифуркации властеотношений под воздействием определен4

ных причин в различных государствах. И здесь основополагающим содер4

жанием компаративного анализа будет синергетика. Без труда можно про4

должить список примеров различного наполнения такой гносеологической

конструкции, как компаративный анализ. И в этом плане такой гносеологи4

ческий прием (компаративный анализ) является своего рода универсальной

парадигмой, каждый раз наполняемой специфическими методами исследо4

вания (то есть с изменяемым содержанием) в зависимости от поставленного

предмета, а соответственно и проблематики исследования. В связи с этим

компаративистику можно назвать уникальным методом, способным наибо4

лее объективно раскрыть сущность познаваемых явлений.

Однако важно помнить (при наполнении вышеописанной конструкции

различным методологическим инструментарием): одним из главных мето4

дологических принципов является тот, при котором некоторые методы ис4

следования могут быть не сочетаемы или не могут быть применены в опре4

деленном индифферентном ряду изучаемого явления, если при исследова4

нии для большей чистоты и глубины познания он изучается с разных сто4

рон. Речь в данном случае идет о возможности разложения явления на раз4

личные методологические плоскости (ряды) и исследовании каждой такой

плоскости отдельно с применением своего набора методологического инст4

рументария. Например, власть можно исследовать с точки зрения социо4

логического, психологического, политического, исторического и юридичес4

кого рядов. Такие ряды еще называют методологически индифферентны4

ми, в том смысле, что каждый ряд абсолютно безразличен к гносеологиче4

ским приемам, конструкциям, способам, применяемым в других рядах. И

этот прием (разложения изучаемого явления на такие плоскости, ряды)

является исключительно методологическим, и не более того, то есть мы не

раскладываем само явление, оно остается цельным. Мы только условно

прибегаем к его исследованию с различных сторон (рядов) для более глу4

бинного проникновения в его сущность и познания его природы. Но, кроме

того, самое главное в этом приеме заключается в соблюдении «методологи4

ческой чистоты» — применении только того набора гносеологического ин4

струментария, в котором методы могут и должны сочетаться друг с другом.

Данный методологический принцип был впервые осуществлен

И.А. Ильиным при исследовании права в его произведении «Понятие пра4

ва и силы. Опыт методологического анализа» [3, с. 18]. Впоследствии его
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применил В.И. Попов как ключ к исследованию многоаспектной сущности

права и других правовых категорий [1; 5; 6].

Но самое главное, что привлекает в этой гносеологической конструк4

ции, — не сама возможность исследовать власть с различных методологи4

ческих рядов, а возможность выделить при исследовании власти и власте4

отношений различные плоскости (о которых мы уже говорили) и, приме4

няя пригодные для данной плоскости методы, провести компаративный

анализ различных сторон власти.

Понятно, что в данном научном изыскании мы не сможем произвести

указанный анализ, так как каждая сторона власти и властеотношений

требует отдельного научного изыскания. С этой точки зрения, каждый ме4

тодологический ряд может даже, по нашему мнению, заслуживать от4

дельного диссертационного исследования.

1. Винниченко О.Ю., Попов В.И. Теория государства и права: Учебное пособие. — М.: Про$

спект, 2010. — 504 с.

2. Винниченко О.Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного разви$

тия. — Тюмень: Изд$во ТюмГУ, 2007. — 225 с.
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Романчук И.С. Методологические проблемы компаративистского анализа
властных отношений [на русском языке]

Исследуется оптимальная гносеологическая парадигма компаративного
анализа публичной государственной власти и властеотношений. Показана воз4
можность сочетания различного методологического инструментария при прове4
дении компаративного исследования власти в различных сферах общественных
отношений.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: власть, публичная государственная власть, методология
исследования, компаративный анализ.

Ivan Romanchuk. Methodological problems of comparative analysis of the
relations in public authorities sphere [in Russian]

The article presents an attempt to find an optimal gnoseological paradigm of
carrying out of the comparative analysis of the relations in public authorities
sphere. The attention is given to possibilities of a various combination of the big
spectrum of methodological means in comparative study of power in different
spheres of social relations.

KKeeyy  wwoorrddss::  power, public state authority, research methodology, comparative
analysis.
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Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

ППооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз  ззааррууббііжжннооггоо  ддооссввііддуу  ккааддррооввооггоо

ззааббееззппееччеенннняя  ддеерржжааввннооггоо  ууппррааввлліінннняя

Здійснено порівняльний аналіз різних науково4практичних підходів до ро4
зуміння змістовності кадрового забезпечення державного управління в окремих
розвинених країнах світу. Зроблено акцент на принципах раціональної ор4
ганізації кадрового забезпечення державного управління в США та необ4
хідності реформування державної служби в нашій країні. Висвітлено анало4
гічний досвід країн СНД.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: зарубіжний досвід, кадрове забезпечення, державне управ4
ління, державна служба.

У сучасних умовах головним внутрішньополітичним пріоритетом дер4

жавної політики України є побудова сучасної правової держави європей4

ського типу, яка б забезпечувала законність політичних рішень, цілісність

держави, подальший ефективний розвиток економіки і соціальної сфери,

стабільне і безперервне надання громадянам публічних послуг, гарантова4

них державою, з урахуванням зарубіжного досвіду раціональної ор4

ганізації кадрового забезпечення державного управління в розвинених

країнах світу. Протягом тривалого часу в Україні виявлялася недооцінка,

а інколи просто негативне ставлення до досвіду зарубіжних країн щодо

державного устрою та державного управління. Цей досвід не використо4

вувався з ідеологічних міркувань, у кращому випадку до нього ставилися

як до пізнавальної інформації. У незалежній України науковці звернули

особливу увагу на зарубіжний досвід державотворення, а саме І. Василен4

ко, В. Давиденко, О. Калитка, О. Кальян, М. Лазарєв, Н. Матюхіна, В. Пав4

ленко, В. Черепанов. Адже проблема раціоналізації державної служби та

кадрового забезпечення державного управління є дуже актуальною.

У 70–804і роки ХХ ст. у більшості західних країн було усвідомлено не4

обхідність реформування, корінної модернізації державної служби. Не4

обхідність приведення системи управління у відповідність до сучасних ви4

мог змусила політиків виробити програму реформування державної

служби з метою її корінної модернізації. В основу реформування держав4

ної служби в більшості країн покладено такі принципи:

1) демократизація державного управління і державної служби;

2) орієнтація на пересічного громадянина, який, будучи клієнтом дер4

жавних служб, виступає споживачем державних послуг;

3) орієнтація на кінцевий результат;

4) рентабельність управління;

5) простота управління.
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Уряди різних країн запроваджують нові ідеї державного менеджмен4

ту, що передбачають широке використання в державній службі методів

роботи, які застосовуються у приватному секторі. Серед таких методів

можна виділити наступні: методи стратегічного планування, бригадного

характеру роботи в процесі ухвалення рішення, оцінка якості виконання

службових обов’язків, зменшення кількості рівнів управління, встанов4

лення відповідності заробітку службовців від кількості, якості, складності

праці.

Важливо підкреслити, що незалежно від розбіжностей у підходах до

кадрового забезпечення державної служби стабільність і ефективність

державного апарату досягається шляхом збереження й удосконалювання

професійних кадрів, що мають значний досвід роботи в органах влади й

управління, їхній склад суттєво не змінюється в результаті парламентсь4

ких виборів чи інших змін у політичній ситуації. Такий порядок забезпе4

чує високий рівень професіоналізму державної служби.

Серед розвинених країн не вироблено єдиного стандарту визначення

приналежності працівника до державних службовців. У зв’язку з цим ус4

кладнюється аналіз кількісного та якісного складу державних службовців.

Зокрема, у США кількість федеральних службовців становить понад три

мільйони осіб. Разом зі службовцями штатів це 16 відсотків зайнятого на4

селення. Більша їхня частина — понад 90 відсотків — працює у виконав4

чих органах влади. У Великій Британії урядові службовці становлять

близько 6 відсотків усіх зайнятих, у Франції — 15 відсотків [1, с. 8]. Водно4

час у США, крім працівників державної влади та управління, до держав4

них службовців відносять працівників сфери комунального обслуговуван4

ня і пошти. У Франції до державних службовців відносять осіб, найнятих

на роботу на постійній основі державою, місцевими органами влади, а та4

кож деякими державними установами. Не вважаються державними

службовцями особи, що найняті за договором у державні установи, які ви4

конують завдання державної служби, але їхня діяльність регламен4

тується приватним правом (органи соціального забезпечення), а також

особи, найняті акціонерними товариствами, що належать до державного

сектора. Ці розбіжності пояснюються різним розумінням поняття «дер4

жавна служба», яке залежить від концепції державної служби в кожній

країні. Синонімами державної служби в різних країнах є поняття

«публічна служба» та «цивільна служба». Однак у США поняття

«цивільна служба» вужче, ніж поняття «державна служба». Воно охоплює

лише службовців державних установ. До нього не належать виборні поса4

ди, що пов’язані з юриспруденцією. Не входять до нього й армійські та

флотські посади, посади в поліції тощо.

У світі простежується тенденція щодо скорочення управлінського пер4

соналу та переведення окремих категорій службовців з державного до

приватного сектора. Відповідно відбувається зменшення кількості рівнів
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керівництва, спрощення управлінських структур, удосконалювання про4

цедур вироблення й прийняття рішень. Дані кроки спрямовані на

найбільш раціональне витрачання грошей платників податків, ці кошти

повинні витрачатися на дійсно необхідні людям програми і досягати при

цьому бажаних цілей. Якість діяльності державної служби за таких умов

оцінюється за кінцевим результатом, що призводить до підвищення рівня

організації державної служби.

Найбільш наочно принципи раціональної організації кадрового забез4

печення державного управління закріплені в законодавстві США. Серед

таких принципів виділяють наступні:

— добір і просування кадрів повинні здійснюватися з усіх прошарків

суспільства, винятково на основі здібностей, знань і умінь кандидатів, у

результаті чесної і відкритої конкуренції, що надає усім рівні можливості;

— повинно забезпечуватися рівне ставлення до всіх претендентів і

справедливе, безстороннє ставлення в процесі управління персоналом не4

залежно від політичних поглядів, раси, кольору шкіри, релігії, національ4

ного походження, статі, сімейного статусу, віку або інвалідності, з повагою

до конфіденційності особистого життя і конституційних прав громадян;

— рівна оплата за роботу рівної цінності в поєднанні із заохоченням і

визнанням відмінного виконання роботи, а також урахуванням національ4

ного і місцевого рівня оплати працівників приватного сектора, щоб забез4

печити стимули для ефективної роботи на державній службі;

— збереження успішно працюючих службовців, виправлення неякісної

роботи, звільнення тих, хто не може або не хоче поліпшувати свою роботу;

— службовці повинні бути захищені від переслідування за законне роз4

криття інформації про порушення законів, правил та інструкцій, а також

про погане управління, значне марнотратство державних коштів, зловжи4

вання владою або виникнення серйозної погрози суспільному благу й без4

пеці [2, с. 110].

Цивільна служба в США поділяється на конкурсну і виняткову. Назва

«конкурсна» означає, що всі призначення на цю службу здійснюються в

результаті добору на конкурсних іспитах. Понад 90 відсотків усіх держав4

них службовців проходять через конкурсну систему. Конкурс вважається

найбільш демократичною процедурою, що забезпечує дотримання прин4

ципу рівного доступу, а також найбільш ефективним способом добору,

оскільки дає змогу виділити найбільш здатних та придатних до державної

служби.

Незважаючи на позитивні риси, висловлюється критика процедури

конкурсного добору, при цьому зазначається як значна вартість таких

процедур, так і фактична перевага осіб, які мали можливість одержати

кращу підготовку. На нашу думку, суспільству набагато дорожче

обійдеться непрофесіоналізм державного службовця, тому варто ширше
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впроваджувати процедуру конкурсного добору на державні посади й в

Україні з відповідним удосконаленням й пристосуванням до наших умов.

Виняткова цивільна служба в США регламентується спеціальними

нормативними актами, на неї не поширюються норми загального Закону

про цивільну службу. До числа «виняткових» входять службовці Агентст4

ва національної безпеки, ЦРУ, ФБР, Держдепартаменту, представництв

США в міжнародних організаціях. У зв’язку з їхнім значенням, важливою

функцією щодо забезпечення інтересів і безпеки держави добір канди4

датів здійснюється на інших принципах, а їхнім службовцям гарантується

вища платня [3, с. 121].

Усі кандидати, що відповідають встановленим законом вимогам, мо4

жуть претендувати на посаду в американській державній службі. Зазви4

чай відбирається до п’яти осіб, що мають найвищу кваліфікацію, чиї кан4

дидатури передаються на розгляд спеціального посадовця, який і вино4

сить рішення, не допускаючи фаворитизму і дискримінації [4, с. 65].

Для більшості американських посадовців просування службовими схо4

дами здійснюється згідно з принципом системи заслуг — добору найкра4

щих кандидатів на підвищення в посаді на конкурсних іспитах, а також на

основі щорічної оцінки їхньої службової діяльності. У кожному відомстві

існує своя градація та критерії оцінок. Заохочується залучення до розроб4

ки критеріїв оцінки самих службовців. Оцінка роботи є підставою для ух4

валення рішення про підвищення, зниження, навчання, нагородження, за4

лишення на колишній посаді або зміщення державного службовця.

Керівник установи повинен повідомити службовцеві про критичні заува4

ження щодо нього й про річну оцінку його праці. Перш, ніж починати які4

небудь дії, пов’язані зі зниженням у посаді на підставі поганої роботи

службовця, його необхідно попередити в письмовій формі. Якщо після

пропозиції щодо зниження в посаді службовець протягом року продемон4

струє задовільну роботу, то така пропозиція буде відкликана.

У кожній установі державної служби США існує свій план просування

по службі. У випадку, якщо на визначену посаду недостатньо кандидатів

зі своєї установи, здійснюється відкритий конкурс.

Кваліфіковані стандарти для просування розробляються окремо кож4

ним відомством. У цих стандартах визначаються мінімальні вимоги для

успішного виконання відповідної роботи. На нашу думку, такий досвід де4

централізованого визначення стандартних вимог в окремих відомствах

доцільно впроваджувати й у вітчизняному державному апараті, виходячи

з його розгалуженості й великої кількості виконуваних функцій.

Законодавство США вимагає застосування дисциплінарних заходів

щодо тих керівників, які: дискримінують кого4небудь із претендентів; ви4

магають від претендентів не передбачених законом матеріалів, що не

містять оцінки виконаної ними роботи, їх здібностей, схильностей, загаль4

ної кваліфікації; використовують офіційну владу для примусу до політич4
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них дій; свідомо обманюють людину або перешкоджають її праву брати

участь у конкурсі для надходження на державну службу; справляють на

службовця вплив для того, щоб той відмовився від участі у конкурсі, з ме4

тою погіршити або поліпшити шанси одного з кандидатів; надають будь4

яку перевагу, що не передбачена законом, якому4небудь кандидатові на

посаду або службовцеві; призначають, просувають по службі родичів;

здійснюють або намагаються вчинити кадрові дії як покарання щодо тих

службовців, які скористалися своїм правом на апеляцію, відмовилися зай4

матися політичною діяльністю або законним способом розкрили порушен4

ня закону, правил і інструкцій, розтрати фондів, зловживання владою або

істотну небезпеку суспільному здоров’ю або безпеці; здійснюють або на4

магаються вчинити дії щодо персоналу, що є порушенням закону, правил

і інструкцій щодо принципів системи заслуг [5, с. 61].

В умовах європейської інтеграції накопичено цікавий досвід правового

регулювання і координації державних служб країн СНД, створення над4

національних органів, взаємодії службовців у межах загальноєвропейсь4

ких політичних інститутів різних держав.

Реформування державної служби в нашій країні багато в чому спрямо4

ване на досягнення тих самих цілей, що і модернізація державної служби

за кордоном: підвищення ефективності діяльності, раціональності в побу4

дові управлінських структур, простоти в управлінні, демократизації, до4

сягненні високих кінцевих результатів.

Запозичуючи елементи зарубіжної організації кадрового забезпечен4

ня, варто враховувати низку положень. По4перше, спочатку повинна бути

проведена розробка програми впровадження з урахуванням вітчизняної

специфіки. По4друге, повинно здійснюватися правове, фінансове й ор4

ганізаційне забезпечення здійснюваних новацій. По4третє, доцільно апро4

бувати різні моделі організації кадрової служби в якості експерименту,

поступово. Нарешті, варто розробити механізм контролю за ходом впрова4

дження і його результатами.
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Кагановская Т.Е. Сравнительный анализ зарубежного опыта кадрового
обеспечения государственного управления [на украинском языке]

Осуществлен сравнительный анализ разных научно4практических подхо4
дов к пониманию содержательности кадрового обеспечения государственного
управления в отдельных высокоразвитых странах мира. Сделан акцент на
принципах рациональной организации кадрового обеспечения государственно4
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го управления в США и необходимости реформирования государственной
службы в нашей стране. Освещен аналогичный опыт стран СНГ.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  зарубежный опыт, кадровое обеспечение, государственное
управление, государственная служба.

Tetiana Kaganovska. Comparative analysis of foreign experience of personnel
maintenance of state management [in Ukrainian]

In the article the comparative analysis of the different scientific and practical
approaches in the understanding of contentuality of personnel maintenance of
state management in some high4developed countries is provided. The emphasis is
made on the principles of rational organization of personnel maintenance of state
management in USA and the need of state service reforming in our country.
Analogous experience of the CIS countries is highlighted. 

KKeeyy  wwoorrddss:: foreign experience, personnel maintenance, state management,
state service.

ННееввллеевв  ВВллааддииссллаавв  ВВллааддииммииррооввиичч,,  
соискатель Белгородского государственного университета 

ППррааввооввааяя  ррееппррееззееннттаацциияя  ззааппаадднныыхх  

ии  ррооссссииййссккиихх  ииссттооккоовв  ккррееддииттнноойй  ккооооппееррааццииии

Невлев В.В. Правова репрезентація західних і російських витоків кредит7
ної кооперації [російською мовою]

Показано, що в умовах світової кризи кредитна споживча кооперація висту4
пає гарантом соціальної захищеності малозабезпеченого населення. Розгляда4
ються європейські та вітчизняні передумови правової бази сучасного коопера4
тивного кредитування. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: кредитна кооперація, правове регулювання, кооперативні
концепції, фінансова взаємодопомога. 

Исследование основных этапов становления и развития кредитной по4

требительской кооперации в России предполагает обращение к истокам

правового регулирования деятельности данного института. В связи с этим

представляется обоснованным изучение истории кредитной потребитель4

ской кооперации во второй половине XIX — начале XX в. Следует крити4

чески оценить воздействие западного кооперативного опыта на процесс

создания кредитных кооперативов в России, выявить специфику правово4

го статуса кредитного кооператива в юридической практике XIX в. Поми4

мо этого необходимо проанализировать терминологические подходы к

дефинициям «кредитная кооперация» и «кооперация» в рамках исследуе4

мого периода.

Слово «кооперация» ведет свое происхождение от латинского «cooper�

atio», что буквально означает «сотрудничество». Энциклопедический сло4

варь Брокгауза и Ефрона содержит трактовку кооперации как «всякого
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сотрудничества нескольких лиц для достижения какой4либо общей им це4

ли» [2, с. 156].

Еще в период зарождения кооперативного движения в рамках идеоло4

гического течения социалистов4утопистов Клода Анри Сен4Симона, Шар4

ля Фурье и Роберта Оуэна сформировалось представление о кооперации

как о форме ведения хозяйственной деятельности, обладающей потенци4

алом изменения социально4экономической формации общества. Только

кооперация могла, по их мнению, превратить труд в естественную потреб4

ность и удовольствие, объединить науку и производство, нивелировать

социальные диспропорции. Отождествление кооперации с практическим

воплощением в хозяйственной деятельности людей принципа взаимопо4

мощи и общественного взаимодействия прослеживалось в трудах Г. Спен4

сера, О. Конта, П. Кропоткина и других [8, с. 24–25; 4, с. 17–22; 7, с. 42].

Российский теоретик кооперации В.С. Садовский в 704х годах XIX в.

предложил определять кооперацию как объединение производительных

сил, предполагающее возникновение новых форм хозяйствования, в рам4

ках которых возможно воспитание навыков самоуправления, свободное

выражение мнений, достижение компромисса [3, с. 184–186]. Большой

вклад в изучение теоретических основ кооперации внес российский уче4

ный М.И. Туган4Барановский, отмечавший: «Кооператив есть такое хо4

зяйственное предприятие нескольких, добровольно соединившихся лиц,

которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затра4

ченный капитал, но увеличение благодаря общему ведению хозяйства

трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на

их потребительские нужды» [9, с. 94].

Анализ различных подходов к дефиниции «кооперация» позволяет ут4

верждать, что в теории кооперации с момента ее зарождения сформиро4

вались два основных подхода: институциональный и функциональный.

Согласно институциональному кооперация — это объединение коопера4

тивов для совместного ведения хозяйственной и общественной деятельно4

сти. В соответствии с функциональным кооперация — это прежде всего

совместное ведение какой4либо деятельности в целях достижения общей

цели. 

Словарь Брокгауза и Ефрона выделяет отдельный вид кооперации —

кредитную кооперацию, существующую в виде двух основных форм: об4

ществ взаимного кредита и ссудосберегательных товариществ. Последние

представляют собой «союзы нуждающихся в мелком кредите малосостоя4

тельных лиц, образовываемые с целью составить, посредством постепен4

ных мелких взносов, более или менее значительный паевой капитал, для

выдачи из него ссуд отдельным членам, и дать возможность последним за4

нимать, под круговой ответственностью у посторонних лиц необходимый

им для ведения хозяйства или промысла деньги на более выгодных усло4

виях, чем это было бы доступно каждому из них в отдельности» [2, с. 156].
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Таким образом, кредитная кооперация рассматривалась как вид коопе4

рации, объединяющей сельских и городских мелких товаропроизводите4

лей, рабочих и служащих в целях создания общего денежного фонда для

удовлетворения потребностей в мелком кредите. Воззрения на природу

кооперации советской эпохи и более позднего периода будут рассмотрены

в следующих публикациях. 

Теоретические основы кооперации, а соответственно и кредитной коо4

перации, в частности, были сформулированы западными идеологами.

И здесь следует четко провести дифференциацию основных кооператив4

ных доктрин. Социалистическая концепция, основными представителями

которой были Оуэн, Фурье, Бюше, базировалась на идее преобразования

капиталистического общества в социалистическое. Для чего Оуэн, напри4

мер, предлагал создавать «земледельческие и мануфактурные поселения

единства и взаимной кооперации» [5, с. 14]. Являясь в свое время руково4

дителем крупного предприятия, Оуэн пытался изменить моральные осно4

вы бытия рабочих, а неудачи в данном направлении привели его к заклю4

чению, что нравственная трансформация возможна лишь в условиях сме4

ны социальной среды. Для чего он переехал в Америку и на приобретен4

ном в штате Индиана земельном участке организовал колонию «Новая

гармония». И хотя Оуэн называл кооперативными обществами созданные

им коммунистические общины, имеющие мало общего с кооперативами в

их современном понимании, нельзя отрицать вклад этого деятеля в созда4

ние основ кооперативной идеологии.

Ш. Фурье считал, что сельские кооперативы могут аккумулировать

функции закупки, сбыта и кредитования, тем самым обеспечивая полный

цикл хозяйственного оборота производственного комплекса. В соответст4

вие с его концепцией, община, или, как он ее называл, фаланга, должна

быть симбиозом коммуны и акционерного общества, первоначальный ка4

питал которой создается за счет взносов ее членов. Доходы предполага4

лось распределять в соответствии с трудовым участием, навыками и вло4

женными средствами. Благодаря такой системе перераспределения все

члены фаланги, в том числе неимущие, могли со временем стать собствен4

никами. Высокий социальный идеал, к которому стремился Фурье, пред4

полагал планомерное превращение бедных в класс мелких собственников,

а богатых «приближал» к труду, что должно было нивелировать классо4

вую напряженность.

Развивая идеи Фурье, теоретик христианского социализма Филипп

Бюше предлагал создавать «производительные ассоциации» для совмест4

ного и за общий счет производства продукции, а также ее последующей

продажи. Подобные ассоциации должны были вытеснить капиталистиче4

ские предприятия с рынка. Таким образом, развитие кооперации, и в ча4

стности кредитной, по мнению идеологов социалистической концепции,
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могло способствовать разрешению общественных проблем, сглаживанию

политических противоречий.

Доктрина поддержки (религиозно4благотворительная), видными пред4

ставителями которой можно считать Вильгельма Райффейзена и Виктора

Хубера, основывалась на приоритете оказания помощи нуждающимся

при осуществлении хозяйственной деятельности. Так, Райффейзен стал

основателем сначала Фламмерфельдского общества помощи нуждаю4

щимся сельским хозяевам, затем Геддерсдорфского благотворительного

общества, которые являлись по своей правовой природе наполовину коо4

перативными, наполовину благотворительными. Но благие начинания, на4

правленные на помощь освободившимся из тюрьмы, беспризорным детям

и иным нуждающимся, привели к огромных долгам организованных под

руководством Райффейзена обществ. Это заставило Райффейзена со4

здать кредитный кооператив особого рода, деятельность которого соотно4

силась с евангельскими заповедями. Поэтому он настаивал на том, что

капитал кредитного товарищества должен всегда оставаться неделимой

собственностью самого товарищества, а при его возрастании сверх опре4

деленного предела излишек должен направляться на цели благотвори4

тельности. Следует отметить, что источником образования первоначаль4

ного капитала подобных товариществ были в первую очередь пожертво4

вания и ссуды богатых членов общины.

Товарищества райффейзенского типа отрицали паевой капитал, хотя в

уставе первого Геддерсдорфского товарищества был предусмотрен пае4

вой капитал, на который начислялись дивиденды. Сам Райффейзен был

категорическим противником паевой системы и впоследствии, когда изме4

нения в германском законодательстве обязали все кредитные кооперати4

вы иметь паевой капитал, исполнял требования закона номинально, введя

символическую сумму пая. Такое положение было вполне оправдано, учи4

тывая субъектный состав потенциальных членов кредитных кооперати4

вов. Для малообеспеченного сельского населения Германии внесение

сколько4нибудь значительной суммы было весьма затруднительным. 

Таким образом, 25 апреля 1869 г. считается днем образования первого

кредитного кооператива, когда Геддерсдорфское благотворительное об4

щество ранее было преобразовано в кредитное товарищество. Деятель4

ность данного кооператива базировалась на беспаевых началах и выража4

лась в выдаче ссуд членам кооператива за соответствующий процент, а

первоначальный капитал кредитного товарищества формировался не за

счет паевых взносов членов, а благодаря внешним заимствованиям [1,

с. 17]. 

Гарантом возврата кредита выступало личное доверие, основанное на

нравственных качествах должника. Выдача ссуд становилась возможной

лишь при условии личного знакомства с заемщиком, проживающим в той

же местности, что и участники кредитного товарищества. Все же, как
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справедливо замечал М.И. Туган4Барановский, для Райффейзена кредит4

ные кооперативы были скорее орудием «преобразования всего современ4

ного общественного строя на началах братской любви и христианской мо4

рали» [9, с. 244].

Третье идеологическое течение, условно обозначаемое нами как на4

правление экономической эффективности кооперации, разработал Гер4

ман Шульце4Делич. Не отрицая социальных аспектов кооперации, он от4

давал приоритет конечным результатам работы, то есть экономической

выгоде деятельности. Первые кредитные кооперативы Германии возник4

ли из4за отсутствия у производственных товариществ наличных денег на

приобретение сырья, что обусловило потребность в кредите. Ссудосбере4

гательные товарищества Шульце4Делича были созданы, в отличие от

кредитных кооперативов райффейзенского типа, для обслуживания ин4

тересов городского населения: мелкой буржуазии, торговцев и ремеслен4

ников. Шульце4Делич считал, что кредитная кооперация не должна но4

сить классовый характер, консолидируя интересы различных социаль4

ных слоев на основе частной собственности и свободы предприниматель4

ской деятельности. 

Интересно, что организационно4правовой статус ссудосберегательных

обществ вызывал дискуссии у некоторых исследователей, в частности

В.А. Косинского, М.А. Туган4Барановского [6, с. 18; 9. с. 360] и др. Ими отме4

чался дуализм ссудосберегательных товариществ, проявлявшийся в су4

ществовании двух взаимоисключающих тенденций — необходимости

предоставления своим членам наиболее дешевого кредита и потребности

обеспечить своим пайщикам максимально больший дивиденд на паевой

капитал. Райффейзен, критикуя организации кооперативного кредитова4

ния Шульце4Делича, упрекал последнего в отходе от кооперативных идей

в угоду капиталистическим целям.

Таким образом, созданные Шульце4Деличем ссудосберегательные то4

варищества были более близки к капиталистическим предприятиям. Об

этом свидетельствует и то, что на паевой капитал ссудосберегательных

товариществ Шульце4Делича начислялись дивиденды пропорционально

величине чистого дохода товарищества, а не пропорционально количеству

полученных услуг в виде кредитов. Участники товариществ, функциони4

рующих согласно модели Шульце4Делича, несли неограниченную соли4

дарную ответственность всем своим имуществом. За счет чего и обеспечи4

валось предоставление кредитов.

Кооперация в современном понимании данного социального явления

была создана искусственным путем. Если капиталистическая форма хо4

зяйствования возникла в результате естественного хода истории, то коо4

перация — «в результате влияния на капиталистическое общество социа4

листического идеала» [9, с. 46]. 
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Попытки теоретического обоснования социалистических идей Оуэна,

Симона и Фурье в России предпринимались Н. Г. Чернышевским, считав4

шим, что на базе земельных общин возможно создание производственных

товариществ, А.И. Герценом, рассматривавшим общины в качестве потен4

циального объекта воплощения коммунистических принципов, и М.В. Пе4

трашевским, воспринимавшим кооперацию как коллективную форму ор4

ганизации потребления и производства, основанную на принципах про4

порционального распределения благ соответственно вложенным усилиям

и капиталам. Н.Г. Чернышевский в ряде своих работ [10] обосновывал

мысль о том, что успешное развитие сельского хозяйства в России воз4

можно лишь в условиях обеспечения доходности вложенных капиталов в

аграрный сектор, а это, по его мнению, было возможно при расширении

рынков сбыта и увеличении численности населения. Ведь мелкое кресть4

янское хозяйство не способно конкурировать с крупными производителя4

ми, в силу чего необходимо развивать готовую коллективную форму веде4

ния хозяйства — общинное землепользование. Чернышевский считал, что

община как первобытная форма земельных отношений с помощью ряда

улучшений способна трансформироваться в идеальную высокоразвитую

форму ведения сельского хозяйства. Мыслитель предлагал государству

произвести финансовую поддержку организации промышленно4земле4

дельческих товариществ с помощью выдачи ссуд под проценты. Также го4

сударство должно было помочь квалифицированными кадрами, способ4

ными возглавить процесс создания ассоциаций на новых началах. Оплата

труда членов товариществ, по мнению Н.Г. Чернышевского, должна была

производится по средним расценкам исходя из уровня трудового участия:

«Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с

соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетво4

рение известной надобности без вреда для других надобностей, менее или

более настоятельных» [11, с. 30]. Особо подчеркивались мыслителем прин4

ципы свободы, пронизывающие все аспекты деятельности товариществ:

свобода вступления и выхода из товарищества, свобода выбора профес4

сии, образа жизни, места жительства.

Подобные идеи последовательно отстаивал М.В. Петрашевский, связы4

вавший с перспективой возникновения производственно4потребитель4

ских ассоциаций надежды на социально4экономическое возрождение рос4

сийского общества. Кооперативные формы (М.В. Петрашевский употреб4

лял термин «ассоциации») могли стать такой организацией производства

и потребления, в которой действовал бы принцип пропорциональности

распределения согласно вложенному капиталу, труду и таланту.

Анализируя условия возникновения первых кооперативных организа4

ций в России, следует отметить, что истории российской государственно4

сти уже были известны отдельные формы примитивной кооперации, или

предкооперации. Типичной формой общественного объединения, направ4
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ленного на взаимопомощь и взаимодействие, является крестьянская об4

щина, выполнявшая административно4хозяйственные, фискальные, со4

циальные, воспитательные функции. Помимо общин, с древних времен на

Руси практиковались артельные формы хозяйствования, представляв4

шие собой союзы нескольких лиц, объединявших трудовые усилия (воз4

можно и капиталы) для совместного занятия какими4либо работами (про4

мыслами). 

Особый интерес в процессе изучения кредитной потребительской коо4

перации представляют существовавшие веками институты складчины и

взаимопомощи. Первый представлял собой объединение взносов в денеж4

ной или натуральной форме (продукции, работ) и применялся при покуп4

ке потребительских товаров, организации хозяйственной деятельности и

праздников. Взаимопомощь как добровольное оказание помощи друг дру4

гу лицами, находящимися в одинаковых условиях жизнедеятельности,

присутствовала в традициях крестьянской общины. Например, когда

«всем миром» организовывалось строительство дома, сооружение плоти4

ны, рытье колодца, обработка земли, уборка урожая. 

Совокупность вышеуказанных факторов обусловила органичное вхож4

дение кредитной потребительской кооперации в жизнь российского крес4

тьянства. Интенсификация товарно4денежных отношений, постепенное

вытеснение замкнутого натурального хозяйства новыми формами хозяй4

ствования, базирующимися на большей дифференциации труда, — все

это требовало привлечения денежных средств. Эффективность сельского

хозяйства большинства регионов Российской империи по сравнению с за4

падными государствами была существенно ниже вследствие плохой тех4

нической оснащенности хозяйств. Да и общинная форма землевладения

не способствовала поиску путей повышения эффективности земледелия.

В таких условиях только доступный кредит мог помочь облегчить участь

крестьян: с его помощью можно было заплатить налоги, приобрести зем4

лю, посевной материал, орудия обработки.
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Невлев В.В. Правовая репрезентация западных и российских истоков кре7
дитной кооперации [на русском языке]

Показано, что в условиях мирового кризиса кредитная потребительская ко4
операция выступает гарантом социальной защищенности малообеспеченного
населения. Рассматриваются европейские и отечественные предпосылки пра4
вовой базы современного кооперативного кредитования.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кредитная кооперация, правовое регулирование, коопера4
тивные концепции, финансовая взаимопомощь.

Vladislav Nevlev. Legal representation of Western and Russian backgrounds
of credit cooperation [in Russian]

The world crisis has caused socio4economic and legal instability. Under these
conditions credit consumer cooperation stands surety for social safety of low4
income groups. The European and Russian backgrounds of modern cooperative
crediting legal foundations are considered here.

KKeeyy  wwoorrddss:: credit cooperation, legal regulation, cooperative conceptions, mutu4
al financial aid.

ММууззииккаа��ССттееффааннччуукк  ООккссааннаа  ААннааттооллііїїввннаа,,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права 
Хмельницького університету управління та права

ББююдджжееттннаа  ддііяяллььннііссттьь  ооррггаанніівв  ппууббллііччннооїї  ввллааддии::  

ппооєєддннаанннняя  ннооррмм  ввііттччииззнняяннооггоо  ттаа  ммііжжннааррооддннооггоо  ппрраавваа

Досліджуються питання форм бюджетної діяльності органів публічної вла4
ди. Аналізуються вітчизняні та міжнародні правові форми бюджетної діяль4
ності.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: бюджет, бюджетна діяльність, правові форми.

Застосування тих чи тих форм бюджетної діяльності не є довільним, а

повністю визначається змістом і характером тих суспільних відносин, які

вони регулюють. Форми бюджетної діяльності пов’язані з різноманітними

актами, практикою їх прийняття (видання) та застосування. Актуальність

цього питання не викликає заперечень з огляду на постійні зміни у фінан4

совому та бюджетному законодавстві. Питанням форм бюджетної діяль4

ності присвячені праці таких учених, як Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко,

П.С. Пацурківський, В.Д. Чернадчук, О.О. Семчик, Ю.О. Крохіна, М.В. Ка4

расьова, Н.О. Повєткіна, Ю.Л. Смірнікова, Е.Д. Соколова, М.Р. Мурзабеков,

Т.Г. Лук’янова, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, С.О. Ніщимна та ін. 

Практика свідчить, що у бюджетній діяльності, як і в публічній фінан4

совій діяльності в цілому, застосовується велика кількість форм, які

поділяються на дві групи: правові та неправові [1, с. 18–19; 2, с. 191; 3, с. 39].

Із найбільш поширених неправових форм слід назвати: роз’яснення
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фінансового законодавства населенню, проведення засідань комітетів або

комісій представницьких органів влади з бюджетно4фінансових питань,

різноманітні наради в апараті фінансових органів тощо. Спільною рисою

для всіх цих форм є те, що вони не мають юридичного значення, а лише

створюють передумови для здійснення правових форм фінансової діяль4

ності, в яких виявляється державно владний характер дій органів влади у

галузі фінансів. Правові форми виявляються в установленні, зміні, припи4

ненні чи застосуванні норм права. У теорії права правові форми розуміють

як однорідне за своїми зовнішніми ознаками (характером та юридичними

наслідками) функціонування органів держави з управління суспільством

шляхом видання правових актів [4, с. 64]. 

«Тільки правова форма є дійсною формою діяльності держави,

оскільки в ній реалізується необхідний зміст цієї діяльності, на відміну від

таких дій держави, в яких панує випадковість, непередбачуваність, одним

словом, беззаконня та свавілля її бюрократичного апарату… Правова

форма організує, упорядковує увесь різноманітний зміст діяльності апа4

рату, виступає як закон, що визначає спосіб функціонування держави, як

принцип здійснення державним апаратом публічної влади, який в юри4

дичній науці називають законністю» [5, с. 6].

Щодо класифікації правових форм бюджетної діяльності, то тут існує

декілька підходів. Спираючись на класифікацію фінансово4правових

актів, запропоновану П.С. Пацурківським [2, с.193, 205], ми виділяємо такі

групи правових форм бюджетної діяльності: 

1) загальнонормативні фінансово4правові акти, які містять загальні

правила поведінки учасників бюджетної діяльності, встановлюють, на4

приклад, порядок формування бюджетів, порядок використання коштів

бюджетів, контроль за цими процесами (ці норми містяться, наприклад, у

БК України);

2) індивідуальні фінансово4правові акти, як правило, є похідними від

нормативних фінансово4правових актів; саме в них знаходять певну кон4

кретизацію останні. Ці акти адресовані обмеженому (чітко визначеному)

колу осіб — учасникам бюджетної діяльності (наприклад, бюджетні

інструкції). Так, відповідно до ст. 34 БК України для підготовки пропо4

зицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів Ук4

раїни розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів

інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Інструкції щодо підготов4

ки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові

та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бю4

джетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів;

3) реалізаційні фінансово4правові акти, які є похідними від двох попе4

редніх груп актів. Вони спрямовані на реалізацію насамперед матеріаль4

них бюджетно4правових норм. Як приклад можна навести щорічні закони

про державний бюджет і рішення про місцеві бюджети.
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4) планові фінансові акти (фінансово4планові акти), тобто акти, що

приймаються у процесі бюджетної діяльності органів публічної влади й

містять конкретні завдання в галузі бюджету та пов’язаних із ним

фінансів на певний період. Тобто це плани щодо акумулювання, розподілу,

перерозподілу та використання бюджетних коштів. Хоча у переліку прин4

ципів побудови бюджетної системи України (ст. 7) зазначений принцип не

названо (його нема і в статтях, безпосередньо присвячених бюджетному

процесу), на практиці він застосовується досить широко. Йдеться про бю4

джетне планування, яке є своєрідним комплексом різноманітних заходів,

переважно організаційно4технічного характеру, з питання визначення до4

ходів і видатків бюджетів на стадіях бюджетного процесу, які передбачені

в ст. 19 БК України [6, с. 85–87; 7, с. 361–362].

Поза межами даного переліку форм бюджетної діяльності органів

публічної влади опинилися норми міжнародного характеру. Звичайно,

внутрішні бюджетні відносини регулюються нормами національного зако4

нодавства. Проте це не означає, що міжнародні акти не входять до систе4

ми бюджетного законодавства. Значення таких актів можна проілюстру4

вати на прикладі фінансової основи місцевого самоврядування.

Оскільки без власних фінансових і бюджетних ресурсів органи

публічної влади, зокрема органи місцевого самоврядування, не можуть

виконувати свої функції, тому питанням фінансування місцевих програм,

формування та виконання місцевих бюджетів приділяється значна увага

в законодавстві окремо взятої країни. Окрім цього, важливе значення ма4

ють акти міжнародного характеру (хартії, декларації, пакти, договори то4

що). Так, згідно зі ст. 8 Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування

1985 р., прийнятої Всесвітньою Асоціацією місцевого самоврядування

спільно з Інтернаціональним союзом місцевої влади, органи місцевої вла4

ди повинні мати право на відповідні фінансові ресурси, які мають бути

відокремлені від коштів інших рівнів управління, та вільно розпоряджа4

тися грошовими надходженнями в межах своїх повноважень. Розподіл

коштів між цими органами влади має в розумних пропорціях відповідати

тим завданням, які виконуються ними. Належна частина фінансових

коштів має надходити від місцевих податків, платежів і внесків, рівень

яких зазначені органи встановлюють самостійно.

Подібні положення містяться і в ст. 9 «Фінансові ресурси органів місце4

вого самоврядування» Європейської Хартії про місцеве самоврядування

від 15 жовтня 1985 р. Взагалі положення зазначених хартій можна розгля4

дати як загальні принципи, що мають визначати фінансову, податкову,

економічну політику сучасної демократичної країни щодо місцевих ор4

ганів влади. 

Чимале значення у нормативно4правовому регулюванні фінансово4

економічної основи місцевого самоврядування мають Європейська Хартія

міст і Європейська декларація прав міст 1992 р., які розвивають та допов4
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нюють положення наведених вище актів. Зазначається, зокрема, що

місцеві органи влади зобов’язані забезпечувати економічний розвиток

своїх регіонів; економічний і соціальний розвиток взаємопов’язані; в еко4

номічному та соціальному плані місто є частиною свого регіону; економічне

зростання та розвиток залежать від інфраструктури, достатньої для ор4

ганізації, підтримки і розвитку такого зростання.

Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД

1993 р. визначає, що органи місцевого самоврядування мають право на ма4

теріально4фінансові ресурси, що відповідають їх повноваженням, а також

достатні, щоб забезпечувати державні соціальні стандарти для населення.

Встановлюється також право представницького органу місцевого само4

врядування самостійно приймати місцевий бюджет і передбачена не4

обхідність фінансового вирівнювання. 

Серед актів європейського права щодо місцевого самоврядування та4

кож варто зазначити такі: Європейська рамкова конвенція про транскор4

донне співробітництво між територіальними громадами або владами від 21

травня 1980 р.; Додатковий протокол до Європейської рамкової конвенції

про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або

владами від 9 листопада 1995 р.; Конвенція про участь іноземців у

суспільному житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 р.; Європейська

Хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті від 14 бе4

резня 1992 р.; Хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку» (Оль4

борзька хартія) від 27 травня 1994 р., схвалена учасниками Європейської

Конференції зі сталого розвитку великих і малих міст Європи, що прохо4

дила в Ольборзі (Данія) у травні 1994 р.

У вітчизняній науці фінансового права найчастіше досліджуються саме

названі акти. Проте міжнародно4правові акти ними, звичайно, не обмежу4

ються. Наприклад, при висвітлені питань матеріально4фінансової основи

місцевого самоврядування С.Е. Острович звертається до актів Хабітат

(Центру ООН по населених пунктах), який координує діяльність у галузі

сталого розвитку населених пунктів, та ґрунтовно досліджує конференції

Хабітат І (1976 р. в Канаді, м. Ванкувер), Хабітат ІІ (1996 р., Туреччина, м.

Стамбул), Хабітат ІІІ (1996 р., в Канаді, м. Ванкувер), де значна увага

приділялася питанням фінансування, зокрема, житла за рахунок коштів,

що надходять з різних джерел [8, с. 8].

В унітарних країнах бюджетно4правові норми, які походять з актів ор4

ганів місцевого самоврядування, не можуть повністю регламентувати

внутрішню структуру бюджетної діяльності цих органів, їх бюджетну

компетенцію, оскільки ці питання значною мірою регулюються на рівні за4

кону. Для федеративних країн (особливо великих держав — РФ і США)

таке переважно децентралізоване регулювання в цій галузі є виправда4

ним.



ППооррііввнняяллььннее  ааддммііннііссттррааттииввннее  іі  ффііннааннссооввее  ппррааввоо

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

220066

Акти, які приймаються органами місцевого самоврядування, утворю4

ють первинний рівень нормативно4правового регулювання бюджетних

відносин місцевого рівня [4, с. 316]. На нашу думку, ці акти в унітарних

державах становлять третій рівень (перший — конституція, другий —

спеціальний закон), а у федеративних — четвертий рівень (перший —

конституція, другий — спеціальний закон, третій — законодавство

суб’єктів федерації). Ці акти становлять, якщо можна так висловитися,

найбільш простий і найбільш наближений до місцевого самоврядування

рівень правового регулювання відповідних відносин.

Акти органів місцевого самоврядування в галузі бюджету (бюджетно4

правові акти) мають особливості, які притаманні й іншим актам цих ор4

ганів. Так, зазначені акти (як і будь4які інші нормативно4правові акти) ма4

ють підзаконний характер, їх положення не можуть суперечити нормам

Конституції та законів України, а також міжнародно4правових актів, до4

говорів, ратифікованих Верховною Радою України. Дія бюджетно4право4

вих актів місцевого значення у просторі, звичайно ж, має межі, тобто їх дія

поширюється лише на певну територію. Дія бюджетно4правових актів

місцевого значення за колом осіб обмежується: фізичними особами, які

проживають чи перебувають (постійно або тимчасово) на території діяль4

ності відповідного органу місцевого самоврядування; юридичними особа4

ми, які розташовані, зареєстровані, здійснюють свою діяльність у межах

зазначеної території. Такі акти не потребують затвердження з боку ор4

ганів державної влади, і при цьому зберігається можливість оскарження

цих актів, зокрема у порядку адміністративного судочинства.

Зазначимо, що подібні ознаки бюджетно4правових актів сформулюва4

ла Ю.О. Крохіна [4, с. 318–319]. Ми, у свою чергу, лише внесли деякі свої

корективи відповідно до положень вітчизняного законодавства.

На жаль, далеко не всі документи, що стосуються бюджетної діяльності

й не мають грифу «для службового користування», публікуються в

місцевій пресі. Проте це не слід вважати прямим порушенням принципу

гласності в бюджетному праві, як стверджує, наприклад, Ю.О. Крохіна [4,

с. 319]. По4перше, є бази нормативно4правових документів, де можна

знайти відповідні документи. По4друге, багато місцевих рад і місцевих

державних адміністрацій мають в Інтернеті власні офіційні сайти, де та4

кож розміщена їх нормативно4правова база. Друкувати в засобах масової

інформації всі ці документи фінансово недоцільно та економічно необґрун4

товано. А громадськість має вільний доступ до них в електронній формі.

Як зазначає Ю.О. Крохіна, правова форма бюджетної діяльності є ре4

зультатом впровадження в життя функціональної взаємодії держави і

права. Бюджетна діяльність має чітко визначене функціональне спряму4

вання й опосередковує лише спеціальні функціональні завдання правово4

го характеру, вирішення яких супроводжується правовими чи ор4

ганізаційно4правовими наслідками [4, с. 64]. Форми бюджетної діяльності
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пов’язані з нормотворчістю органів публічної влади. Важко погодитися із

твердженням Ю.О. Крохіної, яка вважає, що нормотворчість, наприклад

органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, належить саме до

правової форми бюджетної діяльності цих органів і здійснюється шляхом

створення, зміни, призупинення чи скасування бюджетно4правових норм

у межах компетенції вказаних суб’єктів [4, с. 315]. Адже правові форми

створюються в результаті нормотворчості.

Формою реалізації бюджетної діяльності є спеціальна правотворчість

(тобто діяльність спеціально уповноважених на те органів публічної влади

щодо розробки, прийняття (затвердження, зміни та скасування норматив4

но4правових актів, які регулюють відносини у галузі бюджету). У фінан4

совій правотворчості суб’єктів федеративних країн, наприклад Російської

Федерації, зберігається тенденція до прийняття надмірної кількості

фінансово4правових норм, які дублюють федеральні норми [9, с. 83]. Для

України таке дублювання не характерне, оскільки для органів місцевого

самоврядування нема потреби дублювати положення законів, прийнятих

Верховною Радою України. У РФ ж суб’єкти федерації приймають зако4

ни, які діють на території відповідного суб’єкта. Звичайно, ці акти ґрунту4

ються на положеннях федерального законодавства, і в них часто перепи4

суються ці положення.

У федеративних державах, зокрема в РФ, на регіональному рівні

суб’єкти федерації приймають окремі закони, присвячені регулюванню

бюджетного процесу, чим відповідно створюються й певні особливості бю4

джетного процесу на місцевому рівні.

Отже, вітчизняні та міжнародні форми бюджетної діяльності органів

публічної влади стосуються здебільшого діяльності органів місцевого са4

моврядування. Відмінність цих форм полягає у тому, то застосування

інших не завжди має обов’язковий характер, інколи вони мають лише ре4

комендаційне призначення. Вітчизняні ж форми є обов’язковими для за4

стосування на території України.
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Музыка7Стефанчук О.А. Бюджетная деятельность органов публичной
власти: сочетание норм отечественного и межнародного права

В статье исследуются вопросы форм бюджетной деятельности органов пуб4
личной власти. Анализируются отечественные и международные правовые
формы бюджетной деятельности. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: бюджет, бюджетная деятельность, правовые формы.

Oksana Muzyka7Stefanchuk. Domestic and international legal norms in the
budgetary activity of public power bodies [in Ukrainian]

The questions of forms of budgetary activity of bodies of public power are
probed in the article. Analysed Ukrainian and international legal forms of budget4
ary activity. 

KKeeyy  wwoorrddss:: budget, budgetary activity, legal forms.

ББііллиикк  ІІггоорр  ААннааттооллііййооввиичч,,  
аспірант відділу проблем аграрного, земельного 
та екологічного права Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України

ЗЗаассттооссуувваанннняя  ееккооллооггоо��ццииввііллььнниихх  ссааннккцціійй  

яякк  ффооррммаа  ддееккррииммііннааллііззааццііїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  

ззаа  ееккооллооггііччнніі  ппррааввооппоорруушшеенннняя  уу  ВВееллииккооббррииттааннііїї

Аналізується законодавство Великобританії у сфері охорони навколишньо4
го середовища щодо застосування цивільно4правових санкцій за екологічні пра4
вопорушення. Особливу увагу приділено тенденціям переходу від кримінальної
відповідальності за екологічні правопорушення до цивільної.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: екологічне правопорушення, цивільна відповідальність,
кримінальна відповідальність.

Однією з історичних ознак XXI сторіччя неодмінно стане дефіцит при4

родних ресурсів, що, в свою чергу, призведе до збільшення чисельності

екологічних правопорушень. В зарубіжних країнах протиправні діяння в

сфері охорони навколишнього середовища стали доволі небезпечною за4

грозою. Як констатують наші зарубіжні колеги, з’являється такий новий

вид протиправної діяльності, як незаконна торгівля тваринами, рослина4

ми та продуктами тваринництва. Незаконна торгівля тваринами вже на4

була характеру організованої злочинності [1].
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Нині градація екологічних правопорушень здійснюється за критерієм

розміру отриманої правопорушниками фінансової вигоди. Екологічні пра4

вопорушення поділяються на правопорушення, пов’язані з веденням гос4

подарської діяльності, тобто нівелювання екологічних вимог заради влас4

ного збагачення, та екологічні правопорушення, при яких правопорушник

не отримує економічного зиску. До другої категорії відносять в основному

правопорушення, які вчиняють громадяни.

Такий поділ може бути корисним при обґрунтуванні санкцій за певні

види правопорушень. У Великобританії основним видом відповідальності

за екологічні правопорушення продовжує залишається кримінальна

відповідальність. Однак її застосування виявляється доволі проблемним.

У Великобританії суддя має справу з екологічними злочинами в середнь4

ому раз на сім років, що робить процес для нього постійно новим та вима4

гає додаткового вивчення законодавства [1]. Іншою проблемою інституту

кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення є складність

самого процесу. Збирання доказів та доведення вини в кримінальному

процесі є складним та потребує особливої уважності. Як наслідок, це при4

водить до зменшення кількості випадків притягнення правопорушників до

кримінальної відповідальності. Нині піднімається питання дек4

риміналізації певних екологічних правопорушень або застосування аль4

тернативних видів відповідальності за такі протиправні діяння.

Для прикладу: в США за статистичними даними Environmental and

Natural Resources Division у 1997 р. близько 97% екологічних правопору4

шень були кваліфіковані як цивільні та адміністративні правопорушення і

лише 3% як злочини. У Великобританії за статистичними даними особа

правопорушника була встановлена лише в 23% випадків [2, 176]. Саме це і

стало причиною реформування інституту відповідальності за екологічні

правопорушення у Великобританії.

На відміну від цивільно4правової відповідальності у Великобританії, в

США цивільна відповідальність має значно ширший характер. У США од4

ним із видів цивільних санкцій є накладання на правопорушника штрафу.

Окрім цього, правопорушника можуть позбавити права займатися певним

видом діяльності, відібрати ліцензію чи дозвіл. Такий вид санкції може

стати катастрофічним для компаній на відміну від кримінальної

відповідальності конкретних осіб, які завжди можуть бути замінені інши4

ми.

Останнім часом у Великобританії відбулися зміни в політиці держави в

сфері охорони навколишнього середовища. Наслідком таких змін можна

вважати збільшення значення цивільно4правової відповідальності за еко4

логічні правопорушення. Раніше основним видом відповідальності за еко4

логічні правопорушення була кримінальна відповідальність, однак вона не

виправдала себе з ряду причин. По4перше, даний вид відповідальності не4

можливо застосувати без дотримання певної процедури. По4друге,
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кримінальний процес виявляться доволі дорогим «задоволенням» для дер4

жави. В результаті притягнення особи до кримінальної відповідальності

витрати держави на проведення розслідування, здійснення судочинства

та пенітенціарні заходи можуть бути значно більші, ніж заподіяна шкода.

В 2008 р. у Великобританії був прийнятий Regulatory Enforcement and

Sanctions Act [3], основним завданням якого була декриміналізація певних

протиправних діянь та розширення застосування цивільно4правової

відповідальності. Протягом певного часу відповідний акт не мав свого за4

стосування в сфері охорони навколишнього середовища.

Лише в 2010 р. було прийнято The Environmental Civil Sanctions

(England) Order 2010 (ECS Order), в якому було врегульовано процедуру

застосування до порушників екологічного законодавства цивільно4право4

вих санкцій.

Відповідно до пункту 2 частини 1 ECS Order було визначено, що орга4

нами, компетентними притягати певних осіб до цивільно4правової

відповідальності за екологічні правопорушення, є The Environment

Agency та Natural England [4].

ECS Order дає можливість відповідним органам застосовувати наступні

види цивільно4правових санкцій.

1. Фіксований штраф — це найлегша із санкцій, яка може бути застосо4

вана до правопорушника (100 фунтів стерлінгів для фізичних осіб та

300 — для юридичних осіб). Пунктом «с» частини 2 статті 8 Графіка 1 ECS

Order передбачено право правопорушника на оскарження повідомлення

про накладення штрафу у випадку, якщо він вважає, що було допущено

помилку стосовно факту вчинення правопорушення, неправильно засто4

совано норму права, штраф є необґрунтованою мірою покарання, та в

інших випадках. Застосуванню відповідних санкцій передує певна проце4

дура. Уповноважені органи зобов’язані встановити причинно4наслідковий

зв’язок між діями особи та наслідками. Якщо уповноважений орган вва4

жає, що зібрані докази є достатніми для визначення особи правопорушни4

ка, він направляє йому письмове повідомлення із зазначенням своїх

намірів застосувати відповідну санкцію. Правопорушнику надається 28

днів для надсилання власних заперечень. Крім цього, якщо правопоруш4

ник не заперечує свою вину та сплатить протягом 28 днів з моменту отри4

мання повідомлення 50% від розміру штрафу, він може розраховувати на

звільнення від решти штрафу.

Якщо уповноважений орган після розгляду відповідних заперечень не

знайде підстав для звільнення особи від відповідальності, він застосовує

певну санкцію. Для добровільної сплати штрафних санкцій правопоруш4

нику надається 56 днів.

У правопорушника завжди залишається право на оскарження застосу4

вання відповідної санкції в суді. В ECS Order зазначено, що відповідна

санкція застосовується як заміна кримінальної відповідальності, а тому у
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випадку застосування до правопорушника відповідної санкції та сплати

такого штрафу, особа в жодному випадку не може бути притягнута до

кримінальної відповідальності. Проте у випадку ухилення від сплати

штрафу у компетентних органів залишається право порушити питання

про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

2. Штраф із визначеною максимальною межею — розмір відповідного

штрафу визначається органом самостійно, але не повинен перевищувати

250 000 фунтів. Відповідна санкція застосовується за більш небезпечні

правопорушення, за які може наставати кримінальна відповідальність у

вигляді позбавлення волі.

Застосування даної санкції є особливо дієвим для компаній, які спричи4

нили забруднення навколишнього середовища. При її застосуванні бе4

реться до уваги ряд чинників, які можуть вплинути на ефективність та

обґрунтованість такого виду санкції. Уповноважений орган може вимага4

ти від компанії інформацію, яка надасть можливість з’ясувати розмір до4

ходу, отриманого в результаті вчинення таких протиправних дій. Так, у

рекомендаціях Консультативної групи Апеляційному суду при застосу4

ванні штрафів рекомендовано визначати розмір штрафів в залежності від

фінансових можливостей компаній. Розмір штрафу повинен бути

настільки великий, наскільки він може стати фінансового невигідним для

компанії [5].

При визначені розміру штрафу було запропоновано брати за основу:

1. оборот компанії (дохід від продаж чи надання послуг за певний період

без вирахування податків, наприклад за останні три роки);

2. прибуток компанії (чистий прибуток після сплати податків);

3. ліквідність компанії (співвідношення між активами та пасивами ком4

панії).

На практиці відповідна позиція вже давно використовується і в інших

країнах, вона має під собою певне економічне підґрунтя. Суд у жодному

випадку не повинен допустити, щоби компанія після сплати штрафних

санкцій залишалася у вигідному становищі [2, 164].

Таким чином, врахувавши ці основні чинники, суд може визначити

розмір штрафу, який буде зобов’язана сплатити компанія4правопоруш4

ник. Визначення розміру штрафу судом має певне логічне обґрунтування.

Юридична відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середови4

щу, має в основному не відновлювальний характер, а компенсаційний. То4

му зрозуміло, що незалежно від того, який розмір штрафу буде сплачений

компанією, навколишнє середовище не буде повернуте до стану, який

існував до забруднення чи іншого спричинення шкоди.

Основними функціями такого виду відповідальності є каральна та пре4

вентивна: створити для правопорушника настільки несприятливі фінан4

сові умови, щоби він не допустив таке правопорушення в майбутньому.
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Окрім того, при визначенні розміру штрафів до певної міри прослідко4

вується принцип обмеження відповідальності за вчинення екологічного

правопорушення. Якщо присудити компанії4правопорушнику досить

значний штраф, це може призвести до припинення діяльності такої ком4

панії. Як відомо, за будь4якою компанією стоять ще й інтереси її

працівників, громади, суспільства, яке потребує її послуг, та, звісно, дер4

жави, яка отримує податки. Ці всі фактори також повинні бути зважені

при притягненні компанії до відповідальності у вигляді штрафів.

Цікавим залишається співвідношення штрафних санкцій та компен4

сацій потерпілим. Основним правилом є те, що компенсація повинна бути

виплачена також потерпілим особам. Такими особами можуть бути влас4

ники земельних ділянок, яким була спричинена шкода у зв’язку із за4

брудненням навколишнього середовища. Якщо фінансові можливості пра4

вопорушника обмежені, то розмір штрафу може бути зменшений для то4

го, щоб правопорушник зміг в першу чергу виплатити компенсацію по4

терпілому.

Процедура направлення заперечення протягом 28 днів також є обов’яз4

ковою при застосуванні даної санкції, як і при інших, які будуть розгля4

нуті нижче.

Припис (приведення у відповідність із законом) як санкція полягає в то4

му, що орган зобов’язує правопорушника припинити порушення та при4

вести свої дії у відповідність з вимогами законодавства.

Відновлення попереднього стану полягає в тому, що уповноважений

орган може зобов’язати правопорушника протягом визначеного часу

відновити стан об’єктів, яким було спричинено шкоду. В даному випадку

відновлення є умовним, зокрема відновлення повинне бути здійснено

настільки, наскільки це виявляється можливим.

Заборона на вчинення певних дій полягає в направленні письмової ви4

моги правопорушнику припинити дії, які можуть привести або привели до

виникнення загрози життю та/або здоров’ю людей чи шкоди довкіллю.

Відповідна санкція може бути застосована виключно у випадках, коли

уповноважений орган впевнений, що особа відповідальна за такі дії; саме

такі дії були причиною чи становлять ризик, чи спричинили певну шкоду

навколишньому середовищу; за вчинення таких правопорушень особа мо4

же бути притягнута до кримінальної відповідальності. Об’єктами, яким

може спричинятися шкода, визначено здоров’я людей та навколишнє се4

редовище в цілому, включаючи здоров’я тварин та рослин.

Після того як було досягнуто результат від такої заборони, уповнова4

жений орган зобов’язаний видати сертифікат, що підтверджує виконання

правопорушником вимог заборони.

Особа, до якої було вжито заборону, має право на отримання компен4

сації та відшкодування шкоди, якщо така заборона була застосована необ4

грунтовано або було задоволено оскарження такої заборони.
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Особливості застосування у Великобританії цивільної відповідальності

за екологічні правопорушення мають як свої переваги, так і недоліки. За4

позичення відповідного досвіду можливе виключно з урахуванням особ4

ливостей як вітчизняного законодавства, так і особливостей вітчизняних

компаній. Автор вважає корисним запозичення процедури застосування

таких санкцій, оскільки це може допомогти вирішити конфліктну ситу4

ацію мирним шляхом. Повідомлення компетентного органу у Великобри4

танії про свої наміри має більш формальний характер, ніж відповідні по4

передження в Україні. Таке попередження містить в собі всі елементи, які

будуть у рішенні про притягнення особи до відповідальності, що має в то4

му числі і психологічний характер.

Призупинення діяльності підприємств також передбачено і в законо4

давстві України. На нашу думку, повноваження органів на таке призупи4

нення є доволі обмеженими, що, в свою чергу, не дозволяє реалізувати

превентивну функцію таких заходів. Відповідно до п. 5 постанови Кабіне4

ту Міністрів України «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасо4

вої заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,

організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону

навколишнього природного середовища» від 29 жовтня 1992 року № 27514

XII підставою для припинення діяльності підприємств є систематичне пе4

ревищення ними лімітів використання природних ресурсів, порушення

екологічних нормативів та екологічних стандартів, що не можуть бути

усунуті з технічних, економічних чи інших причин. Таким чином, мож4

ливість застосування таких заходів з’являється виключно у випадку по4

рушення вимог екологічного законодавства. Законодавством не передба4

чено можливість застосування таких заходів, якщо виникає загроза тако4

му порушенню.

Варто враховувати те, що екологічна відповідальність більшою мірою

повинна мати проспективний характер: бути спрямована на запобігання

спричинення шкоди навколишньому середовищу.

Корисним також можна вважати досвід наших зарубіжних колег щодо

видачі сертифіката, який підтверджує, що компанія виконала вимоги що4

до призупинення діяльності та має право на відновлення роботи.

Підсумовуючи, слід зазначити, що до декриміналізації екологічних

правопорушень варто підходити з особливою обережністю. На даному

етапі Україна також не може похизуватися високими показниками роз4

криття злочинів, якими завдано шкоду навколишньому середовищу, хоча

кількість таких діянь постійно зростає. Натомість, вважаємо, оптимальний

шлях полягає в тому, щоб зберегти кримінальну відповідальність для

фізичних осіб та збільшити цивільно4екологічні санкції для юридичних

осіб. Цивільно4екологічні санкції також можуть бути доволі ефективними

при притягненні до відповідальності державних органів, які здійснюють

управління в сфері охорони навколишнього середовища.
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Билык И.А. Применение эколого7гражданских санкций как форма декри7
минализации ответственности за экологические правонарушения в Велико7
британии [на украинском языке]

Анализируется законодательство Великобритании в сфере охраны окружа4
ющей среды относительно применения гражданско4правовых санкций за эко4
логические правонарушения. Особое внимание уделено тенденциям, перехода
от уголовной ответственности за экологические правонарушения к граждан4
ской.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экологическое правонарушение, гражданская ответствен4
ность, уголовная ответственность.

Ihor Bilyk. Eco7civil sanctions application as a form of decriminalization envi7
ronmental responsibility in UK [in Ukrainian]

The article analyzes environmental legislation of the UK concerning the appli4
cation of civil sanctions for environmental offences. Particular attention is paid to
trends in transition from criminal responsibility for environmental offences to civil
one.

KKeeyy  wwoorrddss:: environmental offences, criminal responsibility, civil responsibility.
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ЗЗааггааллььннооппррааввооввіі  аассппееккттии  ппоорряяддккуу  ппооссввііддччеенннняя  

ннооттааррііууссааммии  УУккррааїїннии  ддооввііррееннооссттеейй  

ддлляя  ввччииннеенннняя  ппррааввооччиинніівв  ззаа  ккооррддоонноомм

Розкриваються актуальні питання процесуального порядку посвідчення но4
таріусами України довіреностей для вчинення правочинів за кордоном. Автори
звертають увагу на необхідність нотаріусам при здійсненні даної нотаріальної
дії керуватися нормами міжнародного права, враховувати вимоги законодавст4
ва держави, де будуть здійснюватися дії на підставі посвідченої в Україні
довіреності, й правову кваліфікацію правовідносин з іноземним елементом.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: нотаріальний процес, нотаріальна процедура, іноземний еле4
мент, довіреність.

Загальні питання оформлення нотаріусом документів для дії за кордо4

ном регламентовані у законодавстві та досліджуються у працях україн4

ських учених, які займаються нотаріальною проблематикою [1, с. 491–499;

2, с. 3234331; 3, с. 3654369]. Питання нотаріального посвідчення довіренос4

тей, призначених для дії за кордоном, висвітлювалися у роботах

російських вчених [4], а також практикуючих юристів [5, с. 83–95].

Нині це питання є досить актуальним з огляду на розвиток міжнарод4

них відносин, міграції населення, що має істотний вплив на розвиток діло4

вих, професійних та інших відносин, зокрема сімейних, при вирішенні пи4

тань міжнародного спадкування тощо. Розвиток міжнародних еко4

номічних відносин спонукає до укладення угод з іноземним елементом, які

стосуються як фізичних, так і іноземних юридичних осіб, а також охорони

і захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб України, які пере4

бувають або працюють за кордоном. Саме на нотаріат як орган безспірної

юрисдикції покладено вирішення досить важливих для охорони і захисту

інтересів суб’єктів цивільних відносин завдань, тому вважаємо доцільним
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приділити більше уваги процесуальним аспектам оформлення нотаріуса4

ми України документів для дії за кордоном, зокрема, довіреностей. 

Питання нотаріального посвідчення довіреностей як для дії в Україні,

так і для за кордоном є досить актуальними та проблемними, про що за4

значають у своїх роботах вчені, які займаються безпосередньо досліджен4

ням нотаріальної процедури [6; 8–11]. Така увага науковців обумовлена

тим, що на підставі довіреності можуть бути передані істотні повноважен4

ня власника коштовного майна, тому важливість і складність цього питан4

ня важко переоцінити. 

Щодо компетенції нотаріуса, то у Законі України «Про міжнародне

приватне право» нічого про це не сказано, але на важливе значення пред4

ставництва на підставі довіреності звертали увагу вчені4міжнародники [7,

с. 388]. Водночас Законом України «Про нотаріат» (розділ 4) передба4

чається можливість застосування нотаріусом при вчиненні нотаріальних

дій норм іноземного права (ст. 98), але не розкривається, в яких випадках

конкретно. Фактично нотаріуси України зобов’язані надавати правові по4

слуги як іноземцям, так і особам без громадянства, біженцям, які мають

намір вступити у відносини з українськими суб’єктами. Аналогічний

обов’язок нотаріусів існує щодо громадян України, які бажають вступити

у відносини з іноземним елементом. Тому вважаємо за доцільне доповни4

ти Закон України «Про міжнародне приватне право» нормою, яка б визна4

чала компетенцію нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій з іноземним

елементом та зазначити про це у ст. 2 даного Закону щодо сфери його за4

стосування. 

Незважаючи на взятий Україною курс на євроінтеграцію, нотаріуси

України при посвідченні довіреностей для дії за кордоном стикаються з

проблемами, коли довіритель просить застосувати норми іноземного пра4

ва. Суть проблеми полягає в тому, що в Україні фактично відсутні джере4

ла іноземного права українською мовою. Тут навіть не йдеться про

офіційні джерела іноземного права, які були б перекладені під егідою

Міністерства юстиції України. Якщо до цього додати незнання нотаріуса4

ми іноземних мов, а також законодавства країни, де має діяти посвідчува4

на довіреність, то можна уявити, який рівень правової допомоги здатні на4

дати нотаріуси. Дана проблема може вважатися істотною і такою, що по4

рушує права громадян України та інших осіб на кваліфіковану правову

допомогу. Тому необхідно негайно, тобто вже до 2012 р., Мінюсту вжити

невідкладних заходів, щоб іноземні громадяни та громадяни України не

мали проблем з вчиненням нотаріальних дій, пов’язаних із застосуванням

законодавства іноземних країн. Отже, одне з першочергових завдань

Мінюсту — забезпечення нотаріусів офіційним перекладом нормативних

документів, які стосуються посвідчення довіреностей для дії за кордоном.

Також до 2012 р. нотаріуси мають пройти курси підвищення кваліфікації,
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укласти договори з відповідними бюро перекладів, аби забезпечити права

іноземних громадян на вчинення нотаріальних проваджень тощо. 

Розглядаючи безпосередню можливість посвідчення довіреності для дії

за кордоном, доцільно розглянути декілька важливих і складних питань.

Так, коли до нотаріуса України за посвідченням довіреності для дії за кор4

доном звертається іноземний громадянин, то в цьому випадку можна

стверджувати, що буде однозначно застосовуватися іноземне законодав4

ство, але слід брати до уваги, громадянином якої держави він є і в якій

країні має діяти довіреність. Коли громадянин іноземної держави

посвідчує довіреність для дії на території країни, під юрисдикцією якої він

перебуває, то питань із застосуванням законодавства не виникатиме. Але

порядок посвідчення довіреностей для дії за кордоном має передбачати всі

можливі особливості такого нотаріального провадження, тобто нотаріусу

треба визначитися щодо:

— законодавства (права), яке він має застосовувати та яким керувати4

ся при посвідченні довіреності, на підставі якої вчинятимуться юридично

вагомі дії за кордоном;

— правил (нотаріальної процедури), яких повинен дотриматися но4

таріус при вчиненні даної нотаріальної дії.

Саме відповіді на ці питання слід розглядати як загальний алгоритм

процедури посвідчення довіреностей для дії за кордоном.

З метою подальшого вдосконалення процедури посвідчення таких

довіреностей вважаємо за доцільне зупинитися на розкритті перелічених

вище завдань. Зокрема, в наведеному переліку виділено три елементи що4

до законодавства (права): 1) яке нотаріус застосовуватиме; 2) яким він ке4

руватиметься при посвідченні довіреності; 3) яке стосується правил

оформлення довіреності. Тут мається на увазі необхідність нотаріуса во4

лодіти іноземним законодавством, щоб скласти проект договору, який

відповідатиме вимогам іноземного законодавства, та відрізнити дозволені

в іноземній країні способи поведінки від недозволених, визначити способи

реалізації прав громадян та юридичних осіб тощо. Тобто ті дії, які вчиня4

тимуться на підставі довіреності, мають бути законними. Але ці повнова4

ження не повинні суперечити законодавству України, тому нотаріус пови4

нен брати до уваги при посвідченні довіреності й законодавство України.

З іншого боку, сама довіреність має бути оформлена з урахуванням прий4

нятих у нашій та іншій країні правил, щоб не виникло питань з приводу її

відповідності вимогам законодавства. 

З формального боку, при посвідченні довіреності для дії за кордоном

нотаріус має застосовувати положення Закону України «Про нотаріат»

(далі — Закону), Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій но4

таріусами України (далі — Інструкція), Закону України «Про міжнародне

приватне право», а також норми міжнародного та іноземного права. Так,

ст. 103 Закону України «Про нотаріат» передбачено, якщо міжнародним
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договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті, які містить

законодавство України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються

правила міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до

компетенції нотаріуса вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законо4

давством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку,

встановленому Міністерством юстиції України. Але Мінюстом не розроб4

лено рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, які не передбачені

законодавством України. Отже, нотаріуси не можуть з формального боку

вчиняти нотаріальних дій, які не передбачені законодавством і щодо яких

не розроблено порядку їх вчинення. Це положення звужує права грома4

дян України та іноземців, тому Мінюсту необхідно провести порівняльний

аналіз тих нотаріальних дій, які не вчиняються згідно із законодавством

України, але мають практику застосування за законодавством за4

рубіжних країн. Запозичений досвід може стати підставою для розробки

порядку вчинення нотаріальних дій, які не передбачені законодавством

України. Такий аналіз має сприяти розширенню повноважень нотаріусів

та надійній охороні й захисту прав громадян при їх реалізації в за4

рубіжних країнах. 

Згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право»

право, що підлягає застосуванню до приватно4правових відносин з інозем4

ним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими по4

ложеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних

договорів України та міжнародних звичаїв, що визнаються в Україні. Ча4

стиною 4 даної статті передбачено також положення, що правила цього

Закону про визначення права, що підлягає застосуванню судом, поширю4

ються й на інші органи, які мають повноваження вирішувати питання про

право, що підлягає застосуванню. Дане положення закону безпосередньо

стосується нотаріальних органів, зокрема нотаріуса, тому що однією із

функцій нотаріату є правозастосовча функція [1, с. 7, 14]. Оскільки но4

таріус при вчиненні нотаріальних дій має застосовувати норми матеріаль4

ного та керуватися нормами процесуального права, то при оформленні

ним довіреності для дії за кордоном він має враховувати право тієї держа4

ви, до якої вона має подаватися. Так, згідно із ст. 98 Закону нотаріус

відповідно до законодавства України, а ним і є Закон України «Про міжна4

родне приватне право», та міжнародних договорів при посвідченні довіре4

ності для дії за кордоном може застосовувати норми іноземного права, а

також має право вчиняти посвідчувальні написи за формою, передбаче4

ною іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству Ук4

раїни. 

Але можливість застосування нотаріусом норм іноземного права обу4

мовлюється принципом автономії волі (ст. 5 Закону України «Про міжна4

родне приватне право»). Так, відповідно до ч. 1 ст. 5 даного Закону у випад4

ках, передбачених законом, учасник правовідносин може самостійно
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здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових

відносин. При виборі права, тобто при вирішені питання про можливість

застосування іноземного права при посвідченні довіреності, нотаріус ви4

ходить з волевиявлення заявника. На нашу думку, дане положення може

застосовуватися, коли особа, яка звернулася до нотаріуса, має декілька

громадянств і має визначитися, на підставі якого вона хоче реалізувати

свої права. 

Істотне значення при цьому має ч. 6 ст. 5 даного Закону, згідно з якою

іноземне право не застосовується нотаріусом, якщо відсутній іноземний

елемент у правовідносинах. При посвідченні довіреності для дії за кордо4

ном та можливості застосування нотаріусом норм іноземного права має

враховуватися наявність у правовідносинах іноземного елемента, який

виявляється в одній або кількох з таких форм: хоча б один з учасників

правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юри4

дичною особою; об’єкт правовідносин має знаходитися на території іно4

земної держави; юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або

припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної дер4

жави. Отже, нотаріус має враховувати статус осіб, від імені яких така

довіреність посвідчується, та осіб, які згідно із цією довіреністю мають

вчинити юридично вагомі дії на території іноземної держави, а ними ма4

ють бути особи, які передбачені у п.2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про міжна4

родне приватне право».

При цьому слід враховувати особливий зміст передачі повноважень на

підставі довіреності, оскільки довірена особа представлятиме інтереси

довірителя перед третіми особами. Тому нотаріус має чітко визначити тих

третіх осіб, які мають сприйняти довірену особу як повноважного пред4

ставника правомочної особи. 

У зв’язку з цим на розвиток концепції щодо закріплення у Законі Ук4

раїни «Про нотаріат» (Нотаріальному процесуальному кодексі України. —

С.Ф., Н.Г.) норми, яка б визначала право особи на вчинення нотаріального

провадження (звернення до нотаріуса) [1, с. 182–190] слід доповнити

Розділ ХІ «Провадження у справах за участю іноземних осіб» Закону Ук4

раїни «Про міжнародне приватне право» нормою, яка б регламентувала,

зокрема: ч. 1 ст. 73 Закону — право іноземців, осіб без громадянства, іно4

земних юридичних осіб, іноземних держав (їх органів та посадових особи)

та міжнародних організацій звертатися до нотаріуса України з метою охо4

рони та захисту їх безспірних прав, посвідчення фактів, що мають юри4

дичне значення, та вчинення інших нотаріальних проваджень з метою на4

дання їм юридичної вірогідності.

Слід звернути увагу й на те, що при вчиненні нотаріальної дії нотаріус

застосовує норми як матеріального, так і процесуального права. Щодо ма4

теріального права, то при посвідченні довіреності з іноземним елементом

слід виходити із загальних положень колізійних норм щодо правочинів,
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зокрема, форми та змісту правочинів (ст. 31, 32 Закону України «Про

міжнародне приватне право»), оскільки довіреність належить до односто4

ронніх правочинів. Крім того, нотаріус має враховувати положення ст. 34

даного Закону про те, що порядок видачі, строк дії, припинення та правові

наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, в якій

видана довіреність. Положення цієї статті про порядок видачі довіреності

певною мірою стосується процедури посвідчення нотаріусом таких

довіреностей. Але, виходячи із термінології нотаріального процесу, слід

говорити не про порядок видачі, а про порядок посвідчення нотаріусом

довіреності та процедуру, в якій цей порядок має бути закріплений.

Крім того, нотаріус при посвідченні довіреності насамперед має визна4

читися з її змістом та узгодити його із заявником (довірителем). Виходячи

із процедури посвідчення довіреностей, передбаченої ст. 58 Законом Ук4

раїни «Про нотаріат», заявник може надати нотаріусу готовий проект. Але

незалежно від способів підготовки проекту довіреності, яка підлягає но4

таріальному посвідченню, нотаріус має перевірити зміст такої довіреності

на відповідність вимогам законодавства (розділ 16 Інструкції про порядок

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Насамперед при

посвідченні довіреності з іноземним елементом нотаріусу слід враховува4

ти, що її зміст може регулюватися правом, яке обране довірителем, якщо

інше не передбачено законом. Так, нотаріус, посвідчуючи, наприклад,

довіреність для дії на території Квебеку (Канада), у штаті Нью4Йорк

(США), Німеччини має застосовувати норму матеріального права щодо її

змісту, тобто з дотриманням правової кваліфікації відносин, які з неї вип4

ливають, а також термінології, яка може не співпадати з термінологією

для позначення даного інституту в Україні.

Отже, одне з першочергових завдань Мінюсту — забезпечення но4

таріусів офіційним перекладом нормативних документів, які стосуються

посвідчення довіреностей для дії за кордоном. До 2012 р. нотаріуси мають

пройти курси підвищення кваліфікації, укласти договори з відповідними

бюро перекладів, аби забезпечити права іноземних громадян на вчинення

нотаріальних проваджень тощо. 

Необхідно доповнити Закон України «Про міжнародне приватне право»

нормою, яка б визначала компетенцію нотаріусів на вчинення нотаріаль4

них дій з іноземним елементом, та зазначити про це у ст. 2 Закону щодо

сфери його застосування. 

Пропонуємо загальний алгоритм процедури, яка визначає основний

зміст діяльності нотаріуса при посвідченні довіреності для дії за кордоном,

згідно з якою нотаріус має визначитися щодо: законодавства (права), яке

він застосовуватиме та яким керуватиметься при посвідченні довіреності,

на підставі якої вчинятимуться юридично вагомі дії за кордоном; правил

(нотаріальної процедури), згідно з якими нотаріус вчинятиме дану но4

таріальну дію, зокрема вчинення посвідчувального напису.
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Мінюсту необхідно провести порівняльний аналіз тих нотаріальних дій,

які не вчиняються згідно із законодавством України, але мають практику

застосування за законодавством іноземних країн. Запозичений досвід мо4

же стати підставою для розробки порядку вчинення нотаріальних дій, які

не передбачені законодавством України. Такий аналіз має сприяти роз4

ширенню повноважень нотаріусів та надійній охороні й захисту прав гро4

мадян при їх реалізації в іноземних країнах.

На розвиток авторської концепції щодо закріплення у Законі України

«Про нотаріат» (Нотаріальному процесуальному кодексі України) норми,

яка б визначала право особи на вчинення нотаріального провадження

(звернення до нотаріуса), обґрунтовано доцільність доповнення Розділу ХІ

«Провадження у справах за участю іноземних осіб» Закону України «Про

міжнародне приватне право» нормою, яка б регламентувала, зокрема: ч. 1

ст. 73 Закону — право іноземців, осіб без громадянства, іноземних юри4

дичних осіб, іноземних держав (їх органів та посадових особи) та міжна4

родних організацій звертатися до нотаріуса України з метою охорони та

захисту їх безспірних прав, посвідчення фактів, що мають юридичне зна4

чення, та вчинення інших нотаріальних проваджень з метою надання їм

юридичної вірогідності. 
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Раскрываются актуальные вопросы процессуального порядка удостовере4
ния нотариусами Украины доверенностей для совершения действия за грани4
цей. Авторы обращают внимание на необходимость нотариусам при производ4
стве данного нотариального действия руководствоваться нормами междуна4
родного права, учитывать требования законодательства государства, где
будут осуществляться действия на основании удостоверенной в Украине
доверенности, и правовую квалификацию правоотношений с иностранным
элементом. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нотариальный процесс, нотариальная процедура, иност4
ранный элемент, доверенность. 
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Svitlana Fursa, Nelia Gut’. General legal aspects of the identity of proxies for
transactions abroad by Ukrainian notaries [in Ukrainian]

Revealed important issues about the identity of procedural powers of attorney
notaries of Ukraine to carry out actions abroad. The authors draw attention to the
need for notaries in the creating of a notarial act to be guided by the norms of inter4
national law, take into account the requirements of the law of the state where the
action will be implemented on the basis of a certified attorney in Ukraine, and the
legal qualification of relations with a foreign element.

KKeeyy  wwoorrddss:: notarial process, notary procedures, the foreign element, power of
attorney.

ТТууррллууккооввссььккиийй  ЯЯррооссллаавв    ВВооллооддииммииррооввиичч,,  
кандидат юридичних наук, ад’юнкт кафедри торгового права 
Інституту цивільного права Варшавського університету

ДДееяяккіі  ппррооббллееммии  ппааррттннееррссььккооггоо  ттооввааррииссттвваа  

вв  ппооллььссььккооммуу  ппррааввіі

Статтю присвячено ключовим проблемам конструкції партнерського това4
риства в польському праві, які дозволяють показати господарськo4правову
сутність даного типу товариства. Зокрема, розглядаються питання, що стосу4
ються статусу учасника товариства, його відповідальності за зобов’язання, ве4
дення професійної діяльності в товаристві і управління товариством. 

KKллююччооввіі  ссллоовваа::  партнерське товариство, професійна діяльність, представ4
ництво, відповідальність партнерів, правління.

Партнерське товариство є порівняно молодою конструкцією торгового

права і одним з сучасних прикладів процесу взаємного проникнення циві4

лістичних конструкцій інших правових сімей до континентального права.

Без сумніву, ідея створення партнерського товариства виникла в амери4

канському праві й була відповіддю на потребу обмеження і розмежування

відповідальності юристів та бухгалтерів, які займалися спільною юридич4

ною та бухгалтерською практикою в рамках однієї юридичної фірми.

Йшлося про відмежування особистої майнової відповідальності за, напри4

клад, юридичні поради іншого юриста, що працює в цій же компанії.

В 1991 р. у штаті Техас вперше врегульовано інституцію під назвою

Limited Liability Partnership [1, s. 840], яка стала прообразом нинішнього

польського партнерського товариства, як і аналогічних конструкцій в

інших європейських правопорядках (наприклад, у Німеччині —

Partnerschaftsgesellschaften). 

Згідно з довоєнним Торговим кодексом, який також діяв у незалежній

Польський Державі до 1 січня 2001 р., не можна було створити такого то4

вариства [2]. Тільки в новому і чинному донині Кодексі торгових товариств

передбачено таку можливість. У зв’язку з порівняно недовгим часом
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функціонування партнерського товариства в Польщі існує невелика

кількість його досліджень, крім того в Україні доктрина рідко згадує про

можливість ведення професійної діяльності у формі партнерського това4

риства (далі — ПТ). 

Передусім потрібно зазначити, що партнерське товариство, так само як

інші так звані особові товариства в польському праві (до них не входить

акціонерне та товариство з обмеженою відповідальністю), є так званою

квазіюридичною особою, тобто суб’єктом права, який не має статусу юри4

дичної особи, але може мати права і брати на себе обов’язки. Згідно з

ст. 33? ЦК Польщі до таких організаційних утворень відповідно застосову4

ються норми, які регулюють статус юридичних осіб [3]. У доктрині можна

знайти твердження, що відсутність статусу юридичної особи дозволяє

учасникам товариства діяти безпосередньо, а не через органи як в юри4

дичній особі [4, s. 73]. На мою думку, швидше йдеться про традицію польсь4

кої юриспруденції, де поряд з фізичними та юридичними особами існує

третя категорія суб’єктів. Врешті4решт, в інших країнах існують такі самі

товариства зі статусом юридичної особи. З точки зору правосуб’єктності

ПТ мало чим відрізняється від юридичної особи. 

Якщо говорити про особові товариства, то Кодекс торгових товариств

детально регулює тільки конструкцію повного товариства, яке є моделлю

для всіх інших особових товариств, в тому числі й для партнерського това4

риства. Тобто, законодавець не регулює всіх аспектів функціонування ПТ,

відсилаючи до норм, які відносяться до повного товариства, якщо законом

не встановлено інше. Фактично кодекс безпосередньо встановлює тільки

відмінності, з яких складаються найбільш характерні для ПТ риси [5, s. 89].

В зв’язку з цим доцільно звернути увагу тільки на іманентні риси ПТ, не

притаманні іншим торговим товариствам. 

Учасником ПТ може бути виключно фізична особа, яка має право зай4

матися професійною діяльністю (так звана вільна професія), що вказана в

законі: адвокат, аптекар, архітектор, нотаріус, перекладач та ін. Перелік

професій в кодексі є переліком numerus clausus, тобто представник іншої

професії, не вказаної в законі, не має права бути учасником ПТ. Як вказує

М. Аслановіч, існує три способи встановлення юридичного статусу

суб’єктів, які мають право створювати ПТ. Законодавець може не впрова4

джувати ніяких обмежень, допустити тільки суб’єкти, які відповідають

певним вимогам чи ввести список професій, представники яких можуть

брати участь в організації ПТ [1, s. 847]. Польща прийняла останній з вище

наведених способів, хоча він не є найбільш популярним серед країн, які

взагалі дозволяють створення ПТ. Основною проблемою є обґрунтування,

чому представники однієї професії мають привілей створення ПТ, а

інші — ні. Не завжди переконливим є аргумент, що тільки деякі про4

фесійні групи (як юристи чи лікарі) схильні вести свою діяльність спільно

і тому потребують відповідної юридичної конструкції для об’єднання
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своїх організаційних і фінансових зусиль. З іншого боку, нині існує багато

нових професій, які ще не мають відповідної структурованості й про4

фесійної етики, тож дозволяти їм закладати ПТ не видається доцільним. У

будь якому разі, сучасний підхід польського законодавця в недалекій пер4

спективі буде вимагати внесення змін до переліку професій, про який

йшлося вище. 

Партнерське товариство створюється учасниками чи партнерами для

здійснення власної професійної діяльності в товаристві. Саме товариство

не може здійснювати професійну діяльність, адже тільки фізична особа

може бути адвокатом чи нотаріусом. ПТ як окремий суб’єкт може взяти на

себе тільки обов’язок організувати виконання певної послуги чи гаранту4

вати, що один із партнерів виконає зазначену в договорі послугу [6, s. 163].

Наприклад, може бути підписано договір, згідно якого товариство зо4

бов’язується забезпечити представництво інтересів клієнта в суді, хоча на

практиці представництво буде здійснювати адвокат — один із партнерів

товариства. 

Так само як в повному товаристві кожен партнер може самостійно пред4

ставляти товариство, якщо договором товариства не встановлено інше.

Тобто, можлива ситуація, коли партнер може діяти від імені товариства

тільки спільно з іншим партнером або всіма партнерами. Для підписання

договору від імені товариства недостатньо буде волевиявлення одного

партнера. В класичному повному товаристві немає виконавчого органу, як

у товаристві з обмеженою відповідальністю (наприклад, Правління), але в

ПТ може бути встановлено виконавчий орган. Якщо партнери хочуть пере4

дати управління товариством Правлінню, засновницький договір повинен

передбачати встановлення такого органу. Членом Правління не обов’язко4

во повинен бути партнер товариства, який, наприклад, бажає займатися

тільки наданням професійних послуг, а не організаційною діяльністю в то4

варистві. До правління ПТ як виняток застосовуються норми, які регулю4

ють функціонування Правління в товаристві з обмеженою

відповідальністю. Якщо договір не передбачає окремих правил, то при

встановленні колективного Правління (більше ніж одна особа) для скла4

дення дійсного волевиявлення від імені товариства потрібна «співдія» двох

членів Правління (фактично йдеться про два окремих, але ідентичних во4

левиявлення кожного з членів правління) або одного члена Правління і

прокурена. Тобто, партнери ПТ, не повністю довіряючи членам Правління,

можуть встановити прокуру1. Можлива ситуація, коли згідно договору для

здійснення представництва від імені товариства, голова Правління може

діяти самостійно, але рядовий член Правління повинен діяти тільки разом

з прокурентом (в іншому перекладі — прокурист [7, с. 102]). 

1 Прокура в польському праві є різновидом довіреності, яка може бути встановлена тільки
підприємцем, який підлягає реєстрації в Загальнонаціональному судовому реєстрі, при чому
прокурент може здійснювати всі судові й позасудові дії від імені підприємця, в тому числі й ПТ. 
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Проте найголовнішим водорозділом між ПТ й іншими організаційно4

правовими формами торгових товариств без сумніву є специфіка

відповідальності партнерів за зобов’язання товариства.

З одного боку, так само як в повному товаристві, кожен партнер —

учасник товариства несе солідарну відповідальність за зобов’язання това4

риства разом з іншими партнерами всім своїм майном. Наприклад, якщо

ПТ нотаріусів взяло кредит в банку для купівлі нерухомості, де буде ор4

ганізовано нотаріальну контору, немає сумнівів щодо солідарної

відповідальності як товариства, як і його учасників перед банком. Хоча на

рівні накладення стягнення з майна відповідальність партнерів буде суб4

сидіарною: кредитор може накласти стягнення на майно партнера тільки

в ситуації, коли не можна стягнути борг з майна повного товариства [5,

s. 31]. Можна спочатку внести позов щодо одного з партнерів (і отримати

позитивне судове рішення), але стягнення на його майно в будь4якому разі

може бути накладене тільки після того, як буде встановлено, що з майна

товариства не вдасться цього зробити. Незважаючи на таку подібність

відповідальності партнерів до учасників повного товариства, існує одна

суттєва відмінність.

Партнер не несе відповідальності за зобов’язання, що виникли в зв’яз4

ку з виконанням іншими партнерами професійної діяльності в товаристві,

а також за зобов’язання, що постали внаслідок дій чи бездіяльності осіб,

що працюють у товаристві, якщо діяльність таких осіб була пов’язана з

предметом діяльності товариства і підлягала керівництву іншого партне4

ра [5, s. 95]. Причому такі підлеглі керівництву партнера особи можуть бу4

ти працівниками товариства на підставі трудового договору чи на іншій

юридичній підставі. Це має велике значення, оскільки в Польщі великого

поширення набуло використання цивільно4правових договорів фактично

для встановлення з особою трудових відносин. Тому польський законода4

вець намагається охопити всі можливі ситуації, коли працівник sensu

largo товариства своїми діями чи бездіяльністю завдав збитків іншим осо4

бам. 

Такий підхід не викликає труднощів у найбільш простих ситуаціях. На4

приклад, один з адвокатів — партнерів сам представляв інтереси клієнта

в суді, але програв судовий процес в суді нижчої інстанції й, не зважаючи

на бажання клієнта, не вніс вчасно апеляції, внаслідок чого по закінченню

встановленого законом строку клієнт втратив право на внесення апеляції.

Безумовно, клієнт має право на відшкодування, але відповідальними бу4

дуть ПТ і партнер — адвокат, який вів справу (між ними далі існує

солідарна відповідальність). Товариство буде відповідати всім своїм май4

ном, а партнер4адвокат — усім своїм особистим майном без обмежень. Ін4

ші партнери — адвокати, які не вели цієї конкретної справи, не відповіда4

ють по зобов’язаннях. Звичайно, партнери, так само як учасники повного

товариства, роблять внески, які стають частиною майна ПТ як окремого
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суб’єкта. Тому внаслідок помилок одного партнера ПТ може втратити все

своє майно. Можна сказати, що непричетні до професійної помилки одно4

го партнера інші партнери несуть економічний ризик своїми внесками, але

не більше. Немає мови про відповідальність особистим майном. Якщо в да4

ному прикладі з майна ПТ повністю задоволено вимоги особи, яка пост4

раждала внаслідок професійної помилки, то така особа не може вимагати

ще якогось відшкодування від партнера, який відповідає за помилку. Про4

те в такій ситуації виникає логічне питання, чи ПТ має (в чому буде

зацікавлена решта партнерів) право регресу до партнера, який відповідає

за помилку? Потрібно погодитись, що мова йде про солідарну

відповідальність, тому до цієї ситуації потрібно застосувати ст. 376 ЦК

Польщі [1, s. 855], з якої випливає, що в разі коли один з солідарних борж4

ників виконав зобов’язання, то на підставі змісту існуючого між солідар4

ними боржниками правовідношення належить встановити, чи і в якому

розмірі цей боржник має право на зворотну вимогу. Тож договір парт4

нерського товариства може взагалі не допускати регресних вимог чи на4

впаки дозволяти зворотні вимоги. 

Потрібно підкреслити, що § 3 ст. 95 Кодексу торгових товариств пе4

редбачає, що «договір товариства (партнерського — Я.Т.) може встанов4

лювати, що один або більше партнерів погоджуються нести

відповідальність так як учасник повного товариства» [5, s. 95]. Фактично,

особа, яка погодилась на таку відповідальність, ризикує «заплатити» за

помилки інших партнерів. У юридичній доктрині немає однозначної дум4

ки, чи надання партнеру в партнерському товаристві можливості нести

нічим не обмежену відповідальність слід оцінювати позитивно. З одного

боку, з точки зору кредиторів, яким товариство, а точніше партнер, на4

дав професійні послуги неналежної якості, необмежена відповідальність

хоча б частин партнерів завжди може розглядатися як зміцнення мож4

ливості отримати реальне відшкодування збитків. Якщо подивитися на

історичний розвиток товариств, то тільки під тиском економічних аргу4

ментів законодавець погоджувався на обмеження відповідальності. Крім

того, інколи партнери свідомо приймають рішення про свою повну

відповідальність, щоб притягти нових клієнтів, тобто йдеться про марке4

тинг чи просто добрий сигнал для ринку послуг [6, s. 176], чого партнерам

не можна заборонити.

З іншого боку, в літературі часто можна зустріти погляд, що такий

підхід законодавця нівечить конструкцію ПТ, підриває сенс окремого вре4

гулювання цього типу товариства. Крім того, партнери, які мають

сильнішу позицію в товаристві, можуть зловживати і змушувати «молод4

ших» партнерів відповідати без обмежень [8, s. 128–129]1. На мою думку,

1 Aвтор детально аналізує різні можливості зловживань, хоча сам все таки підтримує позицію
законодавця щодо надання партнерам ПТ вирішувати, хочуть вони обмежити свою відповідальність
чи ні.
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потрібно дозволити нести повну відповідальність або всім партнерам, або

ж нікому, що виключило б будь4які зловживання. Аргументи щодо сти4

рання різниць між товариствами видаються необґрунтованими, бо в ПТ

можна встановити Правління (що може бути причиною вибору саме цієї

форми торгового товариства), а в повному товаристві взагалі немає такої

можливості. 

Враховуючи сказане, можна зробити декілька висновків. Практично у

всіх правових системах, які допускають створення ПТ (Польща не є ви4

нятком), така організаційно4правова форма має три характерні юридичні

риси, без існування яких зникають відмінності між ПТ і повним товарист4

вом чи іншим торговим товариством. 

По4перше, це професійний характер ПТ, який проявляється в обме4

женні кола суб’єктів, які можуть брати участь в товаристві. Таке обме4

ження залишається завжди, навіть якщо встановити в законодавстві

тільки критерії, яким повинні відповідати особи, які хотіли б створити ПТ.

Саме останній підхід видається правильним, оскільки дозволяє найбільш

повно реалізувати принцип свободи підприємницької діяльності, допусти4

ти якомога більшу кількість суб’єктів до створення партнерських това4

риств. ПТ функціонують в Польщі понад десять років, що не призвело до

масових порушень. Порівняно з фахівцем, який сам надає професійні по4

слуги і відповідає тільки своїм майном, ПТ завжди створює більші гарантії

для кредиторів, навіть якщо відповідальність інших партнерів обмежена. 

Другою рисою ПТ є можливість встановити Правління, що загалом не

викликає якихось ускладнень і повинна бути оцінена позитивно. 

Третьою особливістю ПТ є обмеження відповідальності партнерів. ПТ

дозволяє вести професійну діяльність залучаючи кошти інших учасників,

одночасно не відповідаючи за наслідки їхнього непрофесіоналізму. Як вка4

зувалося вище, ситуація коли частина партнерів відповідає без обмежень,

а частина обмежено може призвести до зловживань. Крім того, застосуван4

ня загальних положень ЦК Польщі про солідарне зобов’язання може дове4

сти до парадоксальної ситуації. В договорі ПТ можна встановити, що в разі

задоволення кредиторських вимог, пов’язаних з професійною діяльністю

партнерів, ПТ буде мати право регресу тільки до частини партнерів (або

сума регресних вимог щодо різних партнерів теж може бути різною).

Доцільним видається встановлення норми, яка б не забороняла партнерам

взагалі регулювати питання регресу в договорі, але встановлювала

обов’язок однакового для всіх партнерів врегулювання цього питання. 

1. As?anowicz M. System prawa prywatnego, prawo sp??ek osobowych. — T. 16 / Pod. red. A.

Szajkowskiego. — Warszawa, 2008. 
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(Dz.U. Nr 57, poz. 502 z p??n. zm.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19340570502

3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p??n. zmian.) [Електрон$

ний ресурс]. Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

4. Kidyba A. Kodeks Sp??ek Handlowych: Komentarz. — T. 1. — Warszawa, 2007.
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Турлуковский Я.В. Некоторые проблемы партнерского товарищества в
польском праве [на украинском языке]

Статья посвящена основным проблемам конструкции партнерского товари4
щества в польском праве, которые позволяют показать хозяйственно4правовую
сущность данного вида товарищества. Рассматриваются вопросы, касающиеся
статуса участника товарищества, его ответственности по обязательствам, веде4
ния профессиональной деятельности в товарищества и управления товарище4
ством.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: партнерское товарищество, профессиональная деятель4
ность, представительство, ответственность партнеров, правление.

Yaroslaw Turlukowski. Aspects of limited liability partnership under Polish
law [in Ukrainian]

This article is devoted to the main aspects of the construction of limited liabili4
ty partnership under Polish law and the possibilities of economical and legal organ4
ization for this type of partnership. The article discusses questions connected with
the status of a partner as well as his responsibilities and obligations, including the
provision and carrying out of professional activities. Additional discussion focuses
on the nature of the partnership and managing the partnership.

KKeeyy  wwoorrddss::  Limited liability partnership, professional activity, representation,
responsibility of partners, Board of Directors. 

ТТииммччееннккоо  ГГееннннааддіійй  ППееттррооввиичч,,  
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ННааууккооввіі  ппііддххооддии  ддоо  ппррооццеессууааллььннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі::

ппооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввіі  аассппееккттии  

Аналізується підхід законодавця до процесуальної відповідальності. Додат4
ково аргументується наявність в якості самостійного виду процесуальної
відповідальності. Обгрунтовується необхідність суттєвого доопрацювання глави
та розділу ЦПК і КАС про заходи процесуального примусу.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: процесуальна відповідальність, заходи примусу, превенція,
суд, попередження, санкція, обов’язок. 

Проблема юридичної відповідальності завжди привертала підвищену

увагу дослідників. Загальнотеоретичні та прикладні юридичні науки зба4

гатилися проведеними дослідженнями сутності юридичної відповідаль4

ності та її видів, переосмислення цього інституту в різних галузях права.
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Для процесуальної науки розглянута проблема також не є новою. У різний

час до неї зверталися М. Й. Штефан, В. В. Комаров, В. В. Бутнєв,

А. Г. Новіков та інші відомі процесуалісти. Однак не можна сказати, що пи4

тання, поставлені теоретиками процесу, отримали остаточне вирішення.

Більше того, можна стверджувати, що проблема відповідальності в судо4

чинстві не тільки не втратила своєї актуальності та дискусійності, а й має

всі підстави вийти на якісно новий рівень її осмислення. 

Одним з можливих зрізів наукового дослідження заявленої тематики є

аналіз запропонованого законодавцем підходу до процесуальної

відповідальності (заходів процесуального примусу) в ЦПК і КАС, вивчен4

ня теоретичних проблем цього виду юридичної відповідальності, практи4

ки застосування відповідних норм законодавства, порівняння вітчизняної

концепції із зарубіжним досвідом регламентації процесуальної

відповідальності. 

Неабияке значення в контексті судового розгляду має проблема

відповідальності. Це пов’язано саме з тією обставиною, що чим більше у

судочинстві активізуються диспозитивність і змагальність, тим гостріше

стоїть питання про застосування заходів процесуальної відповідальності.

В іншому випадку більше значення мають публічні (адміністративні) при4

мусові заходи [1, c. 84]. Але розгляд цієї проблеми є цікавим не тільки в ас4

пекті принципів судочинства. Цивільне і адміністративне судочинства

рівною мірою потребують процесуальних засобів, які б забезпечили на4

лежне здійснення провадження у справі. За такого підходу саме інститут

процесуальної відповідальності, розуміння її неминучості за порушення

умов змагання чи іншого встановленого законом порядку виконання про4

цесуальних дій буде гарантією нормального ходу судочинства [4, c. 36].

Це положення має стати відправною точкою при проведенні будь4яких

кодифікаційних робіт у сфері судочинства. Проте нині навряд чи можна

говорити про належну увагу законодавця до процесуальних засобів, котрі

сприяли б відповідному функціонуванню судочинства. На це є і об’єктивні

причини. Хоча до питань сутності цивільно4правової відповідальності у

сфері матеріального права завжди була прикута увага дослідників, проте

у вітчизняній процесуальній науці практично відсутні будь4які сучасні те4

оретичні розробки інституту процесуальної відповідальності (після вихо4

ду праць М. Й. Штефана минуло понад 20 років). Але це не завадило зако4

нодавцю і без теоретичного обґрунтування скласти глави процесуальних

кодексів «Заходи процесуального примусу». Як позитивний момент тако4

го рішення (прийняття цієї глави і розділу) зазначимо уніфікований підхід

до проблеми, запропонований в ЦПК і КАС. Зрештою залишається більше

питань, ніж відповідей: чи можливе виділення процесуальної відповідаль4

ності як самостійного виду юридичної відповідальності; якщо так, то яким

є співвідношення такої відповідальності з категоріями «примус», «санк4

ція», «обов’язок»; яка природа тих заходів, котрі входять до складу проце4
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суальної відповідальності; структура таких заходів, а також їх перелік і

видові характеристики.

На нашу думку, це коло тих питань, котрі повинен був вирішити зако4

нодавець на етапі підготовки глави ЦПК і розділу КАС про процесуальний

примус. Не зупиняючись детально на всіх проблемах, спробуємо стисло

обґрунтувати або спростувати логіку законодавця.

За вихідну передумову своєї позиції приймемо наявність процесуаль4

ної відповідальності як окремого виду. Її самостійність можна пояснити,

по4перше, тим, що процесуальні проступки відрізняються особливим

об’єктом посягання, котрим є встановлений законом порядок проваджен4

ня у цивільних і адміністративних справа; по4друге, всі вони порушують

норми процесуального права; по4третє, заходи примусу застосовуються

судом; по4четверте, порядок притягнення регулюється процесуальним за4

конодавством [2, c. 80–81]. Тобто можна припустити, що законодавець у

цілому теж виходить з уявлень про самостійність даного виду юридичної

відповідальності.

Продовжуючи логіку думки, дійдемо висновку, що процесуальна

відповідальність виявляється через процесуальний примус. У ЦПК і КАС

законодавець вживає термін «заходи процесуального примусу».

Відповідно до ст. 90 ЦПК, ст. 268 КАС заходами процесуального примусу є

встановлені цими кодексами процесуальні дії, що застосовуються судом

до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно пере4

шкоджають здійсненню судочинства. Вважаємо таку позицію, незважаю4

чи на її спірність, у цілому правильною. Тільки через відповідні заходи

процесуальний примус розкриває себе як явище. Але воно має бути су4

купністю процесуальних дій, об’єднаних єдиною метою — покарання, пра4

вовідновлення, припинення або превенції — і підставами застосування [2,

c. 34]. Тобто в ширшому розумінні, ніж закріплено ст. 90 ЦПК і ст. 268 КАС.

Законодавець же дав цьому терміну обмежене тлумачення, що далі позна4

чилося у змісті наступних статей.

Ст. 91 ЦПК, ст. 269 КАС передбачають види заходів процесуального

примусу. Такими є: попередження; видалення із залу судового засідання;

тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід. Виходить,

за логікою законодавця, що процесуальний примус обмежується лише пе4

реліченими заходами, при цьому випускаються з уваги інші порушення,

які перешкоджають нормальному ходу провадження у справі, а також не

враховується специфіка санкцій процесуальних норм, тобто несприятливі

наслідки, котрі можуть наступити в разі невиконання особою своїх

обов’язків [3, c. 173].

На нашу думку, для судочинства має бути характерною наявність

різноманітних заходів процесуального примусу. При цьому повинні пере4

важати заходи захисту, а не відповідальності (це не означає, що вони не

повинні застосовуватися, просто їх використання має бути поодиноким,
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наприклад, привід). Ознаками таких заходів є і застосування за об’єктив4

но протиправну поведінку (без урахування провини порушника). Застосо4

вуючи засоби захисту, судовий орган жодних нових обов’язків на поруш4

ника не накладає, а примушує виконати ті, котрі не були виконані; їх

функції у припиненні «аномальної» поведінки, у поновленні порушеного

права або забезпеченні виконання обов’язку [2, c. 55]. 

З огляду на вищенаведене глава ЦПК і розділ КАС про процесуальний

примус потребують суттєвої доробки. Крім заходів примусу у формі пре4

венцій і припинень (попередження, видалення із залу судового засідання),

у відповідних місцях кодексів необхідно вказати і на інші наслідки невико4

нання будь4яких процесуальних обов’язків, а в ширшому плані — додер4

жуватися встановленого законом порядку провадження у справі. В проце4

суальному законодавстві лише один захід пов’язаний з невиконанням осо4

бою свого обов’язку. Ст. 93 ЦПК, ст. 271 КАС передбачають, що у разі не4

подання без поважних причин письмових чи речових доказів, які витребу4

вані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити

ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

Можна йти іншим шляхом — не зосереджувати заходи процесуально4

го примусу в окремій главі чи розділі, а закріпляти їх за ходом виконання

процесуальної діяльності. Можливо, для вітчизняного законодавця цей

шлях буде кращим. Але важливіше інше — при належній регламентації

заходів процесуального примусу іншою стане і реалізація принципів дис4

позитивності й змагальності, оскільки у суду буде можливість відмовити у

виконанні процесуальної дії або особа буде позбавлена можливості самій

реалізувати надане їй право.

Одним з можливих варіантів вирішення проблем законодавства уяв4

ляється вивчення зарубіжного досвіду в юрисдикційній сфері й на цій ос4

нові імплементації відповідних правил. Насамперед слід звернутися до

досвіду таких розвинених (в плані розробки процесуальних питань) країн,

як США і Великобританія.

На думку М. Л. Гальперіна, в США досить широко застосовуються такі

примусові заходи за недобросовісну і неправомірну поведінку, як накла4

дення на правопорушника судових витрат іншої сторони, штраф на ко4

ристь держави, попередження (причому всі ці заходи можуть вживатися

разом або окремо). У Великобританії законодавець пішов шляхом обме4

ження можливості порушника реалізовувати свої процесуальні права в

майбутньому, а саме: передбачив можливість винесення судом забороня4

ючої ухвали, котра спрямована на припинення дій сторони, яка зловживає

своїм процесуальним правом на подання клопотань. Ця ухвала прий4

мається в тому випадку, коли особа заявляє безпідставні клопотання про

винесення різних судових ухвал [1, c. 76–82].

Незважаючи на різницю в підходах згаданих країн до проблеми проце4

суальної відповідальності, їх об’єднує прагнення досягти мети процесу4
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ального примусу: забезпечення ефективного правосуддя, запобігання по4

рушенням у майбутньому [1, c. 82]. 

Складно наперед визначити, яким шляхом піде вітчизняний законода4

вець: чи залишить регулювання на сучасному рівні, чи спробує вдоскона4

лити главу або норми про процесуальний примус. Але для всіх є очевид4

ним: навряд чи судочинство може обійтися без ефективних заходів

відповідальності (примусу), спрямованих або на забезпечення інтересів

держави в широкому плані, або на забезпечення інтересів конкретних

учасників процесу.

Проведене нами дослідження деяких проблем інституту процесуальної

відповідальності дає підстави для формулювання певних висновків і пер4

спектив подальших розвідок у даному напрямі. По4перше, цивільне і

адміністративне судочинства рівною мірою потребують процесуальних

засобів, які б забезпечили належне здійснення провадження у справі. При

такому підході саме інститут процесуальної відповідальності буде га4

рантією нормального ходу судочинства. По4друге, створенню глави ЦПК і

розділу КАС про процесуальний примус мало передувати вирішення та4

ких теоретико4прикладних питань: чи можливе виділення процесуальної

відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; якщо

так, то яким є співвідношення такої відповідальності з категоріями «при4

мус», «санкція», «обов’язок»; яка природа тих заходів, котрі входять до

складу процесуальної відповідальності; структура таких заходів, а також

їх перелік і видові характеристики. По4третє, глава ЦПК і розділ КАС про

процесуальний примус потребують суттєвої доробки. Крім заходів приму4

су у формі превенцій і припинень (попередження, видалення із залу судо4

вого засідання), у відповідних місцях кодексів необхідно вказати і на інші

наслідки невиконання будь4яких процесуальних обов’язків, а в ширшому

плані — додержуватися встановленого законом порядку провадження у

справі.
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Тимченко Г.П. Научные подходы к процессуальной ответственности: срав7
нительно7правовые аспекты [на украинском языке]

Анализируется подход законодателя к процессуальной ответственности.
Дополнительно аргументируется наличие в качестве самостоятельного вида
процессуальной ответственности. Обосновывается необходимость существен4
ной доработки главы и раздела ГПК и КАС о мерах процессуального принужде4
ния. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  процессуальная ответственность, меры принуждения, пре4
венция, суд, предупреждение, санкция, обязанность. 
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Gennadiy Tymchenko. Scientific approaches to the procedural responsibility:
comparative law aspects [in Ukrainian]

This paper discusses the approach of the legislator to procedural responsibility.
Author provides additional argumentation of the existence of procedural responsi4
bility as a separate kind of responsibility. The necessity of a substantial revision of
chapter and section of Civil Procedure Code and the Code of Administrative
Justice on the measures of procedural enforcement is considered. 

KKeeyy  wwoorrddss:: procedural responsibility, enforcement action, prevention, court,
sanction.

ААллааххввееррддииеевв  ВВууссаалл,,  
аспирант Института государства и права 
им. В.М. Корецкого НАН Украины

ССууббъъееккттыы  ддооккааззыывваанниияя  ппоо  ггрраажжддааннссккооммуу  

ппррооццеессссууааллььннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  УУккррааиинныы,,  

ААззееррббааййдджжааннссккоойй  РРеессппууббллииккии  

ии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

Алахвердієв В. Суб’єкти доказування за цивільним процесуальним законо7
давством України, Азербайджанської Республіки та Російської Федерації
[російською мовою]

Досліджуються суб’єкти доказування в цивільному процесі України, Азер4
байджанської Республіки та Російської Федерації. Проводиться аналіз ознак,
котрі відрізняють суб’єктів доказування. Розглядається законодавче регулю4
вання прав, обов’язків та відповідальності суб’єктів доказування.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  суб’єкти доказування, право на доказування, обов’язок дока4
зування, відповідальність, вплив на доказування.

Судебное доказывание является процессом сложным по структуре и

характеру, включает деятельность значительного количества субъектов,

отличается сочетанием разнообразных форм деятельности, что актуали4

зирует вопрос о разделении сложного комплексного явления на составля4

ющие элементы с целью их более детального исследования, выявления

структуры внутренних связей. Успешное достижение задач доказывания

возможно лишь при слаженном взаимодействии всех элементов доказы4

вания как системного образования.

Субъекты доказывания исследовались в работах многих процессуали4

стов. В частности, можно отметить труды Б. Асадова, В. В. Комарова,

М. А. Мовсумова, М. Й. Штефана, С. Я. Фурсы, Т. В. Цюры, М. К. Треушни4

кова, А. Г. Коваленко, И. В. Решетниковой и др. Однако единство в реше4

нии исследуемой проблемы отсутствует, а многие вопросы остаются дис4

куссионными. Среди других требует научной разработки вопрос субъек4
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тов доказывания в аспекте сравнения доказательственного права Украи4

ны, Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

Определение субъектов доказывания в науке является проблематич4

ным и вызывает дискуссию, которая влияет на понимание самой сути до4

казательственной деятельности. Одни авторы относят к субъектам дока4

зывания только суд [1, с. 53], другие называют субъектами доказывания

исключительно лиц, участвующих в деле. Как правило, следствием такой

позиции является размежевание познания и доказывания с отнесением

познания к компетенции суда, а доказывания — к сфере деятельности

сторон [3, с. 40]. Третьи рассматривают в качестве субъектов доказывания

и суд, и лиц, участвующих в деле [6, с. 80].

Выделение круга субъектов доказывания происходит на основании не4

которых критериев. В науке отсутствует единая позиция по этому вопро4

су и предлагаются различные свойства, отличающие субъектов доказы4

вания от иных участников процесса. Так, ряд авторов полагает, что субъ4

ектов доказывания отличает наличие материально4правовой или процес4

суально4правовой заинтересованности в исходе дела [6, с. 84]. Однако, ис4

ходя из предложенного критерия, к субъектам доказывания могут быть

отнесены только лица, участвующие в деле, но не суд. В отличие от лиц,

участвующих в деле, суд не обладает заинтересованностью в рассмотре4

нии и разрешении дела, не только личной, но и профессиональной. 

Высказанную в науке позицию о наличии у суда процессуального инте4

реса в доказывании считаем недостаточно аргументированной. Некоторые

авторы полагают, что интерес присущ всем субъектам процессуального

правоотношения, следовательно, суд как участник процессуального пра4

воотношения также обладает собственным интересом [5, с. 72]. Д. В. Кри4

жановский утверждает, что отмена решений по мотивам необоснованнос4

ти сопровождается рядом неблагоприятных последствий, вплоть до реше4

ния вопроса о профессиональном соответствии судьи занимаемой долж4

ности. Причем данные неблагоприятные последствия не распространяют4

ся ни на стороны процесса, ни вообще на кого бы то ни было, кроме суда.

Из этого автор делает вывод о наличии у суда обязанности и интереса в

доказывании [4, с. 43]. По нашему мнению, выводы авторов о наличии у су4

да процессуально4правового интереса излишне категоричны. Суд не име4

ет интереса в том или ином разрешении дела, его интерес заключается в

положительной оценке принятых им решений вышестоящими судами в

качестве законных и обоснованных в случае обжалования. Подобный ин4

терес в добросовестном исполнении обязанностей не может трактоваться

в качестве субъективного. Интерес суда в правильной организации про4

цесса доказывания и как следствие — в стабильности вынесенных им ак4

тов возникает в силу прямого указания закона, определяющего обязанно4

сти суда. Исходя из сказанного, провести отличие суда от лиц посторон4



ППооррііввнняяллььннее  ццииввііллььннее  іі  ттррууддооввее  ппррааввоо

223355

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

них, того же руководителя экспертного учреждения [6, с. 84] по критерию

наличия заинтересованности нельзя.

Поэтому интерес суда в процессе доказывания имеет не процессуаль4

но4правовой, а должностной характер, основанный на трудовых отноше4

ниях и продиктованный необходимостью добросовестного исполнения

возложенных обязанностей. Он носит сугубо формальный характер, так

как затрагивает исключительно внешнюю сторону соблюдения установ4

ленных правил организации доказательственной деятельности. В то же

время заинтересованность лиц, участвующих в деле, имеет личный мате4

риальный и процессуальный характер и является источником первого по4

рядка для существования и движения дела. Лица, участвующие в деле,

отличаются наличием заинтересованности в его исходе [2, с. 58; 10, с. 74].

Этим участникам небезразлично, как суд разрешит конфликт. От судеб4

ного решения зависят права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Именно лица, участвующие в деле, реализуют деятельность по убежде4

нию суда в своей правоте. Между ними идет состязание за получение ре4

шения в свою пользу.

Расширение содержания понятия интереса в гражданском процессу4

альном праве приводит к размыванию его границ, признанию наличия ин4

тереса у всех субъектов гражданского процесса. Более того, руководству4

ясь чрезмерно расширенными критериями интереса, можно прийти к вы4

воду о наличии такового у всех членов общества, так как гражданам не4

безразлично качество совершения правосудия по гражданским делам и

правопорядок в частноправовой сфере. Поэтому процессуальный интерес

для обладания юридическим значением должен иметь определенную сте4

пень интенсивности и субъективный характер, отличая субъекта в опре4

деленном отношении из массы других. Исходя из сказанного, мы считаем

критерий наличия интереса недостаточным основанием для определения

круга субъектов доказывания.

В качестве иного отличительного свойства субъектов доказывания в

процессуальной науке называют также ответственность за доказывание

[9, с. 494]. Действительно, суд несет ответственность за организацию про4

цесса доказывания, возложенную на него законом и диктуемую добросо4

вестным исполнением функции правосудия. Однако лица, участвующие в

деле, несут весьма своеобразную ответственность за доказывание, по4

скольку такая ответственность не является юридической в прямом пони4

мании ее значения. Суть ответственности лиц, участвующих в деле, за4

ключается в невыгодных последствиях, наступающих в случае неиспол4

нения обязанности, — отказ в удовлетворении иска (или наоборот, удов4

летворение иска). Вместе с тем, за редким исключением дел, оканчивае4

мых мировым соглашением сторон, все споры разрешаются в пользу той

или иной стороны. Следовательно, одна из сторон будет нести бремя невы4
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годных последствий независимо от степени старания в исполнении обя4

занности доказывания. 

Кроме того, ответственность возможна только в случае наличия юри4

дической обязанности. Установление ответственности за что4либо без воз4

ложения обязанности совершения (несовершения) действий представля4

ется непоследовательным. Потому, если говорить об ответственности за

доказывание, то лицам, участвующим в деле, она присуща в аспекте фи4

лософском, но не юридическом.

По нашему мнению, наличие или отсутствие правовой обязанности

доказывания и ответственности за ее исполнение может основываться ис4

ключительно на правовых основаниях. При отсутствии установленной за4

коном обязанности доказывания нет возможности говорить об ответствен4

ности за доказывание. Следовательно, для разрешения вопроса о наличии

ответственности за доказывание необходимо обратиться к содержанию

соответствующих правовых норм. Так, ст. 60 ГПК Украины устанавлива4

ет, что каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые

она ссылается как на основание своих требований и возражений, кроме

случаев, установленных ст. 61 этого Кодекса. Однако ответственности за

неисполнение предусмотренной ст. 60 ГПК Украины обязанности в про4

цессуальном законе нет.

В отношении суда ГПК Украины вообще не устанавливает обязаннос4

тей по отношению к процессу доказывания. Исключение составляет

ст. 137 ГПК Украины, которая указывает, что суд обязан истребовать до4

казательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, в случае наличия

трудностей в их получении. Вместе с тем, судебное решение подлежит от4

мене с постановлением нового решения апелляционной инстанцией при

наличии оснований, указывающих на нарушение в доказательственной

деятельности суда: неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих

значение для дела; недоказанность обстоятельств, имеющих значение для

дела, которые суд считал установленными; несоответствие выводов суда

обстоятельствам дела.

Таким образом, исходя из нормативного регулирования доказывания

по украинскому гражданскому процессуальному законодательству на

лиц, участвующих в деле, возложена обязанность по доказыванию, кото4

рая не подкрепляется юридической ответственностью за ее неисполнение.

В то же время суд не обременен обязанностями по доказыванию, однако

подлежит ответственности в виде отмены постановленного решения в

случае выявления дефектов доказывания. 

Аналогична ситуация по законодательству Азербайджанской Респуб4

лики. Однако суд также наделен правом (но не обязанностью) предложить

сторонам представить необходимые дополнительные доказательства, ес4

ли рассмотрение дела на основании имеющихся доказательств представ4

ляется невозможным (ст. 77.3 ГПК АР). 
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Законодательство Российской Федерации регламентирует обязанность

доказывания в ст. 56 ГПК РФ: каждая сторона должна доказать те обсто4

ятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд оп4

ределяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне

подлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже

если стороны на какие4либо из них не ссылались. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ суд вправе предложить сторонам и

другим лицам, участвующим в деле, представить дополнительные дока4

зательства. В случае, если представление необходимых доказательств

для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содейст4

вие в собирании и истребовании доказательств.

Ст. 362 ГПК РФ предусматривает среди оснований для отмены или из4

менения решения в кассационном порядке неправильное определение об4

стоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных

судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; не4

соответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении су4

да, обстоятельствам дела.

Итак, процессуальное законодательство РФ наиболее последователь4

но регулирует вопрос соотношения обязанностей и ответственности суда

в сфере доказывания. Предусматривая определенную ответственность в

виде отмены решения, законодатель возлагает на суд соответствующие

обязанности в процессе организации доказывания. Правовое регулирова4

ние гражданского процесса РФ гармонично устанавливает соответствие

обязанностей в сфере доказывания и ответственности за их неисполне4

ние. Однако последовательность присуща регулированию правового по4

ложения суда, в отношении же сторон российское законодательство не

дает оснований для вывода о наличии ответственности за доказывания и

соответствия между обязанностями и невыгодными последствиями. 

Исходя из правового регулирования гражданского процесса Украины,

Азербайджанской Республики и Российской Федерации оснований для

констатации наличия такого признака субъектов доказывания, как ответ4

ственность за доказывание, нет.

В литературе называется еще один признак субъекта доказывания —

право на участие в гражданском процессуальном доказывании [8, с. 75].

Действительно, субъекты доказывания обладают правами и обязанностя4

ми в сфере доказывания. Однако правами и обязанностями в сфере дока4

зывания обладают и другие участники процесса — свидетель, эксперт,

переводчик и т.д. Практически все участники гражданского судопроиз4

водства принимают участие в доказывании в том или ином качестве, обла4

дая при этом совокупностью прав и обязанностей. 

Само по себе наличие прав и обязанностей не может рассматриваться

как отличительный признак субъектов доказывания. Различие состоит не

в наличии либо отсутствии прав и обязанностей, а в характере и содержа4
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нии указанных прав и обязанностей. Ведь содержание прав и обязаннос4

тей субъектов доказывания и лиц, такими субъектами не являющихся,

существенно разнится. Субъекты доказывания имеют права и обязаннос4

ти по участию в доказывании, а все остальные — права и обязанности, с

доказыванием связанные. Поэтому для выделения критериев формирова4

ния круга субъектов доказывания необходимо сущностное исследование

прав и обязанностей в сфере доказывания, а не констатация факта нали4

чия таковых.
По нашему мнению, определение круга субъектов доказывания долж4

но строиться на объективных критериях, без привлечения категорий, не

поддающихся четкой дефиниции. Мы предлагаем таким критерием счи4

тать установленное законом право определять другие элементы структу4

ры доказывания — объект и содержание. Субъектами доказывания явля4

ются только те лица, которые имеют предусмотренное гражданским про4

цессуальным законодательством право принимать юридически значимые

решения, влияющие на предмет и пределы доказывания, а также на пред4

ставление, исследование и оценку доказательств. Участником процесса

доказывания может быть признано только действующее лицо, обладаю4

щее возможностью определять направление, содержание, течение

процесса доказывания и тем самым влиять на его результаты.

Вследствие наличия указанного свойства, субъекты доказывания на4

деляются правами и обязанностями по участию в доказывании, несут от4

ветственность за их исполнение, принимают участие в процессе доказы4

вания активно и постоянно. Все названные признаки присущи в той или

иной мере субъектам доказывания, однако они имеют производный ха4

рактер. Сравнение гражданского процесса Украины, Российской Федера4

ции и Азербайджанской Республики подтверждает вывод об объединении

критериев круга субъектов доказывания на основании наличия права

принимать юридически значимые решения в сфере доказывания.

Субъекты доказывания играют разную роль в процессе доказывания.

Следует учесть, что лица, участвующие в деле, заинтересованы в его ре4

зультатах, являются основной движущей силой всего процесса. Суд —

воспринимающий субъект, который формулирует выводы обязательного

характера, результат доказывания. Субъекты доказывания взаимно до4

полняют друг друга, осуществляя различные функции. Подобно установ4

лению в уголовном процессе функций обвинения, защиты и разрешения

уголовного дела [7, с. 35] гражданский процесс имеет свои основные на4

правления деятельности.

Взаимодействие субъектов доказывания не является величиной посто4

янной и ощущает на себе влияние принципов судопроизводства, своеобра4

зие его модели. Состязательный и следственный процессы имеют отраже4

ние прежде всего в плоскости различий соотношения прав и обязанностей

субъектов доказывания. Однако даже при воплощении абсолютно состя4

зательной модели гражданского судопроизводства, при которой суд будет
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исполнять роль пассивного арбитра, суд всегда будет субъектом доказы4

вания, поскольку именно судом производится властная и юридически зна4

чимая оценка доказательств, на основании которой разрешается дело.

Таким образом, субъектами доказывания в соответствии с граждан4

ским процессуальным правом Украины, Российской Федерации, Азер4

байджанской Республики являются суд и лица, участвующие в деле. Круг

субъектов доказывания формируется на основании наличия права прини4

мать юридически значимые решения, влияющие на предмет и пределы

доказывания, а также на представление, исследование и оценку доказа4

тельств. Взаимодействие субъектов доказывания происходит на основа4

нии правил распределения бремени доказывания.
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законодательству Украины, Азербайджанской Республики и Российской Фе7
дерации [на русском языке]

Исследуются субъекты доказывания в гражданском процессе Украины,
Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Проводится анализ
признаков, отличающих субъектов доказывания. Рассматривается законода4
тельное регулирование прав, обязанностей и ответственности субъектов дока4
зывания. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  субъекты доказывания, право на доказывание, обязанность
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Vusal Allahverdiev. Subjects of proof in civil proceedings Ukraine, Azerbaijan
and the Russian Federation [in Russian]

Article is devoted to study of subjects of proof in civil proceedings Ukraine,
Azerbaijan and the Russian Federation. The analysis of the characteristics that dis4
tinguish the subjects of proof is provided. Author also consider the legal regulation
of rights, duties and responsibility of subjects of proof.

KKeeyy  wwoorrddss:: subjects of proof, right to prove, obligation to prove, responsibility,
impact on proof.
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ЦЦеессааррссььккиийй  ФФеелліікксс  ААннааттооллііййооввиичч,,  
кандидат юридичних наук, доцент Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ТТррууддооввиийй  ддооггооввіірр  яякк  ссииннттеезз  ууммоовв,,  щщоо  ввссттааннооввллююююттьь

ііссттооттнніі  аассппееккттии  ппррааввооввііддннооссиинн  

уу  ссффеерріі  ттррууддооввооїї  ддііяяллььннооссттіі

Розглянуті юридичні умови, які характеризують зміст трудового договору,
права та обов’язки сторін. Запропоновано включити до трудового законодавст4
ва України правову норму, що регламентує дану формальну ознаку трудового
договору. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: трудовий договір, умови договору, істотні умови, додаткові
умови.

Важко назвати ще якесь питання в трудовому праві, яке б так привер4

тало увагу юристів і одержало таке широке висвітлення в науково4прак4

тичній літературі, ніж трудовий договір. Пояснюється це тим принципово

важливим місцем, що посідає цей інститут у регулюванні трудових відно4

син.

Проте, незважаючи на численні дослідження, доводиться говорити про

недостатню розробленість концепції трудового договору, особливо в тій

частині, що дає змогу розглядати трудовий договір як синтез умов, що

встановлюють істотні аспекти правовідносин у сфері трудової діяльності.

Спробуємо визначити деякі його структурні елементи, які визначають

правові умови трудових договорів, що укладаються в Україні. Саме за до4

помогою встановлення умов трудового договору його сторони мають мож4

ливість, зрозуміло, у межах, визначених трудовим законодавством,

колективним договором (угодою) і локальними нормативними актами, ви4

робити найбільш прийнятні умови використання праці. 

Спроби виділити істотні та факультативні умови трудового договору

робили Л. Ю. Бугров, А. С. Пашков, О. В. Смирнов, В. І. Прокопенко,

Є. А. Котко, М. Д. Іванов, Л. А. Чиканова та ін., водночас в українському

трудовому праві ця проблема розроблена недостатньою мірою.

На нашу думку, умови трудового договору — це своєрідні конституції,

на яких ґрунтується весь цей юридичний інститут, й поза даними умова4

ми його функціонування неможливе. Традиційно в теорії трудового права

розрізняють два види умов трудового договору: істотні (необхідні, консти4

тутивні) — умови, які повинні обов’язково бути присутні в кожному тру4

довому договорі; факультативні (додаткові) — умови, які можуть станови4

ти зміст договору, а можуть бути й не включені до нього.

У трудовому праві, на відміну від цивільного, істотність умов трудового

договору не вирішується в законодавчому порядку. Хоча термін «істотні»
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притаманний трудовому законодавству, він, як правило, вживається в

контексті «істотних умов праці» (п. 6 ст. 36 КЗпП України). Водночас по4

няття «умови трудового договору» і «умови праці» не є синонімічними. На

думку Л. Ю. Бугрова, ці два поняття співвідносяться як ціле і його части4

на (широке і вужче поняття) [6, c. 89]. Що стосується науки трудового пра4

ва, то на відміну від трудового законодавства термін «істотні умови трудо4

вого договору» використовується та є досить поширеним, хоча однознач4

ного визначення цього терміна не існує. Наприклад, ще радянські науковці

зазначали, що до істотних умов трудового договору належать і обов’яз4

кові, і факультативні [7, c. 260], а Н. Г. Гладков ототожнює істотні умови

трудового договору з його необхідними умовами [1, c.1324133]. В. І. Проко4

пенко наголошує та тому, що істотні питання трудового договору визнача4

ються не стільки волею сторін, скільки законом, нормативними актами,

правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором

[5, c. 55 ]. Є. А. Котко поділяє всі умови трудового договору на безпосередні

(включаючи в них необхідні й додаткові) і похідні, до яких відносить умо4

ви, «встановлені трудовим законодавством (про охорону праці, про дис4

циплінарну, матеріальну відповідальність)». Як вважає автор, похідні

умови в силу закону обов’язкові для виконання, тому про них сторони не

домовляються [2, c. 24]. 

Аналогічна точка зору висловлювалася раніше Л. А. Чикановою, на

думку якої «перелік не відповідає сутності поняття «істотні умови догово4

ру», виробленого правовою наукою. Під істотними умовами договору

прийнято розуміти такі, за якими у силу закону має бути досягнуто згоди

і які є достатніми й необхідними для того, щоб договір уважався укладе4

ним і здатним породити права та обов’язки сторін» [9, c. 58]. На думку

С. В. Колобової, Л. А. Чиканової, згідно з правовою наукою істотними умо4

вами можуть бути лише умови про місце роботи й про трудову функцію,

тому що вони є необхідними для виникнення трудового правовідношення.

Інші ж умови спрямовані на конкретизацію прав і обов’язків сторін трудо4

вого договору. 

На нашу думку, для того, щоб з’ясувати, які саме умови трудових дого4

ворів доцільно віднести до істотних, а які до факультативних, слід визна4

чити зміст юридичної формули «істотні умови договору». Зазначимо, що

це було знайоме ще римському праву. Ці умови вважали однією із складо4

вих змісту договору, без яких договір не міг існувати. Крім цих істотних

умов, договір містив і звичайні умови, й сучасне право зберігає цю кла4

сифікацію [3, c. 165]. 

Отже, істотними умовами трудового договору є такі, які закріплені на

законодавчому рівні, мають бути внесені до трудового договору і за якими

сторони трудових правовідносин повинні досягти згоди. 

Усі істотні умови трудового договору можна розділити, виходячи із

змісту ст. 32 КЗпП, на три групи: 1) трудова функція працівника
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(спеціальність, кваліфікація, посада); 2) робоче місце (конкретний струк4

турний підрозділ підприємства, конкретний механізм або агрегат, на яко4

му працює працівник і тощо); 3) інші істотні умови (системи і розміри опла4

ти праці, пільги, режим роботи, поєднання професій і посад тощо). Вва4

жаємо за доцільне закріпити в трудовому законодавстві, новому Трудово4

му кодексі всі істотні умови трудового договору з метою надання догово4

рам визначеності та змістовності, а також з метою ефективного захисту

прав усіх учасників цих договірних відносин. 

Зазначимо, що таким шляхом пішов російський законодавець, визна4

чивши у ст. 57 ТК РФ перелік істотних умов трудового договору. Введен4

ня інституту істотних умов трудового договору введено російським зако4

нодавцем уперше, і саме завдяки такому нововведенню «трудовий договір

з документа, що укладається формально, стає найважливішим актом, що

регулює відносини роботодавця й працівника» [8].

Перейдемо безпосередньо до розгляду істотних умов трудового догово4

ру, які, на нашу думку, доцільно включати в українське трудове законо4

давство.

1. Місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу). Умова про

місце роботи містить у собі: назву структурного підрозділу (цеху, відділу,

лабораторії). Дослідники рекомендують включати до цього пункту навіть

номер робочого місця (верстата), коли така умова є значущою для

працівника. Коли структурні підрозділи розташовані на різних тери4

торіях, а тим більше в різних населених пунктах, слід вказувати їх фак4

тичну й поштову адресу. Особливе значення мають назва й місцезнаход4

ження відокремленого структурного підрозділу (філії, представництва),

що буде місцем роботи працівника на підставі трудового договору.

2. Дата початку роботи. Дата початку роботи, тобто день, коли

працівник повинен стати (або став) до виконання трудових обов’язків. За

загальним правилом, працівник зобов’язаний стати до виконання трудо4

вих обов’язків від дня, визначеного трудовим договором. Якщо працівник

фактично був допущений до роботи з відома чи за дорученням роботодав4

ця або його представника до підписання трудового договору, то в ньому

має бути зазначена фактична дата початку роботи.

3. Найменування посади, спеціальності, професії із вказівкою

кваліфікації відповідно до штатного розкладу організації або конкретна

трудова функція. Як слушно зауважують експерти, з розвитком ринкової

економіки, нових інформаційних технологій виникають нові посади

робітників, спеціалістів і службовців, найменувань яких немає в жодному

довіднику. Тому до істотних умов трудового договору необхідно відносити

не лише найменування посади, спеціальності, професії із вказівкою

кваліфікації відповідно до штатного розкладу, а й зазначення конкретної

трудової функції (якщо в штатному розкладі немає назви посади).
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4. Права й обов’язки працівника. Договір повинен містити перелік прав

і обов’язків працівника, які визначаються на основі закону. Водночас до4

говір може мати і факультативні пункти, які не суперечать законодавст4

ву. Ці пункти додаються за умови особистої згоди учасників трудових

відносин на їх включення до тексту договору. Вони можуть визначати ок4

ремі аспекти цих відносин відповідно до специфіки виробництва, виробни4

чих потреб, економічних умов тощо. 

5. Права й обов’язки роботодавця. Договір повинен містити перелік прав

і обов’язків роботодавця. 

Характеристики умов праці, компенсації й пільги працівникам за робо4

ту у важких, шкідливих і (або) небезпечних умовах. При характеристиці

умов праці може бути зазначено, наприклад, про роз’їзний характер робо4

ти, про періодичність коротких і довгострокових відряджень тощо. Харак4

теристика умов праці має особливе значення при роботі у важких,

шкідливих і (або) небезпечних умовах. У цьому випадку в трудовому дого4

ворі повинні бути закріплені належні працівникові компенсації й пільги,

якщо такі передбачені безпосередньо угодою сторін договору.

Режим праці і відпочинку (якщо він відносно даного працівника

відрізняється від загальних правил, установлених в організації). Режим

праці й відпочинку може вказуватися з відсиланням до штатного розкла4

ду. Однак у певних випадках цю умову необхідно детально вказувати в

індивідуальному трудовому договорі, якщо для даного працівника він

відрізняється від загальних правил, установлених в організації. 

Умови оплати праці (у тому числі розмір тарифної ставки або посадо4

вого окладу працівника, доплати, надбавки й заохочувальні виплати). У

трудовому договорі може бути не тільки зазначена фіксована сума, а й

зроблена відсилка до відповідних нормативних актів, прийнятих у цент4

ралізованому порядку, а також до колективного договору й положення

про преміювання, що діє в даного роботодавця. В умовах оплати праці вка4

зується не лише розмір основної тарифної ставки (посадового окладу), а й

розмір доплати (наприклад, за сполучення професій), надбавки (напри4

клад, за вчений ступінь) і заохочувальні виплати (премії, винагороди за

загальні підсумки роботи протягом кварталу, року тощо).

Види й умови соціального страхування, безпосередньо пов’язані із тру4

довою діяльністю. Такі умови вказуються, коли роботодавець здійснює

медичне, пенсійне страхування працівника й провадить відрахування до

недержавних страхових фондів. 

Характеризуючи даний перелік як вичерпний, зауважимо, що теорія й

практика трудового права при вирішенні питань зміни трудового договору

найчастіше йдуть шляхом розширювального тлумачення його істотних

умов, визнаючи, що до них можуть бути віднесені й інші умови, які сторо4

ни вирішили включити до трудового договору як необхідні [4, c. 12]. Окремі

умови можна закріпити у вигляді відсилки до штатного розкладу, напри4
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клад, оклад і режим роботи. У цьому зв’язку акцентуємо увагу на тому, що

в інтересах роботодавця включати істотні умови до трудового договору, а

не включати бланкетні норми, що відсилають до штатного розкладу. Інак4

ше штатний розклад стає частиною трудового договору, надалі його зміну

слід узгоджувати із працівником, крім того, він повинен видаватися як до4

даток до договору.

Поряд з істотними умовами трудовий договір може містити факульта4

тивні (додаткові) умови (про встановлення іспитового строку; про встанов4

лення неповного робочого часу; про нерозголошення охоронюваної зако4

ном таємниці; про обов’язок працівника відробити після навчання певний

період часу, якщо навчання провадилося за рахунок коштів роботодавця,

та ін.). Додаткові умови є засобами індивідуалізації трудового договору. Як

зазначають експерти, саме за допомогою встановлення додаткових умов

трудового договору — як при його укладенні, коли громадянин, що влаш4

товується на роботу, і роботодавець виступають, з формально4юридичної

точки зору, як рівноправні суб’єкти, так і в ході реалізації трудових відно4

син, 4 його сторони мають можливість, зрозуміло, у рамках, визначених

трудовим законодавством, колективним договором (угодою) і локальними

нормативними актами, виробити найбільш прийнятні умови застосування

праці [4, c. 13]. Факультативні умови не є обов’язковими для погодження

при прийнятті на роботу. Тому вони стають об’єктом переговорів лише в

тому випадку, коли одна із сторін наполягає на їх включенні до змісту тру4

дового договору. Для конкретного договору вони мають таку ж вагу, як і

обов’язкові умови. Це, наприклад, умови про неповний робочий час, про

сумісництво чи суміщення, про встановлення випробування та ін.

Умови трудового договору не можуть містити положень, які не

відповідають законодавству з охорони праці, а також погіршують стано4

вище працівника порівняно з чинним законодавством. Стаття, що регла4

ментує умови трудового договору, повинна містити імперативне правило

про те, що трудовий договір не може містити умов, що знижують рівень

прав і гарантій працівників, установлений трудовим законодавством. Як4

що ж такі умови включені до трудового договору, то вони не можуть засто4

совуватися. Добровільна згода працівника на умови, що погіршують його

становище, не звільняє роботодавця від відповідальності, установленої за

порушення трудового законодавства. Наприклад, такими, що погіршують

становище, є: умова про виплату заробітної плати повністю в натуральній

формі; умова про обов’язок працівника відшкодувати заподіяний робото4

давцеві збиток повністю, якщо за законодавством можливе притягнення

лише до обмеженої матеріальної відповідальності. Умови трудового дого4

вору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і у письмовій формі. Уго4

да про зміну умов трудового договору є невід’ємною частиною трудового

договору.



ППооррііввнняяллььннее  ццииввііллььннее  іі  ттррууддооввее  ппррааввоо

224455

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

Таким чином, у трудовому договорі можуть міститися як уніфіковані

умови праці на основі включення в трудовий договір його істотних умов,

так і індивідуалізовані умови праці, а також підвищені гарантії для окре4

мо взятого працівника, на основі включення до трудового договору додат4

кових умов.

Важливо підкреслити, що як істотні, так і додаткові умови мають певну

юридичну значимість. Умови є обов’язковими для сторін, впливають тією

чи іншою мірою на долю трудового договору, трудових правовідносин, що

виникли на його основі; їхнє невиконання повинне спричиняти правові

наслідки. 
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Рассмотрены юридические условия, которые характеризуют содержание
трудового договора, права и обязанности сторон. Предложено включить в тру4
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Felix Tsesarsky. The employment contract as a synthesis of the conditions that
are essential aspects of legal relations in the sphere of labor activity [in Ukrainian]

In the article terms that characterize maintenance of labor contract, rights and
duties of sides, are considered. Author proposes to add in the Ukrainian labor leg4
islation the norm that regulates this formal sign of labor contract.

KKeeyy  wwoorrddss:: labor contract, conditions of the agreement, substantial terms, addi4
tional terms.
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ЛЛииххоовваа  ССооффііяя  ЯЯккііввннаа,,  
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту вивчення проблем злочинності 
Національної академії правових наук України

ЄЄввррооппееййссььккіі  ссттааннддааррттии  уу  ссффеерріі  ззааххииссттуу  ппрраавв  

ттаа  ззааккоонннниихх  ііннттеерреессіівв  

((ааннаалліізз  ооссннооввнниихх  ппррииннццииппіівв  

ккррииммііннааллььнноо��ппррааввооввооїї  ппооллііттииккии))

Розглядаються рамкові рішення ЄС у галузі кримінально4правової політики.
Аналіз цих нормативних актів дає підстави для висновків, що окремі з них не
узгоджуються з принципами кримінального права держав4учасниць ЄС.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: принципи кримінального права, право ЄС, рамкові рішення,
кримінально4правова політика.

Основні принципи кримінально4правової політики (вимога захисту за4

конних інтересів, принцип необхідності — ultima ratio, принцип провини,

принцип законності, принцип субсидіарності, принцип узгодженості) про4

голошуються директивними щодо майбутніх правових актів, прийнятих

або запропонованих європейськими органами, і можуть бути втілені у

їхніх текстах. В даній науковій статті представлені акти, які в цілому або

частково відповідають вимогам належної політики у сфері протидії право4

порушенням і можуть, таким чином, бути прикладом на майбутнє. Також

розглянуті пункти, зміни або роз’яснення, які видаються нам необхідни4

ми?*.

Низка законодавчих актів, безсумнівно, задовольняє потребу в захисті

законних інтересів. Рамкове рішення про боротьбу із торгівлею людьми

[11] призначене для захисту особливо важливих правових інтересів.

У просторі свободи, безпеки і правосуддя неприйнятним є використання

людської слабкості, що призводить до обману, примусу чи насильства,

* Рамкові рішення являють собою основи законодавства Європейського Союзу в сфері
кримінального, кримінально$процесуального права, а також щодо інших питань, які стосуються
боротьби зі злочинністю. Згідно з п. «в» § 24 ст. 34 Договору про ЄС Рамкові рішення є обов'язковими
для держав$учасниць відносно результату, якого необхідно досягти, але вони залишають у
компетенції національних інстанцій вибір форми і способів досягнення.
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сексуальної експлуатації або ж поневолення. Такі дії завдають істотної

шкоди тому, що лежить в основі прав особи (фізичне і психічне здоров’я,

сексуальна свобода, працездатність). Це ті права та законні інтереси, які

гарантовані Хартією засадничих прав Європейського Союзу (далі — ЄС)

[1, с. 59–70].

Зокрема, Конвенція про захист європейських фінансових інтересів та її

протокол, безумовно, захищають правовий інтерес, а саме: підтримку не4

залежності та фінансових можливостей ЄС [4]. Проте в інших правових

актах визначення законних інтересів, що захищаються, викликає певні

труднощі.

Не можна заперечити, що Рамкове рішення про боротьбу із сексуаль4

ною експлуатацією дітей та дитячою порнографією [6] викликає певне за4

непокоєння щодо захисту прав неповнолітніх, легітимність якого не підля4

гає сумніву. Рамкове рішення виходить далеко за межі цього захисту: ст. 1

b іі) та ііі) має на увазі під терміном «дитяча порнографія» візуальну ре4

презентацію особи, «яка має вигляд дитини» («яка сама бере участь у сек4

суальних діях або ж примушується до цих дій»). Також ідеться про «ре4

алістичні зображення неіснуючої дитини», яка бере участь в аналогічних

сексуальних діях. Такий феномен розглядається як «віртуальна дитяча

порнографія». Подібні репрезентації не завдають прямої шкоди непо4

внолітньому, оскільки особа, яка представляється, в реальному житті не

існує. Також не встановлено, що такі дії викликають безпосередню небез4

пеку для неповнолітніх. Саме тому європейський законодавець має

обґрунтувати необхідність встановлення кримінальної відповідальності за

подібні дії, спираючись на попередні теоретичні дослідження. Тільки за

цієї умови призначення кримінальних репресій може бути виправдане не4

обхідністю захисту законних інтересів.

Рамкове рішення про боротьбу з організованою злочинністю [7] зо4

бов’язує держави4учасниці ЄС встановити кримінальну відповідальність

за участь у злочинній організації (ст. 2 а), або ж за англосаксонською мо4

деллю — «змову про угоду щодо виконання дій, які призводять до вчинен4

ня (певного) злочину». Інтереси, яким можуть зашкодити подібні дії, тоб4

то інтереси, що підлягають захисту, все ж залишаються, щодо їх дефініції,

досить нечіткими. Вчинені злочини мають бути санкціонованими на строк

позбавлення волі не менше чотирьох років. Але Рамкове рішення не уточ4

нює, про які саме види злочинів ідеться. Єдиним орієнтиром є вказівка, що

члени злочинної організації повинні керуватися бажанням отримати

внаслідок своєї злочинної діяльності прямо або опосередковано ма4

теріальну вигоду. Проте ця вказівка стосується мотивів, а не інтересу то4

го, хто вчиняє злочин. Таким чином, мета цієї норми сформульована не до4

сить конкретно (окрім загального заклику до боротьби із організованою

злочинністю). Держави4члени ЄС мають точно знати, проти чого вони ма4



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

224488

ють застосовувати кримінальні репресії, із чим боротися. Ця неясність не

узгоджується із принципом належного управління.

Принцип необхідності (принцип ultima ratio), що випливає з європейсь4

кого принципу пропорційності, також міститься у низці актів. Можна ли4

ше вітати видання Директиви про мінімальні стандарти щодо санкцій та

заходів проти роботодавців країн, які незаконно наймають громадян країн

третього світу [18]. Ст. 9 Директиви обґрунтовує необхідність кримінальної

відповідальності за окремі форми незаконної зайнятості. Для цього недо4

статньо лише самого порушення заборони, зазначеної у ст. 3 1., наймати

громадян країн третього світу, які незаконно перебувають на території

іншої країни (зокрема, країни ЄС). Держави4члени зобов’язані карати не4

легальну зайнятість лише за наявності будь4якої із таких обтяжуючих об4

ставин: якщо діяння «продовжується або постійно повторюється», якщо

наявне «супутнє використання значної кількості громадян країн третього

світу, які перебувають у країні працевлаштування на нелегальних умо4

вах», якщо порушення «супроводжується особливо експлуататорськими

умовами праці», якщо роботодавець знає, що працівник є жертвою

торгівлі людьми, якщо найманий працівник є неповнолітнім. Для

санкціонування «простої» (без обтяжуючих обставин) нелегальної зайня4

тості достатні заходи, які не мають характеру кримінально4правового

впливу. В цьому прослідковується особливо помітна та бажана ілюстрація

дотримання вимог пропорційності у кримінальних справах, а отже,

втілення в правову політику принципу ultima ratio. 

Рамкове рішення про втручання в інформаційні системи [14] вимагає

від держав ЄС встановити кримінальну відповідальність за несанкціоно4

ваний доступ до інформаційних систем — «зламування» (ст. 2), пошкод4

ження цілісності системи (ст. 3) і кілька форм впливу на цілісність даних

(ст. 4). Однак Рамкове рішення систематично виключає зі сфери

відповідальності «несерйозні» факти. Що стосується хакерства, держави4

учасниці мають можливість (яка не розповсюджується на інші порушен4

ня) не карати замах на зламування інформаційних систем. Принцип

послідовності в даному випадку дає державам4учасницям право са4

мостійно обирати форму тестування відповідних діянь на інформаційні

правопорушення відповідно до своїх власних законів. Таку ситуацію слід

розглядати як досить вдалу спробу «примирити» європейські правові

стандарти із національним законодавством країн4учасниць.

Рамкове рішення про встановлення мінімальних стандартів щодо еле4

ментів злочинів та покарань у сфері незаконного обігу наркотиків [13]

містить у ст. 2 2. положення, яке виключає кримінальну відповідальність

за поведінку, «коли особи діють виключно з метою особистого вживання».

Питання розсуду вирішується самими державами4учасницями. Це

доцільно з урахуванням відмінностей в національній політиці боротьби з

обігом наркотичних засобів та ролі кримінального права у цій сфері. Однак



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

224499

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

аналіз інших правових актів свідчить, що принцип ultima ratio ще не на4

був загального значення. В будь4якому випадку часто не обґрунтовується

необхідність застосовувати кримінально4правові заходи, попри вимоги

належного управління.

Рамкове рішення про зміни в Рамковому рішенні 2002/475 щодо бо4

ротьби з тероризмом [16] зобов’язує держави4учасниці ввести криміналь4

ну відповідальність за «публічне підбурювання до вчинення терористич4

ного злочину», «вербування» та «втягнення» в тероризм, а також за співу4

часть у цих злочинах, за замах та підготовку до їх вчинення. Метою таких

вимог є запобігання використанню терористами Інтернету як «віртуаль4

ного тренувального табору». Однак вимоги криміналізації подібної

суспільно небезпечної діяльності виходять за межі вчинення терористич4

них актів. Європейський законодавець змушує держави4члени прийняти

положення, призначені виключно для запобігання певним ризикам. Особи

можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за підбурюван4

ня до вчинення злочину або за підтримку певної точки зору. Це можна

розцінювати як розширення сфери репресивних функцій в той час, коли

ще немає загрози (конкретної чи абстрактної) особі (особам) або майну.

Певним чином такий підхід несумісний з європейським принципом про4

порційності як фундаментальним принципом кримінально4правової

політики. Не можна стверджувати, що необхідно встановлювати покаран4

ня за поведінку, яка не становить небезпеки для інтересів, що захищають4

ся. Саме в цьому випадку відповідно до принципу належного управління

слід розглядати питання про ефективну реалізацію інших заходів впливу,

наприклад таких, як посилення нагляду за мережею Інтернет або притяг4

нення до ефективного виду відповідальності власника сайту.

Подібне занепокоєння виникає під час аналізу Рамкового рішення про

боротьбу із шахрайством та підробкою платіжних засобів, окрім грошових

коштів [9]. Відповідно до його тексту ця програма має охоплювати всі види

діяльності, які являють собою загрозу організованої злочинності у цій

сфері. Таким чином, держави повинні вживати репресивні заходи щодо

виробництва, отримання обладнання (інструментів) або засобів,

«спеціально» (тобто об’єктивно) призначених для вчинення злочину (ст. 4).

Криміналізація такої поведінки вимагає в дусі належного управління

більш точних причин, аніж загальне посилання на необхідність боротьби з

організованою злочинністю.

Аналогічно зобов’язання встановлення кримінальних санкцій Рамко4

вим рішенням про боротьбу з організованою злочинністю [7] не обме4

жується асоціаціями з мінімальним рівнем організації. Ст. 1 розділу 2 Рам4

кового рішення має на увазі будь4яке «об’єднання, яке не створене

стихійно і члени якого не обов’язково є формально призначеними; яке є

цілісним за складом і має розвинену (розгалужену) структуру». Саме то4

му кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті, яка має форми, про які
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йдеться в цьому Рішенні, виходить за межі створення небезпеки, пов’яза4

ної з існуванням саме організованої злочинності, що ускладнює обґрунту4

вання пропорційності покарання.

Рамкове рішення про боротьбу з корупцією у приватному секторі [12]

недостатньо обґрунтовує ефективність кримінальних санкцій у боротьбі із

цим видом корупції. На нашу думку, слід приділяти більше уваги застосу4

ванню інших засобів (наприклад, цивільно4правовим санкціям) на рівні

організації діяльності персоналу в приватному секторі. Вимога використо4

вувати кримінальне законодавство як крайній засіб соціального контролю

не виглядає необхідною.

Директива про захист навколишнього середовища за допомогою

кримінального законодавства [17] викликає аналогічні проблеми. Ця Ди4

ректива зобов’язує держави ЄС встановити кримінальну відповідальність

за поведінку, яка полягає в ігноруванні вимог, зазначених в інших юри4

дичних актах ЄС. Держави4члени, таким чином, зобов’язані встановити

кримінальну відповідальність за порушення, які для окремих із них мають

суто формальний характер. Наприклад, за незаконне перевезення

відходів (ст. 3 c), коли перевезення відбувається без повідомлення компе4

тентних органів (див. ст. 2 п. 35 Регламенту № 1013/2006 Європейського

Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р.), або коли воно здійснюється в

порядку чи за умов, які не зазначені у цьому Регламенті (ст. 2 п. 35 d) та g))

[20]. Такий формальний підхід до порушень є дещо несумісним з євро4

пейським принципом пропорційності та принципом необхідності (ultima

ratio). В більшості випадків ці порушення не загрожують жодному інтере4

су, який заслуговував би на те, щоб за них встановлювати кримінальну

відповідальність. Ступінь їх суспільної небезпеки не досягає ступеня

суспільної небезпеки саме злочинів.

Принцип вини також викликає певні міркування у зв’язку з аналізом

деяких нормативних актів ЄС. Встановлення кримінальної відповідаль4

ності для юридичних осіб несумісне у деяких державах із принципом осо4

бистої відповідальності, що лежить в основі доктрини та кримінального

законодавства окремих країн. Саме тому можна позитивно поставитися до

того факту, що всі рамкові рішення, які вимагають встановити

відповідальність юридичних осіб, прямо дозволяють державам самостійно

обирати тип санкцій. Ст. 6 Рамкового рішення про боротьбу із корупцією в

приватному секторі є прикладом цього. Таке обережне ставлення до пра4

вової політики держав4членів як дійсних, так і майбутніх, має бути збере4

жене і надалі. Слід також позитивно сприйняти той факт, що деякі правові

акти, наприклад, Рамкове рішення про боротьбу із шахрайством та

підробкою платіжних засобів, окрім грошових коштів (ст. 4, п. 1), та Кон4

венція PFI [5], що стосується шахрайства, яке впливає на фінансові інте4

реси ЄС (ст. 1.1.), обмежують застосування кримінального покарання лише

випадками, коли діяння вчинені умисно. Однак Конвенція свідчить, що це
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обмеження може бути хитким та формальним: ст. 1.4., дійсно, вказує, що

«умисна дія чи бездіяльність (…) може бути результатом об’єктивних фак4

тичних обставин справи»! Автоматичне виведення з певних фактів вис4

новку, що дії виконавця були умисними, не відповідає принципу вини.

Виникає питання дотримання принципу вини і при аналізі інших актів,

власне, тих, що не роблять жодних відмінностей у покаранні залежно від

серйозності порушення. Рамкове рішення про боротьбу з тероризмом [10]

вимагає, щоб держави4учасниці ЄС передбачили кримінальну

відповідальність керівників терористичної організації (ст. 2 2. a), а також

учасників терористичної організації, криміналізували «в тому числі, на4

дання інформації або матеріальних ресурсів, або будь4якої іншої форми

фінансування терористичної діяльності» (ст. 2 2. b). У першому випадку

строк позбавлення волі має бути не менше п’ятнадцяти років, у другому

випадку — не менше восьми років (ст. 5 3.). Такий підхід видається дещо

проблематичним, враховуючи принцип вини і вимогу відповідності пока4

рання суспільній небезпеці вчиненого злочину. Терористичні організації

можуть бути створені не обов’язково для вчинення особливо тяжких зло4

чинів (наприклад, вбивства, захоплення заручників або зброї масового

знищення). Їх мета може бути обмеженою лише загрозою вчинення теро4

ристичних актів (ст. 1 1. і).

Щодо участі у діяльності терористичної організації санкція у вигляді

восьми років позбавлення волі є виправданою незалежно від того, чи ор4

ганізація має за мету реально вчинити терористичний акт, чи лише погро4

жує його вчиненням. Різниця між ступенем суспільної небезпеки цих двох

форм діяння суттєво не впливає на санкцію. Дотримання принципу вини є

ще більш дискусійним щодо питання керівництва терористичною ор4

ганізацією. Це, безумовно, випливає із ст. 5 3. Рамкового рішення: якщо ор4

ганізація має єдину мету — погрозу здійснення терористичного акта, то

законне покарання має випливати із рівня небезпеки і бути обмежене мак4

симально межею у вісім років позбавлення свободи, а не п’ятнадцяти. Як

результат, лідер (організатор) терористичної організації карається так

само, як і інший, менш активний учасник організації (співучасник злочи4

ну). Європейське законодавство не передбачило скорочення терміну поз4

бавлення волі для окремих видів співучасників. Встановлення мінімально4

го терміну незалежно від реально вчиненого суспільно небезпечного діян4

ня можна розцінити як певну невідповідність принципу вини, який вима4

гає прогнозування санкцій, пропорційних тяжкості вчиненого діяння.

Нова пропозиція Рамкового рішення про торгівлю людьми [3] і про бо4

ротьбу із цим явищем, а також про захист жертв передбачає у ст. 3 1.

мінімальний строк позбавлення волі шість років замість максимального

покарання за ознакою «злочини відповідно до статей 1 та 2». Ст. 1 зо4

бов’язує держави4члени встановити кримінальну відповідальність за кон4

кретну поведінку, в той час як ст. 2 вимагає передбачити покарання за
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підбурювання, виконання злочину, співучасть у злочині, замах. Покаран4

ня є однаковим як для виконавця злочину, так і для співучасника (співви4

конавця). Постає питання щодо відповідності цієї норми принципу вини,

який передбачає, що кожна особа, яка бере участь у суспільно небезпеч4

ному діянні, має відповідати за дії, вчинені саме нею. Це стосується насам4

перед співучасників, і особливо це актуально, коли має місце співучасть із

розподілом ролей. Співучасть карається багатьма національними закона4

ми, і санкції за дії співучасників можуть (якщо не повинні) бути меншими,

ніж санкції щодо виконавця.

Наведемо приклади деяких правових актів, які відповідають вимогам

(відповідно до принципу законності) чітких і конкретних обвинувачень.

Слід констатувати, що ЄС іноді намагається якомога чіткіше визначити

вимоги встановлення кримінальної відповідальності державами4членами.

Ілюстрацію цього твердження можна знайти у ст. 3 1. c) Рамкового рішен4

ня про посилення боротьби шляхом підвищення покарання проти фаль4

шування при введенні євро [8], яке передбачає кримінальну

відповідальність за ввезення, вивезення, транспортування, отримання

підроблених грошових знаків. Окрім того, ст. 2 1. а) Рамкового рішення про

встановлення мінімальних стандартів щодо елементів складів злочинів та

покарань у сфері незаконного обігу наркотиків вимагає репресивних

санкцій за «виробництво, видобування, підготовку, поставку, продаж,

придбання на будь4яких умовах, посередництво, транзитне транспорту4

вання, імпорт або експорт наркотиків». Заслугою європейського законо4

давства є намагання визначити якомога точніше форми поведінки особи,

яка підлягає покаранню. Хоча такий перелік також має певні недоліки:

різні форми трафіку частково перекриваються і не можуть бути чітко

відокремлені одна від одної (наприклад, різниця між відвантаженням і

транспортуванням). Незалежно від якості й точності обвинувачень вини4

кає питання, чи доцільно з позиції кримінальної політики встановлення

репресивних заходів щодо такого широкого поля діяльності.

Необхідно відзначити ретельність європейських органів щодо розробки

законодавства, спрямованого на інтеграцію європейського законодавства

із законодавством держав4членів ЄС. Свідченням цього є ст. 1 1. с) Рамко4

вого рішення про боротьбу із торгівлею людьми [11]. Текст цієї статті (як і

протокол ООН щодо цього питання) [2] містить термінологічний зворот

«зловживання владою або використання вразливого становища». Однак це

зловживання слід конкретизувати, наголосивши на тому факті, що люди4

на за таких умов може лише підкоритися. Питання про досягнення бажа4

ної ясності та точності формулювань мають стати предметом обговорення.

Але у будь4якому разі слід підкреслити, що зусилля європейського зако4

нодавця заслуговують на позитивну оцінку.

Правові акти, дискусійні з точки зору ясності та точності формулю4

вань, досить численні. Наведемо декілька прикладів. Рамкове рішення про
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боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією [6]

містить у ст. 1 b) ii) формулювання «реальна людина, яка має вигляд дити4

ни». Дане висловлювання підлягає інтерпретації, адже не вказані кри4

терії, за якими слід оцінювати подібну ситуацію. Не зрозуміло, що означа4

ють слова «має вигляд дитини», тому неможливо визначити заздалегідь,

яка саме поведінка підлягає під сферу дії саме цієї статті Рамкового

рішення, про яке йдеться. На нашу думку, це формулювання слід виклю4

чити із тексту цього Рішення. Ст. 1 2. Рамкового рішення про боротьбу з

певними формами та проявами расизму та ксенофобії [15] містить поло4

ження, яке дає державам4учасницям ЄС можливість вибору «карати ли4

ше поведінку, яка… здійснюється таким чином, що може порушити гро4

мадський порядок». Зміст цього положення важко зрозуміти однозначно.

Якщо європейське законодавство дало законодавцям держав4учасниць

право діяти на власний розсуд, бажано, щоб орієнтири законодавчої

діяльності були сформульовані більш чітко. Виникає питання: якщо про4

яви расизму та ксенофобії не порушують громадського порядку, то таку

поведінку не слід вважати злочинною? На нашу думку, це не так.

Ст. 2 1. Рамкового рішення про боротьбу із корупцією у приватному сек4

торі [12] містить норму, яка вимагає від держав4членів ЄС встановлення

кримінальної відповідальності за корупційні дії, які виражаються як в ак4

тивному, так і пасивному підкупі. Суспільно небезпечне діяння полягає в

порушенні працівником компанії своїх обов’язків взамін на досягнення

власної вигоди. Поняття «порушення обов’язків» визначається дуже ши4

роко (п. 1 ст. 1). Воно охоплює «будь4яку незаконну поведінку, яка пору4

шує статутні обов’язки або, у відповідних випадках, порушує правила або

основні (керівні) принципи». Це поняття також тлумачиться шляхом поси4

лання на національне законодавство. Фактично це означає, що той, хто

обіцяє, пропонує або надає перевагу (вигоду) особі, яка проживає на тери4

торії іншої держави, повинен бути ознайомлений з усіма зобов’язаннями

(юридичними і договірними), які накладаються на нього законодавством

цієї держави. Лише тоді особа має можливість усвідомити, чи є її по4

ведінка кримінально караною. Відсутність ясності й точності визначення

злочину в Рамковому рішенні, про яке йдеться, очевидна. Ст. 2 3. цього

Рішення дозволяє державам4членам обмежити сферу обвинувачення ак4

тами, «які вимагають або можуть вимагати створення конкуренції у зв’яз4

ку з придбанням товарів або комерційних послуг». Але це обмеження не

усуває розпливчастості поняття порушення обов’язків.

Директива про захист навколишнього середовища [17] визначає діяння,

які мають переслідуватися законодавством держав4учасниць ЄС, шляхом

посилання на це ж законодавство. Це створює проблеми, аналогічні тим,

про які йшлося вище. Національне законодавство дійсно має сприйняти

посилання, що містяться в цій Директиві на власний розсуд. Заборонені

діяння буде важко або навіть неможливо визначити через відмінності у
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формулюваннях та інтерпретаціях, які містяться в національних законо4

давствах. Єдиним рішенням був би вичерпний перелік суспільно небез4

печних діянь з тлумаченням тексту законів, на які посилається європейсь4

кий законодавець у цій Директиві. Але такий перелік не допускається у

зв’язку з принципом прямої дії законів ЄС. Це було б майже неможливо у

будь4якому випадку, не кажучи вже про ризик для держави не врахува4

ти деякі, навіть незначні, фактичні обставини, що може врешті бути

розцінене як нехтування нею своїми зобов’язаннями перед європейською

спільнотою.

Багато проблем і критичних зауважень виникає щодо застосування

принципу субсидіарності, який, по суті, обмежує юрисдикцію ЄС у

кримінальних справах. Однак у правових актах містяться ознаки дотри4

мання цього принципу.

Особливою причиною, що обґрунтовує втручання у національне

кримінальне законодавство на європейському рівні, є необхідність для ЄС

захистити свої фінансові інтереси або інші наднаціональні інтереси (на4

приклад, захист євро від підробок). Принцип субсидіарності має бути до4

триманий, якщо європейське законодавство охоплює форми злочинності,

яка має характер транснаціональної, і держави, діючи поодинці, не мають

змоги їй протистояти. Зокрема, це стосується таких проявів злочинної

діяльності, як міжнародний тероризм та екологічні злочини. Структура

терористичної організації в першому випадку та суспільно небезпечні

наслідки — в другому виходять за межі державних кордонів. Європейсь4

ке втручання у вирішення цих проблем відповідає принципу субсидіар4

ності, хоча це і не означає, що європейське законодавство має охоплювати

всі форми, яких можуть набути ці злочини, або всі збитки, що можуть бу4

ти ними заподіяні.

Ознакою дотримання принципу субсидіарності може бути той факт, що

держави4члени вже намагалися стандартизувати своє законодавство в

іншому міжнародному контексті. Рамкове рішення про боротьбу із

торгівлею людьми [3] було прийняте після домовленості ООН та Ради

Європи щодо спільних дій у вирішенні цієї проблеми. Але, все ж таки слід

перевіряти всі нормативні акти ЄС з огляду на дотримання принципу суб4

сидіарності. Це пояснюється тим, що дотримання цього принципу, на

жаль, ще не стало нормою, про що свідчать такі приклади: Рамкове рішен4

ня про боротьбу із певними формами та проявами расизму та ксенофобії

[15] вимагає від держав4учасниць ЄС встановлення кримінальної

відповідальності за публічне підбурювання до расової ненависті (ст. 1 1. a)

та b) та негаціонізм (ст. 1 1. с) та d). Але аналіз нормативних актів свідчить,

що ЄС не володіє юрисдикцією із цього питання. Щодо злочинів, які набу4

вають різних форм у різних державах, обґрунтування втручання в

національне законодавство на європейському рівні має отримати

спеціальне роз’яснення. Однією із причин цього є, з урахуванням не4
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обхідності зміцнення міжнародного співробітництва, загроза такої по4

ведінки для певних груп людей. Проте спрощення співробітництва у

кримінальних справах не може бути самоціллю. Якщо б це було так, то

принцип субсидіарності втратив би сенс, оскільки будь4яке скорочення

відмінностей між законодавствами держав сприяє співпраці між ними. Та4

кож не встановлено, що взаємодопомога у сфері кримінальної політики

мала б труднощі через відсутність єдиного регулювання. Врешті є сенс по4

думати, що це Рамкове рішення має за мету лише висловлення європей4

цями свого негативного ставлення до цього типу поведінки. Саме тут вико4

ристовується «магічний» ефект кримінального права, що застосовується в

умовах, несумісних із принципом субсидіарності.

Існує також питання щодо сумісності з принципом субсидіарності ст. 4

вищезазначеного Рамкового рішення та ст. 5 2. Рамкового рішення про бо4

ротьбу з тероризмом [16]. Маючи аналогічну форму, норми, які містяться

у текстах вказаних статей, накладають на держави4учасниці ЄС

обов’язок встановити кримінальну відповідальність за діяння, вчинені на

ґрунті «расизму та ксенофобії», у першому випадку, та за «терористичні

акти та злочини з ознаками тероризму» 4 у другому. Посилення покаран4

ня за вказані діяння, безумовно, може бути виправданим і скоріше за все

відповідає кримінальній політиці більшості держав. Однак важко обґрун4

тувати, чому, керуючись принципом субсидіарності, держави не можуть

вирішити ці питання на національному рівні, й чому в даному випадку не

можна уникнути втручання на європейському рівні.

У більшості правових актів сумісність з принципом субсидіарності, а

отже, необхідність втручання на європейському рівні підтверджується, не

будучи обґрунтованим. Так, у Пояснювальній записці до Рамкового рішен4

ня про боротьбу з організованою злочинністю [7] вказується, що «мета

цього Рамкового рішення не може бути досягнута достатньою мірою дер4

жавами4учасницями і, таким чином, більш ефективним буде її досягнення

на рівні Європейського Союзу, з огляду на масштабність діяльності ЄС мо4

же вжити заходи відповідно до принципу субсидіарності». Ні мета, яку

слід досягти, ні неможливість для держав діяти самостійно не пояснюють4

ся.

На завершення слід звернути увагу на дотримання принципу послідо4

вності, адже нами проаналізовано достатня кількість європейських нор4

мативних актів. Держави4члени вже визнали окремими законодавчими

актами сприйняття вертикальної узгодженості. Європейська влада довго

утримувалася від вимоги встановлення кримінальної відповідальності для

юридичних осіб (див., наприклад, ст. 7 Рамкового рішення про боротьбу з

корупцією у приватному секторі) [12], що забезпечувало узгодженість

національних правових систем. Вертикальна послідовність дотримується і

після введення рамковими рішеннями вимог встановлення покарань

«ефективних, пропорційних та таких, що стримують, у тому числі, у най4
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тяжчих випадках — позбавлення волі — див., наприклад, ст. 6 Рамкового

рішення про боротьбу з шахрайством та підробкою платіжних засобів,

крім грошових коштів [9]. В цьому випадку від держав4учасниць не вима4

галося встановлення обов’язкового мінімуму санкцій, вони могли вирішу4

вати ці питання самостійно, базуючись на національному законодавстві.

Іноді трапляється, що європейський законодавець утримується від

втручання в системи покарань держав4учасниць ЄС. Так, під час підготов4

чої роботи над Рамковим рішенням щодо зміцнення кримінальної політи4

ки для запобігання нелегальному в’їзду, транзиту та проживанню [19] бу4

ло запропоновано у ст. 1.3 передбачити покарання за вказані діяння у ви4

гляді позбавлення свободи на строк щонайменше дванадцяти років. Така

вимога була несумісною із шведською кримінально4виконавчою системою,

яка передбачає за таке діяння максимальне покарання у вигляді чотирьох

років позбавлення свободи, і взагалі в цій країні максимальний термін поз4

бавлення волі не перевищує десяти років. Після проведення консультацій

було вирішено знизити термін на строк до восьми років. У ст. 1.4 було

навіть передбачено пункт, відповідно до якого держави4члени мають мож4

ливість передбачити ще нижчий термін позбавлення свободи, оскільки

«цього вимагає збереження когерентності режиму покарання». Це є пози4

тивним прикладом прийняття до уваги репресивних систем кожної дер4

жави.

Проте європейські установи найчастіше не дотримуються принципу

когерентності (вертикальної та горизонтальної) як одного із основних

принципів кримінально4правової політики. У разі відсутності щойно зга4

даного пункту для держав4учасниць іноді проблематично застосувати

рамкове рішення без кардинальних змін своїх власних систем. Напри4

клад, Рамкове рішення про боротьбу з тероризмом [16] передбачає за

певні види злочинів покарання у вигляді позбавлення волі на мінімальний

строк, який становить п’ятнадцять років. Застосування цього Рішення

викликало труднощі у Франції, тому що правова система цієї держави не

передбачала раніше позбавлення волі на строк більше двадцяти років. То4

му застосування вказаного Рамкового рішення в цій країні призвело до

погіршення стану щодо забезпечення прав людини у сфері кримінальної

відповідальності.

Окремі юридичні акти ЄС передбачають ідентичні максимальні строки

позбавлення свободи за діяння, соціальне сприйняття яких є неоднакови4

ми в різних країнах. Так, Рамкове рішення про боротьбу з торгівлею людь4

ми [3] передбачає у ст. 3 2. a) мінімальний строк позбавлення волі на вісім

років за діяння, які створили загрозу життю людини і були вчинені умис4

но або необережно. Такий же мінімальний строк передбачено у ст. 6 2. Рам4

кового рішення про посилення кримінальних та інших санкцій щодо захи4

сту від підробки євро, за виробництво чи підробку грошових одиниць. Ці

приклади показують, що ЄС не бере до уваги, на момент прийняття ново4
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го Рамкового рішення, репресивні заходи, що були передбачені в інших

актах (горизонтальна послідовність) [21]. Безумовно, держави4члени мо4

жуть у будь4який час передбачити у своєму національному кримінально4

му законодавстві більш суворі покарання. Але європейське втручання

змушує їх піднімати мінімальний рівень санкцій, що не узгоджується з ви4

могою вертикальної послідовності. Можна ще раз звернутися до Рамково4

го рішення про боротьбу з тероризмом [16], щоб продемонструвати

відсутність горизонтальної послідовності. Щодо питання про участь у

діяльності терористичної організації текст Рішення не диференціює мету

діяльності вказаної організації, чи вона має за мету реально вчинити теро4

ристичний акт, чи лише створити загрозу вчинення терористичного акта.

І, таким чином, передбачається однаковий мінімальний строк позбавлення

волі як для організаторів, так і для учасників та інших осіб («співчуваю4

чих») терористичної організації, що має за мету лише створити загрозу

терористичного акта, а не вчинити сам акт.

Як свідчать наведені приклади, втручання європейського законодавст4

ва в національні правові системи лише частково пояснюється неприйнят4

ними або дискусійними питаннями. Необхідно констатувати, що дедалі

частіше проявляються тенденції до застосування кримінального права

для захисту нечітко визначених інтересів, до нехтування принципом ulti�

ma ratio, до насадження криміналізації діянь, які по4різному оцінюються і

тлумачаться на національному рівні, вбачати у посиленні репресивних

функцій найкращий засіб реагування на соціальні проблеми.

На жаль, такі ж тривожні тенденції мають місце у кримінальній

політиці окремих держав. Нехтування цими тенденціями може призвести

до формування кримінального права, яке виключатиме фундаментальні

принципи та ліберальні традиції, і, як результат, це може зробити

кримінальну політику неприйнятною та неефективною.
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Рассматриваются рамочные решения ЕС в области уголовно4правовой поли4
тики. Анализ этих нормативных актов дает основания для выводов, что отдель4
ные из них не согласуются с принципами уголовного права государств4членов
ЕС.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: принципы уголовного права, право ЕС, рамочные решения,
уголовно4правовая политика.

Sofiya Lykhova. European standards for the protection of legitimate rights
and interests (the analysis of the basic principles of criminal law policy) [in
Ukrainian]

This article discusses the framework decisions of EU in the field of criminal law
policy. Analysis of these regulations is the basis for the conclusions that some of
them are not consistent with the principles of criminal law of EU member states.

KKeeyy  wwoorrddss:: principles of criminal law, EU law, framework decisions, criminal
law policy.

ВВооллииннссььккиийй  ООллеегг  ВВііккттооррооввиичч,,  
адвокат

ФФууннддааммееннттааллььнніі  ппррииннццииппии  єєввррооппееййссььккооїї  

ккррииммііннааллььнноо��ппррааввооввооїї  ппооллііттииккии

Аналізуються фундаментальні принципи європейського права в галузі
кримінально4правової політики. В контексті прагнення України набути членст4
во в ЄС слід гармонізувати національне кримінальне законодавство із законо4
давством ЄС.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  належне управління, зворотна сила закону, принципи про4
порційності, субсидіарності, вини, парламентський закон.

Кримінальне законодавство країн — членів Європейського Союзу (далі

ЄС) фактично орієнтується на стандартизацію та гармонізацію, і ця тен4

денція дедалі актуалізується у зв’язку із набуттям чинності Лісабонським

договором. 13 грудня 2007 р. відбулося підписання главами держав —

учасниць ЄС Договору про Реформи (Лісабонський договір) у м. Лісабон

(Португалія). Лісабонський договір фактично переносить головні поло4

ження та новели Конституційного договору ЄС до установчих договорів

ЄС. Таким чином, на відміну від Конституційного договору ЄС, який мав за

мету консолідацію всіх установчих договорів ЄС, Лісабонський договір їх

просто доповнив. Для подальшого застосування Лісабонський договір

міститиме перехресні посилання на установчі договори ЄС. Зокрема, Ліса4

бонський договір скасовує Європейське Співтовариство та надає Євро4

пейському Союзу статус міжнародної організації та юридичної особи.

3 листопада 2009 р. Лісабонський договір було ратифіковано останньою із

27 держав — учасниць ЄС — Чеською Республікою, і він набув чинності з

1 грудня 2009 р. Підписання Конституційного договору ЄС у м. Рим (Італія)
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головами урядів держав — учасниць ЄС відбулося 2004 р. Для вступу в

дію Конституційного договору ЄС була необхідна його ратифікація всіма

державами — учасницями ЄС. Але 30 травня 2005 р. французькі громадя4

ни висловилися проти ратифікації Конституційного договору ЄС, а 2 черв4

ня 2005 р. негативне ставлення до ратифікації було висловлене за резуль4

татами референдуму в Нідерландах. Станом на 1 січня 2007 р. Консти4

туційний договір ЄС ратифікували 15 держав4учасниць ЄС (Австрія,

Бельгія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург,

Мальта, ФРН, Словаччина, Словенія та Угорщина) [4, с. 14416]. Таким чи4

ном, хоча більшість авторів встигли проаналізувати Конституційний до4

говір 2004 р. як Конституцію для Європи [2], проте нині Основним законом

ЄС слід вважати Лісабонський договір 2007 р. [3, с. 172–177].

Слід відзначити, що європейські установи практикують кримінальну

політику, яка визнається не всіма державами як автономна і, як наслідок,

позбавлена узгодженості та цілісності інститутів. Збалансована політика у

сфері боротьби з правопорушеннями можлива лише за умови поваги ЄС

до основних принципів кримінального права, що випливають із розробки

актів, які мають кримінально4правове значення, а також узгоджуються з

вимогами належного урядування. Ці загальні принципи пенітенціарної

традиції не суперечать правопорядку ЄС. Навпаки, вони випливають із

самих принципів, на яких базується європейська розбудова. Проте в окре4

мих випадках європейське законодавство обмежує право розсуду законо4

давців країн — учасниць ЄС, і це породжує певні розбіжності в застосу4

ванні принципів кримінальної політики ЄС і кримінальної політики окре4

мих держав — учасниць ЄС.

Розглянемо основні проблеми, які виникають у зв’язку із застосуван4

ням принципів кримінального права ЄС. До фундаментальних принципів

права ЄС слід віднести: принцип вимоги захисту законних інтересів, який

тісно пов’язаний із принципом щодо вимог належного урядування; прин4

цип необхідності — ultima ratio; принцип вини — nulla poena sine culpa;

принцип законності, що тісно пов’язаний із вимогами чітких і конкретних

обвинувачень; зворотної сили закону; парламентського закону — nulla

poena sine lege parlamentaria; принцип субсидіарності; принцип узгодже4

ності.

У випадку визнання європейським законодавством своїх пріоритетів та

компетенцій у галузі кримінального права ЄС може застосовувати їх ли4

ше з метою захисту фундаментальних інтересів, які визнані первинним

законодавством ЄС і які не суперечать конституційним традиціям країн —

членів та Хартії Європейського Союзу про основні права. Незнання основ4

них норм, стандартів, традицій правової системи ЄС та основних прав гро4

мадян ЄС, у свою чергу, призводить до серйозних розладів у суспільстві

(принцип захисту законних інтересів).
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У європейському правосудді ця вимога зумовлена принципом про4

порційності. Лише у випадку захисту особливо важливих інтересів

кримінальне законодавство може переслідувати законну мету і відповіда4

ти вимогам пропорційності. Самі європейські законодавці мають точно

(відповідно до вимог належного управління) визначити ті інтереси, які во4

ни мають намір захищати, та причини криміналізації діянь, які істотно по4

рушують ці інтереси.

Прагнення забезпечити досягнення політики ЄС саме по собі не може

бути достатньою підставою для застосування кримінального права та

кримінальних санкцій.

ЄС ставить людину в центрі своєї діяльності, він може вимагати від

держави4учасниці санкціонування кримінальної відповідальності щодо

певних дій, якщо немає іншого, більш гуманного шляху захисту фунда4

ментальних інтересів людини. Лише за цієї умови правовий акт вимагає

застосування кримінальних санкцій, що визначаються як «необхідні»

відповідно до європейського принципу пропорційності. Кримінальне пе4

реслідування насправді насаджує оціночні судження та соціальну стигма4

тизацію, які ведуть до серйозного порушення прав людини, гарантованих

Статутом Європейського Суду [3, с. 3384340]. Надмірне розширення

кримінально–виконавчої системи знижує ефективність кримінальних за4

борон. Відповідно до принципу належного урядування сам ЄС має визна4

чити необхідність застосування кримінального права як крайнього засобу

соціального контролю (принцип необхідності — ultima ratio).

Зобов’язання ЄС перед його членами забезпечити кримінальне пока4

рання за певні діяння означає такі діяння, які можна ставити у вину осо4

бисто виконавцю (принцип вини — nulla poena sine culpa). Це не лише ви4

мога щодо обмеження покарання за злочини у сфері громадського поряд4

ку, а насамперед гарантія поваги до людської гідності. Окрім того, це

відповідає принципу презумпції невинуватості. Хоча злочини у сфері гро4

мадського порядку відрізняються значним ступенем суспільної небезпе4

ки, правове реагування на їх вчинення має знаходитися в межах законо4

давства і методи боротьби із ними не повинні переходити межі правового

поля. Це означає, що європейська законодавча влада також має визнати,

що правила, які вона встановлює щодо санкцій, дозволять застосування

репресивних функцій до вчинених правопорушень відповідно до вимог

пропорційності та принципу провини.

Але вказане твердження не зумовлює відповідь на питання про

кримінальну відповідальність юридичних осіб, оскільки така

відповідальність відрізняється від особистої відповідальності людини.

Норми щодо обвинувачення за суспільно небезпечні вчинки у різних сфе4

рах діяльності повинні бути розроблені відповідно до законодавчої бази

кожної держави4учасниці.
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Кримінальне законодавство правової держави неминуче ґрунтується на

принципі законності. Кримінальне право та слідчі дії становлять загальний

принцип європейського права за змістом ст. 6 п. 3 Договору про Реформи

(Лісабонського договору), а також закріплені у Конвенції про захист прав

людини і основоположних свобод. З цього принципу впливають три основні

вимоги, яким повинне відповідати законодавство ЄС: 1) вимога чітких і кон4

кретних обвинувачень. Принцип законності в європейському сенсі означає,

що кожна людина повинна бути в змозі передбачити, які її діяння можуть

призвести до кримінальної відповідальності. Також обвинувальні тексти

мають бути прописані чітко і точно. Для цього необхідно, щоб текст був зро4

зумілим. В принципі закон повинен «говорити сам за себе». Об’єктивні й

суб’єктивні умови кримінальної відповідальності, як і покарання, у всіх ви4

падках мають бути передбачуваними. Хоча здійснення цієї компетенції у

кримінальній політиці ЄС передбачає надання державам4учасницям пев4

ної свободи оцінювання, це іноді призводить до деяких розбіжностей при

розробці правових актів. Необхідність чітких і точних обвинувачень

відіграє важливу роль у процесі застосування як фундаментального прин4

ципу верховенства права ЄС, так і в правовій політиці будь4якої держави.

Принаймні має відігравати. Приклад негативного ставлення до вказаного

принципу являє собою справа Ходорковського4Лєбєдєва. Те, що РФ не є

членом ЄС, не знімає з цієї країни обов’язку діяти відповідно до норм та

стандартів, які сприймає цивілізоване суспільство.

Чим більш лімітованим є поле свободи вибору та розсуду, що надається

державам, тим чіткішим і зрозумілішим має бути формулювання текстів

європейських нормативних актів. Якщо європейський акт спрямовується

на європейську стандартизацію (повне узгодження) законів, він повинен

відповідати вимогам чітких і конкретних обвинувачень. Ця вимога точ4

ності та ясності необхідна в тому разі, коли розпорядження, яке вимагає

застосування кримінальних санкцій, містить посилання на інші євро4

пейські тексти, так, щоб самі держави4учасниці могли узгодити євро4

пейський акт із власною законодавчою базою; 2) принцип законності тісно

пов’язаний із зворотною силою закону. За загальним правилом зворотну

силу має кримінальний закон, який пом’якшує долю підсудного (засудже4

ного). Розрізняють принцип зворотної сили in mitius і принцип зворотної

сили in favorem. Різниця між ними полягає в тому, що принцип зворотної

сили in mitius (або in dubio mitius) стосується лише випадків пом’якшен4

ня покарання (або взагалі усунення покарання). Принцип in favorem — це

більш широке за змістом поняття. Згідно з п. 2 ст. 11 Загальної декларації

прав людини ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчи4

нення будь4якого діяння (дії або бездіяльності), яке на час його вчинення

не вважалося злочином за національним законом або за нормами міжна4

родного права. Не може бути застосоване покарання більш тяжке, аніж те,

яке могло бути застосоване на той час, коли злочин було вчинено. Ана4
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логічна норма міститься в п. 1 ст. 7 Конвенції про захист прав людини і ос4

новоположних свобод. Принцип зворотної сили in mitius визнається всіма

державами — членами ЄС. Але може скластися ситуація, коли перевагу

слід віддавати нормі, яка має вищу юридичну силу (принцип верховенст4

ва права ЄС). Тоді має діяти принцип in favorem, тобто обирається та нор4

ма, яка має вищу ієрархічну значущість. Існують певні розбіжності щодо

місця принципу зворотної сили закону in mitius та принципу in favorem в

ієрархії норм, особливо щодо їх тлумачення в Лісабонському договорі.

Європейський Суд і ст. 49 Хартії Європейського Союзу про основні права

надають принципу зворотної сили закону, принаймні в Європі, великого

значення. Європейське законодавство визнає і принцип зворотної сили in

mitius, і in favorem. Прикладом застосування (або спроби застосування)

принципу зворотної сили закону in favorem була справа Берлусконі.

Європейський Суд справедливості постановив, що загальноєвропейські

норми про строк давності по фінансових злочинах не мають верховенства

над відповідними нормами, прийнятими в Італії, а директиви Європейсь4

кого Суду не можуть прийматися Судами держав4членів ЄС за основу у

випадку, якщо вони погіршують стан засудженого або обвинуваченого. Та4

ким чином, італійський прем’єр4міністр Сільвіо Берлусконі отримав оста4

точну перемогу в справі, пов’язаній з обвинуваченням у корупції. 

Відповідно до прийнятого 2001 р. в Італії закону термін давності по

фінансових злочинах для осіб, які вчинили їх вперше, було знижено

удвічі. Між тим у 2000 р. у магістратському суді Мілана почався процес у

справі Берлусконі, який звинувачувався у підкупі суддів у 1985 р. з метою

перешкодити переходу державної компанії SME (Societa Meridionale

Elettrica) під контроль одного із своїх конкурентів. Влітку 2003 р. провад4

ження було призупинене в зв’язку із тим, що італійський парламент

прийняв закон про імунітет прем’єр4міністра і ще чотирьох вищих посадо4

вих осіб Італії. Пізніше Конституційний суд відмінив цю норму, і на почат4

ку грудня правосуддя визнало Берлусконі винним. Але вирок через сплив

строків давності по злочину не був винесений. Міланські прокурори звер4

нули увагу на невідповідність італійських норм у цій галузі загальноєвро4

пейським і звернулися до Європейського Суду Справедливості. На думку

опозиції, відповідні закони приймалися з однією метою — допомогти Бер4

лусконі уникнути покарання [1]. 

Кримінальне право є «наймогутнішою зброєю» держави. У демокра4

тичному суспільстві застосування кримінально4правових норм має бути

якнайбільш безпосередньо «узаконеним» самим народом. За відсутності

компетенції ЄС у розробці наднаціонального кримінального законодавства

саме держави — члени (тобто національні парламенти) є розробниками

нормативних актів, які містять положення щодо покарань за правопору4

шення (в тому числі за злочини). Проте європейське законодавство обме4

жує їх право розсуду, вимагаючи від них встановити кримінальну
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відповідальність за певні діяння. Саме тому акти, спрямовані на узгоджен4

ня норм права, повинні мати достатню демократичну легітимність. Остан4

ня може виходити тільки від національних парламентів, якщо вони керу4

ються правилами, прийнятими на європейському рівні. Отже, необхідне

зміцнення законності цих правил, підвищення ролі європейського законо4

давства. Для забезпечення демократичної легітимності рішень, прийня4

тих у кримінальних справах, та забезпечення дотримання законності у

процесі їх прийняття важливо, щоб органи, які беруть участь у законодав4

чому процесі на європейському рівні, інформували національні парламен4

ти своєчасно і детально про проекти актів (у тому числі після вступу в си4

лу Лісабонського договору). Держави4члени матимуть можливість впли4

вати на остаточне прийняття європейських актів (шляхом голосування

їхнього представника в парламенті) (принцип парламентського закону —

nulla poeva sine lega parlamentaria).

Збалансована співпраця можлива між державами4членами ЄС і уста4

новами ЄС і в процесі редагування європейських актів, що як мінімум має

забезпечити демократичний контроль за діяльністю відповідних законо4

давчих установ ЄС. Це також дасть можливість з урахуванням принципу

належного урядування зробити процес розробки законодавства ЄС більш

прозорим, а також використати корисні пропозиції як представницьких

асоціацій, так і громадянського суспільства в цілому.

Акти ЄС у межах кримінального права, які були прийняті на основі роз4

поділу компетенції, підпорядковуються принципу субсидіарності

відповідно до загальних принципів ЄС. Таким чином, європейське законо4

давство може втрутитися у вирішення правових проблем тільки тоді й

остільки, оскільки цілі запропонованої дії не можуть бути достатньою

мірою досягнуті державами4членами. Втручання національних законо4

давств у європейське право в межах їх засобів є пріоритетним над євро4

пейським законодавством, що уможливлює розвиток національного

кримінального права у напрямку до задоволення потреб громадян своєї

країни. Принцип субсидіарності має особливе значення у кримінальній

сфері, оскільки соціальні цінності, що охороняються кримінальним правом

держав4учасниць ЄС, є частиною їхньої національної ідентичності. Тест

на субсидіарність має бути проведений систематично, окремо для кожно4

го акта та для кожної його частини. Створення законодавчих актів повин4

но бути мотивоване правилами, що містяться у Протоколі № 2 до Ліса4

бонського договору. Національні парламенти беруть участь у цьому про4

цесі відповідно до вимог належного урядування, будь4які пропозиції щодо

актів у межах кримінального права повинні бути детально розглянуті та

проаналізовані. Під час цього процесу мають бути прийняті до уваги всі об4

ставини і можливі альтернативи (принцип субсидіарності).

В жодному разі недостатньо формального підтвердження, а це

зустрічається досить часто, про те, що вимога субсидіарності дотримана,
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щоб виправдати втручання європейських законодавців у національний

юридичний процес.

Серйозність порушення прав людини вимагає забезпечення

внутрішньої узгодженості кожної системи правоохоронних органів. Ця уз4

годженість необхідна для того, щоб кримінальне право могло охороняти

загальні цінності суспільства та бути прийняте ним. Європейське законо4

давство має поважати узгодженість національних правоохоронних сис4

тем, які є невід’ємною частиною ідентичності країн4членів, яка захи4

щається ст. 4 п. 2 Лісабонського договору. Це означає, зокрема, що

мінімальний поріг, встановлений ЄС щодо максимального строку позбав4

лення свободи, не повинен призводити до загального підвищення строку

позбавлення свободи у конкретній державі.

Перед прийняттям будь4якого акта європейський законодавець пови4

нен відповідно до принципів належного урядування дослідити всі можливі

наслідки, які може мати цей акт щодо національних репресивних систем, і

тим самим виправдати їх сумісність (принцип узгодженості).

Все це дає підстави для висновку, що Україна в своєму намаганні стати

членом ЄС, безумовно, має сприймати основні засади кримінальної

політики, закладені в законодавчих актах ЄС. Але слід враховувати, що в

нашій країні склалася власна вітчизняна правова система, положення

якої мають враховуватися в процесі гармонізації нормативних актів Ук4

раїни та ЄС.

1. Европейский суд окончательно оправдал Берлускони // [Електронний ресурс] Сайт

Russian Los Angeles. — Режим доступу: http://www.russianla.com/common/arc/story.php/

191584?Id_cr=98

2. Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу. — К.: Юстініан,

2008. — 520 с.

3. Право Европейського Союза: Учеб. для вузов. — М.: Юрайт, 2010. — 1119 с.

4. Право Європейського Союзу: Навч. посібник. — К.: Істина, 2010. — 376 с.

Волынский О.В. Фундаментальные принципы европейской уголовно7пра7
вовой политики [на украинском языке]

Анализируются фундаментальные принципы европейского права в области
уголовно4правовой политики. В контексте стремления Украины получить член4
ство в ЕС следует гармонизировать национальное уголовное законодательство с
законодательством ЕС.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: надлежащее управление, обратная сила закона, принципы
пропорциональности, субсидиарности, вины, парламентский закон.

Oleg Volynskyi. Fundamental Principles of European criminal law policy [in
Ukrainian]

This article is devoted to analysis of the fundamental principles of European law
on criminal law policy. The struggle of Ukraine to acquire EU membership requires
the harmonization of national criminal legislation with the legislation of EU.

KKeeyy  wwoorrddss::  good governance, retroactivity of law, principles of proportionality,
subsidiarity, guilt, parliamentary law.
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докторант Института философии, социологии и права 
Национальной академии наук Азербайджана

ББооррььббаа  сс  ттооррггооввллеейй  ллююддььммии  вв  ССооввееттее  ЕЕввррооппыы  

ии  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ААззееррббааййдджжааннссккоойй  РРеессппууббллииккии

Гасанов Р.Т. Боротьба з торгівлею людьми в Раді Європи і законодавство
Азербайджанської Республіки [російською мовою]

Висвітлюються питання боротьби з торгівлею людьми в Раді Європи та зако4
нодавстві Азербайджанської Республіки. Автор досліджує конвенції і рішення
(зокрема, Конвенцію про протидію торговлі людьми) Ради Європи у сфері бо4
ротьби з торгівлею людьми.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  торгівля людьми, кримінальне законодавство, захист прав
людини, права дитини, соціальні права.

Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, на4

рушение прав человека, преступление как против личности, так и против

государства. Это необходимо признать и наказывать за совершение дан4

ного преступления законодательными средствами. Особенно важно то, что

торговля людьми является преступлением против безопасности человека

так же, как и против безопасности государства; меры, принимаемые в це4

лях предупреждения торговли людьми, уголовного преследования лиц,

виновных в совершении данного преступления, и защиты пострадавших,

должны быть ориентированы на обеспечение личной безопасности чело4

века, а не только безопасности государства. 

Анализ современного состояния и структуры транснациональной орга4

низованной преступности свидетельствует о том, что отдельные ее виды

развиваются довольно активно. Так, немецкий ученый Лео Кайдел при4

шел к выводу, что торговля людьми является одним из основных видов де4

ятельности преступных групп и занимает пятое место в иерархии крими4

нальной активности [1, р. 325].

Одно из первых социологических исследований по проблеме торговли

женщинами и женской трудовой миграции проведено Е.В. Тюрюкановой и

М.М. Малышевой. В нём анализируется современная женская трудовая

миграция, её компоненты, структура, направленность, факторы поиска

работы за рубежом, приводится сравнение законодательных баз миграци4

онных процессов, государственной политики как в России, так и в других

странах в отношении перемещений трудовых ресурсов, в том числе при4

тока рабочих рук из4за рубежа [2, с. 229].

В современной науке уголовного права и криминологии до последнего

времени практически отсутствовали фундаментальные работы о торговле

людьми, полностью охватывающие тематику проблемы. Среди имеющих4

ся в первую очередь стоит упомянуть известный доклад Всемирной сети
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за выживание «Купленные и проданные» [3, с. 27]. Международно4право4

вую базу дополняет ряд региональных соглашений, направленных на

борьбу с торговлей людьми. В их число входит Конвенция Совета Европы

о противодействии торговле людьми 2005 года. Несмотря на то, что в ней

предпринимается попытка обеспечить бoльшую защиту и помощь жерт4

вам торговли людьми, Конвенция «не затрагивает прав и обязанностей,

вытекающих из других международных актов, участниками которых яв4

ляются или станут стороны, и содержащих положения, относящиеся к об4

ластям регулирования настоящей Конвенции» (п. 1 ст. 40). Конвенция от4

крыта для подписания не только государствами — членами Совета Евро4

пы, но и государствами — членами Европейского сообщества и государст4

вами, не являющимися членами Совета Европы, которые принимали

участие в ее разработке. Другим государствам, не являющимся членами

Совета Европы и не охваченным настоящим положением, может быть

предложено присоединиться к Конвенции.

В настоящее время интенсивно развивается межгосударственное со4

трудничество в борьбе с торговлей людьми, что обусловлено увеличиваю4

щимся количеством жертв такой торговли, деятельностью в этой области

транснациональных организованных преступных групп, угрозой нацио4

нальной безопасности государств. Этим объясняется активный кодифика4

ционный процесс, направленный на противодействие торговле людьми

как на международном, так и на региональном уровнях. 3 мая 2005 г. Ко4

митетом министров Совета Европы была принята Конвенция о противо4

действии торговле людьми (далее — Конвенция) открытого характера.

Указанный документ при всей своей значимости не был еще объектом на4

учного исследования и поэтому заслуживает детального анализа [4, с. 135].

Причиной разработки Конвенции стала необходимость создания на ре4

гиональном уровне такого юридически обязательного документа, который

был бы направлен на защиту прав жертв, уважение человеческой лично4

сти и регламентировал вопросы, касающиеся прав человека и уголовного

преследования лиц, занимающихся противоправной деятельностью

(п. 29). Конвенция не конкурирует с другими актами, принятыми на меж4

дународном и региональном уровнях, но улучшает предоставляемую ими

защиту и раскрывает содержащиеся в них стандарты. Будучи направлен4

ной на предупреждение и противодействие торговле людьми, преследова4

ние и наказание виновных лиц, защиту и помощь жертвам, а также на

стимулирование международного сотрудничества в указанных областях,

Конвенция предусматривает меры по снижению спроса на услуги потер4

певших от торговли людьми. Область применения Конвенции шире по

сравнению с Протоколом. Конвенция применима ко всем формам нацио4

нальной и транснациональной торговли людьми как связанной, так и не

связанной с организованной преступностью. Конвенция расширяет опре4

деление торговли людьми, данное в Протоколе, и формулирует понятие
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жертвы для последующего его единообразного и точного применения. Со4

гласно Конвенции «жертва — это любое физическое лицо, подвергающее4

ся торговле людьми» (п. (е) ст. 4). В Конвенции акцентируется на различ4

ных формах превентивной деятельности государств с целью предупреж4

дения торговли людьми, в частности рекомендуется усиление координа4

ции между различными органами, ответственными за предупреждение и

борьбу с данным явлением, проведение исследований, образовательных и

информационных кампаний для лиц, составляющих группу риска с со4

блюдением при этом прав человека, интересов детей, равенства между

мужчинами и женщинами (ст. 5). Конвенция обязывает участников прини4

мать необходимые меры, в частности путем распространения соответст4

вующими органами достоверной информации об условиях, позволяющих

законно эмигрировать и иммигрировать. Очень важно, чтобы лица облада4

ли точной информацией о легальных возможностях миграции, устройстве

на работу, их правах и обязанностях. Новшеством Конвенции по сравне4

нию с Протоколом и другими актами является закрепление целого ком4

плекса мер по усилению защиты и обеспечению прав жертв торговли

людьми. В частности, она требует от государств принять специальные

процедуры по установлению потерпевших (ст. 10), в то время как в Прото4

коле ничего не сказано о выявлении таковых. Установление жертвы тор4

говли людьми содействует признанию ее основных прав, оказанию свое4

временной помощи, а также помогает избежать ситуации, когда с жертва4

ми обращаются как с преступниками или нелегальными мигрантами. Бо4

лее широк по сравнению с Протоколом предусмотренный Конвенцией

список мер по оказанию помощи жертвам (ст. 12), включающий предо4

ставление жертве тридцатидневного периода для реабилитации (ст. 13),

выдачи вида на жительство (ст. 14) [5, с. 96].

Совет Европы разработал два юридических документа, специально по4

священных торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, жертва4

ми которой становятся преимущественно женщины и дети. Речь идет о

следующих рекомендациях: Рекомендация № R (2000) 11 Комитета мини4

стров государствам4членам о борьбе с торговлей людьми в целях сексу4

альной эксплуатации; Рекомендация Rec (2001) 16 Комитета министров

государствам4членам о защите детей от сексуальной эксплуатации.

Торговля людьми представляет собой деятельность, которая может

осуществляться организованными преступными группами, нередко ис4

пользующими коррупционные связи и отмывание капиталов с целью

скрыть доходы от совершаемых ими деяний, но она может и не иметь та4

кого контекста. Поэтому другие юридические инструменты, разработан4

ные Советом Европы, применимы также к данному вопросу, особенно те

из них, которые имеют целью защиту прав человека, прав ребенка, соци4

альных прав, прав жертв, персональных данных, а также борьбу с кор4

рупцией, с отмыванием капиталов, с киберпреступностью и договоры о
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международном сотрудничестве в уголовно4правовой сфере. Таким обра4

зом, следующие конвенции Совета Европы могут внести свой вклад в про4

тиводействие торговле людьми и в защиту её жертв: Конвенция о защите

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Европейская конвен4

ция о выдаче от 13 декабря 1957 г. и дополнительные протоколы к ней; Ев4

ропейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от

20 апреля 1959 г. и дополнительные протоколы к ней; Европейская соци4

альная хартия от 18 октября 1961 г. и Европейская социальная хартия (пе4

ресмотренная) от 3 мая 1996 г.; Европейская конвенция о возмещении

ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г.; Кон4

венция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от

преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.; Европейская конвенция об

осуществлении прав детей от 25 января 1996 г.; Конвенция об уголовной

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенция о граж4

данской ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.; Конвенция по

киберпреступности от 23 ноября 2001 г.

Европейский Союз в своем Рамочном решении Совета Европейского

Союза от 19 июля 2002 г. о борьбе с торговлей людьми устанавливает, что

«торговля людьми является серьезным нарушением основных прав лич4

ности и человеческого достоинства…» (пар. 3). Договорные контрольные

органы ООН, в частности Комитет по правам человека и Комитет по лик4

видации дискриминации в отношении женщин, также рассматривают

торговлю людьми в качестве нарушения прав человека. В этой связи со4

ставители посчитали важным принять во внимание практику Европей4

ского Суда по правам человека в отношении ст. 3 ЕКПЧ. Так, в деле «Сё4

ринг против Соединенного Королевства» (постановление от 7 июля 1989 г.,

серия А, № 161) в контексте вопроса об экстрадиции Суд заключил, что

«подобное решение может представлять собой нарушение ст. 3 и вследст4

вие этого повлечь за собой ответственность государства в соответствии с

Конвенцией, если имелись веские основания полагать, что выданное лицо

столкнется с реальным риском подвергнуться пыткам или бесчеловечно4

му или унижающему достоинство обращению или наказанию в стране,

требующей его экстрадиции». В деле «Круз Вараз и другие против Шве4

ции» (постановление от 20 марта 1991 г., серия А, № 201) Суд постановил,

что эти принципы применимы также к решениям о высылке. В постанов4

лении по делу «D. против Соединенного Королевства» (постановление от

2 мая 1997 г., Сборник постановлений и решений, 1997–III) он уточнил, что

ответственность договаривающихся государств также наступает, жесто4

кое обращение не исходит прямо или косвенно от публичных властей

страны, в которую направляется высылаемое лицо. Ст. 32 устанавливает

общие принципы, которые должны доминировать в международном со4

трудничестве. 
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Во4первых, стороны должны сотрудничать друг с другом «в макси4

мально возможной степени». Данный принцип требует от них осуществ4

лять всестороннее сотрудничество друг с другом и минимизировать пре4

грады для свободного и быстрого международного распространения ин4

формации и доказательств. Во4вторых, ст. 32 содержит общую часть

обязанности сотрудничать: сотрудничество должно включать предотвра4

щение и пресечение торговли людьми (первый абзац), защиту и оказание

помощи жертвам (второй абзац), а также проведение расследования и

осуществление производства по делам о преступлениях, признанных в

качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией (третий абзац),

т.е. преступлениях, которые подпадают под действие ст. 18, 20 и 21. 

В том, что касается международного сотрудничества по уголовным де4

лам для целей расследования или судебного разбирательства, общим

принципом является то, что правовые нормы главы VI не отменяют и не

заменяют правовые установления соответствующих международных или

региональных инструментов по вопросам взаимной правовой помощи и

экстрадиции, взаимных договоренностей между сторонами в отношении

таких инструментов, а также соответствующих норм внутреннего права,

относящихся к международному сотрудничеству [6, с. 164–175].

Для установления правовых и организационных основ профилактики

торговли людьми, борьбы с торговлей людьми, а также правового статуса

жертв торговли людьми в Азербайджанской Республике, регулирования

вопросов защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи 28 июня

2005 г. был принят Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с тор4

говлей людьми». В соответствии с этим Законом и в целях результативно4

го выполнения указанных в Национальном плане деятельности обязанно4

стей, обеспечения безопасности жертв торговли людьми, оказания им

профессиональной помощи, сосредоточения и хранения данных в сфере

борьбы с торговлей людьми со стороны прошедших специальное обучение

профессиональных сотрудников полиции и полицейской структуры, снаб4

женной необходимым оборудованием, в структуре Министерства внут4

ренних дел была создана специальная полицейская структура. В ст. 1 За4

кона раскрываются такие понятия:

— торговля людьми — вербовка, получение, удержание, укрыватель4

ство, перевозка, передача либо получение людей в целях эксплуатации пу4

тем угрозы применения насилия либо применения насилия, угрозы либо

других средств принуждения, похищения, мошенничества, обмана, зло4

употребления возможностями влияния либо уязвимостью положения либо

путем предоставления или получения материальных и других ценностей,

льгот или уступок для получения согласия лица, контролирующего другое

лицо (вербовка, получение, удержание, укрывательство, перевозка, пере4

дача, либо получение ребенка в целях эксплуатации считается торговлей

людьми и без использования указанных в настоящей статье способов);
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— эксплуатация людей — принудительный труд (услуги), половая

эксплуатация, рабство, сходные с рабством обычаи и вытекающее из них

подневольное состояние, незаконное изъятие органов и тканей человека,

проведение над человеком незаконных биомедицинских исследований,

использование женщины в качестве суррогатной матери, вовлечение в не4

законную, в том числе преступную деятельность (в случае, если торговля

людьми совершается указанными в ст. 1.0.1 способами, согласие жертвы

торговли людьми на эксплуатацию не учитывается);

— принудительный труд (услуги) — незаконное принуждение лица к

выполнению определенной работы (оказанию услуги);

— половая эксплуатация — использование лица в занятии проститу4

цией, сексуальном рабстве и производстве порнографических материа4

лов, получение выгоды от половой эксплуатации других лиц;

— рабство — полное или частичное осуществление в отношении чело4

века полномочий, присущих праву собственности;

— сходные с рабством обычаи — обычаи и институты, указанные в

ст. 1 Дополнительной Конвенции об ликвидации рабства, работорговли и

институтов и обычаев, сходных с рабством, принятой 30 апреля 1956 г.;

— лица, осуществляющие торговлю людьми — физическое или юри4

дическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с торговлей

людьми; 

— жертва торговли людьми — лицо, предположительно или постра4

давшее от торговли людьми;

— ребенок — лицо, не достигшее 18 лет [7, с. 1–2].

В Азербайджанской Республике проведены мероприятия по борьбе с

торговлей людьми, 6 мая 2004 г. был утвержден План национальных дей4

ствий по борьбе с торговлей людьми. В соответствии с этим Планом был

принят Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с торговлей людь4

ми», были произведены соответствующие дополения и поправки к Уголов4

ному кодексу Азербайджанской Республики. Также Кабинетом Минист4

ров Азербайджанской Республики были приняты некоторые нормативно4

правовые акты: «Правила создания, определения, деятельности специ4

альных учреждений для жертв торговли людьми, также контроля над их

деятельностью»; «Правила немедленной и беспрепятственной сдачи

жертв торговли людьми в специальный орган полиции»; «Правила осуще4

ствления социальной реабилитации жертв торговли людьми»; «Постанов4

ление об определении суммы пособий, выплачиваемых жертвам торговли

людьми в период реинтеграции»; «Положение о Фонде помощи жертвам

торговли людьми». Министерством внутренних дел Азербайджанской Ре4

спублики был принят Устав «Горячей линии», обслуживающей лиц, пост4

радавших от торговли людьми и потенциальных жертв торговли людьми.

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики предусмотрены

соответствующие статьи, регулирующие борьбу с данным видом преступ4
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лений, принят ряд нормативно4правовых актов, направленных на защиту

прав и свобод женщин и детей, считающихся потенциальными субъекта4

ми преступления. Это ст. 106 (рабство), ст. 137 (купля4продажа человечес4

ких органов и тканей), ст. 14441 (торговля людьми), ст. 14442 (принуди4

тельный труд), ст. 15041 (перевозка пассажиров без документов), ст. 171

(привлечение несовершеннолетних к проституции или к развратным дей4

ствиям), ст. 244 (содержание публичных домов), ст. 31641 (распростране4

ние конфиденциальной информации о лице, пострадавшем от торговли

людьми). В ст. 15 Уголовного кодекса нет прямых указаний на то, относит4

ся ли та или иная категория к статье Особенной части в целом (если ста4

тья имеет деление на части) или отдельно к каждой ее части.

Эффективные стратегии борьбы с торговлей людьми должны основы4

ваться на правильной и своевременной информации, опыте и анализе.

Важно, чтобы все стороны, занимающиеся разработкой и осуществлением

этих стратегий, всегда четко понимали соответствующую проблематику.

Для государств и, в зависимости от обстоятельств, межправительственных

и неправительственных организаций важны такие шаги: 1) принятие и по4

следовательное использование согласованного на международном уровне

определения торговли людьми; 2) стандартизация сбора статистической

информации о торговле людьми и смежных перемещениях (например, не4

законный ввоз мигрантов), которые могут содержать в себе элемент тор4

говли людьми; 3) обеспечение разбивки данных, касающихся людей, став4

ших предметом торговли, по возрасту, полу, этническому происхождению

и другим релевантным характеристикам; 4) проведение, поддержка и све4

дение воедино научных исследований по вопросу о торговле людьми. Такие

исследования должны основываться на этических принципах, в том числе

на понимании необходимости не причинять повторных травм людям, став4

шим предметом торговли. Научно4 исследовательские методологии и мето4

ды толкования должны быть самого высокого качества.
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Гасанов Р.Т. Борьба с торговлей людьми в Совете Европы и законодатель7
ство Азербайджанской Республики [на русском языке]

Освещены вопросы борьбы с торговлей людьми в Совете Европы и законода4
тельстве Азербайджанской Республики. Автор исследует конвенции и решения
(в частности, Конвенцию о противодействии торговле людьми) Совета Европы в
сфере борьбы с торговлей людьми.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: торговля людьми, уголовное законодательство, защита
прав человека, права ребенка, социальные права.

Rahim Hasanov. Struggle against human trafficking in Council of Europe and
the legislation of Republic of Azerbaijan [in Russian]

This article is devoted to the issues of the struggle against human trafficking in
Council of Europe and in legislation of Republic of Azerbaijan. Author has been
investigated conventions and decisions (particularly Convention on Action Against
Trafficking in Human Beings) of the Council of Europe in the sphere of struggle
against human trafficking.

KKeeyy  wwoorrddss::  human trafficking, criminal law, human rights, child rights, social
rights.

ЦЦіірраатт  ГГааннннаа  ВВііттааллііїїввннаа,,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства 
Університету сучасних знань

ЗЗааххиисстт  ццииввііллььннооїї  ааввііааццііїї  ввіідд  ааккттіівв  ннееззааккооннннооггоо  

ввттррууччаанннняя

Автор досліджує визначення «акт незаконного втручання» в чинному зако4
нодавстві України та міжнародних договорах, учасницею яких є Україна, і до4
ходить висновку про необхідність внесення відповідних змін до чинного законо4
давства України.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: акт незаконного втручання, міжнародний договір, повітряне
судно, цивільна авіація.

19 травня 2011 р. Верховна Рада України прийняла новий Повітряний

кодекс України (далі — «Новий ПК») [1], який має спеціальний розділ, що

стосується безпеки цивільної авіації від актів незаконного втручання.

Варто відзначити, що Повітряний кодекс України 1993 р., з відповідними

змінами та доповненнями (далі — «Старий ПК») [2], також містив такий

розділ, проте наповнення цих розділів у новому та старому ПК абсолютно

різне.

За старим ПК «актом незаконного втручання в діяльність авіації є про4

типравні дії, пов’язані з посяганнями на нормальну і безпечну діяльність

авіації і авіаційних об’єктів, внаслідок яких сталися нещасні випадки з

людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна,

або такі, що створюють ситуацію для таких наслідків» (ст. 72). Старий ПК
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вказував, що заходи щодо захисту авіації від актів незаконного втручання

на території України регламентуються нормами, правилами і процедура4

ми, передбаченими Українською державною програмою безпеки

цивільної авіації («Програма безпеки») [3], за якою акт незаконного втру4

чання — це: 

1) насильство стосовно особи, яка перебуває на борту повітряного суд4

на під час польоту, якщо такі дії можуть загрожувати безпеці цього

повітряного судна; 

2) руйнування повітряного судна, яке перебуває в експлуатації, або йо4

го пошкодження, що може вивести судно з ладу або загрожує його безпеці

під час польоту; 

3) розміщення або спроби розміщення в повітряному судні, яке перебу4

ває в експлуатації, пристрою або речовини, що можуть його зруйнувати

або призвести до пошкодження, яке загрожує безпеці повітряного судна

під час польоту; 

4) руйнування або пошкодження об’єктів радіонавігаційного забезпе4

чення чи втручання в їх експлуатацію, якщо будь4яка зазначена дія за4

грожує безпеці повітряного судна під час польоту; 

5) повідомлення свідомо неправдивих відомостей, що можуть спричи4

нити загрозу безпеці повітряного судна під час польоту; 

6) незаконне та навмисне використання пристрою, речовини або зброї; 

7) для здійснення акту насильства стосовно особи в аеропорту, на аеро4

дромі, що завдає або може завдати шкоди її здоров’ю чи заподіяти смерть; 

8) для руйнування або серйозного пошкодження обладнання чи споруд

аеропорту, аеродрому, його служб і розташованих в аеропорту, на аеро4

дромі повітряних суден; 

9) для загрози безпеці польотів в аеропорту, на аеродромі.

Новий ПК по4новому визначає акт незаконного втручання в діяльність

цивільної авіації. Це є акт або спроба скоєння акта, що створює загрозу

безпеці цивільної авіації на землі та в повітрі, а саме:

1) незаконне захоплення повітряного судна в повітрі;

2) незаконне захоплення повітряного судна на землі;

3) захоплення заручників на борту повітряного судна, на аеродромі або

в аеропорту;

4) насильницьке проникнення на борт повітряного судна, у зону обме4

женого доступу аеропорту (аеродрому) або в місця розташування назем4

них засобів зв’язку, навігації, спостереження;

5) розміщення на борту повітряного судна, в аеропорту, зоні обмежено4

го доступу, що охороняється, аеродромі зброї, небезпечного пристрою або

матеріалу, що може створити потенційну загрозу безпеці цивільної

авіації;
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6) надання неправдивої інформації, яка ставить під загрозу безпеку па4

сажирів, членів екіпажу повітряного судна в повітрі або на землі, або без4

пеку осіб, персоналу в аеропорту, на аеродромі.

Оскільки новий ПК не передбачає внесення змін до Програми безпеки,

то, очевидно, визначення акту незаконного втручання необхідно буде

здійснювати за двома зазначеними нормативними актами. Варто зазначи4

ти, що ані новий ПК, ані Програма безпеки не визначає акт незаконного

втручання як злочин або хоча б як протиправну дію, як це було визначено

в старому ПК. І це незважаючи на те, що Україна з 1972 р. є учасницею

Конвенції про боротьбу з незаконним захватом повітряних суден 1970 р.

(«Конвенція про боротьбу») [4], а з 1973 р. — учасницею Конвенції № 2087

про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки

цивільної авіації («Конвенція 2087») [5], які розглядають акт незаконного

втручання як злочин.

Так, Конвенція про боротьбу визначає, що будь4яка особа на борту

повітряного судна, що знаходиться в польоті, яка незаконно, або шляхом

насильства, або погрози застосування насильства, або шляхом будь4якої

іншої форми залякування захоплює це повітряне судно або здійснює над

ним контроль, або намагається здійснити таку дію, або є співучасником

особи, яка здійснює або намагається здійснити будь4яку таку дію,

здійснює злочин. 

Конвенція 2087 визначає, що будь4яка особа здійснює злочин, якщо во4

на незаконно та з наміром: 

a) здійснює акт насильства щодо особи, яка знаходиться на борту

повітряного судна в польоті, якщо такий акт може загрожувати безпеці

цього повітряного судна; або

b) руйнує повітряне судно, що знаходиться в експлуатації, або нано4

сить цьому судну руйнування, що виводить його з ладу або може загрожу4

вати його безпеці в польоті; або 

c) розміщує або здійснює дії, що можуть привести до розміщення на

повітряному судні, що знаходиться в експлуатації, яким би то не було спо4

собом пристрій або речовину, що виводить його з ладу або нанесе йому по4

шкодження, яке може загрожувати його безпеці в польоті; або 

d) руйнує або пошкоджує аеронавігаційне обладнання або втручається

в його експлуатацію, якщо такий акт може загрожувати безпеці повітря4

них суден в польоті; або 

e) повідомляє завідомо неправдиві відомості, створюючи тим самим за4

грозу безпеці повітряного судна в польоті. 

Будь4яка особа здійснює злочин, якщо вона незаконно та з наміром з

використанням пристрою, речовини або зброї здійснює акт насильства

щодо особи в аеропорту, який обслуговує міжнародну цивільну авіацію,

що спричиняє або може причинити серйозної шкоди здоров’ю або смерть

або руйнує чи серйозно пошкоджує обладнання та споруди аеропорту, що



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

227766

обслуговує міжнародну цивільну авіацію, або повітряні судна, що знахо4

дяться в аеропорту, або порушує роботу служб аеропорту, якщо така дія

погрожує або може погрожувати безпеці в цьому аеропорті. 

За Конституцією [6] та законом України «Про міжнародні договори Ук4

раїни» [7] чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законо4

давства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національ4

ного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав

чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовують4

ся правила міжнародного договору. 

Хоча визначення акту незаконного втручання Програми безпеки в ціло4

му відповідає Конвенції 2087, відсутнє визначення такого акту в якості зло4

чину в Кримінальному кодексі України («КК») [8], а отже, адекватного по4

карання правопорушників у випадку вчинення ними таких актів.

Очевидно, зазначені неузгодженості чинного законодавства України

повинні бути виправлені й у зв’язку з необхідністю виконання Україною

своїх міжнародних зобов’язань, і у зв’язку з необхідністю запровадження

в Україні сучасного законодавства.

Події 11 вересня 2001 р. у Сполучених Штатах Америки стали підставою

для прийняття низки нових Конвенції, спрямованих на упередження актів

незаконного втручання та ліквідацію наслідків таких події, зокрема відшко4

дування збитків. Зокрема, були прийняті нові (зведені) тексти Конвенції про

боротьбу та Конвенції 2087 [9; 10], в яких було значно розширено поняття

акту незаконного втручання за рахунок посилань на нові види зброї та нові

види дій, наслідком яких може бути створення небезпечних для цивільної

авіації ситуацій. На жаль, новий ПК не містить жодного з них.

Оскільки новий ПК регулюватиме діяльність української авіації у най4

ближчі роки, хотілося б, щоб він відповідав у своїх визначеннях сучасним

тенденціям розвитку галузі. Все це ставить на порядок денний негайне

внесення до нього відповідних змін.
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Цират А.В. Защита гражданской авиации от актов незаконного вмеша7
тельства [на украинском языке]

Автор исследует определение «акт незаконного вмешательства» в действу4
ющем законодательстве Украины и международных договорах, участницей ко4
торых является Украина, и приходит к выводу о необходимости внесения соот4
ветствующих изменений в действующее законодательство Украины.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: акт незаконного вмешательства, международный договор,
воздушное судно, гражданская авиация.

Ganna Tsirat. Protection of the civil aviation from unlawful interference acts
[in Ukrainian]

The author researches the definition of «unlawful interference act» in the cur4
rent Ukrainian legislation and international treaties in which Ukraine is a party
and concludes on the necessity to amend the current law of Ukraine.

KKeeyy  wwoorrddss:: unlawful interference act, international treaty, aircraft, civil aviation.

ЯЯцциишшиинн  ММииххааййллоо  ММииххааййллооввиичч,,  
кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії 
та історії держави і права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки

ППооррііввнняяллььнниийй  ффааккттоорр  ччаассуу  іі  ппррооссттоорруу  

вв  ііссттооррииккоо��ппррааввооввооммуу  ддоосслліідджжеенннніі  ееввооллююццііїї

ппооккаарраанннняя  ((ккааррии))

На основі порівняльно4правової методології й історико4правового методу
проаналізовано процес еволюції покарання (кари) від кровної помсти родового
ладу до сучасної юридичної відповідальності за скоєне правопорушення (пока4
рання), з виділенням тих конкретних норм і понять, які можуть бути викорис4
тані в сучасних умовах творення правової держави.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: пенітенціарна система, порівняльне правознавство, історико4
правове дослідження, покарання.

Актуальність даної теми визначається необхідністю привернути увагу

до становлення сучасного інституту покарання у контексті творення пра4

вової держави і реформування кримінально4виконавчої системи.

Вирішення цих проблем великою мірою залежить від дослідження та за4

своєння історичного досвіду, знання тих правотворчих процесів, які мали

місце в Україні раніше. При цьому застосування принципу історизму в
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поєднанні з порівняльно4правовою методологією, зокрема фактора часу

та фактора простору, як універсальних категорій порівняльного право4

знавства, дасть можливість у повному обсязі відтворити еволюцію пока4

рання (кари) — від кровної помсти наших пращурів до сучасної юридич4

ної відповідальності за вчинене правопорушення (покарання).

У науковій літературі досліджувана проблема розробляється уже три4

валий час. Відомо, що прихильниками і популяризаторами історичних

традицій вітчизняного права в усіх його вимірах, у тому числі у сфері фор4

мування системи покарань, були К.О. Неволін, М.Д. Іванишев, М.Ф. Влади4

мирський4Буданов, Ф.І. Леонтович, О.Ф. Кістяківський, П.С. Єфименко,

О.І. Левицький, М.П. Чубинський та ін. [12, с. 49451]. Зокрема, К.О. Неволін,

поєднавши теоретичні підходи історичної школи права і школи природно4

го права, висловив ідеї, які стали основою вітчизняного порівняльного пра4

вознавства.

Під таким кутом зору трактується еволюція вітчизняного кримінально4

го права й у сучасних дослідженнях Д.І. Любченка [6], Е.М. Кісілюка [4],

О.П. Неалова [7], В.В. Россіхіна [9], О.А. Чувакова [11] та ін. Першу вдалу

спробу скласти історію кримінально4виконавчої системи і законодавства

України зроблено О.М. Джужою, І.І. Резником та С.Я. Фаренюком, що4

правда, в межах посібника з кримінально4виконавчого права України [5,

с. 37–72].

Спробуємо на основі порівняльного фактора часу простежити, як

змінювалася інтенсивність покарання в Україні протягом століть (в часі) і

під впливом кримінально4виконавчого права сусідніх держав — Польщі,

Литви, Росії, Австро4Угорщини й інших країн (в просторі), визначити за4

собами історично4порівняльного методу конкретні норми, поняття та

інститути, їх спільні й відмінні риси та відібрати із національного спадку

кращі зразки і види пенітенціарної діяльності для використання в сучас4

них умовах творення правової держави.

Як відомо, покарання — захід примусу, що застосовується від імені

держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і

полягає у передбаченому законом позбавленні (обмеженні) прав і свобод

засудженого. Це поняття пройшло тривалий і складний шлях розвитку від

примітивної помсти (“око за око», «зуб за зуб») до суспільного розуміння

його завдань як засобу виправлення покараних і запобігання новим злочи4

нам. У зв’язку з цим привертають увагу наукові сентенції В.О. Бачиніна з

приводу інтенсивності покарань. Він вважав, що це величина, яка історич4

но змінювалась, оскільки залежить від цивілізованості суспільства, ха4

рактеру його економіки, зовнішніх чинників та багатьох інших факторів

[1, с. 527].

Загальновизнано, що «Руська правда» є першим правовим статутом

Київської Русі, який містить й відомості про покарання, спрямовані на об4

меження свободи. Як вважає С.М. Соловйов, назву «Руська правда» статут
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одержав для відмежування від статутів грецьких, які після прийняття

християнства справляли сильний вплив на юридичний побут Київської

Русі. Тому «Руська правда» уже в перших своїх рядках дає зрозуміти, що

йдеться про закріплення норм, які побутували у праслов’янських племе4

нах, водночас вказує на зміни в системі покарань після закликання князів

[10, с. 228].

Якщо в епоху «Руської правди» вживалися здебільшого терміни «стра4

та» та «помста» (замість терміна «покарання»), які поділялися на такі ви4

ди, як: 1) помста; 2) грошові покарання; 3) кримінальні покарання та їх

підвиди: а) спрямовані на свободу — вигнання (ізгої), заслання, ув’язнен4

ня; б) спрямовані на здоров’я — завдання болю і каліцтва; в) смертна кара,

то Литовсько4Руська доба вже внесла ряд істотних змін до системи

кримінальних покарань, фактично сприявши виокремленню криміналь4

но4виконавчої функції. Першим пенітенціарним законом, який діяв на те4

ренах України і містив перелік тодішніх покарань, можна вважати Статут

Великого князівства Литовського 1588 р. Так, в артикулі 32 цього Статуту

викладено умови тримання у тюрмах ув’язнених різних категорій (сучас4

ний відповідник у КВК України — Розділ ІІІ. «Виконання покарання у виді

позбавлення волі»; Розділ ІV. «Виконання покарання у виді довічного поз4

бавлення волі»). Зокрема, передбачалося, що особа, спіймана на місці

скоєння злочину, за який встановлена смертна кара, повинна триматися у

кайданах або ланцюгах в особливому ув’язненні [12, с. 54].

Однак характер епохи Литовських статутів визначився не стільки

всією сукупністю різноманітних цілей покарань, скільки тими з них, які

посідають панівне становище і визнаються головними. Відома з прадавніх

часів помста (притаманна фактично усім народам світу) відходить на

задній план, хоча її окремі форми зберігаються майже до кінця ХVІ ст.

Проте помста Литовських статутів не є аналогом помсти давньоруської

доби. Месник у значенні статутів є уже виконавцем волі органів влади.

Провідну роль у системі покарань цього періоду відігравали публічно4

кримінальні та залякувальні покарання, зокрема смертна кара, тілесні по4

карання (спадок від давньоруських видів покарань); позбавлення волі (на

суто каральних засадах); позбавлення честі і прав, а також майнові пока4

рання у формі конфіскації (загальної та спеціальної), відбирання маєтку

тощо [5, с. 45].

Як свідчить порівняльний аналіз, крім Литовських статутів, у форму4

ванні центральної системи покарань відігравали значну роль такі джере4

ла, як магдебурзьке право та «судові обрядки» Запорозької Січі. Перше

поширювалося в Україні у ХІV–ХV ст. через Польщу та Угорщину. До

кінця ХVІІІ ст. магдебурзьке право одержали майже всі міста Лівобереж4

ної України. Грамоти гетьманів переважно підтверджували права міст

України на самоврядування, які вони отримали, перебуваючи ще під ли4

товським та польським пануванням, а отже, закріплювали й елементи су4
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дочинства та системи покарань більш демократичного зарубіжного

(німецького, литовського, польського, угорського) права.

Характерною особливістю практики виконання покарань Запорозької

Січі, крім тієї, яка визначалася російським та польським нормотворенням,

оскільки остання підпорядковувалась адміністраціям обох країн, є те, що

при виконанні покарань також нерідко застосовувалося звичаєве право,

наприклад, широко вживане в Запорозькій Січі покарання — посадження

на палю. До речі, в Запорозькій Січі катів не було. Тут злочинець карав

злочинця. Коли злочинця не було, роль ката за рішенням ради або товари4

ства виконував полонений іншої релігії, зазвичай «татарин» або «бусур4

ман».

Розвиток системи покарань Гетьманщини у другій половині

ХVІІ–ХVІІІ ст. мав свої особливості, які полягали в існуванні кількох та4

ких систем, утворених нормами Литовського статуту 1588 р., законодавст4

ва Гетьманщини, звичаєвого права Запорозької Січі, Кодексу 1743 р. та

інституту покарання, заснованого на звичаєвому й загальному праві ук4

раїнського народу, а також наявності спільних рис між системами

кримінального права, їх взаємовпливу, розвитку багатьох понять та інсти4

тутів кримінально4виконавчої системи під впливом змін у суспільно4

політичній та соціально4економічній сфері, які відбувалися у досліджува4

ний період [6, с. 6].

Співставлення різноманітних історичних й історико4правових джерел

свідчить, що у кримінальному праві Гетьманщини мету покарання стано4

вило попередження злочинів, кара як відплата за скоєний злочин, виправ4

лення засудженого, відшкодування заподіяної шкоди, спокутування

гріха, поповнення державної скарбниці, звільнення суспільства від зло4

чинців. Важливе місце займали принципи покарання, якими керувалися

судді при його обранні, а саме: законність; визнання особи винною і такою,

яка підлягає покаранню лише за вироком суду; покарання призначається

лише за наявності вини; покарання залежить від тяжкості злочину; особи4

стий характер відповідальності; гуманність покарання; невідворотність

покарання. Ці принципи заклали основу вітчизняної кримінально4вико4

навчої системи і фактично всі мають відповідники у сучасному КВК Ук4

раїни.

Крім того, порівняльний аналіз переконливо свідчить, що система ви4

конання покарань, яка діяла в Україні в ХV–ХVІІІ ст., була гуманнішою,

ніж у деяких тогочасних цивілізованих країнах Європи, а також Росії, де

застосовувалися найжорстокіші тілесні покарання. У цьому контексті слід

відзначити, що формування системи виконання покарань на українських

землях зазнало певного впливу й прогресивних гуманістичних ідей, запо4

чаткованих італійцем Ч. Беккаріа у відомій праці «Про злочини і покаран4

ня» [2]. Несправедливість карної системи феодалізму він пов’язував із

злиденністю більшості населення, його неосвіченістю, сваволею держав4
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них органів. Ч. Беккаріа сформулював принцип рівноваги злочину і пока4

рання, при цьому наголос робив не на жорстокості покарання, а на його не4

минучості. Мета покарання, за Ч. Беккаріа, полягає передусім у недопу4

щенні повторного злочину, заподіяння шкоди суспільству, в утриманні

інших від скоєння подібного (“краще запобігти злочинові, ніж карати»).

Позитивна програма істотних перетворень у галузі правосуддя та вико4

нання покарань, яку він пропонував, повинна базуватися на двох основних

засадах — гуманізмі та законності.

Подібно мислив англійський юрист, ідеолог лібералізму І. Бентам [3, с.

221–222]. Символічно, що «Паноптикон» він написав в Україні, проживаю4

чи протягом року (1786 р.) поблизу Кременчука. Найдосконалішою фор4

мою держави Бентам вважав представницьку демократію, в тому числі у

сфері судочинства та кримінально4виконавчого законодавства (принципи

демократизму і законності). Його «Паноптикон» базується на обов’язковій

праці ув’язнених під суворим наглядом тюремної адміністрації з облашту4

ванням необхідних майстерень, шкіл, лікарень для виправлення і переви4

ховання в’язнів. Ці проблеми не втрачають актуальності й у сучасних умо4

вах реформування кримінально4виконавчої системи України.

Втім, як вважають сучасні дослідники, на практику виконання пока4

рань у Російській імперії, до якої входили й українські землі, прогресивні

тюремно4філантропічні ідеї Ч. Беккаріа, І. Бентама й інших учених майже

не вплинули, за винятком хіба що часткової відміни калічницьких пока4

рань та переходу до широкого застосування ганебних, таврувальних пока4

рань у поєднанні з позбавленням волі. Втім у другій половині ХІХ ст. пере4

могла інші тенденція — поширення на Україну російського права й

пенітенціарної системи, надання чинності на її території системі виконан4

ня покарань згідно із Зводом законів Російської імперії. Так було ліквідо4

вано залишки правової автономії України, в тому числі у сфері виконання

кримінальних покарань.

Однак на початку ХХ ст. був ще один період, коли Україна намагалася

побудувати свою державність і відповідно власну правову систему, в тому

числі виконання покарань, відродивши національні традиції. Цей порівня4

но короткий в історії України період (1917–1922) під загальною назвою

«Українська революція» і утворені в її ході Українська Народна Рес4

публіка часів Центральної Ради, Українська Держава Гетьмана П.Скоро4

падського, Українська Народна Республіка часів Директорії (очолюваної

С.Петлюрою), незважаючи на всі несприятливі обставини, а також певний

вплив кримінального законодавства Російської імперії та Тимчасового

уряду, продовжили генетичний зв’язок власне української пенітенціарної

політики на даному етапі українського державотворення. Для всіх ук4

раїнських державних утворень було характерним прагнення обмежити

або ліквідувати сферу застосування кримінальних законів Російської

імперії, у тому числі щодо виконання покарань, і натомість створити
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власні кримінальні закони. Так, покарання з кримінального права розгля4

нутого періоду і надалі залишалося одним із тих засобів, за допомогою

яких Українська держава застосовувала примус до осіб, які скоїли

суспільно небезпечні діяння. При цьому законодавець визначав примус як

елемент необхідний, але не найголовніший. Основним і вирішальним ком4

понентом при новому ладі, особливо в перші місяці, стало переконання, ви4

ховання і перевиховання громадян у дусі найсуворішого дотримання нової

«суспільної дисципліни» [11, с. 11–12]. У добу УНР широко застосовували4

ся такі види покарань, як позбавлення волі, конфіскація майна, каторга,

висилка тощо. Під час правління Гетьмана П.Скоропадського особлива

увага приділялася тюремному ув’язненню як основному виду позбавлен4

ня волі. Але стан і устрій тюремних установ майже не змінився.

Адміністрація в’язниць у своїй професійній діяльності, як і раніше, керу4

валася нормативною базою, сформованою за часів Російської імперії.

У період Директорії знову широко застосовувалися страта, тюремне

ув’язнення, каторга, штраф, конфіскація майна тощо. Так, смертні вироки

могли виноситися за агітацію військових проти Української держави,

шпигунство, повстання проти влади, розбій, убивство, грабіж, підпал; за

порушення військової дисципліни, каліцтво й обман з метою ухилення від

військової служби. Прийнятий С. Петлюрою Закон «Про судочинство в

штатних судах» від 4 серпня 1920 р. врегулював цілий спектр проблем, які

виникали на різних стадіях судочинства, в тому числі на стадії виконання

покарань [12, с. 61].

У цілому організаційно4правові та управлінські засади політики з ви4

конання покарань періоду української революції дають змогу зробити

висновок, що головним завданням тюремної системи вважалася боротьба

за існування самої системи у надзвичайно складних умовах воєнного часу,

який здебільшого і визначав суворість покарання.

З приходом до влади більшовиків в Україні, як і в Росії, розпочався но4

вий етап розбудови так званої виправно4трудової системи, створення но4

вого радянського пенітенціарного законодавства, вироблення системи ви4

конання покарань і визначення нової суті самого покарання, яке б

відповідало суспільно4політичним та ідеологічним потребам радянської

системи державотворення.

Концептуальні засади радянської каральної політики чітко сформулю4

вав М. Кириленко, який у 1928–1938 роках послідовно займав посади про4

курора РРФСР, наркома юстиції РРФСР, наркома юстиції СРСР: «Пока4

рання має за мету подолання опору класово4ворожих елементів і виправ4

лення тих, хто піддається виправленню, виховання дисципліни нестійких

елементів із середовища трудящих шляхом виправно4трудового впливу

до них і застосування заходів суворого примусу до тих з них, дії яких є

особливо небезпечними для соціалістичного будівництва» [8, с. 18]. Тому і

система в’язниць була побудована відповідним чином. Для досягнення



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

228833

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

цілей, зазначених вище, вона була закритою, мілітаризованою, орієнтова4

ною на досягнення державних інтересів та виключала будь4який обмін

інформацією, що не відповідала інтересам влади. Її розвиток характери4

зувався регулярним прийняттям великої кількості нормативних актів

НКВС та НКЮ, з відповідним ідеологічним навантаженням, які поступово

підміняли закон як акт найвищої юридичної сили.

Засобами порівняльного аналізу вдалося виділити три основних

періоди розвитку системи виконання покарань за радянських часів. Пер4

ший період — від початку встановлення радянської влади до середини

19304х років 4 характеризувався тим, що ця система була суто каральною,

підкріплюючи таким чином прагнення влади закріпитися і посилитися за

допомогою вкрай жорстоких заходів, створити атмосферу тотального

страху. За мету ставилося фізичне знищення представників певних

соціальних груп, погляди яких розбіглися з поглядами влади, та на ізо4

ляцію тих, чиї погляди піддавалися змінам, невигідним владі. За цих умов

каральні функції органів НКВС не могли не призвести до масових пору4

шень злочинності. Репресіям були піддані тисячі людей (працівники

різних галузей народного господарства, зокрема органів внутрішніх

справ, військовослужбовці, представники інтелігенції). Тим самим у цей

період основою функціонування НКВС УРСР, його складової і невід’ємної

частини — системи виконання кримінальних покарань — стала репресив4

но4каральна діяльність, а кримінально4виконавча політика визначилась

як політика панівної диктатури.

Другий період розвитку системи покарань припадає на другу половину

304х — 504ті роки ХХ ст. Удосконалення цієї системи пов’язувалося, зок4

рема із складною економічною ситуацією. До мети фізичного знищення та

фізичної ізоляції додавалася третя мета, яка майже поглинала дві попе4

редні: використання праці ув’язнених заради індустріалізації і мілітари4

зації країни. Головною функцією каральної системи стала індустріально4

народногосподарська. У розпорядженні цієї системи в Україні перед по4

чатком Великої Вітчизняної війни перебувало 53 виправно4трудові табо4

ри, 425 виправно4трудових колоній та 392 загальні тюрми [12, с. 74]. Під

час Великої Вітчизняної війни значна частина чоловіків, засуджених за

менш тяжкі злочини і придатних до військової служби, була мобілізована

у Червону Армію, започаткувавши небачений досі вид покарання —

штрафбати. З території України усі місця позбавлення волі були евакуй4

овані з огляду на їх можливу окупацію. Евакуація у більшості випадків

проводилася пішим порядком і тривала кілька місяців. 19 квітня 1943 р.

Указом Президії Верховної Ради СРСР було передбачене позбавлення

волі у вигляді каторжних робіт на термін від 15 до 20 років для фашистів і

їхніх пособників, винних у вчиненні звірячих розправ над радянськими

людьми. Ця категорія засуджених трималась у спеціальних в’язницях і

таборах. 17 липня 1943 р. була прийнята Тимчасова інструкція, що визна4
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чала порядок обміну та етапування ув’язнених, засуджених до каторжних

робіт, у спеціально організованих за наказом НКВС СРСР відділеннях у

Воркуттабі, Норильтабі, Дальбуді та Карагандинському виправно4трудо4

вому таборі [5, с. 69]. В’язничне відомство стало основою всієї системи на4

родного господарства з використанням фактично рабської праці ув’язне4

них.

Третій період розвитку в’язничної системи України традиційно

пов’язується зі змінами, які мали місце в суспільно4політичному житті,

після 1953 р. В’язнична система і надалі залишалася величезним промис4

ловим комплексом, хоч і змінила свій статус: з розряду однієї з основ на4

родного господарства вона перейшла в розряд суб’єкта планових народно4

господарських соціалістичних відносин. Винищувально4трудовий зміст

покарання поступово змінювався на виправно4трудовий. Праця засудже4

них стала об’єктом уваги вчених та дедалі більше сприймалася як реаль4

на основа виправного процесу. Але система виправно4трудових установ

залишалася закритою та автономною, зберігаючи статус мілітаризованої

організації, яка знаходилася у підпорядкуванні МВС. Цей період характе4

ризувався тим, що одночасно з «відлигою» через надмірну жорстокість по4

карання спалахнула велика кількість бунтів засуджених, які жорстоко

придушувалися з використанням зброї і навіть авіації та танків [8, с. 29].

Практично у такому вигляді система виконання покарань проіснувала до

набуття Україною незалежності.

Стратегія застосування нових кримінально4правових норм з виконання

покарань почала розроблятися з перших днів існування незалежної Ук4

раїнської держави. У січні 1991 р. Президія Верховної Ради України вида4

ла Указ «Про внесення деяких змін у Виправно4трудовий кодекс Ук4

раїни», якими було передбачено зняття значної частини обмежень ре4

жимного характеру. По суті, це був перший законодавчий акт Української

держави, укладений відповідно до вимог міжнародно4правових доку4

ментів про права людини та громадянина, зокрема Загальної декларації

прав людини, Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями,

Європейських стандартів утримання в’язнів, інших міжнародних угод та

документів. З набуттям Україною незалежності знято суворі таємниці із

системи виконання покарань.

У червні 1991 р. Рада Міністрів УРСР затвердила «Основні напрями ре4

форми кримінально4виконавчої системи в Українській РСР». Основні за4

ходи були викладені в 11 розділах і спрямовувалися насамперед на

соціальну переорієнтацію виконання кримінальних покарань з урахуван4

ням міжнародного досвіду й актів про права людини, принципів закон4

ності, гуманізму, демократизму, справедливості, диференціації та

індивідуалізації виховного впливу на засуджених.

У наступні роки на законодавчому і виконавчому рівні прийняті важ4

ливі нормативні акти, які суттєво вплинули на зміну сутності самого пока4
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рання в напрямку його гуманізації і демократизації, законності й невідво4

ротності. Конституція України (1996), Кримінально4виконавчий кодекс

України (2003), Закон «Про Державну кримінально4виконавчу службу

України» (2005), Указ Президента України «Про Концепцію реформуван4

ня Державної кримінально4виконавчої служби України» (2008) та інші

створили правову базу сучасної системи виконання покарань, що суттєво

відрізняється від попередньої (радянської) як за змістом, так і за формою.

Отже, комплексний аналіз становлення і розвитку системи виконання

покарань засобами порівняльно4правової методології дав можливість

встановити умови, в яких вона формувалася, та виявити характер внеску

українського народу в еволюцію кримінально4виконавчого права як важ4

ливого структурного елемента правової системи України. Крім того, істо4

рично4порівняльний метод дослідження дав можливість виявити на три4

валому шляху українського державотворення конкретні норми, поняття,

інститути та юридичні конструкції, визначити їх спільні й відмінні риси,

відібрати з національного спадку кращі зразки і види пенітенціарної

діяльності для використання в сучасних умовах творення правової дер4

жави.

Це стосується насамперед таких норм загального і звичаєвого права,

що історично склались в українському суспільстві, як справедливість,

чесність, добро, гуманізм — «право справедливості», а також визначення

у меті покарання таких складових, які заслуговують на посилену увагу в

сучасній кримінально4виконавчій політиці, — попередження злочинів,

справедлива кара та відплата за скоєний злочин, виправлення засудже4

ного, відшкодування заподіяної шкоди, спокутування гріха, поповнення

державної скарбниці. 
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Яцишин М. М. Сравнительный фактор времени и пространства в историко7
правовом исследовании эволюции наказания (кары) [на украинском языке]

На основе сравнительно4правовой методологии и историко4правового мето4
да исследования проанализирован процесс эволюции наказания (кары) от кров4
ной мести родового строя к современной юридической ответственности за со4
вершенное правонарушение (наказание), с выделением тех конкретных норм и
понятий, которые могут быть использованы в современных условиях создания
правового государства.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пенитенциарная система, сравнительное правоведение, ис4
торико4правовое исследование, наказание. 

Mikhailо Yatsyshyn. The comparative factor of time and space in historical
and legal study of the evolution of punishment (penalty) [in Ukrainian]

Based on comparative legal methodology, historical and legal research method
analyzes the evolution of punishment (penalty) of blood feud descent down to the
modern legal responsibility for the offense (penalty), highlighting those specific
standards and concepts that can be used in the present conditions creation of law.

KKeeyy  wwoorrddss::  penitentiary system, comparative law, historical and legal research,
punishment. 

ГГллуушшккоовваа  ДДааррииннаа  ГГееооррггііїїввннаа  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри юридичних дисциплін
Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ

ДДооккааззии  іі  ддооккааззуувваанннняя  ззаа  ззааккооннооддааввссттввоомм  ппррооввііннццііїї

ККввееббеекк

Розглядаються окремі аспекти доказування у цивільних справах за прави4
лами Цивільного кодексу Квебеку і Цивільного процесуального кодексу Квебе4
ку в контексті порівняння з відповідними нормами права України, зокрема,
види доказів, підстави звільнення від доказування, допустимість засобів дока4
зування, доказова сила засобів доказування. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  докази, доказування, цивільний процес.

Нині у нашій державі одним з нагальних суспільних завдань є підви4

щення якості правосуддя, зокрема з цивільних справ. Важливим кроком у

цьому напрямку є вдосконалення вітчизняного цивільного процесуально4

го законодавства, і погляди науковців нерідко звертаються до зарубіжно4

го досвіду з цього питання. Учені за допомогою порівняльно4правового ме4

тоду аналізують особливості цивільно4процесуальних інститутів різних

правових систем задля запозичення позитивних напрацювань для ук4

раїнського законодавства. Ю.О. Тихомиров зазначає, що в процесі законо4

давчої діяльності з’являється гостра потреба дізнатися, який мають

устрій і як розвиваються законодавства зарубіжних держав, інтерес

членів законодавчих органів і розробників проектів законів до інформації
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і розвитку галузей і підгалузей зарубіжного законодавства, правових

інститутів [2, с. 50].

Як зазначає О.Є. Харитонов щодо застосування у нормотворенні

порівняльно4правового методу, використання порівняльно4правового

аналізу в цивілістиці дає можливість уникнути повторення помилок у

правовому регулюванні, створює підґрунтя для запозичення досвіду зако4

нотворчості й водночас дає змогу убезпечитися від невиправданого

копіювання інститутів і рішень, неприйнятних для національної системи

цивільного права, таких, що не враховують правову традицію та особли4

вості цивілізаційного розвитку країни [3, с. 11].

Дослідницький інтерес у цьому контексті викликає право канадської

провінції Квебек, правова система якої є особливою, оскільки має

змішаний характер, поєднуючи в собі ознаки англосаксонського і

континентального права. Квебек — єдина провінція Канади, цивільно4

процесуальні правовідносини в якій регулюються Цивільним

процесуальним кодексом 1965 р., що увібрав основні риси цивільного

процесу, які відповідають французькій моделі, але відобразив суттєві

особливості процедури розгляду цивільних справ і правил оцінки доказів,

що прийняті в інших провінціях країни, де цивільний процес побудований

на тих же принципах, що й у Великій Бретані й США, і визначається

законодавчими актами і суддівськими правилами [1, с. 376]. Особливостям

доказування у цивільному судочинстві присвячений розділ п’ятий книги

другої Цивільного процесуального кодексу Квебеку (Code de procJdure
civile) [5]. Але Цивільний процесуальний кодекс Квебеку регулює лише

процедури подання і дослідження доказів, сама ж сутність доказів,

визначення засобів доказування, особливості збирання доказів, їх

належність і допустимість визначаються книгою сьомою Цивільного

кодексу Квебеку (Code civil du QuJbec) [4]. 
Доказуванню як юридичному явищу присвячено велику кількість науко4

вих праць, більшість учених4процесуалістів тієї чи іншою мірою порушува4

ли питання доказування у своїх наукових дослідженнях, серед них М.О. Аб4

рамов, С.В. Васильєв, Т.В. Степанова, М.К. Треушников, С. Я. Фурса та інші.

В контексті порівняльних досліджень до права Квебеку зверталися Д.В. Гор4

бань, Л.О. Корчевна, В.О. Качур, К.Б. Марисюк, О.О. Михайленко, Р.Ю. Ха4

ник4Посполітак, І.Л. Черченко та ін. Проте досліджень інституту доказуван4

ня за законодавством провінції Квебек у вітчизняній правовій науці немає.

Як було зазначено, доказам і доказуванню у цивільних справах присвя4

чено окремі розділи ЦК Квебеку і ЦПК Квебеку. Така диференціація нор4

мативного закріплення видається виправданою, оскільки доказування не

є суто судовим інститутом. Так, суб’єкти права, вступаючи у правовідно4

сини, постійно стикаються з необхідністю доводити наявність чи

відсутність певних фактів або прав. Наприклад, при укладанні договору

купівлі4продажу нерухомого майна продавцеві необхідно довести своє
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право власності на об’єкт продажу; прагнучи взяти шлюб, майбутнє по4

дружжя має довести факт досягнення шлюбного віку; споживач, який

придбав неякісну річ, має довести наявність у ній недоліків тощо. І у разі

виникнення спору, що має бути вирішений у судовому порядку, вимоги

позивача і заперечення відповідача теж обґрунтовуються доказами. При

цьому зручною для правозастосування є уніфікація доказів, тобто поши4

рення нормативних правил щодо доказів не лише на судове доказування,

а й на будь4який інший вид юридичної діяльності, що, власне, і є головною

особливістю нормативного регулювання доказування у Квебеці. Так, у

ст. 2803 ЦК Квебеку зазначено, що особа, яка хоче здійснити будь4яке

право, повинна довести факти, що є підставою її зазіхань, а особа, яка

стверджує недійсність, зміну чи погашення будь4якого права, повинна до4

вести факти, на яких вона засновує своє твердження. Слід зауважити, що

в українського законодавця дещо інший підхід у цьому питанні. В Україні

докази і доказування — традиційно судовий інститут, а тому має

відповідне закріплення у профільному нормативно4правовому акті: дока4

зам присвячено окрему главу ЦПК України, крім того, велика кількість

норм ЦПК України присвячена доказуванню, і лише деякі нормативні по4

ложення ЦК України стосуються доказів.

Слід зупинитися на цікавому правовому явищі, так званій посадовій

обізнаності суду (connaissance d’office), якщо коротше — суддівської

обізнаності. За своєю природою воно дещо схоже на «загальновідомі фак4

ти» в українському цивільному процесуальному праві, проте значно шир4

ше і складається з двох аспектів: обізнаність суду щодо фактів і

обізнаність суду щодо права. При цьому суд має бути обізнаний щодо

фактів, які є настільки широко відомими, що є розумно беззаперечними.

Суд має бути також обізнаний у праві Квебеку, окрім підзаконних актів,

що не опубліковані у офіційному друкованому виданні провінції, міжна4

родних угод, що не включені до текстів законів, і міжнародного звичаєво4

го права. Суд може бути обізнаний у праві інших провінцій і територій Ка4

нади, а також у праві будь4якої держави, проте може вимагати, щоб таке

право було доведене. Не потрібно доводити те, що суд повинен знати у ме4

жах суддівської обізнаності, проте усе, що виходить за її межі, має бути

доведеним сторонами або іншими заінтересованими особами.

Відповідно до ст. 2811 ЦК Квебеку доведення будь4якого юридичного

акту чи факту може бути здійснено за допомогою письмових доказів

(Jcrit), показань свідків (tJmoignage), презумпцією (prJsomption), визнан4

ням (aveu) або речовими доказами (JlJment matJriel de preuve). Як бачимо,
квебецький законодавець презумпцію і визнання відносить до засобів до4

казування, в той час як в Україні ці два явища традиційно відносять до

підстав звільнення від доказування. Більше того, уявлення про перерахо4

вані вище засоби доказування суттєво відрізняються в українському і ка4

надському праві, й ці відмінності доцільно розглянути детальніше.
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Письмові докази поділяються на чотири види, різні за своєю юридич4

ною силою: аутентичні акти (actes authentiques), частково аутентичні ак4

ти (actes semi4authentiques), приватні документи (actes sous seing privJ) та

інші документи (autres Jcrits). Аутентичним є акт, що походить від компе4
тентної посадової особи, яка має право посвідчувати юридичні документи

згідно із законами Квебеку або Канади з дотриманням формальних вимог,

передбачених законом. Зокрема, до них належать офіційні документи

парламентів Канади і Квебеку, офіційні документи, що походять від

урядів Канади і Квебеку (патентні грамоти, розпорядження і офіційні

об’яви), реєстри судів, що мають юрисдикцію в Квебеці, реєстри і офіційні

документи, що походять від муніципалітетів та інших юридичних осіб

публічного права Квебеку, нотаріальні акти тощо. 

Аутентичні документи мають найвищу юридичну силу порівняно з

іншими письмовими доказами, і за умови дотримання порядку подання є

для суду безумовним доказом, за винятком випадків, коли заінтересована

особа оспорює повноваження посадової особи або справжність фактів, що

викладені в аутентичному акті шляхом подання заяви про фальсифікацію

(inscription de faux).

Частково аутентичні акти мають юридичну природу аутентичних, про4

те походять від іноземної посадової особи, вони так само можуть бути ос4

каржені, при цьому тягар доведення автентичності іноземного акту покла4

дається на особу, яка на нього посилається.

Письмовим доказом, що походить від приватних осіб, є письмовий акт,

що встановлює юридичний акт і має підписи сторін, який не підлягає жод4

ним іншим формальностям. Проте приватний документ має слабшу дока4

зову силу порівняно з аутентичними і частково аутентичними актами.

До інших письмових доказів належать непідписані документи, що похо4

дять переважно від юридичних осіб. При цьому особа, яка посилається на

непідписаний письмовий документ, повинна довести, що документ похо4

дить від особи, яку вона оголошує його автором. До письмових доказів на4

лежать також документи, що відтворюють зміст електронних баз даних, за

умови, що вони є зрозумілими і їх достовірність є досить гарантованою, при

цьому достовірність припускається, якщо запис виконується систематично

і без пропусків, і записані таким чином дані захищені від змін.

Письмові докази, що досліджуються в судовому порядку, мають бути на4

дані для ознайомлення усім сторонам відповідно до ст. 331.1 ЦПК Квебеку.

Слід зауважити, що з аналізу ряду нормативних положень можна зробити

висновок про пріоритетність письмових доказів над іншими видами доказів,

що не характерно для українських цивільних процесуальних норм.

Багато уваги квебецький законодавець приділив показанням свідка, зо4

крема процедурі його виклику і допиту, в перспективі доцільно провести

окреме дослідження цього питання. Цікавою особливістю є те, що до пока4

зань свідків закон відносить також висновок експерта. Відповідно до
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ст. 2843 ЦК Квебеку показаннями свідків визнається заява, за допомогою

якої особа викладає факти, щодо яких вона має особисте знання, або за до4

помогою якої експерт дає свій висновок. За загальним правилом показан4

ня свідка є доказом, якщо свідок допитаний в судовому засіданні в поряд4

ку, визначеному ст. 293–323 ЦПК Квебеку. Судове рішення може базува4

тися на підставі показань тільки одного свідка, за винятком випадків, коли

цим свідком є дитина, яка не розуміє суті присяги і через це не приведена

до неї, але здатна правдиво розповісти про факти, що їй відомі. Рішення

суду не може засновуватися на показаннях тільки одного свідка, якщо він

не приведений до присяги. Доказова сила показань свідків не є безумов4

ною і залежить від розсуду суду.

Цікавим є нормативне визначення так званих «матеріальних об’єктів»

(JlJment matJriel), що за аналогією найбільш близькі до наших речових до4
казів. Відповідно до ст. 2854 ЦК Квебеку презентація матеріальних

об’єктів є видом доказу, що дає змогу судді створити власне уявлення

(propres constatations) про факт. Такий матеріальний об’єкт може бути

предметом, а також проявлятися у впливі на сенсорні органи будь4якого

предмета, факту або місця. Речові докази мають найнижчу юридичну си4

лу, порівняно з іншими видами доказів, оскільки їх презентація не матиме

доказової сили доти, доки їх справжність не доведена окремими доказами.

Під час судового дослідження таких доказів з ними мають бути ознайом4

лені всі сторони.

Окремими видами доказів визнаються презумпції і визнання. Пре4

зумпція розуміється ширше, ніж аналогічний термін в українському

праві. Презумпція розуміється не лише як нормативне припущення, а й як

преюдиція, і може бути простою, тобто такою, що може бути заперечена

доказами протилежного, і абсолютною, тобто незаперечною. Абсолютною

презумпцією є судове рішення, що набрало законної сили, тобто саме пре4

юдиція в аспекті тлумачень української правової науки. Визнанням є

підтвердження факту, що може мати правові наслідки проти тієї особи,

що його здійснила. Визнання може бути явним або неявним, проте, за за4

гальним правилом, не може бути виражене шляхом мовчання. Визнання

має бути заявленим під час судового розгляду і не може бути відкликане,

за винятком випадків, коли воно було здійснене під впливом помилки у

факті. Доказова сила визнання залежить від розсуду суду.

Докази мають бути достатніми і допустимими. Відповідно до ст. 2804 ЦК

Квебеку достатнім вважається доказ, якщо він представляє існування

певного факту більш вірогідним, ніж його неіснування, якщо тільки закон

не вимагає більш переконливого доказу. Правило допустимості доказу,

порівняно з українським правом, розуміється дещо по4іншому. Так, суд

має відхилити будь4який засіб доказування, який отриманий з порушен4

ням основних прав і свобод і застосування якого могло б тягнути за собою

підрив поваги до здійснення правосуддя. Проте останній критерій допус4
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тимості не застосовується до випадків порушення права на професійну

таємницю. За правилами допустимості письмові докази є пріоритетними

порівняно з показаннями свідка, при цьому доказування за допомогою по4

казань свідків є допустимим для тлумачення письмового документа, за4

вершення явно незавершеного документа або оскарження дійсності юри4

дичного акту, відомості про який містяться у документі. Заяви свідків по4

за межами судового засідання є допустимими, якщо на це є згода сторін і

якщо вони викладені письмово. Найбільший доказовий пріоритет мають

законні презумпції (prJsomption lJgale).
Як підсумок доцільно виділити найбільш суттєві відмінності інституту

доказування у праві Квебеку від аналогічного в українському праві. 1) До4

казування не є виключно судовим інститутом, а має міжгалузевий, в тому

числі несудовий, характер. 2) Кожному виду доказів дається чітке норма4

тивне визначення. 3) Засоби доказування мають різну доказову силу, кри4

терії якої закріплені нормативно, а у деяких випадках мають доказову

цінність лише в сукупності. 4) Правила допустимості доказів досить гнучкі

й подекуди мають оціночний характер. 5) Доведенню підлягають не лише

факти, а й право.

1. Правовые системы стран мира: Энциклопед. Справочник / Отв. ред. А.Я.Сухарев. — 3$е

изд. — М: НОРМА, 2003. — 976 с. 

2. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. — М.: НОРМА, 1996. — 432 с.

3. Харитонов Є.О. До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного пра$

ва) // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — Вип. 51. — Одеса: Юрид.

літ., 2009. — С. 7$13.

4. Code civil du QuJbec [Електронний ресурс] // Сайт бюлетеня «Офіційний вісник» Квебе$

ку (Канада). — Режим доступу: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/

dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html 

5. Code de procJdure civile [Електронний ресурс] // Там само. — Режим доступу:

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/

C_25/C25.HTM.

Глушкова Д. Г. Доказательства и доказывание по законодательству про7
винции Квебек [на украинском языке]

Рассматриваются отдельные аспекты доказывания по гражданским делам
согласно правилам Гражданского кодекса Квебека и Гражданского процессу4
ального кодекса Квебека в контексте сравнения с соответствующими нормами
права Украины, в частности, виды доказательств, основания освобождения от
доказывания, допустимость средств доказывания, доказательственная сила
средств доказывания.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: доказательства, доказывание, гражданский процесс.

Daryna Glushkova. Proof and evidence under the laws of the Province of
Quebec [in Ukrainian]

The article deals with some aspects of proving in civil cases according to the
rules of the Civil Code of Quebec and the Code of Civil Procedure of Quebec in the
context of comparison with the relevant rules of law in Ukraine, including types of
evidence, grounds for exemption from burden of proof, admissibility of evidence,
probative value.

KKeeyy  wwoorrddss:: proof, evidence, civil procedure.
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РРааггууллиинн  ААннддрреейй  ВВииккттооррооввиичч,,  
кандидат юридических наук, доцент, руководитель 
Центра исследования проблем организации 
и деятельности адвокатуры Евразийского 
научно�исследовательского института проблем права, 
адвокат (Уфа)

РРееггллааммееннттаацциияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппрраавв  

ааддввооккааттаа��ззаащщииттннииккаа  ии  ооббеессппееччееннииее  

иихх  ррееааллииззааццииии  ппоо  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  

ггооссууддааррссттвв  ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппыы

Рагулін А.В. Регламентація професійних прав адвоката7захисника та за7
безпечення їх реалізації за законодавством держав Східної Європи
[російською мовою]

У статті розглянуто основні положення законодавства низки країн Східної
Європи (Румунії, Угорщини, Чорногорії, Македонії, Албанії, Боснії та Герцего4
вини, Болгарії) в контексті правової регламентації, забезпечення реалізації та
кримінально4правового захисту професійних прав адвоката4захисника.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: професійні права адвоката4захисника, адвокатура, захист у
кримінальному судовому провадженні.

Исследование проблем правовой регламентации профессиональных

прав адвоката4защитника обусловлено повышенной актуальностью ис4

следований проблем защиты и практической реализации профессиональ4

ных прав адвокатов, проводимых в настоящее время в России [1, с. 6–9; 2,

с. 14–19]. Анализу российского законодательства в области правовой ох4

раны профессиональных, личных и имущественных прав адвокатов по4

священо немало работ, однако исследованию зарубежного опыта в этой

сфере пока уделяется явно недостаточно внимания. О необходимости ис4

пользования сравнительно4правового метода в целях модернизации соб4

ственного законодательства писал М. Ансель, указывая что «…изучение

зарубежного права открывает перед юристом новые горизонты, позволя4

ет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические черты этого

права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими система4

ми…» [3, с. 38].

В Румынском законодательстве закреплены правовые нормы, направ4

ленные на обеспечение гарантий независимости адвоката4защитника.

Так, в соответствии со ст. 33 Закона «Об адвокатуре» в целях обеспечения

тайны актов и профессионального характера деятельности адвокатов жи4

лище и рабочее помещение адвоката являются неприкосновенными.

Обыск в доме или офисе адвоката не может быть произведен без получен4

ного прокурором специально для этой цели ордера окружного суда. 
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В ч. 2 ст. 33 указывается, что не могут быть прослушаны и зафиксиро4

ваны с помощью технических средств телефонные разговоры адвоката,

связанные с его профессиональной деятельностью, а ст. 34 Закона предпи4

сывает, что контакты между адвокатом и его клиентом не могут быть за4

прещены или прямо либо косвенно контролироваться государственными

органами. Согласно ч. 6 ст. 37 Закона адвокат не может быть привлечен к

уголовной ответственности в связи с его заявлениями, сделанными в пись4

менной или устной форме в суде или других органах в связи с выполнени4

ем поручения на ведения дела. 

В УПК Румынии права адвоката определяются лишь в общем виде.

Так, в соответствии со ст. 32 УПК адвокат4защитник имеет те же права,

что и подозреваемый (обвиняемый) за исключением прав, предоставляе4

мых лично ему. Согласно ст. 81 УПК подозреваемый или обвиняемый, а со4

ответственно и адвокат4защитник, вправе участвовать в доказывании,

предлагать исследовать доказательства, делать выводы по результатам

исследования доказательств, право знакомиться с материалами дела, ре4

ализовывать иные права, предусмотренные законом.

В Уголовном законодательстве Румынии присутствуют правовые нор4

мы, направленные на охрану профессиональных прав адвоката (ст. 337,

348 УК). 

Несколько поверхностной нам представляется процессуальная регла4

ментация профессиональных прав адвоката4защитника и по законода4

тельству Венгрии: норма, содержащая профессиональные права адвоката

в Законе «Об адвокатах» отсутствует.

Анализ текста УПК Венгрии позволяет утверждать, что профессио4

нальные права адвоката4защитника в нем определены лишь в общем ви4

де. В соответствии со ст. 50 УПК Венгрии права адвоката4защитника по

участию в конкретных следственных действиях и судебном рассмотрении

уголовного дела признаются равными с правами подзащитного. К ним в

соответствии со ст. 143 УПК Венгрии относятся: право знать, в чем он по4

дозревается (обвиняется), право участвовать в следственных действиях,

право изучать документы, содержащиеся в материалах уголовного дела,

право готовиться к защите, право высказывать предложения и коммента4

рии относительно предъявленного обвинения, право предъявлять доказа4

тельства, направленные на защиту на любой стадии уголовного процесса,

право получать на руки копию обвинительного заключения. Вместе с тем

в УПК Венгрии выделяются и профессиональные права адвоката, суще4

ствующие как бы в дополнение к правам, предоставленным УПК для его

подзащитного. Так, в ст. 48 УПК Венгрии указывается, что адвокат имеет

право быть проинформированным о задержании подзащитного, встре4

чаться с подзащитным перед первым допросом, совершать любые закон4

ные действия в интересах подзащитного, приносить ходатайства, жалобы

в интересах подзащитного.
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Уголовно4правовых норм, направленных на охрану профессиональных

прав адвоката4защитника, законодательство Венгрии не содержит.

Уравнивание профессиональных прав адвоката4защитника с правами

подзащитного, а также отсутствие уголовного наказания за деятельность,

посягающую на профессиональные права адвоката4защитника, харак4

терно и для законодательства Черногории (ст. 72–73 УПК).

В соответствии со ст. 74 УПК адвокат4защитник вправе и обязан вы4

полнять все действия в пользу обвиняемого, которые вправе совершать

сам обвиняемый (ст. 4).

Нормы, уравнивающие объем профессиональных прав адвоката4за4

щитника с правами подзащитного, а также положения, предусматриваю4

щие возможность обоснованного ограничения права адвоката4защитника

на конфиденциальное свидание со своим подзащитным, характерны и для

Македонии (ст. 70 УПК), однако в этой стране, в отличие от Черногории,

введена уголовная ответственность за посягательство на право получения

юридической помощи, а также присутствует ряд иных правовых норм,

способствующих тому, чтобы профессиональная деятельность адвоката4

защитника была более защищенной. 

В ч. 2 ст. 4 «Об адвокатуре» Республики Македония указывается, что

принадлежащие адвокату книги и предметы, документы, а также сведе4

ния в электронной форме и другие средства коммуникации являются не4

прикосновенными и не подлежат просмотру, копированию, проверке и

изъятию за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. В ч. 3

ст. 4 указывается, что коммуникации между адвокатами и коммуникации

между адвокатом и его клиентом независимо от формы, в которой они ре4

ализованы, не подлежат просмотру, копированию, проверке или изъятию

и не могут быть использованы в качестве материала для разбирательства

в суде и в других государственных органах. 

В ст. 23 Закона указывается: «адвокат не может быть привлечен к от4

ветственности за мнение, выраженное при оказании юридической кон4

сультации и при осуществлении иных действий, связанных с оказанием

юридической помощи». В ч. 2 ст. 23 отмечается, что адвокат не может быть

задержан без предварительного согласия ассоциации адвокатов респуб4

лики Македонии, кроме случаев задержания на месте совершения пре4

ступления. В ч. 3 ст. 23 содержится правило, согласно которому обыск

офиса адвоката может быть произведен только в присутствии самого ад4

воката и представителя ассоциации адвокатов республики Македония.

Изъятие вещей в ходе обыска может быть осуществлено только в отноше4

нии специально изложенных в судебном решении о разрешении произ4

водства обыска предметов и документов. Наряду с этим устанавливается

и уголовная ответственность за посягательство на право получения юри4

дической помощи (ст. 153 УК). 



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

229955

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2011, №
 2

Установление уголовной ответственности за насильственные посяга4

тельства на адвоката4защитника (ст. 79,3164318) при отсутствии в тексте

УПК единой нормы, определяющей перечень его профессиональных прав,

характерно и для законодательства Албании. 

В соответствии со ст. 50 УПК Албании адвокат4защитник имеет те же

права, что и его подзащитный, за исключением ряда прав, которые при4

надлежат ему лично (право свободно и лицом к лицу общаться с задер4

жанным арестованным или осужденным; право быть предварительно уве4

домленным о месте и времени произведения следственных действий, в ко4

торых должен принять участие его подзащитный, и право участвовать в

них; право задавать вопросы подзащитному, свидетелям и экспертам;

право знакомиться со всеми материалами уголовного дела по окончанию

предварительного расследования). В ст. 34 УПК отдельно предусматрива4

ется право адвоката4защитника на уведомление о задержании его подза4

щитного. 

В соответствии со ст. 52 УПК, устанавливающей гарантии, предостав4

ленные адвокату4защитнику, осмотр и обыск в офисе адвоката4защитни4

ка допускается только в случае, если он или иные лица, продолжительное

время работающие в том же офисе, являются обвиняемыми, и только для

того, чтобы доказать наличие совершения ними преступлений. Еще одним

основанием для произведения осмотра или обыска в офисе адвоката явля4

ется поиск материальных доказательств преступного деяния или предме4

тов, в отношении которых установлены специальные правила оборота.

В ч. 2 ст. 52 УПК указывается, что перед осмотром, обыском или времен4

ной конфискацией, производимой в офисе адвоката4защитника, произво4

дящие эти действия лица информируют представителя коллегии адвока4

тов о необходимости присутствия одного из ее членов в ходе проведения

этих операций. 

Большее внимание вопросам правовой регламентации профессиональ4

ных прав адвоката4защитника уделил законодатель Болгарии, уровняв4

ший адвокатскую деятельность с деятельностью судей (ч. 1 ст. 10 Закона

«Об адвокатах»), предоставивший адвокатам право заверять копии доку4

ментов (ст. 12) и право инициировать дисциплинарное преследование на4

рушителей его профессиональных прав. 

В ст. 10 Закона содержится указание на то, что если адвокату не было

оказано должное уважение и он не получил необходимого сотрудничества

в процессе исполнения ним своих обязанностей, совет адвокатов по своей

инициативе или по запросу этого адвоката должен уполномочить одного

из своих членов расследовать соответствующий случай вместе с предста4

вителем соответствующего судебного или административного органа, ото4

бранного ответственным лицом последнего. В ст. 11 Закона указывается,

что если совет адвокатов по результатам расследования устанавливает,

что в данном случае имело место неправомерное поведение, он дает реко4
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мендацию для инициирования дисциплинарного производства в отноше4

нии судьи, прокурора, или о наложении дисциплинарного наказания на

государственного служащего соответствующего административного орга4

на. При этом согласно ч. 2 ст. 11 наложение дисциплинарной санкции не

препятствует адвокату требовать возмещение с помощью установленной

судебной процедуры.

В законодательстве Болгарии установлена двухуровневая система

профессиональных прав адвоката4защитника. Часть общепрофессио4

нальных прав предусмотрена в ст. 12–13 Закона «Об адвокатах» (право

адвоката на ознакомление с документами, право иметь беспрепятствен4

ный доступ и возможность наведения справок относительно каких4либо

событий, относящихся к делу, право требования документов и получения

информации в приоритетном порядке от судов юрисдикционных органов,

органов предварительного расследования, административных и иных ор4

ганов страны, право удостоверения копий документов). В ст. 17 предусма4

тривается право адвоката на неприкосновенность его документов, а в

ст. 19 — право на конфиденциальное свидание с подзащитным.

В соответствии со ст. 99 УПК Болгарии устанавливается перечень про4

фессиональных прав адвоката4защитника. 

Достаточно скрупулезно к регламентации профессиональных прав ад4

воката4защитника подошел законодатель Боснии и Герцеговины. Опреде4

ленное внимание в Законе «О профессии адвоката» уделено и гарантиям

независимости адвоката. Так, в соответствии со ст. 26 Закона адвокат не

должен подвергаться уголовной или гражданской ответственности за

утверждение, сделанное им перед судом или другими органами в ходе

оказания юридической помощи. 

В соответствии со ст. 27 Закона суды должны информировать ассоциа4

цию адвокатов без задержки обо всех фактах задержания адвокатов или

их стажеров. В соответствии со ст. 28 Закона компетентный суд может из4

дать ордер на обыск адвоката или его архива в случаях, предусмотренных

УПК; обыск может быть выполнен только относительно документов и дел,

специально упомянутых в ордере на обыск. Отделению ассоциации адвока4

тов, на чьей территории находится офис адвоката, должно быть сообщено

об обыске. Обыск может быть выполнен только в том случае, если офици4

альный и надлежащим образом информированный представитель ассоци4

ации присутствует во время него. Во время проведения обыска не должна

быть нарушена тайна документов и материалов, разглашение которых мо4

жет причинить вред интересам доверителей соответствующего адвоката. 

В соответствии со ст. 231–232 УК Боснии и Герцеговины адвокат не яв4

ляется субъектом таких преступлений, как укрывательство преступле4

ния и неинформирование о лице, разыскиваемом международным уголов4

ным трибуналом. Наряду с этим в ст. 241 УК Боснии и Герцеговины уста4

навливается уголовная ответственность за воспрепятствование осуществ4
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лению правосудия, однако ответственность за ненасильственное воспре4

пятствование деятельности адвоката4защитника (кроме обещаний или

подкупа) в УК не установлена.

Уголовно4процессуальное законодательство Боснии и Герцеговины за4

крепляет и детализирует профессиональные права адвоката4защитника,

однако они приводятся не в одной норме, а рассредоточены по всему текс4

ту УПК (ст. 47, 48, 50, 58, 67, 71, 82, 226, 260, 261, 269, 274).

На основании изложенного мы приходим к следующим выводам:

1. Анализ законодательства ряда восточноевропейских государств (Ру4

мыния, Албания, Македония, Босния и Герцеговина) позволяет убедиться

в необходимости существования в российском законодательстве право4

вых норм, обеспечивающих повышенную уголовно4правовую охрану ад4

воката4защитника как лица, выполняющего публично4правовую функ4

цию и участвующего в процессе отправления правосудия.

2. Следует положительно оценить опыт Болгарии в уравнивании стату4

са адвоката со статусом судьи. Заслуживает внимания и опыт введения в

этой стране внесудебной процедуры расследования случаев, связанных с

нарушениями профессиональных прав адвокатов сотрудниками любых

государственных органов, с возможностью привлечения лиц, виновных в

нарушениях, к дисциплинарной ответственности решениями руководите4

лей соответствующих органов.

3. Представляется целесообразным использовать в российском законо4

дательстве имеющуюся в законодательстве большинства восточноевро4

пейских государств процессуально4правовую регламентацию правил

проведения обыска в жилище или служебном помещении адвоката при

совокупном соблюдении следующих условий:

— особый порядок получения разрешения на обыск в жилище или слу4

жебном помещении адвоката;

— предоставление возможности отыскания и изъятия только тех пред4

метов, которые определены в судебном разрешении на производство обыска;

— проведение обыска в присутствии самого адвоката и представителя

органов адвокатского самоуправления.

Наряду с этим, введение запрета на производство обыска в жилище

или служебном помещении адвоката во всех случаях, если только адвокат

или иные лица, занимающие эти помещения, являются подозреваемыми

или обвиняемыми, либо случаев, когда имеется цель поиска материаль4

ных доказательств преступного деяния либо предметов, в отношении ко4

торых установлены специальные правила оборота (Албания), позволило

бы практически полностью обеспечить сохранность адвокатской тайны и

защиту ее от раскрытия, а деятельность адвоката4защитника — от не4

уместного вмешательства.

4. Важным с точки зрения обеспечения сохранности адвокатской тайны

нам представляется существование в законодательстве восточноевропей4
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ских государств запрета на прослушивание и фиксацию телефонных пе4

реговоров и иных коммуникаций между адвокатом4защитником и его до4

верителем (Румыния, Македония, Албания, Болгария, Босния и Герцего4

вина). Не менее важным представляется и указание в законодательстве на

то, что принадлежащие адвокату книги, предметы, документы, а также

сведения в электронной форме и другие средства коммуникации являют4

ся неприкосновенными и не подлежат просмотру, копированию, проверке

и изъятию за исключением случаев прямо предусмотренных законом

(Македония, Болгария, Черногория).

5. Ценной гарантией независимости адвоката является необходимость

предварительного получения согласия на его задержание от органа адво4

катского самоуправления (Македония) или информирования этого органа

обо всех фактах задержания адвокатов (Босния и Герцеговина).

6. Представляется правильным указание в законодательстве некото4

рых восточноевропейских государств (Румыния, Македония) на то, что

адвокат4защитник не может быть привлечен к ответственности за мнение,

выраженное при оказании юридической консультации и при осуществле4

нии иных действий, связанных с оказанием юридической помощи, причем

вне зависимости от наличия каких4либо иных обстоятельств (например,

вступившего в законную силу приговора суда).

7. Представляется целесообразным обеспечить внедрение в российское

законодательство ряда профессиональных прав адвоката4защитника,

присутствующих в законодательстве восточноевропейских государств.

Это касается в частности:

— права на получение информации о задержании подзащитного (Вен4

грия, Албания);

— права на изучение содержания постановления о возбуждении про4

изводства по делу перед первым допросом подзащитного (Черногория);

— права на ознакомление с доказательствами, выдвигаемыми против

обвиняемого, и на указание на источники соответствующих доказательств

при предъявлении обвинения (Албания);

— права иметь беспрепятственный доступ и возможность наведения

справок относительно каких4либо событий, относящихся к делу (Болга4

рия);

— права удостоверять копии документов, которые были предоставле4

ны адвокату в связи или по поводу соответствующих процедур, где он вы4

ступает в качестве доверенного лица или защитника (Болгария);

— права быть предварительно уведомленным о месте и времени произ4

водства следственных действий, в которых должен принять участие его

подзащитный (Албания).

Наряду с этим представляется правильным законодательный подход

тех государств Восточной Европы, в которых профессиональные права

адвоката4защитника не уравниваются с правами их подзащитных (Румы4
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ния, Македония), либо права адвоката4защитника предоставляются как

дополнительные к правам подзащитных (Венгрия, Черногория, Албания),

а содержится особая правовая норма (нормы), предусматривающая пере4

чень профессиональных прав адвоката4защитника как самостоятельного

участника уголовного судопроизводства (Болгария, Босния и Герцегови4

на).
1. Рагулин А.В. Гильдии российских адвокатов — 15 лет. Интервью с Президентом Гильдии

российских адвокатов Гасаном Борисовичем Мирзоевым // Евразийский юридический

журнал. — 2009. — № 10 (17). 

2. Рагулин А.В. О совершенствовании законодательства в направлении охраны профессио$

нальных прав адвокатов // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариа$

та. — 2009. — № 4. 

3. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного

права / Под ред. В.А. Туманова. — М.: «Прогресс», 1981. 

Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката7защитника
и обеспечение их реализации по законодательству государств Восточной Ев7
ропы [на русском языке]

В статье рассмотрены основные положения законодательства ряда госу4
дарств Восточной Европы (Румыния, Венгрия, Черногория, Македония, Алба4
ния, Босния и Герцеговина, Болгария) в контексте правовой регламентации,
обеспечения реализации и уголовно4правовой охраны профессиональных прав
адвоката4защитника.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: профессиональные права адвоката4защитника, адвокату4
ра, защита в уголовном судопроизводстве. 

Andrei Ragulin. Regulation of the professional rights of the lawyer7defender
and maintenance of their realization under the legislation of the Eastern
European states [in Russian]

In article substantive provisions of the legislation of some the states of the
Eastern Europe (Romania, Hungary, Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia and
Herzegovina, and Bulgaria) are considered in the context of legal regulation, main4
tenance of realization and criminal law protection of professional rights of the
lawyer4defender.

KKeeyy  wwoorrddss::  the professional rights of the lawyer4defender, legal profession,
protection in criminal legal proceedings.
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ЮЮззііккоовваа  ННааттааллііяя  ССееммееннііввннаа,,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного і кримінального права 
Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара

ССттааввллеенннняя  ссууссппііллььссттвваа  ссххіідднниихх  ккррааїїнн  

ддоо  ззллооччииннннооїї  ппооввееддііннккии  ннееппооввннооллііттннііхх

Проаналізовано питання застосування заходів кримінально4правового та
виховного характеру до неповнолітніх різних вікових груп, що вчинили злочин.
Аналіз мусульманського законодавства свідчить про особливий статус непо4
внолітнього, який вчинив правопорушення, та диференційований підхід до пи4
тань покарання, виховання та соціалізації, що є відображенням ставлення
суспільства східних країн до дитини.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: періоди неповноліття, виховні заходи, тілесне покарання. 

Дослідження ставлення суспільства до неприйнятних, у тому числі

злочинних, відхилень у поведінці неповнолітніх у сучасних східних

країнах та проблем застосування відповідних заходів впливу або покаран4

ня з метою запобігання або припинення злочинів неповнолітніх може

сприяти вдосконаленню української превентивної практики. 

Серед праць дослідників мусульманського права та права арабських

країн слід виділити окремі наукові розробки, присвячені питанням

суспільно небезпечної активності неповнолітніх та заходам впливу на зло4

чинну поведінку дитини з різним ступенем розвитку свідомості. Це насам4

перед праці Аббас аль4Хосни, Хаммуда аль4Джасим, З.Р. Абземілової. На4

уковці розкривають особливий статус дитини4правопорушника, вікові

межі осудності, з якими безпосередньо пов’язані питання кримінальної

відповідальності й покарання. Дослідження І.М. Клейменова, Аміна Омар

Ахмед Бабікера, С. Боронбекова, Абдаллаті Хаммуда, Абу Аміна Біляль

Філіпс переважно висвітлюють кримінально4правові підходи до непо4

внолітнього правопорушника, що базуються як на нормах шаріату, так і на

законодавчій основі [1–8]. Аналіз ставлення суспільства до питань злочин4

ної поведінки неповнолітніх і відповідної реакції, пов’язаної із застосуван4

ням кримінальної відповідальності до цих осіб, у статті побудовано у на4

прямі дослідження шляхів вирішення питань вікової осудності, ступеня

свідомості різних вікових груп та застосування до дитини заходів впливу,

в тому числі покарання, які сприяють корекції поведінки та протидії зло4

чинам.

Сучасне законодавство, що є відображенням ставлення мусульмансь4

кого суспільства до проблеми суспільно неприйнятної поведінки частини

неповнолітніх, з одного боку, обґрунтовує встановлення кримінально4пра4
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вових положень, за якими визначено право вибору між виховними захода4

ми та покаранням, коли у процесі правозастосування обирається

найбільш доцільний та достатній захід впливу, що відповідає особі та меті

цього заходу. З іншого боку, суспільно небезпечний характер дії непо4

внолітнього свідчить про його соціальну загрозу, тому застосування ви4

ховних заходів недостатньо для протидії небезпечним відхиленням у його

поведінці, тому призначається покарання. 

Необхідно зазначити, що суспільствами східних країн позбавлення волі

неповнолітнього розглядається як необхідний захід профілактики і за4

побігання злочинності неповнолітніх, а не лише як каральний захід,

оскільки законодавством більшості арабських країн передбачається мож4

ливість заміни такого покарання заходами виховання, крім того, допус4

кається умовне звільнення неповнолітнього після відбуття певного строку

з моменту його направлення до спеціального стаціонарного закладу, ув’яз4

нення для підлітків, якщо поведінка підлітка під час позбавлення волі

була бездоганною.

Аналіз кримінального законодавства східних країн, яке регулює стано4

вище осіб, що не досягли повноліття, на основі ступеня та обсягу криміналь4

ної відповідальності, показує, що неповноліття в ньому поділено на декілька

періодів, у межах кожного з яких застосовуються відповідні заходи.

Перший період (до 7 років) характеризується неосудністю (недосягнен4

ням свідомого віку), коли відсутні підстави для застосування будь4якої

відповідальності. У разі вчинення суспільно небезпечного діяння такою

особою справа не порушується, а отже, відповідальність не настає. 

Другий період (7–15 років) характеризується неповною відповідаль4

ністю. До особи, яка порушила закон, застосовуються виключно заходи за4

хисту, профілактики, безпеки, виправні та виховні заходи, а злочинне

діяння не тягне за собою застосування кримінальних покарань, передба4

чених законодавством. Основною метою вищеозначених заходів є виправ4

лення поведінки дитини та її соціалізація, оскільки вона у цьому віці

повністю розвинена, а поведінка не повністю усвідомлена. 

Відповідно до законів шаріату дитина віком до 15 років не притягається

до кримінальної відповідальності, оскільки її дії не можуть розглядатися

як підстави для призначення покарання через відсутність у неї будь4яко4

го злочинного умислу. А у разі відсутності злочинного умислу до дитини

не можуть застосовуватися покарання категорії хадд, кісас, оскільки вони

застосовуються виключно до повнолітніх. Однак до дитини може бути за4

стосовано так званий таазир, який розглядається не як покарання, а як

захід виховання та виправлення поганої поведінки. В основу таазиру по4

кладено прагнення протидіяти правопорушенню, як це випливає з Корану

та підтверджується одностайною думкою мусульманських богословів

(іджмаа) членів умми (общини мусульман) [9, с. 189]. Рішення про таазир

застосовується з урахуванням того, досягла дитина повноліття чи ні. Од4
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нак у більшості випадків винесення вироку щодо таазиру щодо підлітка

допускається. Так, у книзі «Аль4Бадана» говориться, що таазир застосо4

вується до будь4якої особи, яка має здоровий глузд та скоїла злочин, що

не підлягає покаранню хадж, незалежно від того, чи є вона дорослою, чи

дитиною. Таазир має бути застосований в якості виховання, а не покаран4

ня. Рішення про форму таазиру може приймати імам чи каді (суддя). Та4

кими формами можуть бути усна догана чи побиття (у відповідній

кількісній та якісній мірі). Крім того, суддя може передати дитину опікуну

в особі її батька чи будь4якого іншого піклувальника або направити її до

відповідної виправної установи чи школи [1; 4].

Третій період (15–18 років) характеризується застосуванням пом’якше4

ної форми покарання. До цієї категорії осіб не застосовуються найбільш су4

ворі в арабському суспільстві покарання — смертна кара чи довічне ув’яз4

нення. Щодо цієї категорії осіб законодавець передбачає застосування по4

карань, як і до дорослих осіб, але дає можливість: по4перше, призначення

пом’якшеного покарання, по4друге, заміни деяких покарань виховними за4

ходами, вважаючи, що підлітку на даному етапі ще не вистачає достатньо4

го життєвого досвіду, він ще не здатен понести весь тягар покарання. 

У контексті викладеного важливо зауважити, що дослідники мусуль4

манського права та права арабських країн, наприклад Сафі Абдалла, Абу

Амін Біляль Філіпс, у зв’язку з розбіжностями між шаріатом і сучасними

нормами законодавства щодо вікових меж свідомої волі та застосовування

кримінальної відповідальності пропонують об’єднати усі кримінальні нор4

ми щодо неповнолітніх в єдиний кримінальний кодекс та встановити

мінімальний вік кримінальної відповідальності відповідно до ісламського

законодавства у 15 років [1; 7].

Детальніше проілюструємо питання ставлення суспільства східних

країн до злочинної поведінки неповнолітнього та застосовування до нього

відповідних заходів впливу та виховання на прикладі декількох мусуль4

манських країн. Сирійський закон про неповнолітніх правопорушників до

осіб у віці 7415 років у разі скоєння ними злочину передбачає застосуван4

ня наступних заходів впливу: передача дитини під нагляд обох батьків,

одному з них чи законному опікуну; передача під нагляд одного з членів

сім’ї; встановлення опіки над дитиною; направлення дитини до установи,

що має законне право займатися вихованням дітей; направлення до

спеціального центру, де б дитина знаходилася під постійним наглядом; на4

правлення до навчально4виховної установи для малолітніх; направлення

до притулку; встановлення постійного нагляду; встановлення заборони на

проживання в певній місцевості; заборона на відвідання дитиною певних

закладів; введення заборони займатися певною діяльністю. Отже, за

сирійським законодавством суддя має право призначити особі у віці 7–15

років один з перерахованих або декілька заходів, виключно виховного ха4

рактеру [10].
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За суданським законодавством вчинення особою у віці 7–12 років злочи4

ну та визнання його судом осудним дає можливість прийняти одне з наступ4

них рішень. Неповнолітній може бути звільнений після винесення обвину4

вального вироку, але до оголошення покарання за умови гарантування доб4

ропорядної поведінки з його боку. Особу може бути засуджено до покаран4

ня, що передбачається за даний злочин, крім арешту. Передбачене законом

покарання може бути замінено на направлення до виправної школи чи до

будь4якої іншої установи, визначеної суддею, на строк від 2 до 5 років. Суд

може прийняти рішення про завдання злочинцю чоловічої статі 25 ударів

замість будь4якого іншого покарання, яке виноситься за злочин, що не ка4

рається смертною карою. Щодо осіб у віці 16Ю20 років, то суд вправі вине4

сти рішення про призначення покарання, навіть довічне позбавлення волі,

коли такий вид покарання передбачено за даний вид злочину. Таким чином,

особа у віці 7–20 років у випадку засудження її може бути направлена до

виправної школи за рішенням суду, що винесене з урахуванням психічного

стану підлітка, рівня його розумового розвитку, суспільної небезпеки вчи4

неного злочину. Законодавець передбачає можливість застосування до осіб

у віці 7–20 років виправного строку під наглядом суду при винесенні обви4

нувального вироку (але без оголошення покарання) за будь4який злочин, що

не карається смертною карою. В такому разі підліток (разом із встановлен4

ням над ним опіки чи без неї) повинен дати зобов’язання вислухати у суді

вирок про покарання на строк не більше трьох років, протягом яких по4

ведінка неповнолітнього має бути без нарікань. Суд вправі також зобов’яза4

ти підлітка, що скоїв злочин, сплатити розумну компенсацію за шкоду, за4

вдану злочинними діями третім особам [5].

Відповідно до Закону Єгипту про неповнолітніх (1974 р.) до осіб у віці

15–18 років можна застосовувати окремі виховні заходи замість криміна4

льних покарань. Так, суддя вправі направити неповнолітнього підлітка,

що вчинив суспільно небезпечне діяння, до однієї з установ суспільної

опіки на строк не менше 1 року, якщо після дослідження обставин справи

суд дійде висновку про те, що цей виховний захід буде більш корисним

для перевиховання та виправлення підлітків. У разі вчинення непо4

внолітнім злочину, за який передбачено покарання у вигляді арешту суд

має право замість цього покарання винести рішення про застосування за4

ходів, передбачених Законом для неповнолітніх правопорушників: при4

значити йому виправний строк, протягом якого неповнолітній перебуває

під наглядом суду, чи направити його до установи суспільної опіки.

Підсумовуючи, зазначимо, що відображення у правових нормах східно4

го суспільства особливого статусу дитини є віддзеркаленням ставлення

суспільства до дитини. Тривалий час зберігається тенденція щодо враху4

вання ступеня усвідомлення дитиною суспільної небезпечності своїх дій

при застосуванні заходів виховного впливу та покарання до неповнолітніх. 



ППооррііввнняяллььннее  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо

Ук
ра

їн
сь

ко
�г

ре
ць

ки
й 

м
іж

на
ро

дн
ий

 н
ау

ко
ви

й 
ю

ри
ди

чн
ий

 ж
ур

на
л 

«П
ор

ів
ня

ль
но

�п
ра

во
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
1,

 №
 2

330044

Відтак дослідження ставлення суспільства східних країн до злочинів

неповнолітніх у контексті законодавчих норм свідчить про диференційо4

ваний підхід до відповідальності неповнолітніх у межах протидії

суспільно неприйнятній поведінці з боку суспільства і держави. Для по4

дальшого вдосконалення й розвитку вітчизняної системи застосування

кримінально4правових заходів до неповнолітніх, що вчинили злочин, не4

обхідно вивчати і впроваджувати позитивні напрацювання у цій сфері не

лише європейських, а й мусульманських країн.
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Юзикова Н.С. Отношение общества восточных государств к преступному
поведению несовершеннолетних [на украинском языке]

Проанализированы вопросы применения мер уголовно4правового и воспита4
тельного характера к несовершеннолетним разных возрастных групп, совер4
шившим преступление. Анализ мусульманского законодательства свидетель4
ствует об особом статусе несовершеннолетнего, который совершил правонару4
шение, и дифференцированном подходе к вопросам наказания, воспитания и
социализации, что является отражением отношения общества восточных госу4
дарств к ребенку.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: периоды несовершеннолетия, воспитательные меры, теле4
сное наказание.

Natalia Yuzikova. Attitude of Eastern states societies to criminal behavior of
minors [in Ukrainian]

The article analyses the problems of application of measures of criminal and
educational character to the delinquents of different age groups. The analysis of
Moslem legislation testifies a special status of a delinquent, who committed crime
and a differentiated approach to the problem of punishment, up4bringing and
socialization, which is the reflection of the attitude of the Eastern states societies to
the child. 
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доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних 
відносин Прикарпатського національного університету 
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ННооввее  ппооррііввнняяллььнноо��ппооллііттооллооггііччннее  ддоосслліідджжеенннняя  ссииссттееммии

ррееггііооннааллььннооггоо  ууппррааввлліінннняя

Оновлення усіх сфер суспільного життя в Україні, яке триває після

проголошення незалежності, практично не торкнулося проблем

взаємовідносин держави з регіонами. Адміністративна реформа та рефор4

ма адміністративно4територіального устрою в Україні здійснюються не4

послідовно, без належного науково4методичного та аналітичного забезпе4

чення, що спричиняє їх недостатню ефективність. Це призвело до виник4

нення загальної проблеми у сфері відносин держави з регіонами та

міжрегіональних взаємин, свідченням чого є нерівність економічного роз4

витку регіонів, наявність серйозних міжрегіональних диспропорцій у

якості та рівні життя населення, перманентних сепаратистських уст4

ремлінь. Така ситуація потребує глибокого наукового осмислення, враху4

вання позитивного зарубіжного досвіду і відповідного реформування, за4

провадження системи регіонального управління. З огляду на це вихід у

світ фундаментальної праці М.М. Іжі «Система регіонального управління:

світовий досвід і Україна»* можна вважати знаковою подією у вітчизняній

політичній науці, яка може дати поштовх системному реформуванню

відносин між регіонами та між ними та державою в цілому.

У монографічному дослідженні М.М. Іжі розглянуто широкий спектр

питань, що стосуються світового досвіду функціонування регіонального

рівня та дано рекомендації щодо його запровадження в Україні. Так, у

перших двох розділах автор акцентує увагу на подвійній ролі регіону: з

одного боку, регіон є адміністративно4територіальною одиницею, об’єктом

державного управління, способом територіальної організації влади.

З іншого боку, для нього характерна суб’єктність, він є актором політичної

системи держави, має не лише матеріальні, а й духовні особливості (мен4

талітет, традиції, культуру, цінності). 

* Іжа М.М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна: Монографія. — Одеса:
Друкарський дім, 2011. — 368 с.
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Досить детально у монографії розглянутий і міжнародний досвід

регіонального будівництва: починаючи з аналізу передумов для його ви4

никнення і закінчуючи перспективами його подальшого розвитку з огляду

на тенденції глобалізації, регіоналізації та децентралізації. Зокрема, ав4

тор виділив та проаналізував основні чинники розвитку регіонів на сучас4

ному етапі розвитку, які залежать від щільності (концентрації виробничо4

го і людського потенціалу), відстані (мобільності робочої сили) та неод4

норідності (визнання нерівномірності процесу економічного розвитку і

відмова від жорстких методів уніфікації соціально4економічних показ4

ників розвитку регіонів). 

Цілком слушно у монографії звертається увага на те, що виділення

регіонального рівня автоматично не приводить до створення відповідних

управлінських структур, формування дійового самоврядування, а вимагає

детального планування і забезпечення матеріальними, фінансовими і

людськими ресурсами.

Позитивне враження справляє і методологічна частина дослідження,

яка максимально повно враховує багатомірність і багатоплановість такого

явища, як регіон. Це дало змогу автору зробити обґрунтовані висновки,

розширити розуміння регіонального управління та дати рекомендації що4

до його вдосконалення. 

Загалом монографічне дослідження логічно структуроване,

вирізняється інноваційним характером та ґрунтовним опрацюванням ши4

рокої джерельної бази, має не лише теоретичне, а й практичне значення

для оптимізації та системного реформування регіонального розвитку в

Україні. 

ЗЗббііррнниикк  ннааууккооввиихх  ппррааццьь  ««ППооррііввнняяллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо::

ддооссввіідд  іі  ппррооббллееммии  ввииккллааддаанннняя»»

У липні 2011 р. вийшов з друку збірник наукових праць і навчально4ме4

тодичних матеріалів «Порівняльне правознавство: досвід і проблеми ви4

кладання»1. У виданні опубліковано матеріали Міжнародного круглого

столу4практикуму «Досвід і проблеми викладання порівняльного право4

знавства у пострадянських країнах», який відбувся у Києві 13–14 грудня

2010 р. Книгу видано спільно Інститутом держави і права ім. В.М. Корець4

кого НАН України, Київським національним університетом імені Тараса

Шевченка та Українською асоціацією порівняльного правознавства. 

1 Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання: Збірник наукових праць і навчально$
методичних матеріалів / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: ВДК
Університету «Україна», 2011. – 288 с.
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Ідея круглого столу та збірника виникла з усвідомлення нагальної по4

треби в обміні досвідом викладачів порівняльного правознавства, підви4

щенні кваліфікації молодших колег, наданні їм методичної допомоги — з

одного боку, в згуртуванні зусиль кола вчених4компаративістів для захи4

сту існуючих і впровадження нових порівняльно4правових дисциплін у

програми юридичних вузів — з іншого. Цей круглий стіл був пробним, по4

кликаним покласти початок системі підвищення кваліфікації викладачів

порівняльного правознавства.

Недопущення або принципове обмеження порівняльного вивчення пра4

ва як такого, що може поставити під сумнів непогрішність держави, було

невід’ємним елементом ідеологізованої освітньої політики у Російській

імперії та СРСР. У нашій державі попри понад 1804річну історію

українського порівняльного правознавства й нині відчувається штучне

гальмування її розвитку, зокрема, через відсутність відповідної спеціаль4

ності для захисту дисертацій, витіснення блоку компаративістських

навчальних дисциплін з програм юридичних вузів. Такі ж проблеми ха4

рактерні й для інших пострадянських країн. 

При такому ставленні держави й суспільства до порівняльного право4

знавства неможливо й підготувати висококласного фахівця, кваліфікація

якого не втрачається після внесення законодавцем поправок до того чи

іншого кодексу, який відкритий до світу, усвідомлює право як творчість й

не задовільниться роллю покірного й бездумного виконавця будь4якого

наказу держави. Нереально творити й забезпечувати функціонування су4

часної правової системи, яка вчасно реагує на нові виклики, більшість з

яких мають транснаціональний характер, ефективно виконує завдання із

забезпечення правопорядку й соціальної справедливості. 

Натомість впровадження комплексу загальних та галузевих порів4

няльно4правових дисциплін у навчальний процес є ключовим елементом

для формування нового юриста і нового, досконалішого й ефективнішого

права. 

Тому було вирішено (вперше в Україні) присвятити круглий стіл та

збірник за його результатами змісту й методикам викладання порівняль4

ного правознавства у пострадянських країнах — з метою сприяння ство4

ренню фундаменту для викладання порівняльного правознавства в

університетах України та пострадянських країн, актуалізації найваж4

ливіших проблем порівняльного правознавства.

Статті у збірнику присвячено питанням розвитку порівняльного право4

знавства як науки й навчальної дисципліни, місця порівняльного право4

знавства в системі юридичній освіті, досвіду викладання порівняльного

правознавства в різних країнах, регіонах, окремих університетах, суча4

сним авторським підходам та інноваційним методикам викладання

порівняльного правознавства, становленню порівняльного правознавства

як спеціальності для захисту дисертацій з юридичних наук, інсти4
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туціоналізації порівняльного правознавства, компаративізації викладан4

ня різних юридичних дисциплін.

Представлено проект паспорту спеціальності для захисту кандидатсь4

ких та докторських дисертацій «Порівняльне правознавство», розробка

якого відбувалася протягом п’яти останніх років, альтернативні проекти

та окремі зауваження з цього приводу українських та зарубіжних учених,

узагальнення його обговорення. У додатку опубліковано навчально4мето4

дичні розробки щодо викладання порівняльного правознавства.

Автори матеріалів представляють п’ять країн та п’ятнадцять міст: Ук4

раїну (Київ, Харків, Одесу, Сімферополь, Івано4Франківськ), Росію

(Москву, Санкт4Петербург, Волгоград, Пензу, Омськ, Архангельськ),

Білорусь (Мінськ, Новополоцьк), США (Пенсільванія), Угорщину (Буда4

пешт). Серед них — 17 докторів і 12 кандидатів наук.

ККрреессіінн  ООллееккссіійй  ВВееннііааммііннооввиичч,,

член4кореспондент Міжнародної академії порівняльного права,

завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і пра4

ва ім. В.М. Корецького НАН України, вчений секретар Української

асоціації порівняльного правознавства

ННооввиийй  ууссппііхх  ууккррааїїннссььккооїї  

ттаа  ррооссііййссььккооїї  ккооммппааррааттииввііссттииккии

У квітні 2011 р. відбулася знакова подія — вперше опубліковано англо4

мовну антологію української та російської юридичної компаративістики.

Збірку «Основи порівняльного права: методи та типології» (Foundations of

comparative law: methods and typologies) під редакцією професора

Пенсільванського університету, іноземного члена НАН України Уїльяма

Елліотта Батлера, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корець4

кого НАН України, академіка НАН України Юрія Шемшученка та завіду4

вача Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України, члена4кореспондента Міжнародної ака4

демії порівняльного права Олексія Кресіна було видано у Лондоні у видав4

ництві «Вайлді, Сайммондз та Хілл» відразу в двох варіантах — як окре4

мий номер «Журналу порівняльного права» (Journal of Comparative Law,

2010, Issue One) та окремою книгою (Foundations of comparative law: meth4

ods and typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. —

London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. — 354 p.). 

Слід відзначити, що світовій науці українські та російські розробки у

сфері порівняльного правознавства практично незнайомі й недоступні
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зважаючи на мовні бар’єри. Саме тому нове видання має всі ознаки

унікальності й суттєво сприятиме популяризації здобутків нашої юридич4

ної науки у світі. Опубліковані у збірці матеріали були вже раніше апро4

бовані як відкриті лекції або виступи на щорічних компаративістських

конференціях, які з 2006 р. організуються Інститутом держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України та Українською асоціацією порівняльного

правознавства спільно з іншими організаціями4партнерами, й опубліко4

вані у відповідних виданнях. 

Загалом книга складається з шести розділів, до яких увійшли 19 ста4

тей, а також вступу та бібліографії публікацій Української асоціації

порівняльного правознавства. Авторами матеріалів є Уїльям Елліотт Бат4

лер (Карлайл, США), Юрій Шемшученко (Київ), Олексій Кресін (Київ),

Людмила Луць (Львів), Віталій Оксамитний (Москва), Мехман Дамірлі

(Одеса), Олександр Ткаченко (Київ), Юрій Тихомиров (Москва), Хашма4

тулла Бехруз (Одеса), Олексій Саломатін (Пенза), Ольга Скакун (Сімфе4

рополь), Роман Ромашов (Самара), Олександр Тихомиров (Київ), Олек4

сандр Костенко (Київ), Євген і Ольга Харитонови (Одеса), Михайло Мар4

ченко (Москва), Дмитро Лук’янов (Харків), Олександр Смикалін та Воло4

димир Мотревич (Єкатеринбург), Сергій Шаляпін (Архангельськ). 

Як відзначають видавці у анотації до книги, «це перша книга за багато

десятиліть, у якій розглядаються історичні, правові та методологічні осно4

ви сучасних порівняльно4правових досліджень у пострадянських країнах;

безпрецедентними є широке коло її авторів та методологічна

оригінальність. Для західного читача вона представляє всеохоплюючий

репрезентативний вступ до нової хвилі порівняльно4правових досліджень

на території СНД».

ККрреессіінн  ООллееккссіійй  ВВееннііааммііннооввиичч

ННааууккооввиийй  ззббііррнниикк  ««ККооммппааррааттииввііссттииккаа  ——  22001100»»

Нещодавно у Пензі побачив світ цікавий збірник «Компаративисти4

ка — 2010: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведе4

ние, сравнительная политология»1. Видавцями збірника є Пензенський

державний університет, Українська асоціація порівняльного правознав4

ства, Саратовський філіал Інституту держави і права РАН, Саратовська

державна юридична академія, Журнал «Известия вузов. Правоведение».

До редколегії збірника, окрім російських, увійшли також українські

вчені — Ю.С. Шемшученко та О.В. Кресін. Автори збірника представля4

1 Компаративистика — 2010: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение,
сравнительная политология: Материалы междунар. науч.$практ. и учеб.$метод. конф. / Под ред.
Проф. А.Ю. Саломатина. — Пенза: Изд.$во ПГУ, 2011. — 382 с.
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ють університети та науково4дослідні установи Брюсселя, Іркутська,

Києва, Красноярська, Курська, Москви, Одеси, Пензи, Санкт4Петербурга,

Саранська, Саратова, Тамбова. 

Це видання продовжує серію підручників, посібників, монографій,

збірників статей і матеріалів, які видаються протягом багатьох років за

ініціативи та під редакцією доктора юридичних наук, доктора історичних

наук, директора Науково4освітнього центру порівняльної правової

політики Пензенського державного університету Олексія Юрійовича Са4

ломатіна. Зокрема, це навчально4методичний комплекс «Порівняльне

правознавство» О.В. Малько та О.Ю. Саломатіна, збірник навчально4мето4

дичних та наукових матеріалів «Порівняльне правознавство у російській

вищій освіті», збірник навчально4методичних матеріалів «Порівняльний

метод у правознавстві й політології» та інші публікації. Загалом можна го4

ворити про значний внесок цих видань у розвиток теоретико4методо4

логічних засад та методики викладання порівняльного правознавства в

Росії — а також — через постійне співробітництво протягом багатьох

років — про їх вплив на українську компаративістику.

Збірник відкриває стаття О.Ю. Саломатіна «Про значення компара4

тивістських дисциплін для юриспруденції». Автор пропонує узагальнене

бачення ролі й номенклатури компаративістських дисциплін у системі

юридичної освіти. Він наголошує на актуальності компаративізації всього

масиву державно4правових та політологічних знань й у зв’язку з цим кон4

струює кластер компаративістських дисциплін, що мають відношення до

юридичної освіти. 

Збірник містить такі розділи: «Порівняльне правознавство: проблеми

теорії, історії та викладання», «Порівняльно4правові дослідження»,

«Порівняльне державознавство і порівняльна політологія», «Право4

творчість у суб’єктах Федерації: порівняльний аналіз», «Європейський

Союз у порівняльно4державознавчому і порівняльно4правовому вимірі»,

«Основні наукові заходи 2010 р.». 

До збірника увійшли статті українських авторів: О.Д. Тихомирова,

Д.В. Лук’янова, Н.М. Оніщенко, М.А. Дамірлі, В.П. Нагребельного,

О.В. Кресіна.

Слід зазначити, що серед регіональних центрів порівняльно4правових

досліджень у Росії саме центр під керівництвом О.Ю. Саломатіна зали4

шається найбільш продуктивним у сфері організації наукових конфе4

ренцій та видання наукових публікацій. Збірник «Компаративістика —

2010» ще раз підтвердив значний потенціал, наполегливість і незмінність

орієнтирів наших російських колег, а також плідність співпраці науковців

наших країн. 
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ССррааввннииттееллььннооее  ппррааввооввееддееннииее  вв  ооббррааззаахх  ппрраавваа

В 2010–2011 годах увидел свет двухтомный труд «Сравнительное

правоведение в образах права» [1; 2] известного российского

компаративиста Владимира Лафитского. Этот ученый известен своими

многочисленными трудами, наиболее фундаментальные из которых

посвящены разным аспектам функционирования правовой системы США

[3] и проблемам влияния религии на право [4; 5], а также как составитель

ряда книг из серии «Юридическое наследие ХХ века» и один из

руководителей авторского коллектива многотомного комментированного

издания конституций государств мира. Исходя из этого, от нового труда

исследователя можно было ожидать многого. 

Первый том книги посвящен вопросам истории, теории и методологии

сравнительного правоведения, а также правовым системам, которые

относятся к христианской традиции права. Во втором томе рассмотрены

иудейская, исламская, индуистская, буддийская, конфуцианская,

синтоистская и традиционные системы права, а также «системы безду4

ховной традиции права, присущей тоталитарным и технократических

обществам». 

Книгу Владимира Лафитского анализировать непросто — предмет

исследования чрезвычайно широк, поэтому при прочтении возникает

впечатление, что имеешь дело с учебником или справочником. Впрочем,

книгу пронизывает авторское видение каждой проблемы, так что в итоге

не остается сомнений — это именно монография.

Теория и методология сравнительного правоведения
Автор видит жизнь права в его образах, создаваемых в разных

культурах. Таким образом, позитивная составляющая права для

исследователя важна не сама по себе, а как отражение образа права в

определенной культуре, национальной или наднациональной. И не только

в культуре общества: право для Владимира Лафитского — сочетание

объективного и субъективно4личностного. 

При этом автор указывает, что он не ставит задачу всесторонне

исследовать феномен образа права, например, механизм создания

образов права, а опирается на работы других ученых, в первую очередь —

Ф. Савиньи, Л. Петражицкого, И. Ильина. Жаль, так как указанные

ученые имели совершенно разные взгляды на то, что есть право. Поэтому

простого указания на их работы мало — не хватает изложения авторской

концепции и методологического инструментария. 

Особенностью монографии является широкое использование

священных писаний, памятников литературы и фольклора, которые

«определяют духовную суть, отличительные черты и в конечном счете

судьбы основных правовых систем современного мира» [1, с. 10–11]. Это

принципиальное нововведение автора — в обобщающих трудах по этой
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научной дисциплине такие источники практически не использовались. Но,

опять же, для работы с такой сложной для компаративиста и совершенно

неоднозначной материей стоило бы четко изложить исследовательский

инструментарий, что позволило бы с б\льшим доверием отнестись к
авторским выводам. 

Даже в имеющемся в книге небольшом разделе по методологии

сравнительного правоведения автор не дает возможности глубже познать

свой исследовательский подход. К сожалению, рассматривая методо4

логию сравнительного правоведения, автор не остановился ни на

сравнительно4типологичеком методологическом подходе как стержневом

для сравнительного правоведения — в его соотношении с другими

методологическими подходами, ни на основных концептуальных подходах

в этой дисциплине (позитивистском, марксистском, функционалистском,

цивилизационистском и т.д.). В книге лишь перечислены наиболее

распространенные методы юридических наук.

Сравнительное правоведение Владимир Лафитский определяет как

научное направление [1, с. 85]. Возникает резонный вопрос: в рамках какой

из юридических наук? К сожалению, ответ на этот вопрос в книге не

дается. Почему4то автор выделяет цели сравнительного правоведения

(как научного направления), что нам кажется нелогичным, ведь цель

любого научного направления — прежде всего познание; стоит говорить о

значении наработок какого4либо научного направления. Но особенно

удивительной кажется одна из трех определенных автором целей:

«критика чужого и пропаганда собственного правового развития» [1, с. 86].

В нашем понимании ученый в демократической стране не является

пропагандистом, целью науки не может быть пропаганда, там, где есть

пропаганда — нет собственно науки. Сам же автор на следующих

страницах критикует такую «цель» [1, с. 89–90] — так к чему же ее вы4

двигать? Если уж говорить не о собственно научном значении

сравнительного правоведения, то в первую очередь стоило бы отметить

его ценностное значение. И в этом контексте уже стоит вспомнить об

идеологическо4пропагандистской его составляющей как негативном

явлении, которое нужно оставить в прошлом, и об идеях взаимопон4

имания, интеллектуального взаимообмена, которые стоит взять в

будущее, и о многом другом. 

История сравнительного правоведения
Многие исследователи прослеживали историю развития срав4

нительно4правовых исследований и сравнительной методологии в праве,

но Владимир Лафитский, насколько нам известно, первым заявил о том,

что уже в «Законах» Платона «сравнительное право предстало как

предмет обособленного исследования» [1, с. 15]. Правда, учитывая то, что

автор вообще не склонен использовать словосочетание «сравнительное

право» (и даже в английском варианте обозначения сравнительного
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правоведения как науки использует менее распространенный, но более

точный термин «comparative jurisprudence», а не «comparative law»),

можно предположить, что он в данном случае имел в виду зарубежное

право. Но утверждение автора о том, что «сравнительное правоведение

имеет столь же давнюю историю, как художественная литература,

историческая, географическая и философская науки» [1, с. 12], не ос4

тавляет сомнений: он имеет в виду именно «историю», а не «пред4

ысторию». 

В этом взгляды Владимира Лафитского, без преувеличения, уни4

кальны: известные нам очерки развития сравнительного правоведения в

основном сходятся в том, что критерием появления последнего как

научной дисциплины являются утверждение в нем определенной научной

методологии, его институционализация и т.д., четко отделяя научный этап

его развития от предыстории, когда, безусловно, тоже проводились

сравнительно4правовые исследования. Несколько странным может

показаться утверждение Владимира Лафитского о том, что «на Руси

традиции сравнительного правоведения были заложены «Повестью

временных лет»» [1, с. 34], но зато, в нашем понимании, оно не оставляет

сомнений: автор не разделяет понятия сравнения как мыслительной

операции, сопоставления в правовых (и не4правовых) трудах как

познавательной деятельности, с одной стороны, и научной разработки и

применения сравнительно4типологического подхода как основы

сравнительного правоведения как науки — с другой. Почему уважаемый

ученый пишет именно так, из текста книги непонятно — он избегает

разъяснения своих теоретико4методологических позиций там, где, по

нашему мнению, это необходимо. 

Так же не совсем понятны критерии периодизации эволюции

сравнительного правоведения: например, почему ученый считает, что

первый этап его развития продолжался с Античности до Возрождения.

Второй период, судя по тексту книги, верхнего предела еще не достиг и

охватывает в том числе начало ХХІ века. 

Неоднозначным является утверждение автора о том, что «срав4

нительное правоведение как обособленное научное направление» впервые

предстало в работах Ш. Монтескье [1, с. 58]. Работу Монтескье «О духе

законов» справедливо упоминают практически во всех очерках по

истории сравнительного правоведения как предтечу его появления, но

сравнительно4правовое и философско4правовое знание в ней прак4

тически неразделимы, причем первое выступает скорее как подчиненное

второму. 

Остаются неясными критерии выбора мыслителей — от Античности до

начала ХІХ века — которые были «зачислены» автором в компа4

ративисты. Например, рассмотрены взгляды Ф. Савиньи, но не рас4

сматриваются взгляды ни его предшественника в формировании
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исторической школы права — Г. Гуго, ни его оппонентов — П.Й.А. Фей4

ербаха, А.Ю. Тибо, Э. Ганса и др. Автор описывает взгляды мыслителей и

ученых отдельно, не сравнивая между собой, не пытаясь вложить в

определенный исторический контекст, не прослеживая «генеалогию» тех

или иных идей и подходов. Таким образом, из текста книги тяжело понять,

какой была динамика развития сравнительного правоведения. 

Типология и классификация правовых систем
Оригинальным является определение автором уровней сравнительного

правоведения, под которыми подразумеваются феномены, которые

последнее исследует. Владимир Лафитский выделяет такие уровни:

правовое пространство мира; основные правовые сообщества (шесть

сообществ, соответствующих религиозным традициям, а также тота4

литарное и технократическое сообщества); семьи и группы правовых

систем; формирующиеся правовые системы и сообщества (региональная

международная интеграция); национальные правовые системы;

международное право. Кстати, в предмет сравнительно4правовых

исследований автор предлагает ввести и «потерянные миры права,

уничтоженные либо сломленные вместе с теми цивилизациями, которые

дали им жить». Речь при этом идет об оставленном ими наследии [2, с. 374]. 

Среди критериев объединения национальных правовых систем в

правовые семьи автор прежде всего называет «общие национальные и

исторические корни, единые цели», и только далее — «структурно4

функциональные и стилевые особенности права» [1, с. 105]. Идея о

национальных и исторических корнях очень неоднозначна. Акцент на

этой идее в исторической школе права имел продолжением печально

известные немецкие расистские теории. Что такое национальные корни в

случае с многонациональными обществами? Большая часть современной

России не является традиционной территорией расселения русского

этноса. В результате демографических процессов и миграций состав

населения во многих современных странах существенно меняется. Каким

образом критерий «национальных корней» может быть критерием

идентификации правовой системы? Видение автором этих проблем и

после прочтения книги осталось для нас неясным. Что такое «единые

цели» — это нам, к сожалению, тоже не известно.

Не совсем ясно, почему христианское вероучение и социальная док4

трина излагаются отдельно от иудаизма, который стал их фундаментом.

В их изложении очень много неюридического материала. Жизнь Христа и

его учение излагаются автором достаточно произвольно и несистемно. Эта

часть книги, как и многие другие, не имеет юридического характера. 

«Славянское право»
Сомнительными и недоказуемыми являются утверждения автора о

том, что «в славянском праве христианские ценности находят наиболее

полное воплощение», «славяне — самый крупный и, судя по всему, самый
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древний этнос Европы», «в последние десятилетия именно славянское

право развивается наиболее бурными темпами» [1, с. 200]. Опираются на

ненадежные источники утверждения о том, что славяне когда4то имели

«единую государственность» [1, с. 200], что понятие «славяне» происходит

от «слова» [1, с. 202]. При этом автор широко использует фальси4

фицированные в XIX веке источники, например, «Суд Любуши» [1, с. 208]. 

В соответствии со своими взглядами автор выделяет три «сози4

дательные силы» славянского права — христианство (главная), народное

правотворчество, светское законодательство [1, с. 212]. Владимир

Лафитский выделяет «народное славянское право», верхним пластом

которого являются вечевые постановления, вторым — постановления

волостного общинного самоуправления, третьим — самоуправление

общин (сотен), четвертым — самоуправление в задруге — большой семье

[1, с. 224, 228–229]. Вообще одной из ключевых характеристик древнего

славянского права он считает самоуправление [1, с. 230]. Отдельно как

«источник правового мира славян» автор выделяет фольклор и

художественную литературу [1, с. 230]. Далее рассматривает памятники

законотворчества [1, с. 240]. Отметим, что если до середины ХІХ века (в

том числе до появления книг Г.Дж.С. Мэна) характерные для

исторической школы права идеи об особом характере самоуправления у

славян могли восприниматься как истинные, то позднее они стали

предметом нещадной критики целых школ юридической науки. Просто

так их воспроизводить, не упоминая об этом, нам кажется неоправданным. 

Описывая славянское право на основании презумпции его

исторического единства, автор свободно оперирует источниками разных

эпох и разных народов, а также некритично воспроизводит положения

исторической школы права для достижения искомого результата.

Использованный материал становится во многом иллюстрацией к заранее

определенной схеме. Например, утверждение о том, что «развитое право

существовало у славян еще в дохристианскую эпоху» [1, с. 240–241]. На

основании чего можно сделать такое заключение? Владимир Лафитский

при этом опирается на крайне противоречивые иностранные источники

того времени, причем избранные произвольно. Особенно странно из книги

узнать о том, что образцом славянского права является Белая книга

славян, о существовании которой упоминается в фольклоре [1, с. 242]. Не

понятно, как именно можно обосновать (автор этого не делает) следующее

утверждение автора в духе Ф. Савиньи: нанесенные законотворчеством

властей «раны быстро исцелялись и не нарушали правовой строй [славян],

основу которого составляли ценности христианства и народовластия» —

до коммунистических реформ ХХ века [1, с. 241].

Автор без доказательств провозглашает историческую чистоту

славянского права, отмечает, что в нем «не было какой4либо заметной

рецепции римского права» [1, с. 273], «в большей части славянских пра4
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вовых систем заимствование отдельных чужеродных моделей имело

ограниченный характер и не влияло на правовое развитие в целом» [1,

с. 105]. И тут же себе противоречит: «оно впитывало в себя многие модели

классического римского права» [1, с. 240–241]. 

«Новое славянское право» автор исследует в первую очередь на

основании преамбул к современным конституциям славянских стран. На

основании этого Владимир Лафитский делает вывод об отличительных

чертах конституций славянских стран, свидетельствующих о том, что они

составляют отдельную классификационную группу, тип: «исходят из

необходимости восстановления утраченной связи времен, сохранения

наследия предков, создания демократического, правового и социального

государства» [1, с. 267], «особое внимание» к социальным вопросам [1, с.

268], «очень широкое, патерналистское участие государства в регули4

ровании экономических, социальных и политических отношений» [1, с.

268], «развитие местного самоуправления» [1, с. 272], «идея ограничения

прав частной собственности» [1, с. 271], «повышенное внимание к га4

рантиям прав и свобод» [1, с. 272].

Свой нетрадиционный подход уважаемый ученый никак не аргу4

ментирует. Нам же кажется очевидным, что тексты новых конституций

европейских стран в большой степени являются интернациона4

лизированными, сформированными под влиянием права ООН, Совета

Европы и других международных организаций, «престижных»

зарубежных моделей. Достаточно существенные различия сохраняются в

вопросах властных отношений, но они в книге не анализируются.

Наверное, для того, чтобы сформулировать тезис об особенностях

интересующей автора группы конституций, стоило бы сравнить

славянские и неславянские европейские конституции «четвертой волны». 

Но даже в случае, если бы автор при таком сравнительном

исследовании смог бы вычленить существенные отличия славянских

конституций от других и их близость между собой, это бы еще ничего не

означало: например, российский конституционализм в большей или

меньшей степени мог повлиять на некоторые постсоветские конституции.

Тезис о «кристаллизации нового славянского права» нужно доказывать,

анализируя не столько правотворчество, которое активно реципиирует

международные или зарубежные модели (нередко их имитирует без

намерения их воплощать в реальной жизни), сколько правоприменение и

правосознание. Но именно этого автор книги не делает. 

Вряд ли возможно на основании такого материала сделать следующие

серьезные выводы: «В нем [славянском праве] все более громко заявляют

о себе такие ценности, как христианская вера, духовность, единение,

национальное самосознание, прямое народное правление и милосердие»

[1, с. 266].
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Вненаучный контекст книги
Владимир Лафитский недвусмысленно ставит вненаучные цели

(смотри выше о «целях» сравнительного правоведения) — развенчание

«мифов о славянском праве» (позднее и отсталое, продукт воли власти,

несамобытное). В его понимании, эти «мифы» имеют задачу «его

низведения к уровню примитивных, порочных, в лучшем случае —

заимствованных, форм» [1, с. 240 — 242]. Своеобразной мантрой автора

становится утверждение о том, что славянское право «ни в чем не

уступало другим правовым системам» [1, с. 242]. Таким образом, с одной

стороны, он отказывает другим ученым в праве иметь собственное мнение,

если оно не соотносится с идеей славянского величия. С другой стороны,

автор сам признается в своей заангажированности. Особенно ярким

примером тут может служить такое утверждение автора о славянском

праве: оно было «величественным, даже в таких чудовищных прояв4

лениях, как сталинизм» [1, с. 242]. Кстати, последние идеи в той или иной

форме уважаемый ученый высказывает не впервые. Например, в

2010 году на XVIII международном конгрессе сравнительного права в

Вашингтоне он отметил, что советское видение сущности и реальной роли

права периода сталинизма стало отражением российской правовой

традиции.

Владимира Лафитского возмущает, что западные компаративисты в

своих обобщающих работах о правовых системах мира уделяют

российскому или славянскому праву слишком мало внимания — всего

лишь несколько страниц. Хотелось бы напомнить, что вторым по

численности славянским народом являются украинцы. Так вот:

анализируя историческое развитие славянского права, уважаемый автор

вообще игнорирует украинское право. Единственным собственно ук4

раинским источником при исследовании автором славянского права

(кроме общих для украинского, белорусского и русского правового

наследия «Русской правды» и нескольких памятников литературы времен

Киевской Руси) послужила «Песня о Марии Богуславке». На основании

чего Владимир Лафитский однозначно идентифицирует украинское

право как часть отстаиваемого им славянского права? Автор отказывает

украинскому праву в праве на собственную идентичность на протяжении

всего исторического развития — он претендует на знание о нем, не

исследуя его. Впрочем, отметим, что славяне для автора — именно нация

и даже этнос, а русский язык и славянские языки — одно и то же [1, с. 107].

То есть он отказывает всем славянским народам в их праве на

собственную личность. 

Приятно отметить высокую оценку Владимиром Лафитским

украинской школы сравнительного правоведения. Правда, по его мнению,

она стала развиваться только «в последние годы» [1, с. 79]. Не хотелось бы

верить, что все, что было создано на территории современной Украины до
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1991 года, автор по сложившейся традиции российской правовой науки

однозначно причисляет к русскому наследию. На это, к сожалению,

указывает однозначная идентификация С. Десницкого, М. Ковалевского,

Н. Максимейко, Ф. Тарановского как российских ученых, что является

примером подмены термина «российский» (в границах многонацио4

нальной Российской империи) «русским» (указывающем на национально4

территориальную традицию) по отношению к периоду до 1917 г. Почему4

то в параграф о российской школе сравнительного правоведения

включены упоминания о работах современных украинских ученых

О. Скакун и А. Тихомирова. Комментарии здесь излишни… 

Интересен и еще один тезис ученого: «Мы можем сделать выводы не

только о принадлежности славянских правовых систем к обособленной

правовой семье, о сохранении ее единства, но и о недопустимости

признания «правовой колонизации» славян, которое с неизбежностью

вытекает из утверждений об их вхождении в семью романо4германского

(континентального) права» (т. 1, с. 274). То есть для автора (прямо

пропагандирующего в книге региональную интеграцию в рамках СНГ [1,

с. 111]) любой другой, кроме намеченного им, вектор развития славянских

стран, а также любое, кроме его собственного, научное видение их

идентификации, порочны и связаны с коварными планами иностранных

колонизаторов славянского мира.

Однако кто же этот «колонизатор», мешающий развиваться славянам?

Это технократизм, который вскоре «сольется воедино» с тоталитаризмом

[2, с. 394]. «Технократическое право развивается экстенсивно, опутывая

сетью норм все большее число общественных отношений» [2, с. 412].

Однако где же затаилось технократическое право, как его локализовать

географически? Ведь семь из восьми выделяемых автором «правовых

сообществ» локализированы в виде определенных групп национальных

правовых систем и охватывают всю карту мира. Прямой ответ на этот

вопрос в книге отсутствует. Поэтому не удивительно, что известный

американо4российский ученый Кристофер Осакве, рецензировавший

первый том книги Владимира Лафитского, думал, что технократизм

последний считает чертой тоталитарного права [6, p. 146]. Но немногие

приводимые в книге примеры технократичности в праве связаны с правом

Европейского Союза [2, с. 409–411]. Очевидно, это и есть технократическое

право, стремящееся стать также тоталитарным. 

* * *
Иногда ожидаешь от новой книги слишком многого. А завышенные

ожидания — прямой путь к неудовлетворению. Монография Владимира

Лафитского «Сравнительное правоведение в образах права» является

прекрасным примером научного поиска, стремления выйти из прок4

рустового ложа классических схем, дать новое дыхание юридической

компаративистике. Можно согласиться с утверждением еще одного
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автора рецензии на эту книгу — академика Уильяма Батлера: «на

русском языке никогда не выходило ничего подобного по сравнительному

правоведению» [7, p. 336]. 

Но попытка объять необъятное неизбежно делает ученого зависимым

от огромного материала, который невозможно проанализировать

самостоятельно и приходится во многом принимать его из чужих рук уже

в препарированном и субъективированном виде. При этом могут

воспроизводиться чужие схемы и подходы, часто являющиеся

противоречивыми или просто устаревшими. 

Или можно попытаться всюду стать первопроходцем, работая с

целыми массивами разнообразных источников. Но ведь привлечение

широкого исторического, лингвистического и другого не4юридического

материала требует в каждом конкретном случае разработки индиви4

дуального комплекса познавательных инструментов: например,

источниковедческих, литературоведческих и т.д. Поэтому столь

масштабный замысел Владимира Лафитского является достаточно

простой мишенью для критика. Но это не должно затмить большую

работу, проделанную автором. Книга «Сравнительное правоведение в

образах права» может стать основой для формирования новой парадигмы

сравнительного правоведения.
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ННННааааууууккккоооовввваааа    ххххрррроооонннніііі ккккаааа

ЮЮввііллеейй  ЮЮррііяя  ООллееккссааннддррооввииччаа  ТТииххооммиирроовваа  

Ми відзначаємо ювілей прекрасної людини, справжнього вченого,

патріарха російського порівняльного правознавства Юрія Олександ4

ровича Тихомирова. Приєднуємося до численних привітань видатному

колезі й присвячуємо йому цю скромну статтю.

Ю.О. Тихомиров народився 21 липня 1931 року в Москві. Закінчив

юридичний факультет Московського державного університету ім.

М.В. Ломоносова в 1954 році і в 1957 році — аспірантуру Інституту

держави і права Академії наук СРСР. У 1957 р. захистив кандидатську

дисертацію на тему «Правове становище районних рад у містах». З 1958 по

1985 рр. працював у Інституті держави і права науковим співробітником,

вченим секретарем Інституту, завідувачем сектору, заступником

директора, вченим секретарем секції Науково4координаційної ради. У

1969 р. захистив докторську дисертацію на тему «Державна влада і

проблеми управління в радянському суспільстві». У 1976 р. йому

присвоєно звання професора. З 1985 по 1989 р. завідував кафедрою права

і психології управління Академії народного господарства СРСР.

Заслужений діяч науки Російської Федерації, член4кореспондент

Міжнародної академії порівняльного права. Фахівець у галузі консти4

туційного та адміністративного права, порівняльного правознавства. 

З 1989 р. донині Ю.О. Тихомиров працює першим заступником

директора Інституту законодавства і порівняльного правознавства при

Уряді РФ. Співпрацює також в інших наукових і навчальних закладах —

є директором Інституту правових досліджень Національного дослід4

ницького університету — Вища школа економіки, директором Центру

моніторингу управління та права Російської Академії державної служби

при Президенті РФ. 

Ю.О. Тихомиров бере активну участь у законопроектній діяльності. Був

одним з розробників значних державних рішень — проектів конституцій,

федеральної та адміністративної реформ, правового забезпечення

стратегій соціально4економічного розвитку країни і регіонів. Брав участь у

роботі над законопроектами «Про загальні принципи місцевого само4

врядування», «Про Уряд Російської Федерації», «Про нормативні правові

акти», «Про процедури вирішення непорозумінь і спорів між державними

органами в Російській Федерації» і багатьох інших. Він — член науково4

консультативних рад і комісій при Президенті РФ, Державній Думі,
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Міністерстві юстиції РФ, Вищому Арбітражному Суді РФ, Верховному

Суді РФ, Генеральній Прокуратурі РФ, Рахунковій Палаті РФ, є

заступником керівника Центру моніторингу права Ради Федерації.

Організовує комплексні дослідження державно4правових проблем у

суб'єктах Російської Федерації і федеральних органах. Розробляє

науково4практичні рекомендації для державних структур, систематично

бере участь у підготовці аналітичних матеріалів, експертних висновків на

проекти законодавчих та інших нормативно4правових актів у зв'язку з

реформами, які проводяться в Росії. Готує аналітичні матеріали по лінії

ряду науково4прикладних центрів з проблем державного устрою і

управління, законодавства. Бере участь в експертних роботах по лінії

СНД, ЄврАзЕС, Ради Європи. 

Ю.О. Тихомиров веде велику науково4організаційну роботу. З 1990 р.

очолює секцію «Право» Центрального будинку вчених РАН; є членом ред4

колегій «Журнала Российского права», «Журнала зарубежного

законодательства и сравнительного правоведения», «Правоведения»,

«Законов России», іноземним членом редакційних рад журналів «Право

України», «Порівняльно4правові дослідження». 

Нагороджений орденами і медалями, відзначений почесними грамо4

тами та почесними знаками федеральних органів державної влади Росії. 

Юрій Олександрович — автор понад 660 наукових праць, у тому числі

більше 30 книг. Серед них: «Государство: преемственность и новизна»

(2011), «Правовое регулирование: теория и практика» (2010), «Эффек4

тивность закона и мониторинг» (2010), «Современное публичное право»

(2008), «Управление на основе права» (2007), «Теория компетенции»

(2005), «Административное право и процесс: Полный курс» (2005),

«Введение в российское право» (2003, в соавторстве), «Коллизионное

право» (2000), «Правовые акты» (1999, в соавторстве), «Курс срав4

нительного правоведения» (1996), «Предприниматель и закон» (1996),

«Юридическая коллизия» (1994), «Демократия и экономика» (1988),

«Управление делами общества» (1984), «Теория закона» (1982), «Научная

организация управления» (1973), «Управленческое решение» (1972) та

інші. 

Під редакцією Ю.О. Тихомирова опубліковано понад 50 колективних

монографій, науково4практичних посібників, збірників, коментарів, у

тому числі: «Концепции развития российского законодательства», «Пуб4

личные услуги и право», «Правовой мониторинг», «Международное право

и национальное законодательство», «Глобализация и развитие зако4

нодательства», «Социальное законодательство», «Эффективность законо4

дательства в экономической сфере», «Правовые акты: антикорруп4

ционный анализ», «Техническое регулирование: правовые аспекты»,

«Правоприменение: теория и практика», «Гражданин, закон и публичная

власть» та ін.
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Ю.О. Тихомиров робить великий внесок в юридичну науку. Можна

відзначити три нові наукові напрями його наукових досліджень. По4

перше, ним вперше розроблена сучасна теорія публічного права, в якій

визначені принципи, інститути та сфери публічно4правового регу4

лювання, а також механізм публічно4правової поведінки. По4друге,

проведено цикл досліджень проблем теорії правового регулювання, що

дало змогу розробити механізми юридичного прогнозування та

моделювання, основи системи правових актів, методологію правоза4

стосування і моніторингу права, базові критерії оцінки ефективності

закону. Розроблено методологію порівняльно4правового аналізу

національних законодавств, в т.ч. з урахуванням міжнародно4правових

регуляторів; відповідні рекомендації використовуються державними

структурами. По4третє, протягом багатьох років Ю.О. Тихомиров

розробляє концепцію правового забезпечення управління, включаючи

механізми правового регулювання державного, муніципального,

корпоративного рівнів управління, теорію компетенції публічних органів

та прийняття управлінських рішень. В його працях обгрунтовано нові

наукові рішення в таких сферах як: теорія правового регулювання,

публічні інститути і правове забезпечення управління. 

Ю.О. Тихомиров організовує наукові дослідження актуальних дер4

жавно4правових проблем в галузях і сферах управління і соціально4

економічного розвитку в регіонах Росії. Розробляє науково4практичні

рекомендації та аналітичні матеріали для державних органів. 

Для нас особливо дорогий і важливий внесок Юрія Олександровича в

розвиток порівняльного правознавства. Його «Курс порівняльного

правознавства» 1996 р. став одним з перших в пострадянських країнах не4

перекладним, оригінальним підручником з цієї дисципліни. Він істотно

сприяв введенню відповідного предмета в програми вищих навчальних

юридичних закладів, підвищенню якості його викладання, мотивував

молодих дослідників до порівняльно4правових наукових досліджень. І

нині, через п'ятнадцять років, ця праця залишається однією з найбільш

цитованих компаративістами. 

Ю.О. Тихомиров рішуче відкинув усталені погляди багатьох учених

старшої генерації, які зводили порівняльне правознавство лише до

спеціального методу дослідження. Як зазначав він, «порівняльне право4

знавство є галуззю наукового юридичного знання, яка розширюється, і

теоретико4методологічною дисципліною в системі права». Одним з

перших на пострадянському просторі він запропонував ввести порів4

няльне правознавство до переліку спеціальностей, за якими можуть

захищатися кандидатські та докторські дисертації. 

Юрій Олександрович — голова Російської національної групи і

заступник голови групи східноєвропейських країн Міжнародної академії
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порівняльного права. Він неодноразово виступав з науковими доповідями

на міжнародних конгресах порівняльного правознавства.

Регулярна участь Юрія Олександровича в міжнародних симпозіумах,

конференціях, круглих столах, які проводяться Інститутом держави і

права ім. В.М. Корецького НАН України та Українською асоціацією

порівняльного правознавства разом з іншими організаціями4партнерами,

його відкриті лекції в рамках цих заходів сприяють якісному розвитку

юридичної компаративістики в пострадянських країнах, піднімають

престиж цієї юридичної науки. 

Многая і благая літа Вам, Юрію Олександровичу, натхнення і сил на

багато років! 

Матеріали до бібліографії наукових праць Ю.О. Тихомирова 
з проблематики загальної частини порівняльного правознавства: 

Книги і брошури: 

1. Курс сравнительного правоведения. — М.: НОРМА, 1996. — 291 с.

2. Введение в сравнительное правоведение: Программа дисцип4

лины. — М., 2003. — 10 с. (в соавторстве с С.И. Нагих)

3. Сравнительное правоведение и интегрирующая роль меж4

дународного права: Открытая лекция. — Киев, Москва, Симферополь:

Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Изд4во

«Логос», 2008. — 16 с.

Статті:

4. Интернационализация национального права // Московский

юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХI век». — М.:

Городец4издат, 2004. 

5. Международное и внутреннее право: Динамика соотношения //

Правоведение. — 1995. — № 3. 

6. Международный конгресс компаративистов // Журнал россий4

ского права. — 2006. — № 10. 

7. Национальное законодательство государств4участников СНГ:

общее и особенное. Методика сравнительного анализа // Сравнительный

обзор законодательства государств4участников СНГ. — М., 1995. — № 1. (в

соавторстве с Т.Н. Рахманиной)

8. Национальные законодательства и международное право:

параллели и сближения // Московский журнал международного права. —

1993. — № 3.

9. О способах анализа иностранных законов // Законодательство и

экономика. — 2001. — № 5.

10. О тенденциях современного развития сравнительного право4

ведения // Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання:

Збірник наукових праць і навчально4методичних матеріалів / За ред.

Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. — К.: ВДК

Університету «Україна», 2011.
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11. О теории сравнительного правоведения // Порівняльне право4

знавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових

праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна. — К., 2006.

12. Право: национальное, международное, сравнительное //

Государство и право. — 1998. — № 8.

13. Проблемы сравнительного законоведения // Государство и

право. — 1993. — № 8.

14. Сравнительное правоведение — конгресс ученых4правоведов //

Государство и право. — 1999. — № 2.

15. Сравнительное правоведение: концептуальные подходы //

Журнал российского права. — 2009. — № 5. 

16. Сравнительное правоведение: развитие концепций и

общественной практики // Журнал российского права. — 2006. — № 6.

17. Сравнительно�правовой анализ институтов государственного

управления // Административные процедуры и контроль в свете евро4

пейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. — М.: Статут, 2011.

18. Comparative Law and the Integrating Role of International Law //

Foundations of Comparative Law: Methods and Typologies / Ed. by

W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. — London: Wildy, Simmonds

& Hill Publishing, 2011.

ШШееммшшууччееннккоо  ЮЮ..СС..,,  

директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України, академік НАН України, іноземний член РАН, 

член�кореспондент Міжнародної академії порівняльного права 

ККрреессіінн  ОО..ВВ..,,  

керівник Центру порівняльного правознавства 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

член�кореспондент Міжнародної академії порівняльного права 

ЮЮввііллеейй  ЧЧааббии  ВВааррггии

Нещодавно відзначив свій ювілей наш колега і друг Чаба Варга — ви4

датний угорський вчений, відомий далеко за межами своєї Батьківщини

завдяки своїм працям з теорії й філософії права та порівняльного право4

знавства.

Чаба Варга народився 25 травня 1941 р. у м. Печ. Закінчив Університет

м. Печ у 1965 р. Також навчався на Міжнародному факультеті порівняль4

ного права (1968–1971 рр.). У 1977 р. захистив кандидатську, а в 1991 р. —

докторську дисертацію. З 1965 р. працює в Інституті юридичних

досліджень Угорської академії наук, нині на посаді наукового радника.
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У 1982–1992 рр. — аспірант, викладач, доцент, а у 1992–2002 рр. — профе4

сор та керівник проекту «Порівняльні правові культури» Будапештського

університету (E`tv`s Lor<nd University). У 1991–1994 рр. — радник

прем’єр4міністра Угорщини. Був професором юридичного факультету

(1995–2011 рр.), заступником декана (1995–2002 рр.), засновником та ди4

ректором Інституту філософії права (2006–2011 рр.) Католицького універ4

ситету Угорщини імені Петера Пажмані. Викладав, зокрема, теорію пра4

ва, філософію права ХХ століття, порівняльні правові культури, теорію

юридичного процесу, парадигми правового мислення та інші навчальні

дисципліни. Також викладав в університетах Лунду, Берліну, Брюсселю,

Мюнстера, Стокгольму, Красноярська, Трента, Тріра та ін. 

Член4кореспондент Міжнародної академії порівняльного права з

2002 р. Учений секретар (1976–2006 рр.), а з 2006 р. — голова Угорського

комітету Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії,

був секретарем Комітету філософії права Угорської асоціації юристів

(1970–1989 рр.), засновником і головою Угорської асоціації семіотики пра4

ва (1989–2000 рр.), заступником голови Угорської ліги за права людини

(1995–1999 рр.) та ін. 

Є автором 27 і упорядником 33 книг угорською, англійською, німецькою,

російською мовами, а також 420 статей, опублікованих десятьма мовами.

Науковий редактор серій книг «Філософія права» (з 1988 р.), «Право» (з

1990 р.), «Бібліотека юридичного факультету Католицького університету

імені Петера Пажмані» (з 1996 р.). Загалом у цих серіях за його редакцією

було опубліковано понад 60 видань.

Серед його найважливіших публікацій: «Кодифікація як соціо4історич4

ний феномен» (1979), «Політика і логіка в праві» (1987), «Природа юридич4

ного процесу» (1992), «Право і філософія» (1994), «Нариси філософії пра4

ва» (1994), «Правові теорії та правові культури» (1994), «Перехід до верхо4

венства права» (1998), «Лекції з парадигм правового мислення» (1998),

«Теорія права як суспільна наука» (1999), «Право як процес» (1999), «Пра4

во як логіка, система і техніка» (2000), «Філософія права на межі тися4

чоліть» (2004), «Перехід? До верховенства права? Виклики консти4

туціоналізму та перехідній юстиції в Центральній та Східній Європі»

(2007), «Правові системи і правові менталітети у перспективі європейської

уніфікації» (2009), «Теорія і філософія права. Норма, логіка, система, док4

трина і техніка у правовому процесі» (2011), «Порівняльні правові культу4

ри» (2011), «Сучасне правове філософствування» (2011) та ін. Серед книг

за його редакцією можна відзначити такі: «Західна теорія права» (1977),

«Порівняльні правові культури» (1992), «Теоретичні засади правової

політики» (1992), «Марксистська теорія права» (1993), «Примирення з ми4

нулим через верховенство права» (1994), «Європейські правові культури»

(1996), «Право і мова» (2000), «Право і філософія: антологія правової дум4
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ки ХХ століття» (2001), «Марксизм і соціалістична правова культура»

(2003) та ін.

Надзвичайно приємно, що вже понад два роки професор Чаба Варга бе4

ре активну участь в українському науковому житті, відвідував Київ,

Львів, Івано4Франківськ, де брав участь у симпозіумах і конференціях

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Української

асоціації порівняльного правознавства, Львівського державного універси4

тету внутрішніх справ, виступав з відкритими лекціями і презентував свої

книги. Він є членом редколегій журналів «Порівняльно4правові

дослідження» та «Право України», українською мовою перекладено

кілька його праць. 

Професору Варзі притаманні інтелігентність, наукова коректність та

акуратність, доброзичливість і відкритість до колег. Хочу від імені числен4

них українських друзів Чаби Варги висловити щире захоплення ним як

подвижником науки і побажати йому довгих щасливих і натхненних років!

Від імені Української асоціації порівняльного правознавства,

ККрреессіінн  ООллееккссіійй  ВВееннііааммііннооввиичч

ББллааннкк��ЖЖооввеенн  ККссааввььєє,,  
почесний професор права Паризького університету І
Пантеон�Сорбонна, дійсний член 
Міжнародної академії порівняльного права 

ППаамм’’яяттіі  ППоолляя��ААннддррее  ККррееппее  ((11992266––22001111))11

У першій промові, яку він виголосив після обрання його президентом

Міжнародної академії порівняльного права в Монреалі 24 серпня 1990 р.,

Поль4Андре Крепе згадав імена видатних юристів, які передували йому

на цій посаді: Роско Паунд, Луї Міллє, барон Фредерік, С. Хемсон, Імре

Сабо і Джон Хазард. Він підкреслив честь і радість відчувати себе в «в

такій престижній компанії». Через два десятиліття, на жаль, члени

Академії повинні додати його ім'я до списку цих «великих людей

минулого», і в той же час висловити вдячність за його блискучий внесок у

розвиток нашої організації протягом восьми років його президентства і

болючу втрату, яку вони відчувають у зв’язку з раптовою звісткою про

його смерть. 

Дитина прерії з провінції Саскачеван, народжений 1926 р., Поль4Андре

Крепе почав своє навчання в галузі філософії і права в Оттавському

1 Переклад з англійської О.В. Кресіна.
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університеті, а потім в Університеті Монреаля, Оксфордському

(1950–1952) і Паризькому університетах. У останньому в 1955 р. він отри4

мав звання доктора права на основі чудової дисертації на тему «Цивільно4

правова відповідальність лікарів та лікарень» (у французькому праві,

країнах загального права і за цивільним законодавством провінції Квебек).

Цим було закладено основи для його покликання як компаративіста –

діяльності, яка для нього, як для багатьох його канадських колег,

залишається провідною протягом усієї їхньої університетської кар’єри.

Він став асистентом Монреальського університету в 1955 р., а у 1959 р.

перейшов до Університету Макгілл, де у 1976 р. став завідувачем кафедри

романо4германського права – титул, який він зберіг навіть ставши

почесним професором у 1994 р. Він був глибоко відданий викладанню,

якому він приніс дари ентузіазму, ораторської й педагогічної

майстерності. 

Він, однак, віддав більшість зусиль науці, ставши плідним автором у

своїх улюблених галузях: медичному, зобов'язальному, міжнародному

торговому, міжнародному приватному праві, юридичній лінгвістиці й,

звичайно, порівняльному праві — останнє з спеціальною метою зміцнення

взаєморозуміння між юристами країн загального та романо4германського

права. У його баченні, Канада має унікальні можливості для наведення

мостів між двома світами. 

Працюючи в цьому ключі, він невдовзі став одним із стовпів сучасної

канадської правової думки. З 1975 по 1984 рр. він керував Інститутом

порівняльного права Університету МакГілл, створивши в 1975 р. також

Квебекський центр дослідження приватного і порівняльного права при

Університеті Макгілл, де розпочав ряд досліджень і публікацій з метою

відновити престиж романо4германської традиції в Канаді і сприяти її

поширенню по всій країні. Він називав це «відродженням канадського

цивільного права», одним з головних архітекторів якого сам і був. 

Він також почав тісно співпрацювати з легіслатурою Квебеку, коли

уряд провінції в 1965 р. призначив його головою Комісії з реформування

цивільного кодексу. Він часто говорив про пристрасть, з якою підходив до

цієї монументальної справи, оскільки, як і його попередники 1804 р.,

плекав мрії надати майбутньому кодексу квазіуніверсального виміру. Він

підготував його відповідно до своїх принципів і тим не менш зміг зробити

його «колективним баченням інституційних основ приватного права».

Протягом більше тринадцяти років він присвятив себе цьому завданню з

великим запалом, надихаючи команду з понад 150 юристів і контролюючи

дослідження, які в кінцевому підсумку розширили проект шляхом

дебатів, дискусій, доповідей і проектів, аж до 1978 р., коли його було

представлено до Національних Зборів як «Проект цивільного кодексу», з

пояснювальними коментарями. Це документ, який ліг в основу урядового

проекту і, в кінцевому рахунку, став новим Цивільним кодексом Квебеку,
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прийнятим у 1991 р. й чинним з 1 січня 1994 р., і який широко визнається

нині одним з великих кодексів сучасності, а також є моделлю для багатьох

інших країн. Це був, без сумніву, один з великих моментів продуктивного

професійного життя цього вченого. 

Але це було лише одне із завдань, покладених на нього. Ще 1971 р.

разом зі своїм колегою Франком Р. Скоттом він підготував «Доповідь щодо

проекту закону про права і свободи людини», яка стала головним

джерелом натхнення для легіслатури Квебеку при розробці у 1975 р.

«Хартії прав і свобод людини». Весь цей час він продовжував розвивати

свої контакти з іншими країнами, приймаючи безліч запрошень та беручи

участь у незліченних наукових конференціях, допоки не став, за виразом

Даніеля Ютраса, «уособленням цивільного права Квебеку на міжнародній

арені». Він був запрошеним професором у таких іменитих університетах

Європи як у Страсбурзі, Пуатьє, Відні та Единбурзі, й в Америці —

Тьюленському і Університеті штату Луїзіана, і в той же час став членом

канадської делегації на Гаазькій конференції з міжнародного приватного

права у 1968 і 1976 рр., а також членом Постійного арбітражного суду в

Гаазі. З 1986 р. він став брати участь у роботі Міжнародного інституту

уніфікації приватного права в Римі, де відіграв важливу роль у розробці

Принципів міжнародних комерційних договорів, опублікованих уперше в

1994 р. й переглянутих у 2004 р. Така діяльність, разом з престижем, який

пов'язаний з нею, та з авторитетом, який він мав у науковому світі,

принесла йому багато почестей як у його країні, так і за кордоном. Все це є

лише вершиною серед численних функцій, які він виконував (наприклад,

як віце4президент Канадської фундації прав людини з 1974 по 1980 рр.),

звань та відзнак, якими він був нагороджений (зокрема, почесний доктор).

Не слід випускати з уваги, враховуючи, як цінував це він сам, збірник на

його пошану, виданий його колегами з Університету Макгілл у 1997 р. щоб

висловити свою любов і повагу. 

Знаком довіри з боку компаративістів усього світу стало його обрання в

1990 р. на пост президента Міжнародної академії порівняльного права –

позицію, на якій він міг повністю розкрити свій талант і відданість

юридичній спільноті. Всі ми знаємо, з якою увагою він вів справи в

Секретаріаті, й я можу особисто засвідчити невтомну і часто мужню

манеру, в якій він здійснював це. Які вражаючі результати його

президентства! Він взявся за так необхідну модернізацію Академії, в тому

числі реорганізацію свого Секретаріату, і в той же час зміцнив її фінансове

становище. Він почав реформу статуту Академії (що привело через кілька

років до подвоєння кількості членів, більш глибокого залучення членів до

справ Академії, прийняття внутрішніх регуляторних актів, більш

відповідних сучасним умовам). Він залучив Виконавчий комітет до

організації належних виборів, а також зміцнення зв'язків з національними
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комітетами. Він був ініціатором публікації щорічного довідника Академії,

який став цінним інструментом комунікації. 

Він надав важливий імпульс міжнародним конгресам Академії,

заохочуючи публікацію доповідей, представлених на них, причому не

тільки на національному рівні, але і у вигляді тематичних томів, здатних

досягти більш широкої аудиторії. Зрештою, завдяки фінансовій

підтримці, яку йому вдалося зібрати, він організував присудження

«Канадського призу»  для відзначення кращих праць з порівняльного

правознавства і відображення таким чином внеску Академії до розвитку

цієї дисципліни. Вся ця робота, що здійснювалася плавно завдяки його

легендарній привітності й дипломатичним здібностям, завершилася

справжнім оновленням Академії, допомагаючи їй стати тим, чим вона є

нині. У 1998 р. після закінчення двох термінів на посту президента і не

зважаючи на заклики залишитися, він вважав за краще, щоби було обрано

наступника, яким став Константінос Керамеус. Поля4Андре Крепе було

одноголосно обрано почесним президентом трансформованої й

омолодженої Академії. 

Виняткові особистості гідні вшанування. Наділений Богом відкритою і

щедрою душею в поєднанні з винятковою тактовністю, Поль був людиною

гуманності й культури. Зі свого боку, я ніколи не забуду емоцій, які

переповняли його серпневим вечором 1994 р. на відкритті чудового

конгресу Академії в Афінах. Як президент Академії, він виступив на

відкритті сесії, яка проходила на відкритому повітрі на пагорбі Пникс, з

якого можна було дивитися на захід сонця в Акрополі, насолоджуючись

одним з найкрасивіших видів у світі. Так глибоко зворушений він був цією

чарівною панорамою, а ніхто не посмів відволікти його від мрій. 

Людина миру і гармонії, він прагнув усе своє життя об'єднувати і

згуртувати, а не виступати проти чи розділяти. Але він також був

людиною дії — ясно мислячим і цілеспрямованим — і до самих останніх

днів невтомно працював. Він мав дуже важливу якість — скромність, що

супроводжувалася переконаністю й почуттям гумору. Його прямота і

моральний авторитет зробили його прикладом для всіх, хто мав щастя

спілкуватися з ним. Завжди уважний до інших, завжди готовий прийти їм

на допомогу, в теплій та доброзичливій манері, він був, перш за все,

незрівнянним другом, який прищеплював великі ідеали. Його колега

Даніель Ютрас, декан юридичного факультету Університету Макгілл,

справедливо побачив у ньому «одного з найбільших гуманістів Канади» і,

можна додати, нашого часу. 

Вся Академія салютує пам’яті Поля4Андре Крепе. Вона передає його

сім'ї, зокрема, його дружині, дітям та онукам, які так багато означали для

нього і яким він був так глибоко відданий — свій глибокий сум. 
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ІІІІІІ  ММііжжннааррооддннаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя  

««ККооммппааррааттииввііссттссььккіі  ччииттаанннняя»»

Порівняльне правознавство є юридичною наукою, яка має надзвичай4

ний науковий, освітній та ціннісний потенціал. Вона дає цілісне бачення

розвитку права на міжнародному, регіональному та національному

рівнях, місця правової системи держави на правовій карті світу, є

невід’ємним елементом юридичної освіти, сприяє формуванню відкритого

і гуманістичного світогляду правника. Як зазначав великий французький

вчений4компаративіст Рене Давид, «справжнє розуміння між народами

буде досягнуто лише коли вони пізнають один одного краще; а знання їх

інституцій, їх концепцій права та справедливості й способу застосування

цих концепцій є необхідним чинником для взаємного розуміння». 

Вже шостий раз зібрали разом учених, викладачів, практикуючих

юристів щорічні наукові заходи, присвячені порівняльному правознавст4

ву. З 2006 р. їх організатором був і є Інститут держави і права ім. В.М. Ко4

рецького НАН України та міжнародний науковий журнал «Порівняльно4

правові дослідження» — спільно з Таврійським національним університе4

том ім. В.І. Вернадського, а згодом — з Київським національним універси4

тетом імені Тараса Шевченка, Організацією з безпеки і співробітництва в

Європі, Українською асоціацією порівняльного правознавства, Амери4

канською асоціацією юристів, Прикарпатським юридичним інститутом

Львівського державного університету внутрішніх справ, за участі

Київського університету права НАН України, Кримського наукового цен4

ту Міністерства освіти і науки України та НАН України, інших установ,

організацій, підприємств — українських, зарубіжних, міжнародних. 

Кожного року програма таких заходів різна й відповідно різним є ор4

ганізаційні форми їх проведення. З 2006 року це міжнародні наукові

семінари «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи роз4

витку», у рамках яких проводяться круглі столи з найбільш актуальних

проблем порівняльного правознавства та презентації наукової й методич4

ної літератури. З 2007 року до них приєдналася нова форма — міжнародні

наукові сесії «Академія порівняльного правознавства», що складалися з

відкритих лекцій провідних українських та зарубіжних компаративістів.

Кількість учасників таких зустрічей принципово збільшилася, а коло їх

інтересів настільки розширилося, що з 2009 року до традиційного форма4

ту було приєднано ще одну форму роботи — міжнародну наукову конфе4

ренцію «Компаративістські читання», в рамках якої на секційних засідан4

нях розглядаються насамперед проблеми галузевих порівняльно4право4

вих досліджень. Комплексною формою і відображенням масштабу наших

заходів стали Міжнародні наукові симпозіуми «Дні порівняльного право4

знавства» у 2009 та 2010 роках. З іншого боку, щорічна наукова ко4

мунікація і залучення широкого кола компаративістів з різних країн світу
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дали змогу організовувати й спеціалізовані заходи в рамках однієї з апро4

бованих за ці роки форм. Тому в 2010 р. було організовано міжнародну на4

укову конференцію «Сучасні тенденції та перспективи розвитку євро4

пейського права: досвід для України» та міжнародний круглий стіл

«Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у постра4

дянських країнах». 

Іншим центром організації компаративістських форумів з 2009 р. став

Львівський державний університет внутрішніх справ, який організує

щорічний круглий стіл «Порівняльне правознавство: філософські, істори4

ко4теоретичні та галузеві аспекти». У 2010 році його було проведено

спільно з Українською асоціацією порівняльного правознавства. 

У 2011 році вирішено об’єднати організаційно4науковий досвід киян і

львів’ян і провести на базі Львівського державного університету

внутрішніх справ ІІІ міжнародну наукову конференцію «Компара4

тивістські читання». Організаторами конференції є Інститут держави і

права ім. В.М. Корецького НАН України, Львівський державний універси4

тет внутрішніх справ, Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, Українська асоціація порівняльного правознавства. Інфор4

маційними спонсорами виступають наукові журнали «Порівняльно4пра4

вові дослідження», «Право України», «Евразийский юридический

журнал», «Правоведение», «Юридичний журнал», «Журнал зарубежного

законодательства и сравнительного правоведения». Конференція відбува4

лася у архітектурній перлині Львова — «Будинку вчених».

У рамках конференції проведено чотири майстер4класи відомих уче4

них. Зокрема, це Уїльям Елліотт Батлер з США («Порівняльне міжнарод4

не право: особистий погляд»), Талія Ейнгорн з Ізраїлю («Методика вико4

ристання зарубіжного права судами та у нормотворчому процесі»),

Віталія Оксамитного з Росії («Правова система Росії в рамках сучасної

правової цивілізації») та Дмитра Лук’янова з Харкова («Особливості сис4

теми канонічного права». Також у пленарному режимі проведено круглий

стіл «Проблеми філософії та теорії порівняльного правознавства» та де4

сять презентацій українських та зарубіжних видань і проектів. Зокрема,

було представлено відновлений Центр порівняльного правознавства

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, презентова4

но російсько4 та англомовний варіанти наукового журналу «Право Ук4

раїни», спільний науково4видавничий англо4українсько4російський про4

ект «Foundations of comparative law: methods and typologies», спеціальний

випуск журналу «The Journal of comparative law» (Лондон) та щорічний

збірник «Компаративистика42010» (Пенза), підготовані за участі Ук4

раїнської асоціації порівняльного правознавства, багатотомну антологію

«Пам’ятки правничої думки Київського університету» та інші видання. 

Концепція «Компаративістських читань» передбачала перенесення ос4

новної уваги на секційну роботу. Зокрема, було проведено секційні
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засідання «Проблеми взаємодії правових систем сучасності у фокусі

порівняльного правознавства», «Порівняльне конституційне, адміністра4

тивне і фінансове право», «Порівняльне цивільне і кримінальне право»,

«Проблеми застосування порівняльно4правової методології у теорії та

історії держави і права». Вперше було проведено секційні майстер4класи

та секційні презентації наукової літератури. Зокрема, з майстер4класами

на секційних засіданнях виступили Владислав Толстих з Новосибірська

(«Прецедентне значення рішень міжнародних судів»), Михайло Савчин з

Рівного («Основні критерії класифікації сучасного конституціоналізму»),

Сергій Денисов з Єкатеринбургу («Вивчення державного права не4

західних цивілізацій»), Марина та Андрій Лушнікови з Ярославля

(«Функції й методологія порівняльного трудового права і права соціально4

го забезпечення»), Павло Фріс з Івано4Франківська («Поняття криміналь4

ного права в українській та польській кримінально4правовій теорії»). 

В рамках культурної програми для учасників було проведено екскурсії

по Львову, а також до Олеського і Підгорецького замків.

У конференції взяли участь 192 учені (безпосередньо — понад 110) з 11

країн, 39 міст: України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Луганськ, Запоріжжя,

Донецьк, Сімферополь, Херсон, Луцьк, Хмельницький, Суми, Рівне, Тер4

нопіль, Ірпінь), Росії (Москва, Санкт4Петербург, Волгоград, Брянськ,

Якутськ, Самара, Пенза, Казань, Єкатеринбург, Новосибірськ, Ярославль,

Іркутськ, Орел), Туреччини, Ізраїлю, Молдови, Угорщини, Білорусі,

США, Еквадору, Польщі, Німеччини. Серед них: 4 академіки і члени4коре4

спонденти національних академій наук, 26 докторів наук, 97 кандидатів

наук, 68 учасників без наукового ступеню.

До початку конференції було видано два збірники — «Проблеми

порівняльного правознавства» та «Проблеми теорії та історії держави і

права». Загалом у двох книгах опубліковано 132 матеріали українською,

російською та англійською мовами. Серед їх авторів — 18 докторів наук, 70

кандидатів наук, 46 викладачів, аспірантів, державних службовців,

суддів, співробітників юридичних компаній, які ще не мають наукового

ступеня. Вони представляють Україну (Київ, Львів, Харків, Одесу, Луцьк,

Рівне, Херсон, Сімферополь, Донецьк, Хмельницький, Суми, Ірпінь),

Російську Федерацію (Москву, Санкт4Петербург, Єкатеринбург, Казань,

Пензу, Іркутськ, Ярославль, Орел, Самару, Волгоград, Брянськ, Твер),

Білорусь (Мінськ), Еквадор (Квіто), Ізраїль (Тель4Авів), Молдову (Ки4

шинів), Польщу (Варшаву), США (Нью4Йорк), Угорщину (Будапешт). Та4

кож за результатами конференції планується видання щорічника науко4

вих праць «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи роз4

витку». 

Усі безпосередні учасники конференції одержали сертифікати, які

засвідчують не лише апробацію результатів їх наукових досліджень, але
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й підвищення їх кваліфікації (заслуховування і обговорення майстер4

класів, участь у наукових дискусіях, презентаціях). 

Кресін Олексій Веніамінович,
кандидат юридичних наук, доцент, 

член�кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, 

завідувач Центру порівняльного правознавства 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

вчений секретар Української асоціації 

порівняльного правознавства

Ситар Ігор Михайлович,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії 

та історії держави і права 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

VVII  ммііжжннааррооддннаа  шшккооллаа��ппррааккттииккуумм  ммооллооддиихх  

ввччеенниихх��ююррииссттіівв  ««ДДеерржжаавваа  уу  ссввііттіі,,  щщоо  ззммііннююєєттььссяя»»  

ОО..  ССввяяттооццььккиийй  
академік НАПрН України 

ОО..  ККрреессіінн  
член�кореспондент Міжнародної академії 
порівняльного права

26–28 травня 2011 р. у Підмосков’ї вже вшосте пройшла традиційна

щорічна Міжнародна школа4практикум молодих вчених4юристів, ор4

ганізована Інститутом законодавства і порівняльного правознавства при

Уряді Російської Федерації за підтримки Адміністрації Президента РФ,

під назвою «Держава у світі, що змінюється». 

Тематика попередніх п’яти Шкіл була присвячена праву і передбачала

дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем правотвор4

чості та правозастосування. Цього року увагу учасників було звернуто до

питань, пов’язаних з державою. 

У заході взяли участь делегації з Китаю, Казахстану, України, Біло4

русі, представники 28 держав, зокрема США, Великої Британії, Франції,

Латвії, Естонії тощо, з більш ніж половини суб’єктів Російської Федерації.

Загальна чисельність учасників форуму становила понад 400 осіб, що

представляли близько 200 наукових і навчальних центрів, органів дер4

жавної влади, бізнес4структур. 
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Українська делегація на Школі молодих вчених стала однією з

найбільш представницьких: директор Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. Шемшученко,

віце4президент — керівник Київського регіонального центру Національ4

ної академії правових наук України, академік НАПрН України В. Тихий,

головний редактор загальнонаціонального юридичного журналу «Право

України» академік НАПрН України О. Святоцький, керівник Центру

порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корець4

кого НАН України, член4кореспондент Міжнародної академії порівняль4

ного права О. Кресін. Серед учасників Школи були також професор Х. Бе4

хруз (Національний університет «Одеська юридична академія»), доценти

О. Гріненко (Інститут міжнародних відносин Київського національного

університету імені Тараса Шевченка), О. Мірошниченко (Київський

міжнародний університет), Є. Мальцева (Таврійський національний

університет ім. В. І. Вернадського). 

Відкрили захід керівник Адміністрації Президента РФ С. Наришкін і

директор Інституту законодавства і порівняльного правознавства при

Уряді Російської Федерації член4кореспондент Російської академії наук

Т. Хабрієва. З вітальними зверненнями виступили представники феде4

ральних органів державної влади: заступник Голови Державної Думи Фе4

деральних Зборів РФ Н. Герасимова, перший заступник Голови Верховно4

го Суду РФ П. Сєрков, статс4секретар — заступник Міністра юстиції РФ

Д. Костенніков, директор правового департаменту Міністерства закордон4

них справ РФ К. Геворгян, директор правового департаменту Міністерст4

ва економічного розвитку РФ П. Волков, член Центральної виборчої

комісії РФ Б. Ебзєєв, а також академік НАН України Ю. Шемшученко, ди4

ректор Інституту законодавства Республіки Казахстан Ж. Бусурманов. 

Під час роботи VI Міжнародної школи молодих вчених4юристів роз4

глядалися класичні та сучасні наукові теорії про державу, аналізувалися

основні правові проблеми, пов’язані з функціонуванням державних інсти4

тутів, складалися прогнози загальної динаміки розвитку держави,

здійснювалася оцінка ролі держави в сучасному світі. 

На пленарному засіданні були представлені доповіді російських і за4

рубіжних вчених: першого заступника директора Інституту законодавст4

ва і порівняльного правознавства при Уряді РФ Ю. Тихомирова «Держа4

ва: наступність і новизна» та професора Університету Париж 1 Пантеон4

Сорбонна Ж. Марку «Держава сьогодні: її завдання та устрій». Ю. Тихо4

миров відзначив недостатній інтерес сучасних російських юристів до фе4

номену держави. Він звернув увагу на невиправданість зведення функцій

держави до «сервісного або арбітражного обслуговування», і навпаки, на

те, що саме держава є головним суб’єктом, здатним «виконувати соціаль4

но значущі функції для забезпечення публічних інтересів». Ю. Тихомиров

не погодився з прогнозами багатьох вчених щодо закінчення ери
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національних держав і національних правових систем, відзначивши по4

требу суспільства у збереженні сучасного типу державності та не4

здатність міжнародних об’єднань і міжнародного права самостійно і по4

вною мірою регулювати суспільні відносини. 

Крім пленарних засідань форматом школи було передбачено проведен4

ня таких форм секційної роботи як круглі столи, публічні дискусії,

тренінги. На секційних засіданнях розглядалися особливості діяльності

держави в соціальній, економічній, екологічній сферах, досліджувалися

питання, пов’язані з правоохоронною діяльністю держави, оцінювалася

роль останньої у світовому співтоваристві. На круглих столах «Легенди

російської юриспруденції» з молодими фахівцями поділилися своїми

знаннями та професійним досвідом провідні російські вчені4правознавці,

засновники сучасних правових концепцій і теорій, розробники основопо4

ложних нормативних правових актів (І. Бачило, І. Ісаєв, О. Садиков). Крім

того, цього року продовжено проведення тренінгів, спрямованих на розви4

ток практичних навичок у сфері протидії корупції; під головуванням ди4

ректора Інституту законодавства і порівняльного правознавства

Т. Хабрієвої й начальника Управління Президента РФ з питань держав4

ної служби і кадрів С. Дубіка було проведено секційне засідання, присвя4

чене правовим проблемам протидії корупції «Корупція: виклики часу». 

Проведення Міжнародної школи молодих вчених4юристів сприяє роз4

витку міжнародного наукового співробітництва та спільних досліджень

молодих талановитих російських та зарубіжних юристів. Новелою програ4

ми VI Школи стала презентація результатів трьох спільних науково4

дослідних проектів. Так, у рамках круглого столу «Як забезпечити ефек4

тивність державного управління?» були представлені підсумки наукового

проекту фахівців з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Російсько4китайський форум був присвячений питанням вдосконалення

державного механізму. Результати наукового дослідження, проведеного

спільно з вченими з Республіки Казахстан, представлені на круглому

столі «Міжнародні правові акти: критерії аналізу та оцінки». Ще однією

новелою став ярмарок ідей «Держава майбутнього», на якому молоді

вчені4юристи виклали свої ідеї та прогнозні оцінки щодо подальшого роз4

витку держави та її окремих інститутів. 

З презентаціями нових наукових видань виступили заступник дирек4

тора Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді

РФ В. Лафітський, академік НАПрН України О. Святоцький, член4корес4

пондент МАПП О. Кресін. Були представлені такі видання, як «Концепції

розвитку російського законодавства», тритомник «Конституції держав

Азії», збірники наукових праць за результатами V Школи молодих вче4

них «Спадщина юридичної науки і сучасність» та «Економічна ефек4

тивність права», російськомовна версія юридичного журналу «Право Ук4

раїни» , збірники наукових праць «Порівняльне правознавство: сучасний
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стан та перспективи розвитку», «Європейське право і порівняльне право4

знавство», міжнародний науковий журнал «Порівняльно4правові

дослідження». Українська делегація провела також стендову презентацію

журналу «Право України», видань Інституту держави і права ім. В. М. Ко4

рецького НАН України та Української асоціації порівняльного правознав4

ства. Уже традиційно українська юридична література була передана до

бібліотеки Інституту законодавства і порівняльного правознавства. 

У рамках VI Міжнародної школи молодих учених4юристів «Держава у

світі, що змінюється» українська делегація провела переговори про

співпрацю з директором Інституту законодавства і порівняльного право4

знавства академіком Т. Хабрієвою. Був намічений ряд проектів наукового,

науково4організаційного, освітнього, видавничого характеру, українськи4

ми сторонами яких стануть Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

НАН України, Національна академія правових наук, загальнонаціональ4

ний юридичний журнал «Право України». 

Завершилася робота Школи урочистим врученням сертифікатів її

учасникам. 

Нам приємно відзначити злагоджену роботу Оргкомітету Школи і по4

дякувати за організацію участі української делегації у цьому форумі на4

шим шановним колегам — академікам Т. Хабрієвій та Ю. Тихомирову,

професорам В. Лафітському та Ю. Бойко, старшому науковому

співробітнику Центру публічно4правових досліджень І. Плюгіній. 

Щорічні школи молодих вчених, проведені Інститутом законодавства

та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації, стали

знаковими явищами, одними з основних наукових подій останніх років у

Росії та країнах СНД. На відміну від більшості академічних конференцій

ці школи демонструють синтез теоретичних і практичних підходів до

вирішення актуальних проблем розвитку правових систем; вони є

оригінальним, живим засобом передання досвіду від легенд юридичної на4

уки молодому поколінню. У багатьох учасників ці форуми асоціюються з

лабораторією думки, де кожен стає учасником інтелектуальних дослідів,

де зливаються або стикаються ідеї, щоб сформулювати нові шляхи або

рішення. Це справді дні творчості, мозкового штурму, надзвичайно про4

дуктивного і приємного спілкування — фестиваль інтелекту, на який че4

каєш цілий рік. 
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ММеежжддууннааррооддннааяя  ззааооччннааяя  ууччееббнноо��ммееттооддииччеессккааяя  

ии  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ККооммппааррааттииввииссттииккаа��22001111»»

Научно4образовательный центр сравнительной правовой политики

Пензенского государственного университета

Пензенское региональное отделение

Российской ассоциации политической науки

Украинская ассоциация сравнительного правоведения

Саратовский филиал Института государства и права РАН

Саратовская государственная юридическая академия

приглашают принять участие 

в международной заочной учебно4методической и научной конференции

«КОМПАРАТИВИСТИКА72011».
Оргкомитет конференции: д.ю.н, д.и.н, проф. А.Ю. Саломатин (Пенза);

академик НАН Украины, академик РАН, член4корреспондент МАСП

Ю.С. Шемшученко (Киев); д.ю.н, проф А.В. Малько (Саратов); д.ю.н, д.ф.н

О.Ю. Рыбаков (Саратов); к.ю.н., член4корреспондент МАСП А.В. Кресин
(Киев).

К публикации приглашаются авторы с материалами, посвященными

общим и отраслевым проблемам юридической компаративистики и ее

преподаванию (объем не более 6–8 стр. через 1 комп. интервал, шрифт 14

Times New Roman, сноски постраничные). Срок предоставления мате4

риалов до 20 ноября 2011 г. Материалы будут опубликованы с выходными

данными 2012 г. через 3–4 месяца.

Материалы можно отправлять по почте или по электронной почте.

Адрес: Российская Федерация, 440026, Пенза, ул. Красная 40, Пензенский

государственный университет. Е4mail: valeriya_zinovev@mail.ru 
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ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 

(2006–2011 рр.)

І. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 
«ПОРІВНЯЛЬНО7ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Опубліковано випуски: 1/2005, 1/2006, 2/2006, 1–2/2007, 1/2008, 2/2008, 1/2009,
2/2009, 1/2010, 2/2010, 1/2011, 2/2011.

ІІ. СЕРІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»
У серії опубліковано:

Вип. 1. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Систематичний
бібліографічний покажчик / О.В. Кресін (кер. авт. кол.), І.О. Кресіна, О.В. Батанов,
О.Л. Бігич, І.М. Проценко, К.О. Савчук, О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Ю.О.
Волошин, Н.М. Слободян, І.Ю. Вільчинська, О.М. Волощенко, Є.В. Перегуда, Д.С.
Дорош; За ред. О.В. Кресіна, І.О. Кресіної; відп. ред. В.Н. Денисов. — К.: Інститут
держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2002. — 312 с.

Вип. 2. Кресін О.В. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спе7
ціалізовані центри дослідження та викладання / За ред. В.Н. Денисова. — К.: Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. — 192 с.

* Вип. 3. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми
методології: Монографія / Кресін О.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О.,
Бігун В.С., Лисенко О.М., Савчук С.В., Батанов О.В., Слободян Н.М; За ред.
Ю.С. Шемшученка. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2006. — 256 с.

Вип. 4. Видатні компаративісти: Творчий шлях, ідеї, праці / Кресін О.В. (кер. авт.
кол), Денисов В.Н., Дамірлі М.А., Савчук К.О., Ткаченко О.В., Черниченко К.О.,
Мельничук О.І. — Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2007. — 144 с.

Вип. 5. Порівняльне правознавство: Антологія української компаративістики
XIX–XX століть / За ред. О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін (кер. кол.), К.О. Черниченко,
О.В. Ткаченко. — Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2008. — 414 с.

III. СЕРІЯ НАУКОВО7МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ
«АКАДЕМІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»

У серії опубліковано відкриті лекції:
Марченко М.Н. Конвергенция романо$германского и англо$саксонского права (2007)

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество (2007)
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Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу (2007)

Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий «право» и «закон» в контексте

исторического и юридико$лингвистического анализа (2007)

Скакун О.Ф. Принцип единства логичекского и исторического методов в сравнительном

правоведении (2007)

Бехруз Х.Н. Методологические основы сравнительного правоведения (2007)

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації європейських систем

приватного права (2007)

Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение и интегрирующая роль международного

права (2007)

Саидов А.Х. Религия и международное право (2008)

Оксамытный В.В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации (2008)

Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного

правоведения и юридической глобалистики (2008)

Скакун О.Ф. Правова система — держави, суспільства, регіону, світу? (щодо базових

категорій порівняльного правознавства) (2008)

Бехруз Х.Н. Актуализация сравнительно$правовых исследований в эпоху глобализации

(2008)
Тихомиров Ю.А. Право: современные границы регулирования (2009)

Ромашов Р.А. Типология государства в контексте сравнительного правоведения (2009)

Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона и ее место в юридической

компаративистике (2009)

Тихомиров А.Д. Философские проблемы правовой компаративистики (2009)

Маттей У. Порівняльне право і критичні правові дослідження (2009)

Батлер У.Е. Місце пострадянських правових систем на правовій карті світу (2009)

Саломатин А.Ю. Объединяющий потенциал сравнительного правоведения как науки и

учебной дисциплины (2010)

Скакун О.Ф. «Загальне порівняльне правознавство» як навчальна дисципліна: досвід і

перспективи в Україні (2010)

Саидов А.Х. Сравнительное гражданское право как учебная дисциплина (2010)

Батлер У.Е. Періодизація і міжнародне право: деякі порівняльні міркування (2010)

ІV. ПОЗАСЕРІЙНІ ВИДАННЯ:
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наукових

праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін, О.М. Редькіна, за
участі К.О. Черниченка. — К.: Логос, 2006. — 432 с.

Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю.С. Шемшученка. — К:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, «Юридична думка»,
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