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ППаауулльь  ЙЙооггаанннн  ААннззееллььмм  ффоонн  ФФееййєєррббаахх

ІІддееяя  ттаа  ннееооббххііддннііссттьь  ууннііввееррссааллььннооїї  ююррииддииччннооїї  

ннааууккии..  ППррииррооддннее  ппррааввоо,,  ффііллооссооффііяя  ппрраавваа,,  

ззааггааллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо11,,  22

Згідно із пануючою нині в науці думкою та сучасним станом наук весь

обсяг знань про право розподілений між трьома основними науковими на4

прямами: вченням про природне право або правознавством чистого розу�

му, вченням про правову мудрість (правову політику), яку частіше нази4

вають філософією права, й, зрештою, позитивним правознавством. 

Відповідно до загальноприйнятих уявлень природне право — це систе4

ма тих прав людини, які постали на основі законів, що витворив чистий ро4

зум3, тобто тих прав, які належать людині як істоті, наділеній розумом, і

які визначаються як такі лише на основі доводів чистого розуму. 

1 von Feuerbach A. Idee und Notwendigkeit einer Universal�jurisprudenz // Biographisher Nachlass. — Leipzig: J.J.
Weber, 1853. — S. 378–401. Переклад статті здійснено кандидатом філологічних наук, докторантом
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оленою Анатоліївною
Шаблій за наукової редакції та з примітками кандидата юридичних наук, доцента, члена�кореспондента
Міжнародної академії порівняльного права Олексія Веніаміновича Кресіна.
2 «Навіщо анатомам їхня порівняльна анатомія? І для чого правознавцям потрібне порівняльне право�
знавство? ... Те, чим для літописця певної держави є універсальна історія народів, тим для правознав�
ця повинні бути опис та історія усіх систем законодавства... Монтеск’є був першим, для кого таке за�
вдання стало справою життя, і хто зважився на його вирішення, але після нього за таке досі ніхто не
брався», — так 1810 р. у передмові до «Юридичних студій» Унтергольцнера зазначив автор цієї праці.
У перевиданому варіанті моєї передмови до «Записок про різне» (Kleine Schriften vermischten Inhalts,
1833) щодо вищенаведеної цитати зазначено (с. 164): «Задля здійснення цієї ідеї автор уже виконав
низку підготовчих робіт, зібрав важливі матеріали й частину з них повністю опрацював. Однак чис�
ленні несприятливі обставини змусили його назавжди відмовитися від написання цієї праці». З цієї
незакінченої роботи, що повинна і могла би стати головною працею автора (якби її виконання зале�
жало тільки від власних здібностей та знань), ми намагаємося взяти саму ідею. Ми лише спробуємо
накреслити способи втілення такого задуму, однак на прохання нашого видавця і піклуючись про до�
лю наступного видання, решта напрацювань щодо неї перенесемо на пізніші, сприятливіші часи. Ав�
тор посилається на перше видання цієї праці, у якому вона виконувала роль передмови до збірника праць
Карла Августа Домініка Унтерголцнера (Feuerbach, Paul Johann Anselm. Vorrede. Blick auf die teutsche
Rechtswissenschaft // Unterholzner, Carl August Dominik. Juristische Abhandlungen. — Mhnchen, 1810), а та�
кож на друге видання (von Feuerbach A. Blick auf die deutsche Rechtswissenschaft // Kleine Schriften vermis�
chten Inhalts. — Nurnberg: Berlag von Theodor Otto, 1833). — Прим. наук. редактора.
3 Термін І.Канта нім. Vernunft, яким оперує автор, перекладаємо українською як чистий (теоретичний)
розум (у перекладах І.Канта російською мовою — разум) на відміну від розсудку (практичного розуму,
здорового глузду). — Примітка перекладача.
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Вчення про правову мудрість (яку переважно розглядають лише як

частину так званої загальної філософії, або лише як частину теорії дер4

жави) повинне формувати перехід від природного права до позитивного

правознавства, маючи за мету обґрунтовувати умови та засоби втілення

таких правових рішень (виведених на основі практичного досвіду), яких

вимагає чистий розум. Часто це вчення прирівнюють до науки про дух за�

кону, шукаючи його основу в безсмертній праці Монтеск’є. 

Предметом позитивного правознавства є чинні права, що постали, як

дехто стверджує, через свавілля або (щоб уникнути цього неприйнятного

у правовому контексті слова) — завдяки зовнішнім законам. Однак ця га4

лузь, принаймні на сучасному етапі розвитку науки, стосується не всієї

спільноти держав та народів (на що вказує сама назва), а лише якоїсь пев4

ної держави — переважно тієї, у якій мешкає сам автор, котрий говорить

від імені позитивного правознавства. Однак у чистому розумінні позитив4

ним правознавством можна назвати ту систему знань, що, охоплюючи всі

народи, є загальною позитивною юридичною наукою (універсальною

юридичною наукою). І якщо вона завдяки порівняльному аналізу різно4

манітних прав та правових систем спромогнеться піднятися до рівня на4

уки, то називатиметься порівняльним правознавством. Щоправда, така

наука не лише не існує, але для неї навіть ще немає належного підгрунт4

тя. Та й власне сама назва [цієї науки] та прагнення її створити постали

зовсім нещодавно. Досі було стільки так званих правознавств, скільки є

держав і народів — німецьке, французьке, англійське, датське правознав4

ство тощо. Вони хоч і стоять поруч, але кожне існує окремо і зосереджене

на самому собі, не маючи жодних зв’язків або точок дотику, навіть не

намагаючись поглянути одне на інше. Вони перетинаються лише тоді, ко4

ли через якісь практичні проблеми випадково зіштовхуються, або коли

одне з них завдяки певному практичному інтересу потрапляє в поле зору

іншого. 

Такий стан речей вказує на величезну прогалину в конструкції нашої

науки, що (як буде показано нижче) є наслідком браку однієї важливої за4

сади в усій системі. Дивовижно — наскільки ж великою є відстань між іде4

альним правом чистого розуму, якому вчить природне право, а правова

політика намагається втілити, і доволі обмеженими особливостями певно4

го національного права! І чи не саме чинне право як творіння людської

спільноти, незалежно від того, де і як воно діє, є достойним предметом на4

укових досліджень? Чи ж не чинне право народів, більшою мірою, ніж все

інше, виражає стан їхньої психічної, моральної і чуттєвої конституції, а

також занепад, прогрес або відставання їхньої культури? Наука, що

досліджує чинне право народів, є важливою частиною науки про людину,

а з історичної точки зору — частиною знань про історію людства. Так са4

мо як кожен окремий народ існує не сам по собі, але лише в рамках або в

зв’язку з природно посталою системою народів і для людства є чимось
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значимим лише як частина цього цілого, так і правова система кожного

конкретного народу є лише гілкою, а то й просто гілочкою одного гігантсь4

кого, величного і чудесного дерева, коріння якого сягає глибин людства, а

крона з її численними гілками та гілочками оповиває всю Землю. Ви ж

відрубуєте одну гілочку, досліджуєте її і розкладаєте на частини, опи4

суєте кожен вузлик, кожен вигин, розщеплюєте її на тонесенькі волокна.

Чи ж можна пізнати дерево за однією його гілочкою? Та й що ви

довідаєтеся про гілочку, не відаючи про стовбур, з якого вона виросла?

Навіть найточніший опис дуба, тополі або пальми ще не є наукою про рос4

лини. Вигляд певної рослини лише тоді стає частиною відповідної науки,

коли визначено її видові та родові ознаки, а знання про вид та рід рослини

стає наукою тільки у контексті цілісності, коли всі види та підвиди стають

складовими частинами цієї цілісності. Історія окремої держави отримує

свою значимість лише як частина історії людства. І тільки порівняння ок4

ремих органів усіх живих істот робить мистецтво розтину наукою. А так

звана теологія зможе вийти за рамки своїх однобічних і обмежених уяв4

лень лише як наука про дух релігій. Відтак доки існуватиме так звана на4

ука позитивного права, доти матимемо стільки ж окремих право4знань,

які називатимуть себе науками, скільки є прав. Так само може називати

себе наукою про рослини досить докладний, однак відірваний від системи

рослинного світу, опис дуба (його частин, походження, розвитку та відми4

рання, разом із способами догляду за ним, його використанням тощо), а

ім’я такій «науці» — дубознавство. Якщо припустити, що дух певної само4

достатньої позитивної правової системи, що таїться у її глибинах, є зовсім

штучним, то така система є цінною лише з огляду на її практичне застосу4

вання. Однак вона не викликає суто людського зацікавлення, яке могло б

виникнути лише тоді, якщо б вона розглядалася у її співвідношенні з ве4

ликим цілим, тобто як частина науки про стан та історію права у людсько4

му суспільстві як такому. А коли системи загнані у свої вузькі рамки, що

не дають можливості заглянути за ближчі і дальші горизонти та порівня4

ти їх, вони страждають на однобокість, а відтак — їм не вистачає

внутрішньої досконалості. Ґрунтовні практичні знання базуються на

порівнянні та виявленні збігів і розбіжностей. Чим різноманітнішими є

порівнювані предмети та аспекти їхнього порівняння, тим ґрунтовнішим є

пізнання кожного з них. У царині науки світло, що відбивається від одного

предмета на інший, значно яскравіше і проникливіше, аніж промінь, що

падає по прямій на один окремий предмет. Науковість як така полягає у

тому, щоб пізнати загальне та закономірне у їхньому співвідношенні з ок4

ремим і випадковим. І лише порівняння предметів дослідження, що

різняться між собою, може наблизити нас до такого рівня пізнання. 

Тож, сподіваємося, що висловлені вище аргументи є достатніми для

усвідомлення того, що доки немає того загального правознавства, у якому

окремі правознавства можуть розглядатися лише як складові частини, до4
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ти не буде не тільки цілісної сфери знань про право, але й кожному

національному правознавству не вистачатиме справжніх засад — духов4

ного зв’язку і належного наукового характеру. 

Та як би не поводилась подібна обмежена наука, що, загрузнувши у

глибинах своїх заплутаних нюансів, саме й прагне такої напівтемряви,

вільний дух (щойно він усвідомить усю святість права) прагнутиме до

єдності знань та вищого просвітлення, й ніколи не задовольниться лише

історичними відомостями або практичними знаннями про те чи інше

право, що існує на певній території. Він намагатиметься віднайти ту міцну

основу, яка дасть можливість міцно об’єднати окремі, на перший погляд

розпорошені, частинки в те загальне ціле, що відображає основи людської

природи.

З огляду на сучасний стан науки цю потребу мусило б задовольнити са4

ме наше правознавство чистого розуму або, як його ще називають, при4

родне право!

Однак чим є це природне право? Чи воно може існувати, доки ми ще

навіть не спробували заснувати науку під назвою загальне правознавство?

Сама ідея неможливості існування нині або колись у минулому так зва4

ного природного стану речей, якої дотримується більшість противників

цієї науки і яку ця більшість висуває як головний контраргумент, є лише

формально4логічним умовиводом, а відтак — цю думку можна проігнору4

вати (як це дехто вже зробив), але це не означає, що при цьому треба

відмовитися від відповідної науки. Її недосконалість (щоб не сказати не4

потрібність) пояснюється іншими, більш глибокими причинами. 

Так, цінність цієї науки нівелюється вже тим, що правові закони, які во4

на проголошує як загальнообов’язкові, насправді діють не лише серед

мінімальної кількості народів, але й за певних часових та географічних

умов; вони, засновані на авторитеті чистого розуму, не можуть бути

дійсними через певні закони природи, або ж починають суперечити самій

логіці законотворення. На півночі Сибіру для тих, хто кочує на північних

оленях, або для народів, які промишляють риболовлею на неродючих зем4

лях чи на певних скутих кригою територіях, через які проходить багата на

рибу течія, вчення про необхідність приватної власності на землю ви4

дається або взагалі неприродним, або ж, принаймні, недоцільним. Тож за4

конодавця, котрий на Гвінейському узбережжі спробує втілити у формі

закону один із розділів нашого природного права про звичайний шлюб на

все життя (а жахливі результати такої спроби не забаряться), навряд чи

назве мудрим хтось із європейських прихильників природного права.

Власне кажучи, головною якістю чистого розуму є те, що він не вимагає

чогось, що не може статися, а його вимоги не суперечать природним умо4

вам. Справжня наука не роз’єднує, а об’єднує, вона не створює штучних

суперечностей з іншими видами пізнання, а намагається у єдності пізнан4

ня розкрити роль удаваних суперечностей. І те, що завдяки вченню про
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природне право виникає суперечність між чистим розумом і практикою,

між тим, що повинно бути, і тим, що є, між тим, що дозволено і тим, що ре4

ально можливе, вже саме по собі породжує невпевненість щодо так званих

істин чистого розуму, або, принаймні, щодо їх корисності у реальному

житті. 

Хоча, треба сказати, що саме природне право намагається протистави4

ти таким сумнівам те, що, з одного боку, воно, виходячи з усього свого

змісту, не претендує на звання чогось обов’язково загального й дійсного, а

з іншого — закликає до співпраці позитивного законодавця і філософа

права. Останній, спираючись на теорію держави, мусить визначати те, що

система чистого розуму повинна залишати невизначеним, а також (за4

лежно від відповідних умов) тим чи іншим чином змінювати правила, що в

рамках вчення про державу не заборонено. Таким чином, теорія природ4

ного права хоча і є праводавцем, однак їй на допомогу поставлено позитив4

ного законодавця, котрий наче претор займається jus augendi, corrigendi,

juvandi juris naturalis1. Тож чистий розум природного права є таким лише

наполовину, адже йдеться про розум слухняний і гнучкий, що керується

практикою або свавільними рішеннями.

Окрім цього, у вічі впадає те, що предмет та теорія нашого природного

права виявляє значну схожість і найтіснішу спорідненість з європейським

позитивним правом, у той же час у ньому не простежується жодного натя4

ку на врахування правових феноменів та норм інших, передусім неєвро4

пейських, народів. Наше природне право повністю концентрується на ду4

ховних основах римського права. А в того, хто не готовий вважати євро4

пейську модель мислення загальносвітовою, такий стан речей викличе

підозри принаймні у тому, що чистий розум природного права черпає з

позитивного римського права занадто багато, або ж навіть, що таке при4

родне право — це якийсь надхмарний конструкт, якийсь неродючий

ґрунт, у який, аби надати йому принаймні вигляд родючого, пересадили

кілька зразків рослин з першої4ліпшої плодоносної долини. У тому, що це

справді так, легко переконається кожен, хто прискіпливо і ретельно по4

ставиться до дослідження особливостей та складових цього світу.

Природне право, яке розглядають як систему реального права, що на4

лежать людині на основі умовиводів чистого розуму, вже саме у собі

містить протиріччя. Так, закони, з яких воно намагається вивести це пра4

во, і які за своєю суттю та ідеєю буцімто ґрунтуються на чистому розумі,

навіть якщо їх предметом є певні зовнішні дії, вважають (як за своєю сут4

тю, так і за ідеєю) лише внутрішніми законами — тими, що перебувають

у самосвідомості кожної розумної і мислячої істоти, і які не виходять за

межі цієї самосвідомості. Їх вважають загальнообов’язковими, якщо

всюдисущий чистий розум, а разом з ним і закон чистого розуму, що пере4

буває у свідомості кожного індивіда, одночасно пов’язані з вимогою одна4

1 Розширення, виправлення права, реалізація природного права. — Прим. наук. ред.
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кового визнання іншими. Вони вимагають загальнообов’язкового визнан4

ня, навіть якщо це не завжди збігається із зовнішнім визнанням. Вони по4

винні бути дійсними навіть тоді, коли у реальності (об’єктивно) вони не

чинні. Однак, з такого закону ніколи не виведеш справжнє право, з огляду

на саме поняття останнього. Адже певне право — це не лише facultas

moralis1, певний, даний внутрішньо, дозвіл на зовнішні дії, а зовнішній

припис зовнішніх людських правовідносин, зобов’язуючий і впорядкову4

ючий елемент їхнього співіснування. Певна правова можливість лише тоді

перетворюється на справжнє право, коли вона, виходячи з глибин духу,

вступить у зовнішній світ у якості певного принципу зовнішнього

життєвого порядку й стане у ньому панівною силою. Тож продиктована са4

мим поняттям права необхідність зовнішнього, об’єктивно реального існу4

вання й зовнішнього визнання права (за власним принципом) передбачає

необхідність зовнішнього, тобто визнаного словом і ділом, й, завдяки цьо4

му, об’єктивно дійсного права. А це означає, що чинний, однак не діючий,

тобто зовнішньо не визнаний, закон продукує феномен, подібний до нього

самого, а саме — чинне, проте не діюче, а відтак лише можливе, але не ре4

алізоване право. А певний закон чистого розуму, яким би не був його пред4

мет чи зміст, через те, що його легітимація і розуміння перебувають у

внутрішній самосвідомості, завжди залишатиметься лише законом

совісті, який за жодних умов не зможе формувати зовнішній суспільний

лад, до якого належить право. Кожне право включає в себе поняття

дійсного володіння чимось. І це володіння чимось, що мені буцімто дійсно

належить лише через те, що я його собі взяв, спираючись на власну

совість та переконання у тому, що внутрішня совість усіх інших збігається

з думкою моєї совісті, — це, звісно, ще далеко не справжня власність, а ли4

ше можливість такого володіння, що поєднується із (суб’єктивною) вимо4

гою того, щоб мені така власність (об’єктивно і позитивно) належала. Так,

наприклад, якби одного ранку кочівник із Середньої Азії, котрий визнає

німецьке природне право і виходить зі свого права на привласнення нічий4

ної речі (досі використовуваного ним пасовища) переорав би його для

власних потреб, то він, звичайно, не говорив би про своє дійсне право на цю

землю, оскільки за правом його суспільства земля під пасовище зали4

шається неподільною і перебуває у спільному використанні всієї громади,

а відтак особисте її привласнення не допускається. Його вимога щодо виз4

нання вищезазначеного права може мати лише такі допустимі з точки чи4

стого розуму цілі: або цим він домагається, щоб старе право було скасова4

но, або ж щоб на його користь було визнано відповідне нове право. 

Тож закони чистого розуму можуть вказати лише на те, які права є

можливими, однак самі вони ніколи не продукують дійсних прав: у чисто4

му розумі, висловлюючись старовинною мовою, лежить principum fiendi,

1 Школа моралі (лат.). — Прим. наук. ред.



Ad fontes

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
2,

 №
 1

–
2

1166

а не principum essendi чи principum cognoscendi1 відповідних прав. Прин4

ципом існування та розуміння дійсних прав можуть бути лише зовнішньо

визнані, а відтак — позитивні закони. Наступний виклад спрямовуємо на

те, щоб іще докладніше обґрунтувати цю тезу, а також довести

беззмістовність так званого природного права. 

Правовий закон і найвищий принцип усіх прав, що проголошує природ4

но4правова доктрина (кожен повинен обмежувати використання своєї

зовнішньої свободи тією умовою, що він може користатися своїм правом

тільки зважаючи на свободу усіх інших) є безспірним і навіть не потребує

того, щоб його спускали на землю з висоти чистого розуму, аби задеклару4

вати його дійсність. Це загальне, сформульоване у вищезазначеному за4

коні, прагнення до права випливає уже із самого інстинкту та фізичної по4

треби людей жити у спільноті. Мешканці Нукахіви2, Карибських островів

чи Нової Зеландії визнають цей принцип, якщо їх попросять інтуїтивно

вивести найзагальніший принцип правил суспільної поведінки, які вони

визнають лише завдяки відповідним діям. Однак що дає і створює ця фор4

мула? Сама по собі вона мало або взагалі нічого не дає. Певного значення і

справжнього смислу вона набуває лише завдяки тому, що у неї вкладають

ззовні. І справді, тут є чимало варіантів — одну й ту саму ємність можна

наповнити або благородними металами, або ж пилюкою чи камінням, і це

буде зручно або для одних, або для інших. 

Те, що не суперечить спільній зовнішній свободі, не може бути непра4

вовим. А те, що за цим законом не є неправовим, буцімто і є власне правом.

А те, що є правом, на те маю право і я. Навколо цієї ідеї й обертається кож4

не пропоноване природно4правовою доктриною обґрунтування певного

суб’єктивного права. За такою схемою будь4яке право, у якому вбачають

щось дуже позитивне, зрештою перетворюється на звичайне заперечен4

ня, а саме — на заперечення існування неправа. До того ж, з цього одно4

часно випливає те, що вся оця специфічна правова сфера, яка не має жод4

ного конкретного наповнення, є доволі пустопорожнім простором. Якщо

виходити з того, що все те, що не суперечить зовнішній свободі інших,

юридично є правом, то все, що не виходить за цю межу, потенційно може

стати змістом або предметом можливих і дійсних прав, а відтак — у тако4

му правовому середовищі можливими стають не лише абсолютно різні

права, але й ті, що суперечать один одному, або й заперечують самі себе.

Так, наприклад, природне право хоче довести право власності на землю,

вирішуючи це завдання на основі доводу буцімто особисте привласнення

певного наділу землі не суперечить зовнішній свободі інших. Лише цей

один варіант передбачає низку інших (зовсім різних) видів використання

землі, кожен з яких також не суперечить такій постановці питання про

свободу інших. Так, поряд із правом приватної власності стоїть право

1 Джерело становлення, а не джерело змісту чи знання (лат). — Прим. наук. ред.
2 Нукахіва — найбільший з Маркізьких островів у Тихому океані.  — Прим. наук. ред.
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спільного користування, а саме — окремого або змішаного користування.

Та й сама приватна власність може бути особистою або спільною, не4

подільною чи подільною, як, власне, і форми спільного користування, се4

ред яких існує чимало протилежних одна одній, і при цьому жодну з них

не можна назвати протиправною. Тож, коли з цього загального принципу

природно4правової доктрини одночасно випливає право як на приватну

власність, так і право на змішане або роздільне користування відповідною

землею, і якщо кожне з цих прав паралельно вважати дійсним (що

обов’язково відбувається коли йдеться про права, «дані самою приро4

дою»), то одне з цих прав обов’язково заперечується відповідним іншим,

оскільки кожен має право на відповідну претензію на право: і той, хто

відстоює свою приватну власність у боротьбі проти тих, хто вимагає

змішаного або роздільного спільного користування, і навпаки. Через такі

суперечності так звана наука права чистого розуму не має іншого виходу,

як тільки проголосити абсолютну необхідність права на приватну

власність, за якого всі інші види користування повністю виключалися б як

такі, що з правової точки зору є неможливими, або ж чесно визнати, що

вона не має права претендувати на те, що є наукою про дійсні права і

скромно обмежитися розглядом лише можливих прав. Саме по собі дове4

дення винятково обов’язкової необхідності чого4небудь взагалі не ви4

дається неможливим, не кажучи про її виведення з якогось формального

принципу права. Тож що стосується вчення про можливі права (у тому

числі й ті, що суперечать одне одному), саме лише знання про існування

цих різних можливостей нічого не дає ані для духу пізнання, ані для жит4

тя. Що ж насправді є правом? Або чим право повинно стати? Якщо спира4

тися лише на триоснову чистої форми права, то на це запитання не варто

чекати відповіді. Якщо астрономія не повідомляє нічого більшого, аніж те,

що «можливо Земля обертається навколо Сонця, а також можливо, що

Сонце разом з іншими планетами обертається навколо Землі тощо», то чи

можна назвати це справжнім знанням цієї науки? Або ж, наприклад, якби

географія вчила про те, що Земля — це або великий диск, або прямокут4

ник, або куля тощо? 

У жодній іншій сфері так очевидно не проявляється внутрішня суть на4

шої природно4правової доктрини в усій її пустоті та безплідному нама4

ганні побудувати якісь конструкти лише з самого повітря, аніж у сфері

спадкового права, особливо коли вона намагається обґрунтувати питання

про природно4правову можливість права на спадок за останньою волею.

Необхідність існування права на спадок як одного з основних елементів

ідеального правового порядку міг би заперечувати лише той, хто не має

розуму. Адже в основі розвиненого людського суспільства насамперед ле4

жить те, що моє і твоє є абсолютно визначеними категоріями, і що кожна

річ або вже має свого власника, або, згідно з чинним правовим порядком,

отримає його. Якщо виходити з того, що чистий розум і справедливість по4
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зачасові, то жодна людська діяльність не може оминути ці закони, жодна

епоха не зупинить їхньої дії й жодна подія не припинить їхнє панування.

Тож і смерть, яка перериває в окремої людини видимий зв’язок зі світом,

не може розірвати постійний зв’язок правового порядку з тим, що є, і тим,

що буде, з огляду на тих, хто залишився жити, й стосовно того, що їм за4

лишилося від померлого. Там, де спочила душа вже не може управляти

своїм, її спадком повинен принаймні опікуватися дух загального чистого

розуму. Якщо на власність померлого не знаходять спадкоємця, то й

власність живих від цього втратить свою найвищу вартість, а традиції

прагнути, діяти і здобувати, які притаманні людській спільноті, втратять

свою живу душу. Чи ж вступатиму я у будь4які правовідносини з іншими,

якщо звичайна випадкова смерть може зруйнувати усі зобов’язання, що

взяв по відношенню до мене покійний, й усі права, які я завдяки цим пра4

вовідносинам здобув? Хто ж буде перейматися своїм майном та набувати

його, якщо ціна усіх потуг обмежена рамками власного життя, коли дере4

ва, які я посаджу, не принесуть плодів навіть моїм рідним? Адже можли4

во, що я навіть не побачу, як вони цвістимуть. Народ, який не має всього

обсягу спадкового права, або ж перебуває у болоті лінивого варварства,

або ж усамітнено кочує пустелями і живе лише для того, щоб сьогодні ж

спожити здобуте, і здобуває, аби тут же його витратити. Сама думка про

те, що по смерті ти житимеш у своїх нащадках, а отже, накопичуватимеш

не лише для себе, але й для інших, значно поглиблює потребу у власності,

стимулює і показує силу спільної й особистої діяльності, а ще піднімає

турботу про здобуття нової власності з площини низького тваринного се4

белюбства до вищого рівня гуманності. Саме такі та інші подібні міркуван4

ня обґрунтовують необхідність існування спадкового права незалежно від

того, йдеться про останню волю спадкодавця чи ні (на основі норм певного

правопорядку ab intestato1). Коли ж за вирішення цього питання береться

природне право, оперуючи лише інструментом своєї правової форми, то

при цьому в нього з рук вислизає сам предмет, оскільки цій формі прита4

манне те, що саме у цьому питанні вона може бути як занадто вузькою, так

і занадто широкою, тобто на одне і те ж запитання можна отримати

відповідь або «так», або «ні». Умові рівноправності, якою обмежується

використання власної свободи, не суперечить ані остання воля спадкодав4

ця, ані перехід власності до призначеного спадкоємця. Так, коли я як спад4

кодавець здійснюю своє волевиявлення, відповідна річ ще є моєю, та у мо4

мент моєї смерті вона ще нікому не належить. Саме на цьому ґрунтується

право на спадок на основі останньої волі спадкодавця. А от природне право

ніяк не може пояснити реальну можливість виникнення такого права,

адже як з правової точки зору можна мати владу над предметом у той мо4

мент, коли він уже перестав мені належати? У той момент, коли я поми4

1 за відсутності (лат.). — Прим. наук. ред.
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раю, право на спадок повинно переходити у площину дійсності —

відповідна річ мені уже не належить, однак вона ще не належить спад4

коємцю. Тобто, якщо третя особа захоче у цей момент привласнити такий

спадок, то це не суперечитиме ані праву померлого, ані праву живого

спадкоємця. Тож з такої точки зору й на основі такого принципу не може

існувати права, заснованого на останній волі, адже остання воля не має си4

ли, а спадок не має свого власника. Це протиріччя, що виражається у су4

перечливих твердженнях представників вчення про природне право щодо

дійсності чи недійсності права на спадок, полягає у тому, що супереч4

ливість лежить уже в основі самої цієї вдаваної науки. Ця суперечливість

не зникне, аж доки це вчення не зважиться вийти за рамки чистої форми

права і не припинить вимагати від останнього того, що вона як чиста фор4

ма не здатна запропонувати. Навпаки, всі подібні суперечливості зник4

нуть, як тільки переможе наступне переконання (при цьому не відходити4

мемо від уже згадуваного прикладу): чиста форма природного права лише

показує можливість здобуття речі на основі останньої волі; правова

мудрість обґрунтовує (практичну) необхідність такого здобуття, а пози4

тивний (зовнішньо визнаний словом і дією й ухвалений правовим шляхом)

закон, який таке здобуття закріплює, втілює його можливість і його не4

обхідність у реальне життя. Саме так здійснюється той необхідний

внутрішній взаємозв’язок окремих наук, які б без такої посередницької

ідеї розділяло глибоке провалля. 

Тож доки природне право бере на себе функції обґрунтовувати окремі

права, воно суперечитиме самому поняттю права і самому собі як науці, а

доки воно обмежуватиметься описом лише можливих прав та законів, до4

ти воно буде пустою накою, а відтак як у першій, так і в другій іпостасі йо4

го не можна назвати власне наукою. А форма права, покладена в основу

природного права (будучи лише формою) не має жодного змісту. Свій

зміст вона ще повинна набути ззовні. А звідки ще прийти цьому змістові,

як тільки, передовсім, із філософії права (її ще називають вченням про

правову мудрість), від якої природне право намагається відокремитися,

подібно до того, якби кістки живої істоти вирішили відокремитися від

м’язів та нервів аби з гідністю унезалежнитися як окрема жива істота. Од4

нак відомо, що обидві матерії — єдине ціле, й окремо одна від одної просто

не виживуть. Так, природне право бере на себе завдання, яке воно не мо4

же вирішити лише тому, що таке завдання поставлено. Однак ідея про

загальну зовнішню свободу і рівність, яка глибоко вкорінена у кожній іпо4

стасі людської природи, власне є нічим іншим як ідеєю про зовнішній пра4

вопорядок людського суспільства. Те, що ця ідея означає і охоплює, мож4

на легко і вичерпно пояснити за допомогою небагатьох аргументів. І цих

нечисленних доводів не вистачить, аби назвати її наукою. Однак у цьому і

полягає велике запитання, до відповіді на яке нас підштовхує як чистий,

так і практичний розум, а саме: як, а точніше — яким чином і якими засо�
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бами представити у реальності ідею про право держави? Якими є ті пра4

вові приписи, які у межах ідеальної сфери можливих прав можуть і по�

винні стати дійсними правами, тобто набути чинності у якості позитивних

законів? Ці запитання визначають завдання, зміст і мету філософії права,

яка як вчення про законодавчу мудрість повинна так і називатися — філо�

софією законодавства, і в цю повноводну річку повинен вливатися неве4

личкий струмок під назвою «право чистого розуму» — звісно, якщо він не

хоче висохнути у пісках своєї пустелі. 

Зміст філософії права передовсім обумовлений ідеєю людськості як та4

кої. І найвищим її завданням не може бути ніщо інше, як запропонувати

такий зовнішній порядок, який якнайкраще відповідав би людській при4

роді й, — оскільки далі йдеться про суть і покликання людської приро4

ди, — всебічному розвитку всіх здібностей та потенціалу людини, що не

лише не перешкоджатиме природній меті права, але й (тією мірою, якою

це може виражатися у відповідних законах та інституціях) надзвичайно

наближуватиме до цієї мети. Так, творіннями мудрості є кастова система

індійців та єгиптян, держава спартанців, а законодавство і устрій

китайців — неперевершені шедеври людського розсудку, оскільки вони

прораховані й продумані настільки точно, що якнайкраще відповідають

своїй меті. Однак сама така мета не обов’язково збігається з вселюдською

метою, а тому нібито не є достойною. 

Саме людина, а не лише якась одна з її рис, тобто людина в усій її

повноті, з усіма її розумовими, фізичними схильностями та поведінкою, а

також можливостями та потребами, повинна бути предметом вивчення

законодавчої мудрості та бути під її захистом й опікою. Тобто, вона має

прагнути до ідеалу, який, хоч і недосяжний у реальному житті, однак

завжди повинен залишатися кінцевою метою всіх устремлінь чистого ро4

зуму й масштабом оцінювання всіх спроб побудови зовнішніх правопо4

рядків. 

Навіть з огляду на свою найвищу мету філософія права обов’язково по4

винна перейти зі строкатої сфери метафізичних спекуляцій у значно про4

зорішу сферу реальної практики. Вона має дати людям найвище, а для

цього їй треба, як кажуть, «спуститися до них із небес». Людськість при4

ховується в окремих народах і людях, а отже, такий розвиток й опікуван4

ня ним не означає підйому до однорідної всезагальної подібності (яка при4

роді не відома), а передбачає рух до досягнення максимальної єдності за

існування якнайбільшого різноманіття. Так само як лівійський кедр і

німецький дуб можуть стати красивими деревами лише коли зростають,

кожен по4своєму розвиваючи силу власного паростка, не перетворюючись

один на одного і не відкидаючи свої відмінності, аби втілити образ дерева

як такого. А той, хто саджає ананас у ґрунт, в якому до цього навіть овес

ледве плодоносив, той втратив не лише цей цінний плід, але й урожай

гіршого за якістю плоду. 
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До чого всі ці роздуми? Очевидним стає те, що так само, як кожне окре4

ме позитивне правознавство без відповідного загального, порівняльного

правознавства — це все одно що тіло без голови, так і філософія права без

такого загального правознавства схожа на будівлю без фундаменту. 

Здійснювати спробу філософського осмислення будь4якого предмету

практичної діяльності (до яких належать і закони та право), яка би не на4

разилася на небезпеку того, що все зведеться до найбільш загальних умо4

виводів, неможливо, доки цей предмет не буде проаналізовано і розкладе4

но на його окремі аспекти, форми та зовнішні прояви, які стали відомі за4

вдяки практиці. Пізнання зовнішньої форми певної речі завжди передує

пізнанню її суті. Праця природи розпочинається у темних глибинах, а

закінчується у видимих зовнішніх формах. А от шлях людського пізнання

завжди йде у напрямі від поверхні до глибин. Метафізика права та філо4

софія законодавства — це вершина піраміди, яка, постійно розширюю4

чись донизу, в своїй максимальній широті стоїть на ґрунті практики. Без

спостереження над законами, які діють або діяли у людських спільнотах,

наука про можливі та необхідні (зовнішні) закони настільки ж нестабільно

стоїть на своєму ґрунті, як і теорія про закони природи, яка не ґрунтується

на спостереженнях над нею, або філософія історії без знань про минуле.

Різнобарвне багатство того, що природа передала і постійно передає через

людський дух, що (при всій його загальній єдності) навіть не може осягну4

ти власної мети або усвідомити саме себе, набагато більше ніж це може

собі уявити найбільш смілива, однак обмежена рамками своєї суті фан4

тазія. Філософія права, що живиться лише з місцевого ґрунту, набирати4

ме його забарвлення, оскільки вона належить лише своїй батьківщині й не

може претендувати на те, щоб називатися універсальною мудрістю. Доки

європеєць, який філософствує про право і законодавство, перед очима не

має нічого іншого, як тільки свої європейські закони, або ж, залежно від

того, хто він за національністю (німець чи англієць), — лише свої

національні закони (римські, німецькі, англійські тощо), доти такий євро4

пеєць не матиме права висловлювати сумніви щодо того, чи є індійська

філософія права справжньою наукою, коли вона робить свої висновки,

спираючись лише на індійські інституції та закони, а також ставити під

сумнів вищість касти брамінів по відношенню до касти воїнів, виходячи із

чистого розуму. Адже останній не має досвіду і знань про правову систе4

му, поділену на касти, а тому й сама необхідність поділу на касти поза йо4

го досяжністю. За відсутності загального правознавства історичне

дослідження окремої правової системи не може його замінити. Навіть най4

повніша історія розвитку однієї з найдосконаліших правових систем, а са4

ме римської, дає знання лише про римські реалії, які в історії людства є

лише дещицею. Що ж у цих формах, у яких цей народ і цей час проявив

свій дух законодавства, виражає суто людське, необхідне і загальне, а

що — випадкове й особливе? Це неможливо пізнати, виходячи лише з
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історії розвитку цієї форми права. Цьому навчає лише порівняння

спільного і відмінного у праві різних народів. Чим більше досліджено на4

родів з їх своєрідними сутностями, чим гострішими є виявлені протилеж4

ності, тим багатшою є сама наука. Ману і Мойсей, Заратустра і Закони

Дванадцяти Таблиць, Мухаммед і Манко Капак1, правові звичаї мисливців

у Сибіру й Оріноко, правовий порядок кочівників Середньої Азії або

аравійських пустель, писане звичаєве право землеробів4каянгів2 і застиглі

наче камінь закони китайців, кодекси германців, Яса Чингізхана і право4

вий уклад алеутів — усі ці пам’ятки людського духу, що переслідував пев4

ну ціль, якщо їх з відповідної позиції розглянути окремо і потім порівняти,

дають для філософії права значно більше, аніж може дати Кодекс Юс4

тиніана у поєднанні з неперевершеною історією становлення римського

права, яку викладає німецька філософія права. А «другому Конфуцію» —

людині, котра філософствує про китайське право і закон, всього не ска4

жуть навіть Ta�thing�Hoci�tile та Tha�thing�Lecon�LJe. Тож треба йти з
широко відкритими очима навпростець поміж усі народи, не зневажаючи

нікого й не надаючи комусь переваги, пробиваючись до їхнього живого і

мислячого духу, до їхньої волі й творіння! У цьому зв’язку для нас не мо4

же бути занадто малим або незначним жоден народ і жодне плем’я. Кожен

має свої, притаманні тільки йому цінності, які слугують великій меті

(філософії законодавства). Там, де ще не заговорило позитивне законодав4

ство, природа уже давно продиктувала свої закони. Все те, що людський

дух творить завдяки своїм внутрішнім поривам, життєво необхідним по4

требам, чи через несвідомий інстинкт, або ж перебуваючи у такому захоп4

ленні, що бачить у певному предметі приховані там істину й добро (як це

характерно для моментів високого душевного піднесення) — все це народ4

жене самою природою і накладається на речі, задля яких виникає, не як

шати, що лише висять зовні, а як м’язи і шкіра — на живе тіло. Тоді, коли

Аристотель викладав правила співу героїчних пісень, час Гомера вже дав4

но минув. Законодавство народів, над яким вони працювали від покоління

до покоління, і перед залишками якого ми й досі зупиняємося у захоп4

ленні, не було створене на основі певних теорій, понять чи висновків. Але

ці витвори природи і генія є першоджерелами і взірцями для подальших

норм будь4якого виду, а також найблагороднішим матеріалом для підва4

лин кожної науки, яка заявляє про те, що приноситиме практичну користь

для життя. 

Загальне правознавство, що б повною мірою відображало всі можливі

предмети законодавчих систем та ще й усіх існуючих народів Землі, —

ціль недосяжна, такого ідеального стану не досягне і наука про загальну

історію людства. Скільки народів зникло з лиця Землі, не залишивши по

1 Манко Капак — персонаж міфології інків — син бога Сонця і богині Місяця, посланий на Землю, заснов�
ник держави інків Тауантинсуйу. — Прим. наук. ред.
2 Вірогідно, мається на увазі населення регіону Каянги�донг у Південній Кореї. — Прим. наук. ред.
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собі жодного сліду! А деякі ще не зійшли зі світової арени, а їхнє минуле

вже спочиває у вічному забутті! На окремі величезні території ще не сту4

пала нога європейця, а деякі великі й малі народи або ще зовсім не були

досліджені, або їх бачили лише купці! Скільки ж пам’яток законодавства

назавжди втрачено! А окремі збережені (принаймні, певна їх частина) так

і залишаються незрозумілими ієрогліфами, а скільки ще не втрачених

скарбів закриті для нас під замком чужоземних мов!

Загальне правознавство одночасно є наукою про дух законів, адже

дух — це суть. Науковий розгляд певної правової норми невіддільний від

розгляду тієї причини, через яку її створено, а також від її внутрішньої

взаємозалежності з тим, що стоїть над, під і поряд з нею. Тому загальне

правознавство обов’язково повинне звертатися до історії, адже жодна си4

стема права не промовляє як та Мінерва зі списом і щитом з голови Юпіте4

ра. Аби повною мірою пізнати суть певного законодавства, необхідно ще

знати, як воно виникло, проросло, розвивалося, зростало і розквітало.

Епоха й її перебіг пояснюють суть законів — так само як і закони часто мо4

жуть пояснити свою епоху та її перебіг. Однак саме певний час та його пе4

ребіг, що якнайтіснішими зв’язками пов’язані з відповідними законами

певного народу, як правило, становлять найбільшу і найскладнішу про4

блему. Так, із мороку історії, посеред степів та пустель раптом можуть

проступити обриси храму законодавства. Ми задумливо стоїмо перед ним,

намагаємося з’ясувати його пропорції, проходимо його окремими частина4

ми, ставимо собі запитання: звідки він узявся? Який архітектор його звів?

У яку епоху? З яких матеріалів? Що у ньому природне, а що штучне? Де

був початок його розбудови, де продовження, а де кінець? Ми все запи4

туємо і запитуємо, однак із глибин історії до нас не долинає жодної

відповіді. 

Зважаючи на все це, хоча людських сил не вистачить аби осягнути

навіть дещицю існуючого, та не беручи до уваги те, що спроба створити за4

гальне правознавство (яке, одночасно включало б і загальну історію пра�

ва) — це справа майбутнього, все таки ідея любові до цієї справи, задля

якої треба докласти зусиль, — цінна і шляхетна. Чи ж варто відмовляти4

ся від вивчення історії або ж природи лише через те, що їх багатства

незліченні, а глибини невичерпні?



Ad fontes

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
2,

 №
 1

–
2

2244

ЖЖаанн  ЛЛууии  ЭЭжжеенн  ЛЛееррммииннььее

ОО  ммееттооддее  ииссттооррииии  ссррааввннииттееллььнныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттвв11

Принимая во внимание, что философия при ее неисчерпаемой подвиж4

ности, уже поставив под сомнение столько революций и систем, до сих пор

задается вопросом метода применительно к законодательству, а именно

науке сравнительных законодательств, возникшей, по правде сказать,

лишь в XIX веке, следует обратиться к данной проблеме. Философия

изучает человеческую природу, самую интимную, самую глубокую ее

часть, законы разума2, игру страстей; законодательство изучает самую

очевидную и обширную область человеческой природы, нравы, практики,

учреждения. Главное свойство вещей заключается, как сказал Паскаль, в

двух бесконечностях, присущих каждой вещи: одна из них величие, а

другая — ничтожность. Таким образом, можно сказать, что сложность ме4

тафизики заключается в бесконечности незначительных вещей, а слож4

ность законодательства — в бесконечности вещей необъятных.

И на самом деле, впервые взглянув на историю, мы — ослеплены. Столь

бесконечное множество политических учреждений, нравов, законов, обы4

чаев и правил приводят разум в замешательство, а вовсе не развивают его.

Первейшей заботой о человеке является пробуждение в нем чувства лич4

ности, и к этому нужно приложить все силы. И есть ли лучший способ пре4

успеть в этом предприятии, чем противопоставить самого себя природе?

Природа, о которой я веду речь, это не тот ничтожный удел садовника,

а величественная природа, чудесное проявление силы, которая развора4

чивает белое солнечное полотно над головами людей в Африке, и как буд4

то выстраивает себе замки из вечных льдов в Норвегии; природа — это

произведение искусства, вышедшее из рук Божьих. В этом понимании она

подталкивает человека к действию, зовет человечество к величию.

Деятельность человека лежит в основе истории человечества, которая

имеет две основные грани: религию и право.

Религия выражает, прежде всего, желание человека постичь Бога и

первопричину вещей. Ее сущность составляют мистицизм или прямая ин4

туиция, направленная на постижение истины. В социальном смысле она

является обожествленной формой рационализма.

1 Перевод осуществлен по изданию: Lerminier J.L.E. De la mJthode dans l’histoire des lJgislations comparJes //
Itudes d’histoire et de philosophie. — T. 2. — Paris, 1836. — S. 273 — 285. Текст перевела М.В. Захарова —
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НОЦ «Институт зарубежного и сравнитель�
ного права»,  доцент и докторант кафедры теории государства и права  Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научная редакция перевода осуществлена А.В. Кресиным.
2 По всему тексту слово esprit переведено как разум (другой возможный перевод — дух), а слово raison —
как рассудок (другой возможный перевод — разум). — Прим. науч. ред.
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Право отражает человеческую свободу во всей ее индивидуальности и

экзальтации. Находящееся в определенной изоляции право представляет

собой надменную силу, подобную Аяксу; а в отношении с религией — со4

гласие между благодатью и свободой, независимостью и необходимостью.

Именно посвящая свои индивидуальные силы служению общим зако4

нам, люди и народы становятся свободными и сильными.

Вся думающая Европа в наши дни размышляет над двумя проблемами:

она изучает историю сравнительных религий и историю сравнитель�

ных законодательств. Мы вовсе не утверждаем, что ныне существуют

[хотя бы] две книги с такими названиями, но европейские исследования,

безусловно, стремятся к созданию этих памятников. Таким образом, все,

что мы скажем о методе истории сравнительных законодательств, может

быть использовано при изучении религий.

Изучая народы, которые могут гордиться своей историей, памятники

которой сохранены во множестве, мы неизменно отмечаем, что в их нра4

вах и законах воспроизводятся важные составляющие всего человечества.

Мы поражены отношениями, различиями и аналогиями в развитии этих

народов, и, таким образом, мы приходим к заключению об идентичности

человеческой природы. Прежде всего, речь идет о чистом и простом на4

блюдении фактов, затем о восприятии качеств и отношений, а затем о све4

дении моральных особенностей к самому простейшему их выражению.

Первый результат научного сравнения законодательств — всеобщ�

ность важных элементов человечества.

Но эти элементы, существующие в разное время и в разных местах,

развиваются не одинаково. Наш рассудок считает, что тот или иной народ

превосходит другие или зауряден по одному или нескольким навыкам че4

ловечества. Более того, наше собственное положение в реальном мире оп4

ределяет неизбежные предпочтения. Так, человек естественно любит и

предпочитает свою родину всем другим странам, и он должен стремиться

рассудительно ограничивать подобное страстное предпочтение, которое

называется патриотизмом.

Таким образом, при сравнении законодательств мы должны говорить

об особенностях и первенстве проявлений в истории рода человеческого.

Данные особенности и первенство вместе взятые являются и объективным

фактом, и суждением рассудка. 

Это не все. Констатировав всеобщность необходимых элементов чело4

вечества, и выбрав предпочтительным предметом особое в развитии, в ко4

тором, как нам кажется, проявилось первенство, разум обязательно пред4

полагает кроме этих двух элементов еще дальнейшее1 развитие. Таким

образом, считаем, что силы человечества могут и должны обеспечить:

1 По контексту можно предположить, что речь идет о последовательном развитии. — Прим. науч. ред.
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1. Всеобщность необходимых элементов человечества;

2. Специфика и первенство в каждом из исторических проявлений;

3. Дальнейшее развитие.

Именно эти три элемента являются необходимыми частями Истории

сравнительных законодательств.

Это подводит нас к хронологии. Мы живем во времени и под влиянием

времени. Время не только фактор, влияющий на нашу восприимчивость,

оно также закон нашего разума и морального развития; более того, оно

равным образом является законом истории.

Самый большой недостаток бессмертной работы Монтескье — это от4

сутствие хронологии. Вико вначале следует временной линии, но и он со4

вершает нерациональные возвраты во времени. История законодательств

[образца] XIX века не совершит подобных ошибок: она должна признать

хронологию, ведь это не только набор цифр и дат, но и рациональный за4

кон.

Но наша верность прямой линии времен и веков не станет препятстви4

ем при проведении сравнений. В историю древних времен мы привнесем

сравнение с современными людьми и вещами, в историю нового време4

ни — сравнение с древними людьми и вещами; таким образом, что в еди4

ном методе соединятся хронологический и сравнительный, факты и идеи

соединятся в разумной гармонии.

Обратимся теперь к философии человеческого разума. Говорят, что

красота — это сияние истины. Это так. Справедливость — проявление и

доказательство истины.

Когда в политической и гражданской жизни мы объявляем одни отно4

шения справедливыми, другие — нет, наш рассудок оценивает реальный

факт, и мы остаемся в рациональной сфере права.

Но включает ли это суждение в себя саму идею права? Как судить, как

квалифицировать то или иное отношение без заранее существовавшего

закона нашего ума1? Этот закон и является самой идеей права. Другими

словами, рационализм предполагает идеализм.

Рационализм есть осознание и применение рассудка, который по до4

стоинству оценивает свои собственные особенности, качества, ограниче4

ния и соотношения. История законодательств — самая живая форма че4

ловеческого рационализма.

Идеализм — высшая форма человеческого интеллекта, прямая интуи4

ция, направленная на постижение истин и сущностных свойств нашей

природы. В высших сферах человеческой мысли и деятельности идеализм

непосредственно движет основоположниками религий, законов и систем.

Рационализм не является препятствием на пути идеализма, как пола4

гали некоторые философы, он — ступень его формирования, ступив на ко4

1 Слово intelligence мы перевели как ум. Другой возможный вариант перевода в данном контексте — ин%
теллект. — Прим. науч. ред. 
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торую, мы получаем площадку и твердую основу для обсуждения наших

интересов и прав.

Более того, любое истинно научное сравнение непременно опирается на

рационализм, а приводит к идеальным концепциям. Мне хотелось бы при4

вести тому пример. Индия и Египет составляют основу истории религий и

истории законодательств. Аналогии, которые можно найти между циви4

лизациями берегов Ганга и Мемфиса — очевидны. Мы видим равную по

силе теократию в политической власти; правитель является лишь учени4

ком и представителем жреца.

Так, согласно текстам Законов Ману правитель должен выбрать ду4

ховного советника (Pourohita) и священника (Ridwidj), ответственных за

проведение домашних богослужений для правителя, а также церемоний с

тремя священными огнями1. Более того, он [правитель] обязан совершать

различные жертвы, сопровождающиеся многочисленными дарами; дабы

полностью выполнить возложенные на него обязанности, он обязан одари4

вать брахманов удовольствиями и благами2. Священный закон еще пред4

писывает правителю порядок и детали выполнения обязанностей; он гла4

сит: Поднявшись рано утром, пройдя обряд очищения, правитель должен

отдать свои дары огню, а почести — брахманам, а затем войти в зал для

аудиенций3. Выслушав просителей, правитель должен посоветоваться с

министрами4. Правитель советуется с ними без наблюдателей5. Священ4

ный закон пойдет и далее, регламентируя личную жизнь правителя. По4

сле совета с министрами правитель должен отправиться в личные покои

для приема пищи6. Поев, он может развлечься с женами во внутренних по4

коях и, получив удовольствие, по истечении некоторого времени вновь за4

няться государственными делами7. Затем он отдает распоряжения, осмат4

ривает воинов, слонов, лошадей и повозки. Вечером, выполнив религиоз4

ный обряд, он отправляется вооруженным в дальние покои дворца чтобы

выслушать секретные донесения шпионов, затем возвращается в окруже4

нии прислуживающих ему женщин во внутренние покои и ужинает; и на4

конец отправляется отдыхать. Таковы правила, которые должен выпол4

нять правитель, находясь в добром здравии8.

1 Законы Ману, книга седьмая, ст. 78. Тут и далее автор не указывает, каким изданием Законов Ману он
пользовался. Однако, очевидно, что речь идет о французском переводе этого памятника, впервые издан�
ном в 1833 г.: Manava�Dharma�Sastra. Lois de Manou, comprenant les institutions religieuses et civiles des
Indies / Traduites du sanscrit et accompagnJes de notes explicatives par A. Loiseleur Deslongchamps; SociJtJ
Asiatique de Paris. — [T. 1]. — Paris: De L’imprimerie de Crapelet, 1833. — 483 p.; [T. 2]. — Paris: De
L’imprimerie de Crapelet, 1833. — 482 p. — Прим. науч. ред.
2 Законы Ману, книга седьмая, ст. 79.
3 Законы Ману, книга седьмая, ст. 145.
4 Законы Ману, книга седьмая, ст. 146.
5 Законы Ману, книга седьмая, ст. 147.
6 Законы Ману, книга седьмая, ст. 216.
7 Законы Ману, книга седьмая, ст. 221.
8 Законы Ману, книга седьмая, ст. 222, 223, 224, 225, 226.
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Диодор Сицилийский рассказывает нам, что египетский правитель

должен был с утра читать направленные ему письма; а после принятия

ванны — приносить жертвы богам. Во время церемонии жертвоприноше4

ния верховный жрец произносил речь, в которой он перечислял необходи4

мые правителю добродетели. Если мы прочтем несколько страниц свя4

щенных книг, то становится понятно, что не только время аудиенции и су4

да было определено, но также то, что правитель мог прогуливаться, при4

нять ванну или нанести визит своей жене только в определенные часы. Он

должен был питаться только обычным мясом: ему было позволено потреб4

лять только телятину и утятину, подносимая ему порция вина не могла его

опьянить и не влияла на выносимые им приговоры1.

Безусловно, существует полное историческое сходство между Индией

и Египтом. То же верховенство божьего закона, священника и теократии.

Это отношение, которое является первым суждением разума, не призыва4

ет ли рассудок к заключению о том, что единожды учрежденная теокра4

тия приводит к определенным последствиям? В таком случае, не следует

ли нам заняться изучением основ теократии, убедиться в том, что гений

теократии заключается в умении наполнить Богом и необходимостью лю4

бую человеческую вещь, как великую, так и малую. Отправившись по это4

му пути, мы пожелаем, без сомнения, изучить борьбу теократии с челове4

ческой свободой, и так обратимся к одной из самых серьезных проблем.

Не возникнет ли у нас желания отправиться далее во времени для то4

го, чтобы понять, как повлияли столетия на такие идеи как теократия? И

вот мы оказываемся в средневековом Ватикане.

Но наш разум, не отправится ли он еще дальше, задавшись вопросом:

каково истинное соотношение между идеей Бога и человеческой свободой?

Так, мы оказываемся на пути предположений о будущем мира.

Таким образом, следует признать, что рационализм и идеализм лежат

в основе не только всех человеческих вещей, но и являются основанием,

как для законодательств, так и для религий.

Ограничиваясь только правом, история законодательств имеет двойст4

венный характер: удерживая нас в рамках реальности, она манит нас

идеалом. Нравы, учреждения и законы наций вовсе не призрачные химе4

ры, но с другой стороны, для понимания их смысла задействуется вся фи4

лософия человеческого разума. Одной из самых насущных задач для че4

ловечества является ныне понимание своей истории. Боссюэ сказал, что

историю нужно читать князьям, когда они становятся безразличным к

другим людям; он добавляет, что не только князьям, но и любому порядоч4

ному человеку стыдно игнорировать род человеческий. И в наше время

1 Историческая библиотека Диодора Сицилийского, книга 1, глава 70. Iditio Bipontina, t. 1,
p. 208–212. Автор ссылается на следующее издание: Diodori Siculi. Bibliothecae Historicae Libri Qui
Supersunt / E Recensione P. Wesseligii cum interpretatione Latina L. Rhodomani atque annotationibus variorum
integris. Nova editio cum commentationibus III C.G. Heynii et cum argumentis disputationibusque I.N. Eyringii. —
Argentorati: Societas Bipontina, 1798. — T. I. — Прим. науч. ред.
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позор тому народу, который не увлечен историей человечества, и наказа4

ние за подобное безразличие — замедление общественного прогресса.

Первым условием формирования истинного общественного и полити4

ческого разума является понимание прошлого и уважение времени. Наде4

ленные такими пониманием и уважением народы и политические деятели

чувствуют, что возможно, а что — нет, и они движутся навстречу новым

достижениям, в основе чего — согласие по вопросам, решение которых ра4

нее откладывалось из4за сомнений.

Истинное понимание истории требует и значительно улучшается бла4

годаря высшей общности души и разума. Общность является гением и за4

коном нашего века. Чувство, каким бы благородным оно ни было, мысль,

какой бы великой она ни казалась, не могут одержать верх, находясь в

изоляции и пытаясь бороться с другими чувствами и мыслями в обществе.

Общество стремится к прочной гармонии единства.

В этой необходимости заключается самая серьезная трудность нашего

века, но также его величие. Причина болезненных разочарований лежит в

нежелании признать силу этой необходимости. Таким образом, в наши

дни необходимо наделить общество наукой истории его судьбы и права.

Жрецы Мемфиса читали историю правителям Египта, мыслители и люди

творчества должны в наши дни прочесть ее нациям.
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ККрреессіінн  ООллееккссіійй  ВВееннііааммііннооввиичч,,
кандидат юридичних наук, доцент, член�кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного права, 
завідувач Центру порівняльного правознавства 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ЖЖаанн  ЛЛууїї  ЕЕжжеенн  ЛЛееррммііннььєє  яякк  ттееооррееттиикк  

іі  ввииккллааддаачч  ппооррііввнняяллььннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа

Статтю присвячено аналізу творчого шляху та найважливіших праць
Е. Лерміньє (1803–1857) — завідувача кафедри загальної та філософської
історії порівняльних законодавств у Коледж де Франс (1831–1849) — першої
кафедри порівняльно4правової спрямованості у світі. Автор реконструює роз4
виток філософського та історичного підходів до пізнання права у працях
Е. Лерміньє та формування ним порівняльного методологічного підходу, мето4
дики порівняльно4правового дослідження, основ порівняльної історії права та
елементів філософії порівняльного правознавства, нового концептуального ба4
чення національного права та взаємозв’язків правових систем. Автор доходить
висновку про те, що Е. Лерміньє сформулював порівняльно4правовий підхід
близько 1836 р. у контексті викладання історії порівняльних законодавств і
конструювання нової системи юридичних наук, доводить, що цей підхід є
оригінальним ідейно4концептуальним комплексом, створеним на основі критич4
ного переосмислення ідей історичної школи права, німецьких та французьких
філософсько4правових течій початку ХІХ ст. 

Ключові слова: порівняльне правознавство, порівняльне законодавство,
порівняльна історія права, порівняльний підхід, філософія права, інсти4
туціоналізація порівняльного правознавства. 

2013 року виповниться двісті років з дня народження видатного фран4

цузького вченого4юриста Жана Луї Ежена Лерміньє, а минулого року ви4

повнилося 180 років першій у світі порівняльно4правовій кафедрі, яку він

очолював.

На жаль, можна сказати, що ім’я Е. Лерміньє залишається практично

викресленим з історії порівняльного правознавства. У нечисленних фран4

цузьких, іспанських та німецьких працях, присвячених його життю,

діяльності, науковій спадщині, він розглядається лише під кутом зору йо4

го внеску в історію та філософію права. 

Одним з перших, хто згадав про діяльність Е. Лерміньє в контексті

порівняльного правознавства, був український вчений Ф. Тарановський (у

1902 р.). Щоправда, лише побіжно, в контексті викладання ним курсу
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історії порівняльних законодавств (на різних сторінках однієї праці він

вказує місцем цього викладання то Париж, то Брюссель) [5, c. 182, 195].

1932 р. про нього в нарисі з історії порівняльного правознавства згадав

швейцарський учений У. Хуг, але лише в контексті створення кафедри в

Коледж де Франс (вказуючи помилкову дату), до того ж наводячи як при4

клад недосконалості порівняльно4правових концепцій Е. Лерміньє його

зовсім не компаративістську за назвою і характером працю «Загальний

вступ до історії права». Крім того, У. Хуг проголосив, що Е. Лерміньє «не

опублікував жодної праці з порівняльної історії права, яка мала б хоч

якусь наукову цінність» [15, p. 1061]. Можливо, саме через високий і нині

авторитет праці У. Хуга його оцінки стали своєрідним кліше, а компара4

тивісти до праць Е. Лерміньє практично не зверталися. Французько4ру4

мунський вчений Л.4Ж. Константинеско у 1971 р. у відомому тритомному

нарисі «Порівняльне право» повторив оцінки У. Хуга щодо згаданих кафе4

дри (вже з іншою помилкою в даті її створення) та книги [1, c. 120].

А німецькі вчені К. Цвайгерт і Х. Кьотц у своєму не менш відомому підруч4

нику «Порівняльне правознавство у сфері приватного права» 1978 р. вза4

галі обмежилися лише запозиченою в У. Хуга оцінкою тієї ж праці [6, c. 90].

Ще більш дивним є те, що у нарисі з історії порівняльного правознавства

у Франції Б. Фоварк4Коссон лише загально згадала створення у 1831 р. ка4

федри в Коледж де Франс, навіть не вказавши прізвище Е. Лерміньє [12,

p. 41]. Чи не найпопулярніший у пострадянських країнах підручник з

порівняльного правознавства узбецького дослідника А.Х. Саїдова взагалі

не згадує праці, ідеї, діяльність Е. Лерміньє (навіть у підрозділі «Фран4

цузька школа порівняльного законодавства»).

Слід визнати, що комплекс порівняльно4правових ідей цього вченого

пізнішими поколіннями компаративістів аж донині залишається практич4

но забутим. Не з гордістю, а з сумом припускаємо, що наш нарис є першим

дослідженням цієї частини наукової спадщини великого французького

вченого1. І тому, а також зважаючи на рамки цієї публікації, ми зовсім не

претендуємо на вичерпність наших оцінок і запрошуємо колег до дискусії,

а також до подальшої розробки цієї проблематики.

* * * 

Жан Луї Ежен Лерміньє — видатний французький вчений — філософ

та історик права, компаративіст. Він народився 29 березня 1803 р. у Па4

рижі. Молодим поїхав до Німеччини та жив у Страсбурзі, Гейдельберзі та

Берліні до 1827 р. Першу статтю опублікував про Монтеск’є у 1826 р. у

французькому журналі «Themis». Але вперше став відомим завдяки своїй

докторській дисертації латинською мовою «Аналітичний виклад доктрини

володіння Савіньї», яку видав 1827 р. після повернення до Парижа [21]. 

1 Ми вже побіжно зверталися до наукової спадщини та біографії Е. Лерміньє, а також історії його ка�
федри в Коледж де Франс. Див.: [4; 3] та ін.
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Е. Лерміньє співробітничав із журналами «Le Globe», «Revue des deux

mondes», «Revue franсaise». У 1828–1829 рр. разом з Ш. Комте розпочав

читання незалежних від юридичного факультету Паризького університе4

ту публічних курсів. Зокрема, Е. Лерміньє читав курс «Вступ до історії

права», який швидко набув популярності. Восени 1829 р. його відвідувало

понад двісті студентів [26, p. 34]. У цей період він видав дві фундамен4

тальні монографії — «Загальний вступ до історії права» (1829 р.) та «Філо4

софія права» (1831 р., у двох томах).

12 березня 1831 р. ордонансом короля Луї4Філіппа № 1419 було засно4

вано кафедру загальної та філософської історії порівняльних законо4

давств у Коледж де Франс, а «адвоката та доктора права» Е. Лерміньє за4

тверджено її завідувачем [28, p. 331]. Це перша відома порівняльно4право4

ва кафедра у світі. До цього зарубіжне право (окрім римського) у фран4

цузьких вищих навчальних закладах не викладалося. Наприклад, у 1819

р. на юридичному факультеті Паризького університету викладалися:

політична економія, філософська історія римського права, французьке

право, позитивне право та адміністративне право [9, p. 59]. 

Це була друга юридична кафедра у Коледж де Франс. Першою ж ста4

ла кафедра природного права та права народів (Droit de la nature et des

gens), заснована 1772 р. Приблизно тоді ж у цьому навчальному закладі

почали викладати загальну історію [16, p. 7]. Як зазначають учені щодо

призначення Е. Лерміньє на кафедру, «його харизма, зв’язки з лібералами

і здатність сформулювати нову філософію для нової влади зробили його

кращим з кандидатів» [9, p. 58–59].

Ліберальні за духом лекції Е. Лерміньє привертали надзвичайну увагу

публіки, передруковувалися в пресі. Це створювало незручності для вла4

ди. Ходили чутки, нібито у Раді Міністрів розглядалося питання про поз4

бавлення його кафедри, що ще збільшило його популярність. Як зазначає

сучасний дослідник Б. Сміт, «він був чи не найяскравішою зіркою на гори4

зонті Липневої монархії» у Франції; «викладаючи (дослівно — проповіду4

ючи. — О.К.) свою філософію сотням аплодуючих учнів у Коледж де

Франс, Лерміньє став академічним героєм, який зміг поєднати німецький

ідеалізм, французький правовий раціоналізм, британський лібералізм та

взагалі століття інтелектуальної історії» [31, p. 377]. Власне титульний

курс історії порівняльних законодавств Е. Лерміньє почав викладати

1834 р. [20, p. 12], а також читав філософію права [11] та історію міжнарод4

ного права давніх і сучасних народів [9, p. 59]. Він був одним із засновників

газети «Le droit» та журналу «Le bon sens». У 1836 р. брав участь у вибо4

рах до Парламенту в Страсбурзі, але безуспішно.

Політичні погляди Е. Лерміньє еволюціонували. Як зазначає сучасний

дослідник Г. Наве, «він не був прихильником монархії, але не приєднався

до республіканців, які, на його думку, підтримували насилля, сповідував

мирну еволюцію до демократії та всесвітнього гуманізму» [26, p. 34]. В цей

2



Кресін О.В. Жан Луї Ежен Лерміньє як теоретик і викладач порівняльного законодавства

3333

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

період він опублікував низку праць: «Філософські листи до берлінців»

(1832 р.), «Вплив філософії XVIII ст. на законодавство та суспільство

ХІХ ст.» (1833 р.), «З4поза Рейну» (1835 р., у двох томах), «Нариси з історії

та філософії» (1836 р., у двох томах), «Курс історії порівняльних законо4

давств» (1836 р.) та ін. 

Переломними у його кар’єрі стали 1837–1838 рр., коли він прийняв від

уряду титул екстраординарного радника, став членом Державної Ради.

Окрім того, він погодився стати кавалером Ордена почесного легіону. Все

це було надзвичайно різко сприйняте частиною паризької освіченої

публіки, і насамперед студентів. Його опонентами стали прихильники як

лівих, так і правоцентристських політичних сил [9, p. 60]. 

У 1838–1839 рр. Е. Лерміньє мав викладати у Коледж де Франс курс

історії міжнародного права XV — XVI ст., але не зміг його розпочати че4

рез протести студентів, що були на межі насилля. Не вдалося розпочати

навчальний курс і в грудні наступного року [9, p. 60]. Очевидним було не4

вдоволення студентів і паризьких інтелектуалів еволюцією поглядів їх

«академічного героя». Але вона не була настільки суттєвою. Так,

Е. Лерміньє виступав за громадянські права, в тому числі проти утисків

преси. Він критикував конкретні дії влади. Але він не закликав до непоко4

ри владі чи насильницької зміни режиму, вважав природною співпрацю з

останнім. Про це він писав у спогадах «Десять років викладацької діяль4

ності», виданих 1839 р. [17, p. 20]. Саме з рук короля, за поданням міністра

внутрішніх справ, а не демократичним виборним шляхом він отримав

кафедру в Коледж де Франс. Та і його політичні погляди адекватно оціню4

валися вже раніше. Наприклад, у газеті «Національ» у 1832 р. вказувало4

ся на «еклектичну філософію реставрації та політичне доктринерство»

Е. Лерміньє1. 

Тому є підстави припускати, слідом за журналістами тогочасних па4

ризьких газет, що так звана «справа Лерміньє» була викликана причина4

ми, мало або зовсім не пов’язаними з його науковою і викладацькою

діяльністю, а мала ширший і неперсональний контекст: прагнення пари4

жан продемонструвати владі свою силу та рішучість у протистоянні її

політиці [9, p. 61]. Сам постраждалий писав: «Партія легітимістів аплоду4

вала гнобленню професора, пам’ятаючи, що він щодня виступав за свобо4

ду висловлювань, а партія республіканців усвідомлювала, що логіка подій

та обговорення демонструють правоту цієї людини науки, а тому прагну4

ла брутально закрити їй рота» [17, p. 33].

Міністерство освіти 27 жовтня 1840 р. надало професору відпустку на

1840–1841 академічний рік, водночас повідомивши Коледж де Франс про

прохання Е. Лерміньє залишити його викладати у 1841–1842 рр. [9, p. 61].

Відпустка затягнулася на дев’ять років. Тим часом професор продовжив

1 Цит. за виписками В. Кузіна. Див.: [27].
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наукові дослідження, а також писав публіцистичні статті для кількох

журналів.

Декретом Тимчасового Уряду 7 квітня 1848 р. у Коледж де Франс мало

бути ліквідовано п’ять кафедр, в тому числі обидві юридичні; натомість

мала бути заснована Школа управління у складі дванадцяти кафедр, у то4

му числі кафедри французького та порівняльного політичного права на

чолі з Ж. Рено та кафедри історії французьких та зарубіжних адміністра4

тивних установ на чолі з О. Ледру4Ролліном. Але внаслідок політичних

змін це не було реалізовано. 14 листопада 1848 р. Національна Асамблея

відновила всі п’ять ліквідованих кафедр [32, p. 32]. 

У 1849 р. Е. Лерміньє спробував відновити викладання і представити

курс, присвячений аналізу «Духу законів» Ш.4Л. Монтеск’є, але

керівництву Коледжу для забезпечення громадського порядку довелося

залучити значні сили поліції. Перша ж лекція стала останньою, супровод4

жуючись масовими протестами та арештами найактивніших студентів.

У пресі було опубліковано заяву студентів, у якій вказувалося, що викла4

дання цього професора у Коледж де Франс є ганьбою для Республіки, ад4

же він співробітничав з монархією та Тимчасовим Урядом. Результатом

протестів стало звільнення Е. Лерміньє з посади в лютому 1849 р. [9, p. 63]

(інше джерело вказує на його добровільну відставку в січні 1849 р.) [10, p. 4]. 

У період після 1838 р. учений опублікував уже згадані спогади «Десять

років викладацької діяльності» (1839 р.), а також книги «Революційна

література» (1850 р.), «Історія легіслатур і конституцій античної Греції»

(1852 р., у двох томах) та ін. Проте він був практично забутий сучасника4

ми, а помер від тривалої хвороби 25 липня 1857 р.

* * *

На формування світогляду Е. Лерміньє значною мірою вплинули

німецькі школи юридичної думки. Деякі дослідники наполягають на тому,

що він був прихильником німецької історичної школи права, підтверджу4

ючи це, зокрема, згадками (не аналізом) його докторської дисертації, при4

свяченої розгляду праць Ф. Савіньї. Прикладом такого «загальника» є

побічна за проблематикою праця Дж. Адельмана, у якій зазначається:

«Серед найважливіших учнів Савіньї у Франції були Жан4Луї Ежен

Лерміньє та Теодор4Симон Жоффре» [7, p. 170]1. До певної міри формуван4

ню такого погляду могло сприяти й те, що Е. Лерміньє підтримував листу4

вання із Савіньї (щоправда, також з іншими німецькими вченими, зокре4

ма, з Е. Гансом і Л. Варнконігом), деякі з його праць було перекладено і ви4

дано в Німеччині [26, p. 35]. 

1 Прямо відповідна теза проголошується у багатьох книгах. Наприклад, «У період свого активного ви�
кладання у Коледж де Франс Лерміньє передавав ідеї історичної школи своїм студентам» [14, p. 42];
«Лерміньє …перебував під впливом німецької історичної школи права»; «Лерміньє поширював ідеї
Савіньї у Франції, хоча згодом адаптував їх до еклектичного стилю в своєму викладанні у Коледж де
Франс» [24, p. 7, 29]; «французький послідовник Савіньї Ежен Лерміньє» [13, p. 126]; та ін.
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Зважаючи на дуже значний вплив цієї школи як у Німеччині, так і по4

за нею, цю думку слід розглянути детальніше. Для цього ми проаналізува4

ли розділ 17 «Німецька історична школа юридичної науки» із «Загального

вступу до історії права» Е. Лерміньє 1829 р.1

Насамперед слід зазначити, що вчений розглядав поняття «історична

школа юридичної науки» дуже широко — як поступове формування пред4

мета та методу історичного пізнання права — як науки історії права, і у

вужчому значенні — власне як об’єднану певним комплексом ідей та їх

розробкою групу вчених. Тому він насамперед звертав увагу на ідеї Б. Па4

скаля щодо безперервності та спадковості в інтелектуальному прогресі

людства: він «розглядав цілу наступність людей у плині століть як одну

людину, яка вічно живе і весь час навчається» [23, p. 47]. 

На думку Е. Лерміньє, великі мислителі XVIII ст. Дж. Віко та 

Ш.4Л. Монтеск’є реалізували ці ідеї Паскаля. Вони «прослідкували

історію людства, яка, в їхньому баченні, має обов’язково йти вперед, не за4

буваючи про минуле». Вчений надзвичайно високо оцінював працю «Про

дух законів» Монтеск’є як «величний пам’ятник, який буде жити завжди»,

проте вважав, що ця праця не має суто наукового характеру: «Це

найбільш вражаюча суміш уяви та розуму». Найбільшою заслугою Віко і

Монтеск’є він проголосив «заснування тієї школи, яку згодом названо

історичною, яка науково вивчає та спокійно запитує минуле, вимагаючи

від нього уроків для майбутнього», а саме визначення сфери наукового по4

шуку та перші спроби його узагальнення, засновані, щоправда,

здебільшого на апріорних засадах («самовпевненому синтезі») [23, p. 47].

Але становлення цієї школи передбачало перехід від «мрій, уяви та пре4

зумпцій геніїв до безсторонньої правди». Для цього слід вивчати звичаї та

право кожного народу за допомогою «ерудиції, філології та критицизму…

і нескінченного аналізу» [23, p. 47]. 

Такий перехід Е. Лерміньє бачив через значну кількість історичних,

історико4правових, релігієзнавчих досліджень, здійснених у 17704х рр. —

на початку XVIII ст. німецькими вченими, щодо історії та релігії старо4

давніх народів, а також історії права та держави Німеччини [23, p. 47, 61].

Історична школа права у вужчому значенні, згідно з Е. Лерміньє, вини4

кає у 1790 р. Ця дата для нього пов’язана з публікацією першого видання

«Історії римського права» Г. Гуго. Метою цього вченого була реформа юри4

дичної науки, до чого він підійшов через історію права. Він «змінив універ4

ситетське викладання, пробудив смак до ретельних досліджень й історич4

ної правди», спираючись при цьому на праці німецьких філософів та істо4

риків [23, p. 48]. 

1 Ми користуємося більш зручним для нас англійським перекладом цього розділу з другого видання
«Загального вступу до історії права» 1835 р. [23, p. 43–62]. На жаль, нам невідомі праці, у яких би
аналізувалися відмінності між першим (1829 р.) і другим виданням цієї праці.
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Найбільше уваги при розгляді історичної школи права Е. Лерміньє,

природно, приділив ідеям Ф. Савіньї, розглядаючи їх у контексті тогочас4

них дискусій, в тому числі з А. Тібо. Він підкреслював, що Савіньї на ма4

теріалі римського права продемонстрував: будь4яке право є національним

і для його пізнання необхідно насамперед через історію національного

права пізнати його особливості, а на основі цього проаналізувати доктрину

і «прийти до догматичних висновків» [23, p. 49]. На думку Е. Лерміньє, для

німецьких юристів національна правова спадщина стала питанням

свідомісно4ціннісним, а право взагалі — насамперед системою сим4

волічних актів, що відображають ідею нації [23, p. 52, 54]. 

Одним із сутнісних елементів історичної школи для Е. Лерміньє є

усвідомлення особливостей національного духу як розуміння унікальності

своєї історичної спадщини й відмінний від інших націй спосіб мислення,

філософствування, правотворення. Тому «історичний і національний дух»

чинить спротив спробам поширити на один народ спосіб мислення іншого

народу через філософію та законодавство. Цей спротив виявляється в то4

му числі у характері наукових праць [23, p. 47].

Розглядаючи історичну школу права, Е. Лерміньє сформулював власне

бачення її переваг і недоліків. Серед перших він виділив привернення

інтересу до історії права, до розвитку національного законодавства як

об’єкта і предмета дослідження, подолання спекулятивного погляду на

право (притаманного школі природного права) і, що окремо підкрес4

люється, наголос на причинно4наслідковому зв’язку в розвитку права, що

має значення для визначення перспектив його розвитку і правових ре4

форм (ідея істин, які черпаються в історії, та самої історії як того, що не

минає, а є сукупністю минулого, сучасного і майбутнього) [23, p. 59]. 

Недоліком історичної школи Е. Лерміньє вважав насамперед її відмову

від філософії. Очевидно, він мав на увазі визнання історії як поля розвит4

ку певної ідеї — за аналогією з ученнями І. Канта та Г. Гегеля. На це може

вказувати таке висловлювання Е. Лерміньє: «він (Савіньї. — О.К.) по4

боюється філософії як чогось революційного та фатального для юридичної

науки» [23, p. 60]. На його думку, при вже згаданому визначенні перспек4

тив розвитку національного права історія вказує на можливі варіанти та

їх наслідки, але «філософія має вирішувати» [23, p. 59]. У зв’язку з цим,

але менш акцентовано, вчений вказував на інший недолік історичної шко4

ли — ігнорування нею ролі політичних обставин у розвитку права: «Ко4

декси не створюються у жодній країні через те, що юристи цього бажають.

Вони є плодами лише політичних подій» [23, p. 58].

Також зазначимо, що Е. Лерміньє у цьому розділі побіжно описує, але

детально не аналізує кантіанську («раціонально4філософську»,

«раціонально4наукову») школу та «абстрактно4спекулятивний» напрям,

який формується К. Міттермайєром і Г. Цахаріє — як такі, що розвивають

власні підходи до історії права [23, p. 61–62]. Ідеї Канта та його послідо4
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вників окремо розглянуто в іншому розділі «Загального вступу до історії

права». 

Важливим для розуміння поглядів Е. Лерміньє є й те, що у додатку до

книги він окремо проаналізував дві праці — «Історія римського права у

Середні віки» Савіньї та «Право на спадкування у всесвітньо4історичному

розвитку» Е. Ганса, вказуючи, що ці вчені є представниками двох конку4

руючих шкіл у Німеччині, які «становлять останнє слово та вищий вираз

цієї частини науки (історії права. — О.К.), з яких перша присвячена екс4

клюзивній культурі філософського догматизму, а друга — дослідженню,

так само ексклюзивному, історичної реальності» [23, p. 45]. Розгляд ідей

цих мислителів було поєднано також у статті Е. Лерміньє в «Ревю фран4

сез» у 1829 р. 

На нашу думку, наш розгляд не дає підстав вважати, що Е. Лерміньє

був адептом німецької історичної школи права. Його аналіз ідей цієї шко4

ли є критичним, він сформував авторське бачення не лише її позитивного

наукового потенціалу, а й суттєвих теоретико4методологічних обмежень,

які не дають змоги вважати її самодостатньою. Безумовно, концепції цієї

школи істотно вплинули на Е. Лерміньє — але у поєднанні з так само кри4

тично переосмисленими ідеями інших шкіл та окремих мислителів.

До речі, цікаво, що авторитетні вчені4компаративісти — швейцарсь4

кий — У. Хуг, а слідом за ним французько4румунський — Л.4Ж. Констан4

тинеско та німецькі — К. Цвайгерт і Х. Кьотц, очевидно, не звертаючись до

тексту «Загального вступу до історії права» Е. Лерміньє, а ідентифікуючи

цю працю лише за її назвою, вважали, що її написано під визначальним

впливом Е. Ганса [15, p. 1060–1061; 1, c. 120; 6, c. 90]. У. Хуг зазначав:

«Лерміньє повний поваги до Ганса і приймає його фундаментальні ідеї»

[15, p. 1061].

Іншим джерелом формування поглядів Е. Лерміньє були ідеї фран4

цузьких філософів права А. Журдена та В. Кузіна, які протистояли

домінуванню екзегетики — формально4догматичного пізнання нового ко4

дифікованого права, яке значною частиною юристів вважалося найвищим

і неперевершеним досягненням людського розуму. Екзегетика певною

мірою гальмувала розвиток юридичної науки у Франції. Прихильники

цього напряму заперечували можливість при інтерпретації норм кодексів

спиратися на інші джерела — пам’ятки римського права, інші історичні

джерела, звичаєве право; також вони стверджували, що норми позитив4

ного права вищі за доводи розуму [26, p. 34–36]. 

В. Кузін натомість ще у 1819 р. проголосив, що загальні положення

Цивільного кодексу є не чим іншим, як максимами природного права,

тільки позитивованими. Він прагнув відновити баланс позитивного та при4

родного права, причому природне право мало бути критерієм, інструмен4

том пізнання і критики позитивного права. Але природне право у баченні

В. Кузіна не було позаісторичним — його принципи містилися у правових
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ідеалах суспільства і розвивалися разом з останнім. Позитивне право по4

ходить від суспільства і має відповідати його ідеалам. Якщо ж суспільство

вважає право недосконалим, влада (держава) має його змінювати. Тому й

нове кодифіковане право не є ідеалом на всі часи. Як зазначає сучасний

французький вчений Г. Наве, таким чином В. Кузін відкривав можливості

для критики французьких кодексів і розвитку юридичної науки [26,

p. 36–37]. 

Ці ідеї розвинув А. Журден, який у 1819 р. став одним із засновників

журналу «Теміс» — першого значного французького юридичного

періодичного видання з часів прийняття Цивільного кодексу [8, p. 3]. Він

прагнув десакралізувати французький Цивільний кодекс і у своїх працях

починаючи з 1826 р. пропонував нове бачення юридичної науки, побудова4

ної на інтерпретації та критиці позитивного національного права на основі

поєднання римського права (філософії римського права) та сучасної філо4

софії. Римське право при цьому виступає як незмінний, перевірений

століттями елемент, вмістилище юридичної логіки, яке здатне «захистити

суспільство від натиску фальшивих доктрин», повернути останньому його

саморегульовану «внутрішню еволюцію, напрям якої відображатиметься

в праві». Адже, зазначав А. Журден, влада, форма і кордони держави

змінюються, а суспільство з його розвитком і потребами залишається.

Римське право для нього є фактично позаісторичним феноменом,

раціоналізованим природним правом. 

Філософія права в концепції А. Журдена уособлює динамічний еле4

мент, відображає інтелектуальний розвиток і зміну орієнтацій

суспільства; її завдання — «ідентифікувати й розвинути потрібні новели».

Але сама по собі, без опори на римське право як стабільний елемент, вона

може порушити логіку розвитку суспільства, запропонувати йому ради4

кальні шляхи розвитку, намагаючись наблизити майбутнє. Тому, на дум4

ку А. Журдена, римське право та філософія права мають формувати два

елементи юридичної науки як цілого1.

* * * 

Е. Лерміньє виступив і як продовжувач, і як реформатор філософії пра4

ва В. Кузіна та А. Журдена, як і ідей німецької історичної школи. У його

ранньому баченні юридичної науки природне право та його еквівалент —

ідеалізоване римське право — не зникають, але двома основними її

елементами стають історія та філософія права; і право, і юридична наука

стають одночасно національними та універсальними. 

У «Загальному вступі до історії права», вперше виданому 1829 р.,

Е. Лерміньє зазначав, що його метою є «пробудити відчуття права як ви4

разно відокремленого від законодавства, представити теорію позитивного

1 У своєму аналізі ми використовуємо цитати та виклад положень статті А. Журдена у журналі «Теміс»
(1826, т. 8) за: [26, p. 33, 37–38].
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права, яка поєднує в юридичній науці філософію та історію, і показати, що

право спирається одночасно на філософський та історичний елементи»

[цит. за: 26, p. 39]. Він критикував тих юристів, які вважали, що французь4

ке право досягло досконалості, й вказував на те, що позитивне національ4

не право можна зрозуміти лише в контексті його історичного розвитку та

філософських джерел його новел. 

Позитивне право, на думку Е. Лерміньє, є продуктом суспільних відно4

син і постійно еволюціонує разом із цими відносинами, і «немає нічого ре4

альнішого і більш живого». Вчений наголошував, що взаємодія суспільства

і права є двосторонньою, право теж формує суспільні зв’язки і саме по собі

є суспільним зв’язком. Право, як зазначав Е. Лерміньє, спочатку спонтан4

но розвивається в суспільній свідомості та волі народу — у вигляді сим4

волів, уявлень, образів. Історично перший образ права не відокремлений

від релігійних уявлень, а згодом він стає більш секулярним [цит. за: 26,

p. 40]. 

З розвитком народів (які, за Е. Лерміньє, з «молодих» стають «зріли4

ми») такого розвитку права стає недостатньо, і з’являється законодавство,

яке є рефлексією права, пошуком та розвитком раціонального елемента в

ньому. Певним вододілом між епохою спонтанного саморозвитку права ок4

ремих народів та новою епохою — домінування писаного права та його

раціоналізації — для Е. Лерміньє є ХІІ ст., коли відбулася рецепція римсь4

кого права. Цей процес, на його думку, відбувався здебільшого мирним

шляхом — через трансформацію образів права. Рецепція римського

права, отже, відбулася тоді, коли для цього сформувалися передумови; за

його відсутності необхідні ідеї були б розвинені самими європейськими на4

родами. 

Римське право, вважав учений, як і будь4яке інше, є поєднанням особ4

ливого та універсального. Тому універсальне (філософський елемент) у

інших європейських правових системах не суперечило римському пра4

ву — ідея, яка з’єднувала погляди В. Кузіна та Ф. Савіньї. Е. Лерміньє

стверджував, що у римському праві це універсальне було набагато краще

розроблене, і тому воно замінило собою філософський елемент у праві

європейських народів. Г. Наве вважає, що у першому виданні «Загального

вступу до історії права» Е. Лерміньє схилявся саме до такого бачення

унікальності римського права, яка надає йому всесвітнього значення фак4

тично як раціонального природного права, а у пізніших працях у цій

унікальності останньому вже відмовляв, розглядав його насамперед як

національну правову систему [26, p. 43].

Юридична наука у нових умовах «надає праву його значення та логіки:

вона встановлює принципи, формули аксіом, робить висновки та малює

ідею права, відображаючи його незчисленні здобутки» [цит. за: 26, p. 40– 41].

Завдання це виконує насамперед філософія права. Її основою є людський

розум — людина розумна від природи, й ідея права закорінена в ній.
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У дослідженні Г. Наве підкреслюється, що виклад щодо ролі філософського

елемента в розвитку права, який міститься у першому розділі «Загального

вступу до історії права» Е. Лерміньє, побудований насамперед на працях

В. Кузіна [26, p. 39]. 

Позитивне право народу, таким чином, є синтезом історичного елемен4

та як окремого, суть якого становлять історична доля та світовідчуття,

відображені у спонтанній волі, та філософського елемента як загального,

суть якого — в універсальних ідеях справедливого та несправедливого та

їх раціоналізації. Наприклад, французький Цивільний кодекс, у баченні

Е. Лерміньє, трансформував римське право за допомогою старого фран4

цузького права та нової філософії. В результаті позитивне право кожного

народу «є індивідуальним, яке розвивається саме і з іншими (універсаль4

на філософія та послідовна історія) без огляду на жодне інше». Е. Лерміньє

критикував мислителів, які вважали лише один із згаданих елементів до4

статньою основою для розвитку права: опора лише на філософію права

веде до утопії, а лише на історію права — до партикуляризму, за якого не

вдається осягнути вселюдське [26, p. 41]. 

Значення цих елементів, у баченні Е. Лерміньє, не є рівноцінним. Філо4

софський елемент, на його думку, є важливішим — як сутність права, яке

у кожного народу набуває індивідуальної форми на основі історичних

особливостей. Взаємодія двох згаданих елементів при домінуванні філо4

софського обумовлює їх синтез і процес поступової універсалізації змісту

права як основний напрям його еволюції. Такі погляди Е. Лерміньє визна4

чили структуру і зміст «Загального вступу до історії права»: історія пози4

тивного права ототожнюється з еволюцією вчень про право. Навіть Фран4

цузька революція описується в руслі вчень мислителів і шкіл, як одне з

них.

Але, підкреслював Е. Лерміньє, повної універсальності у праві не може

бути досягнуто, адже право не може бути зовсім абстраговане від особли4

вого, тобто стереотипів, звичок, пристрастей, властивих людям. Загальна

тенденція до універсалізації не заважає конкретному суспільству в кон4

кретний час робити вибір не на користь філософських відкриттів та сис4

тем, а згідно з власними історичними орієнтирами та пристрастями [26, p.

42]. Як зазначає Г. Наве, у баченні Е. Лерміньє «людина балансує між май4

бутнім і минулим, вона самовідображається через подвійне знання філо4

софії та історії, закрита до сьогодення, дивиться у майбутнє і слухає

відлуння минулого. І юрист має зберігати таке подвійне усвідомлення май4

бутнього і минулого» [26, p. 42]. На нашу думку, цей вислів ученого є харак4

теристичним для раннього періоду становлення його ідей — юридична на4

ука у його баченні є ідеалістичною, сферою вивчення ідей, та практично

ігнорує позитивне право. 



Кресін О.В. Жан Луї Ежен Лерміньє як теоретик і викладач порівняльного законодавства

4411

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

* * * 

Г. Наве звертає увагу на те, що 304і роки ХІХ ст. — час, коли

Е. Лерміньє очолив кафедру загальної та філософської історії порівняль4

них законодавств, — став для останнього періодом суттєвої еволюції його

поглядів. Революція 1830 р. і пов’язані з нею політико4правові трансфор4

мації були переосмислені вченим. Його викладацька діяльність та праці

свідчать про те, що він більшого значення у розвитку права став приділя4

ти політиці, позитивному праву та національному елементу в його розвит4

ку. Його більше не влаштовував лібералізм з його універсальними ціннос4

тями. На нашу думку, Г. Наве суттєво звузив спектр ідей Е. Лерміньє — у

їх еволюції, а також мав би розглянути розвиток його позицій, починаючи

з 1831 р., поетапно — адже вони неодноразово суттєво змінювалися.

У «Філософії права», опублікованій 1831 р., учений вказував на те, що

філософія не є однаковою для всіх народів: «Нині час працювати над

національною філософією» [26, p. 47, 49]. Він критикував В. Кузіна з його

природним правом як мірилом позитивного права. А політику Е. Лерміньє

визнав чинником творення позитивного права, який у конкретних умовах

може виявитися вирішальним і посунути вбік історичний і філософський

елементи процесу його розвитку. Вона стала для нього мірилом цінності чи

принаймні корелятом правових ідей, адже є «сферою прикладення зусиль

людського розуму для вирішення власної долі» [26, p. 51]. Тобто політика,

так би мовити, вже не розглядалася як певна функція філософії, а як

діяльнісний бік останньої. 

У зв’язку з початком викладання курсу історії порівняльних законо4

давств Е. Лерміньє 1834 р. виступив з інаугураційною промовою «Викла4

дання порівняльних законодавств», розгорнутий варіант якої того ж року

було опубліковано у журналі «Revue des deux mondes»1. У цій праці відоб4

ражено переконаність автора у всесвітньому та прогресивному характері

еволюції права: «Людське спілкування виключає довільність у розвитку

роду людського, і його спадщина дійсно неподільна. …Ідеї сучасного світу

розвивалися синхронно і спадкоємно в рамках всього людства. Примітно,

що великі рухи історії відбувалися у різних місцях майже одночасно…»

[20, p. 76].

Але під еволюцією права вчений розумів насамперед розвиток політи4

ко4правових учень, уявлень про природне право: «Право… має своє дже4

рело у розумі людини; ми не можемо визнати реальною різницю між пра4

вом суспільним та правом природним; така різниця може формулюватися

у скороминущій абстракції». Він наголошував на тому, що природне право

вважає не незмінним, а еволюціонуючим феноменом, «універсальним за4

коном». Таке бачення, на його думку, є «початком нової теорії права», в

якій поєднаються «суспільне» та природне право [20, p. 90]. Е. Лерміньє

1 Ми користувалися другим виданням цієї праці: [20].
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стверджував, що трансформації позитивного права практично співпада4

ють із змінами у мисленні людей (у всесвітньому масштабі): «Коли ж пра4

во вмирає? Коли розум відмовляється від нього, і коли з’являється більш

жива ідея» [20, p. 91]. Абсолютизуючи спіритуалістично4інтелектуальну

еволюцію, вчений у цій праці повністю відкидав вплив політики на право,

проголосив, що навіть революції є лише «галасливими прокламаціями»,

які нічого радикально не змінюють і є звичайним продовженням ево4

люційного розвитку [20, p. 91]. 

Мету своєї кафедри Е. Лерміньє бачив у створенні трибуни для обгово4

рення, узагальнення нових зарубіжних правових ідей та їх підготовки до

реалізації у позитивному праві своєї країни. Пізнання зарубіжного право4

вого досвіду (насамперед не позитивного права, а правового мислення —

«нравів»), вважав учений, потрібне для забезпечення сутнісної єдності

світового правового розвитку, воно є елементом пізнання людської приро4

ди: «Закон не уникатиме умов інших творінь людського генія, він вимагає

єдності. Законотворець має бути єдиний, розумний і представляти мо4

ральну цінність». Результатом «пізнання країн», на думку Е. Лерміньє,

має бути «філософія країн». Вона за своїм змістом є насамперед осмислен4

ням ідеї справедливості, яка «почалася з релігією та має вдосконалювати4

ся нині наукою» [20, p. 92]. 

Водночас, наголошував учений, другим елементом формування права,

поряд з ідеями, є звичаї, джерело яких — народний дух. Тому повністю

уніфікувати право неможливо — маючи єдину сутність, право завжди

зберігатиме національні форми: «Нація є єдиним актором, який зберігає

ідеї і не довіряє Божому розуму свою долю, й відчуває, що немає єдиного

права, адже немає єдиної істини» [20, p. 92].

На нашу думку, працю «Викладання порівняльних законодавств» слід

розглядати як декларацію намірів людини, яка лише розпочала опануван4

ня нової для себе сфери знань і намагається проектувати на неї ті підходи,

які нею використовувалися у інших сферах, є звичними і комфортними.

Основною ідеєю4припущенням Е. Лерміньє у цій праці, на нашу думку, є

можливість трансполяції на порівняльну сферу спекулятивно4апріорних

підходу та знання з його філософії права — а саме таких елементів остан4

ньої:

1. Ідея щодо двох елементів у розвитку права — філософського

(сутнісного та універсального) та історичного (формального та партику4

лярного);

2. Тотожність ідеального та реального вимірів буття права, належного і

сущого у ньому;

3. Відмова розглядати позитивне право як самостійний предмет

дослідження, заміна його знання логічною спекуляцією. 

Водночас зміни у поглядах Е. Лерміньє у першій половині 304х років

ХІХ ст. дістали відображення вже у назві його кафедри в Коледж де
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Франс (немає підстав сумніватися у тому, що назву кафедри запропону4

вав він сам). Наголос робиться на «законодавстві», що, звичайно, зважаю4

чи на різну структуру джерел права у розглянутих ученим правових сис4

темах, є неточним терміном, але однозначно вказує на те, що предметом

нової академічної дисципліни є позитивне право. Це відбилося й у струк4

турі навчальних курсів, які він викладав.

Результати викладацької діяльності Е. Лерміньє дістали відображення,

в тому числі, у стенографічному виданні його лекцій 1835 — 1836 рр. під

багатообіцяючою для дослідника назвою «Курс історії порівняльних зако4

нодавств», вперше опублікованому 1836 р. у Парижі [18], вдруге — у

1838 р. у Брюсселі, передрукованому також 2010 р. Але ця об’ємна книга

(487 с.), яка складається з двадцяти лекцій, охоплює лише історію міжна4

родного права (приблизно 60 % обсягу праці) та міжнародно4правових

учень (40 %) періоду розвитку Римської держави. «Курс історії порівняль4

них законодавств» не містить теоретико4методологічної лекції чи перед4

мови, охоплює лише окремий період у розвитку міжнародного права, не

авторизований, а тому не відображає цілісно концептуальних поглядів ав4

тора. 

Проте принципово важливою, на нашу думку, є згадана структура

лекційного курсу, особливості якої розкриваються у порівнянні із «За4

гальним вступом до історії права» 1829 р. Виклад історії позитивного пра4

ва (в руслі загальної політичної історії) відокремлено від розгляду політи4

ко4правових учень. Слід також звернути увагу на твердження Е. Лерміньє

щодо історичної спадкоємності у розвитку права кожної країни та водно4

час синхронності у розвитку країн світу однієї історичної епохи. Достат4

ньо новим, хоча й, зважаючи на попередні погляди вченого, таким, що ви4

магає детальнішого розгляду, є твердження щодо неспівпадіння еволюції

ідей та політико4правових процесів, щодо причинності та об’єктивної ево4

люції останніх: «Загалом в історії фантазії ніколи не мають успіху, але

завжди стаються необхідні речі» [18, p. 220, 264, 267, 464]. 

* * *

На нашу думку, принципово важливою для розуміння еволюції по4

глядів Е. Лерміньє у 304і роки ХІХ ст. є стаття «Щодо методу історії порів4

няльних законодавств», опубліковану 1836 р. [19, p. 273–285]1.

Насамперед слід звернути увагу на те, що на початку статті автор чітко

декларує вихідну тезу і проблему: порівняльне законодавство є наукою,

щоправда, молодою, яка виникла у ХІХ ст. і ще не має усталеної методо4

логії. Натомість історію порівняльних законодавств учений наукою не на4

зиває, а лише актуальною сферою досліджень, яку він прагне визначити. 

У праці Е. Лерміньє конструює власну філософію порівняльного вив4

чення історії права. Зокрема, він вказує на те, що розвиток людського ро4

1 Усі цитати подаються за перекладом цього тексту М.В. Захарової за нашою редакцією (рукопис).
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ду і суспільства не підлягає законам природи і навіть протилежний їм, в

основі історії лежить розвиток людської особистості в процесі її діяль4

ності, а однією з найважливіших проблем історії є свобода особистості.

Природа як творіння Бога може лише надихати своєю величчю, якої лю4

дина теж прагне досягти. 

Учений наголошує, що релігія і право є двома різними проявами діяль4

ності людини. Право є виразом свободи та індивідуальності людини, а

релігія прагне осягнути зв’язки необхідності, першопричину речей. Право

може розвиватися як ізольовано, так і у зв’язку з релігією. У першому ви4

падку воно стає зухвалим, у другому — виникає згода між незалежністю і

необхідністю. 

Таке відмежування Е. Лерміньє предмета сфери права і юридичної

діяльності від вивчення природи та релігієзнавства не прямо, але одно4

значно вказує на відкинення ним ідеї природного права — у обох тра4

диційних її варіантах — релігійному та натурфілософському. Це не озна4

чає відмови від релігійних принципів. Але наголос на тому, що релігії є

проявом людської діяльності, що їх слід вивчати у порівнянні, а також на

тому, що вони є обожненою формою раціоналізму, перетворює в його ба4

ченні релігійні вчення на окремий вид філософських учень.

Також Е. Лерміньє зазначав, що філософія і законодавство вивчають

два різні боки людської природи: перша — внутрішню, а друге —

зовнішню. Окрім того, право, яке, як зазначалося, є окремим видом людсь4

кої діяльності, діяльнісним боком людської природи. Але він вказував, що

розуміння права все ж вимагає залучення філософії. Насамперед

Е. Лерміньє зазначав, що питання щодо методу законодавства і порівняль4

ного законодавства розглядає філософія. До того ж зазначаючи, що метод

наук історії порівняльних законодавств та історії порівняльних релігій той

самий, він фактично проголошував, що філософія розробляє методологію

для суспільних і гуманітарних наук взагалі. 

Окрім того, він розглянув проблему співвідношення філософії та історії

порівняльних законодавств через аналіз понять «раціоналізм» та «іде4

алізм» і стадії пізнання права. Е. Лерміньє зазначав, що раціоналізм є

усвідомленням розуму. Ідеалізм натомість є вищою формою людського

інтелекту, це інтуїція, спрямована на осягнення істин і сутнісних атри4

бутів природи людини. Історію законодавств, тобто позитивного права, він

вважав найбільш живою сферою людського раціоналізму. Отже, юридич4

не дослідження є раціоналістичним, розглядає факти і нібито має залиша4

тися в сфері емпірично пізнаваної реальності. 

Але вчений вказує на сфери дотику і взаємного переходу раціоналізму

та ідеалізму. По4перше, він вважає, що ідеалізм є одним із чинників тво4

рення позитивного права — як внутрішній мотив законотворців (які, оче4

видно, прагнуть наблизити законодавство до ідеалу істини). 
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По4друге, раціоналізм, на думку Е. Лерміньє, є лише ступенем форму4

вання ідеалізму. Через цю тезу він розкриває сутність порівняльного

підходу до вивчення права. Так, історія законодавств, як зазначалося ви4

ще, належить до сфери раціоналізму. Але порівняльна історія законо4

давств спирається на порівняльний аналіз, для якого потрібний певний де4

номінатор (критерій, зразок для оцінки), що перебуває поза фактами, які

порівнюються. Ним є ідея права як справедливості, її розробляє філософія

права. Тобто порівняння передбачає вихід за сферу реальних фактів,

раціоналізм передбачає ідеалізм, позитивне правознавство, стаючи

порівняльним, залучає філософію (права). 

По4третє, результатом порівняльно4правових досліджень стають іде4

альні моделі, що належать до пізнання єдності елементів людської приро4

ди, її законів. «Будь4яке істинно наукове порівняння обов’язково спи4

рається на раціоналізм, а приводить до ідеальних концепцій», — зазначав

Е. Лерміньє. 

Загалом проблему співвідношення права та філософії як раціонального

та ідеального вчений визначив так: «Раціоналізм та ідеалізм лежать в ос4

нові не лише всіх людських речей, але й є основою як для законодавств,

так і для релігій». 

Окремо Е. Лерміньє розглянув питання історії права. Зокрема, він за4

значав, що вона має бути побудована на основі хронологічного методу. Не4

дотримання цього методу вчений вважав однією з ознак ненауковості

давніх праць, зокрема, найбільшим недоліком праць Монтеск’є. На його

думку, хронологічність у науці з’явилася у ХІХ ст. Зміст статті Е. Лер4

міньє дає змогу розуміти «хронологічність» як історизм, розуміння при4

чинно4наслідкового зв’язку в розвитку явищ. Учений зробив наголос на

категорії «подальший розвиток» — недостатності аналізу правового яви4

ща в один момент його існування, необхідності його розгляду в розвитку,

динаміці. Він писав про час як про закон розуму та історії. Тому історія

прискорює суспільний прогрес, адже дає розуміння можливих варіантів

подальшого розвитку.

Розуміння кожним суспільством, народом своєї історії, на думку

Е. Лерміньє, є одним з найважливіших завдань сучасності. Поділяючи по4

гляди Віко, Монтеск’є, Гердера, Гуго, Савіньї на народ як єдиний суб’єкт,

він вказував, що для нього характерні спільні відчуття, навички, орієнти4

ри, дух, розум. Тому суспільство (у межах народу) прагне до «міцної гар4

монії єдності», подолання внутрішніх суперечок почуттів і думок. Саме

історія демонструє суспільству формування його спільних долі й права,

виховує людину й допомагає досягнути згоди в народі щодо важливих пи4

тань. 

Але пізнання законів розвитку, як і осягнення особливостей духу і ко4

лективного розуму народу, неможливі без порівняння. Очевидно, саме

тому Е. Лерміньє стверджує, що вивчення історії порівняльних законо4
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давств (як і історії порівняльних релігій) — найперше завдання євро4

пейської думки. В історії порівняльних законодавств поєднуються хроно4

логічний та порівняльний методи. Завдяки цьому створюється можливість

порівнювати народи в різний час і різного рівня розвитку. Щоправда, з

тексту праці незрозуміло, чи порівнюються сукупний досвід правового

розвитку народів у певний історичний період з таким же сукупним

досвідом іншого періоду, право одного народу в один історичний період з

правом іншого народу в інший період, право одного народу в різні періоди. 

Розглядаючи проблему універсального та індивідуального в правовому

розвитку, Е. Лерміньє зазначав, що у праві кожного народу відобража4

ються загальні, вселюдські елементи: «Перший результат порівняння —

всезагальність важливих елементів людства». Певним обмеженням при

пізнанні загального є патріотизм як надання переваги одній країні, тому

вчений закликав у дослідженні максимально обмежувати відповідні по4

чуття. Знаходження загальних законів розвитку важливе тому, що, при4

свячуючи їм свої сили, люди і народи стають вільними й сильними. 

Але, як наголошував Е. Лерміньє, загальні елементи неоднаково розви4

ваються в різний час і в різних місцях. І об’єктивним фактом, і судженням

розуму є особливе у правовому розвитку народів, і першість проявів за4

гальних елементів у праві того чи іншого народу. Саме вони, взяті разом, а

не загальне, є пріоритетним об’єктом порівняльної історії законодавств. 

Таким чином, Е. Лерміньє виділяє три необхідні елементи науки історії

порівняльних законодавств: «всезагальність необхідних елементів роз4

витку» (загальне); «специфіка і першість у кожному з історичних виявів»

(окреме); «подальший розвиток» (історичний підхід до дослідження пра4

вових явищ).

Важливою особливістю розглянутої нами праці Е. Лерміньє є те, що у

ній автор пропонує розроблену ним методику порівняльного дослідження

права, яка спирається на послідовність операцій: 1) просте, «чисте» спос4

тереження фактів; 2) виділення певних якостей та співвідношень між ни4

ми; 3) «зведення моральних особливостей до найпростішого їх виражен4

ня». 

Розуміння автором цієї методики можна розкрити і розвинути на основі

запропонованого ним зразка її реалізації. На прикладі Стародавніх Індії

та Єгипту Е. Лерміньє ідентифікує риси теократії, встановлює «повну

історичну подібність» цих рис. На цій основі, відзначає він, можна дійти

висновку про закономірності розвитку теократії. Це є основою для вивчен4

ня феномена теократії. На цьому шляху дослідник обов’язково звернеться

до проблеми свободи особи. Наступним і логічним, на думку Е. Лерміньє, є

звернення до еволюції ідеї теократії в часі. А це стане внеском у розробку

питання про «істинне співвідношення між ідеєю Бога та ідеєю свободи». 

Таким чином, спочатку відбувається спостереження фактів щодо

політико4правового життя кожної з досліджуваних країн. Потім виділя4
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ються параметри правового розвитку кожної країни. Вони співставляють4

ся між собою, співвідношенням між ними є подібність. На основі цього

подібні елементи зводяться до політико4правових закономірностей. Цей

етап уже є прикладом третьої операції в запропонованій Е. Лерміньє ме4

тодиці порівняльного дослідження права, під час якої суто раціональне

дослідження веде до створення ідеальних моделей. На наступному етапі

можна побачити вже суто філософсько4правове пізнання. Далі вчений

пропонує перейти до історико4порівняльного дослідження, але на основі

здобутого філософсько4правового знання. А остаточний результат усього

багатоступеневого дослідження він пропонує використати надалі для суто

філософського пізнання. 

Отже, у наведеному Е. Лерміньє прикладі, який він пропонує як зраз4

ковий, дійсно, присутні три сформульовані ним стадії порівняльно4право4

вого дослідження. Але на цих стадіях, на нашу думку, відсутній історико4

правовий аналіз на основі постульованого ним хронологічного методу. Він

з’являється пізніше вже на основі філософсько4правового узагальнення

результатів порівняльно4правового розгляду і поєднується з порівняль4

ним методом. Метою ж такого порівняльного історико4правового

дослідження стає постачання матеріалів для філософії права. Схема,

вірогідно, не зовсім послідовна, але вона, зокрема, дає підстави стверджу4

вати, що у ній порівняльно4правовий аналіз виступає і самостійно, і у

поєднанні з філософією та історією права.

На нашу думку, найважливішими новаціями у поглядах Е. Лерміньє,

відображеними у праці «Щодо методу історії порівняльних законодавств»,

були:

1. Сфери права і філософії визнано самостійними, їх відмежовано, виз4

начено канали і засоби їх взаємовпливу, але не змішування. Також відбу4

лася чітка відмова від використання ідеї природного права у будь4якій її

формі. Предметом юридичного дослідження стали насамперед не ідеальні

моделі політико4правових учень, а позитивне право. 

2. Філософсько4правовий синтез права було значною мірою замінено

порівняльно4правовим дослідженням. Змінився принцип формування са4

мого філософсько4правового знання — замість абстрактно4спекулятив4

них побудов чи узагальнення досвіду однієї правової системи як еталонної

(насамперед римського права) — його поступове формування на основі

порівняльного та історичного дослідження правових систем. 

3. Порівняльне правознавство стало фактично третім елементом юри4

дичної науки, поряд з історією та філософією права. Було обгрунтовано і в

конкретних методиках продемонстровано синтез порівняльного право4

знавства з історією права і формування нової сфери досліджень — історії

порівняльних законодавств, тобто порівняльної історії права. Вчений,

наскільки нам відомо, вперше запропонував методику порівняльно4пра4

вового, а також порівняльного історико4правового дослідження. 
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4. Відбувся перегляд співвідношення загальних та особливих елементів

у розвитку національних правових систем. Окреме перестало сприймати4

ся лише як форма відображення загального. Учений відмовився від ідеї

повного домінування загального над окремим, а також односпрямованого

розвитку права у напрямку його універсалізації. Основним предметом

розгляду позитивної юридичної науки для нього стало окреме у правово4

му розвитку. 

У зв’язку з цим наведемо цитату Г. Наве, одного з найбільших

дослідників наукової спадщини Е. Лерміньє: «Він вагається, ніколи реаль4

но не вибравши між двома пропозиціями: пропозицією Гердера (яку він

взяв від Савіньї), який бачив у людстві концерт націй, кожна з яких має

свою відмінність, що не зменшується, і універсалістською пропозицією

(яку він взяв від Гроція), згідно з якою подібне право має бути встановле4

не скрізь» [26, p. 50]. Ми не можемо погодитися з такою оцінкою. Вона мо4

же мати право на існування щодо філософа права, але з певного часу

Е. Лерміньє слід розглядати також як компаративіста. У порівняльно4пра4

вовому дискурсі ці дві концепції не обов’язково суперечать одна одній,

більше того, їх співіснування є необхідною передумовою формування і

розвитку цього дискурсу. 

Зважаючи на це, ми також не можемо погодитися з поширеним розгля4

дом наукової спадщини Е. Лерміньє лише в контексті історії та філософії

права. Наприклад, сучасні французькі дослідники Ф. Одрен і Ж.4Л. Галь4

перин визнають лише «визначальну роль його (Е. Лерміньє. — О.К.) праць

у розвитку історичних досліджень права і у рефлексії щодо спільності

права та філософії» [8, p. 3], а Г. Наве пише про «великого французького

філософа свого часу» [26, p. 46]. Оцінки згаданих та інших дослідників спи4

раються насамперед на аналіз ранніх праць Е. Лерміньє і практично ігно4

рують його порівняльно4правові дослідження. Натомість ми вважаємо, що

розглянута праця «Щодо методу історії порівняльних законодавств» є яс4

кравим прикладом і безсумнівним свідченням формування Е. Лерміньє як

видатного компаративіста.

* * *

У рамках нашого дослідження немає змоги детально розглянути по4

дальшу еволюцію поглядів Е. Лерміньє на основі інших численних його

праць. Спеціальні дослідження вченого з проблематики теоретико4мето4

дологічних засад порівняльного правознавства, окрім проаналізованих ви4

ще, науці невідомі. Але, зважаючи на постульовану ним єдність методо4

логії порівняльного законодавства та порівняльного релігієзнавства, вва4

жаємо за можливе розглянути його невелику за обсягом працю «Гебраїзм

та християнство», опубліковану 1846 р. [22]1. Обрати саме цю статтю нас

1 Поділ на сторінки у цій публікації відсутній.
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також спонукала її проблематика (співставлення впливу суспільних док4

трин різних конфесій на розвиток права), яка і за життя Е. Лерміньє, й

пізніше, аж донині, вважається важливою для порівняльного правознав4

ства. 

Учений продовжує визнавати загальносвітові закономірності еволюції

та стадіальність у суспільному розвитку («кожна епоха має свій сенс і

значення», «розвиток суспільства здійснюється відповідно до необхідних

законів»). Е. Лерміньє не відмовився від ідеї прогресу, але він фактично

визнав, що останній є непрямим: «Людство розвивається, але часто на

руїнах окремої величі». Окрім того, проголошувалася неоднозначність,

відносність прогресу: один і той же загальносвітовий прогрес має і пози4

тивні, й негативні наслідки. Зокрема, поступове становлення принципів і

практики демократії призводить до зменшення ролі та значення й навіть

«зникнення» людини в суспільстві. 

Е. Лерміньє наголошував на окремих законах розвитку народу та його

культурно4психологічної традиції: «Уважний аналіз виявляє, що геній на4

родів воістину історичний і розвивається за тими ж законами композиції,

що й дух окремої людини, повний і міцний». Він вказував на те, що у ми4

нулому народи не імітували один одного, але кожний з них «відчував особ4

ливе покликання і віддавався йому завзято». Це покликання, на його дум4

ку, виражається в особливостях національного «генія» — особливостях

світосприйняття, талантів та практичних умінь. Щоправда, вчений висло4

вив впевненість щодо цього лише по відношенню до «великих і сильних»

народів. 

Можливість часткового порушення спадкоємності у розвитку

національних традицій закладена у необхідності реагувати на нові викли4

ки в житті народів, «критичні труднощі», які вимагають «незалежних (від

власної традиції. — О.К.) рішень». У тексті праці немає згадки про те, ко4

ли відбувся перехід від самостійного розвитку народів, який мав власні за4

кономірності, до утвердження загальносвітової суспільної еволюції. Але

на це вказує сама назва статті, яка передбачає порівняння іудаїзму та

християнства. Отже, перехід від національних релігій як частини їхньої

психології та культури до християнства як однієї із світових релігій зна4

менує й перехід до наднаціональних тенденцій суспільного розвитку. 

Е. Лерміньє вказував на механізм конвергенції національних традицій

та утвердження загальносвітових тенденцій розвитку. Зокрема, це відбу4

вається шляхом імітації зарубіжних нравів та релігій. Очевидно, у політи4

ко4правовій сфері це передбачає запозичення правових рішень подібних

проблем. Учений зазначав, що є певні цикли рецепції зарубіжного досвіду:

від захоплення — до «жалю, каяття» — і до нового захоплення. Але в

періоди розчарування у запозичених елементах не відбувається повна

відмова від останніх, що й визначає поступовість, але все ж таки перева4

жання процесів уніфікації світового суспільного розвитку, що супровод4
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жуються також духом космополітизму (який, як припускаємо, вчений

приписував християнству). 

В результаті «оригінальність рас, народів і людини суттєво змінилася».

Відбувається глибинне зближення у духовному, господарському та

політико4правовому житті народів — «майже завжди та сама модель уп4

равління, і той же тип установ». Е. Лерміньє, вказуючи на існування пози4

тивних аспектів цього процесу, все ж оцінював його переважно негативно,

вважав його фатальним для розвитку індивідуальності як народів, так й

індивідуумів. Культури, в тому числі філософські ідеї народів, поступово

стають за своєю сутністю космополітичними, що з часом призведе до

зникнення народів, втрати людством його духовного багатства і краси. На

думку вченого, це веде до утвердження одноманітності та системності

світу й матиме наслідком формування єдиного механізму пригнічення

людської особистості: «Скрізь правила і дух системи, яка брутальною

силою керує діяльністю людини, ув’язнюючи і калічачи. Метод душить

життя». 

Зовсім не стверджуючи, що аналізована праця всебічно відображає

еволюцію поглядів Е. Лерміньє, відзначимо нові ідеї, принципово важливі

для розуміння розвитку його порівняльного підходу до пізнання правової

дійсності. Зокрема, більш виразним стає ставлення до національних

відмінностей у суспільному розвитку, в тому числі в праві, як до безумов4

ної цінності, зникає захоплене ставлення до універсального («філософсь4

кого») елемента, останній перестає бути позачасовим імперативом, а роз4

глядається як тенденція, яка має свій історичний початок і ще не визначе4

ну подальшу долю. 

І загалом відбувається трансформація поняття про універсальне — во4

но вже не розглядається як те, що стоїть над національним елементом (в

тому числі національним правом), а як суміш запозичених елементів

різних національних традицій, яка стає загальноприйнятою (тобто

міжнаціональним елементом). Універсальне переходить із сфери ідей у

сферу практики, в тому числі політики і позитивного права, і втрачає

філософський характер. У такому баченні філософія значною мірою втра4

чає активний творчий характер і, очевидно, замість претензії на

керівництво суспільними перетвореннями має вдовольнитися роллю

одного із способів їх осягнення.

Водночас зникає впевненість у закономірності та односпрямованості

загальносвітового суспільного розвитку, його однозначній детермінова4

ності, він стає результатом впливу кількох чинників (національна тра4

диція, політичні обставини, сутність запозичених елементів), діалектич4

ним за своїм характером (відносність позитивного і негативного, за4

лежність їх оцінки від кута зору дослідника), може мати альтернативні

варіанти еволюції. 
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Попри негативне ставлення автора до рецепції принципово важливою є

сама відмова від ідеї саморозвитку суспільства і права як результату

національних чи загальносвітових закономірностей, визнання суттєвого

потенціалу процесу взаємовпливу правових систем. Останній фактично

стає поряд із спадкоємністю у національній правовій традиції другим еле4

ментом розвитку позитивного права. 

* * *

Аналіз низки праць Е. Лерміньє різних років дає підстави розглянути

проблему становлення в них елементів порівняльного правознавства.

Основною в цьому процесі, на нашу думку, стала трансформація філо4

софсько4правового та історико4правового і формулювання порівняльно4

правового підходу до пізнання права. 

У 1829 р. Е. Лерміньє розглядав філософію права (як сукупність політи4

ко4правових вчень у їх розвитку) як визначальний елемент у розвитку

права і основу юридичної науки. Він стверджував, що філософські ідеї, зо4

крема, ідея справедливості як основна для права, є універсальними та за4

кладеними у розумі людини. Саме філософський елемент права він вва4

жав раціональним і сутнісним, а історичний — ідеальним та формальним.

Тому в процесі взаємодії цих елементів філософський елемент домінує,

що призводить до поступової універсалізації права. Фактично ототожню4

ючи належне і суще, Е. Лерміньє проголошує рівнозначність учення про

право і власне позитивного права. Саме з цього випливає заперечення ним

можливості окремої (не суб’єктивної, а об’єктивної) динаміки у розвитку

позитивного права та, власне, байдужість до останнього. Безумовно, у цей

період становлення вченого саме філософський підхід виступає як доміну4

ючий в його розумінні права, а філософія права виступає як замінник при4

родного права. 

Проте вже у 1831 р. він вказував, що природне право (у будь4якій формі

й широкому розумінні — як абстрактне спекулятивне вчення про право)

не може бути мірилом позитивного права, філософія має національні особ4

ливості, втілення філософських ідей у позитивне право корелюється

об’єктивними обставинами (сукупно названими політикою). Таким чином,

філософський чинник стає неуніверсальним і несамодостатнім, а одно4

значність домінування філософії над позитивним правом вперше постав4

лено під сумнів. 

Ідею трансформації концепції природного права Е. Лерміньє розвинув

у 1834 р., запропонувавши поєднати її з об’єктивним розвитком позитив4

ного права (суспільним правом) в концепції універсального закону, зміст

якого еволюціонує разом із суспільними відносинами і невіддільний від ос4

танніх. Проблему одночасної подібності й відмінності суспільних відносин

у різних країнах він розв’язував через ідею особливого мислення різних

суспільств, порівнюючи які, вважав за можливе створити «філософію
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країн», яка й дасть змогу визначити такий універсальний закон, осмисли4

ти ідею справедливості як елемент людської природи. Отже, у баченні

вченого загальний елемент в праві було запропоновано пізнавати за допо4

могою порівняння, порівняльне пізнання стає основою філософії права.

Ці тенденції вповні розкрилися у працях ученого, опублікованих 1836 р.

Їх основою стало проголошення нетотожності належного і сущого, ево4

люції правових ідей та правових процесів. Якщо суще має власні

об’єктивні причинність та еволюцію, то належне вже не має об’єктивного

характеру, стає суб’єктивною реальністю, не чинником творення права, а

предметом пізнання. Хоча вчений й стверджував, що історичний розвиток

права має певну спрямованість — розкриття ідеї свободи особи, а також

вважав за краще корелювати розвиток права і моралі (релігійної), але він

вперше відкинув детермінованість цього процесу природою речей або Бо4

жою волею. Е. Лерміньє фактично проголосив філософію лише одним з

можливих способів осягнення реальності, а не її домінантою, відмежував

предмети пізнання філософії та юридичної науки. Відтепер у його ро4

зумінні філософія розглядається як сфера ідеального, а юридична наука

стала раціональною. Базовим для пізнання загального у праві вчений про4

голосив порівняльний та історичний підходи, філософія ж права повинна

була мати справу з результатами досліджень порівняльного законодавст4

ва та історії порівняльних законодавств. 

А у 1846 р. Е. Лерміньє представив уже замість філософії універсалізму

філософію відмінностей і різноманіття у праві. Натомість універсальне

змінило свій характер із суб’єктивного на об’єктивний, стало процесом у

межах позитивного права. Визначення загального у праві випало зі сфери

філософії права й увійшло до сфери порівняльного законодавства. 

Власне бачення історичного підходу Е. Лерміньє виклав ще 1829 р. Його

вчений вважав інструментом подолання спекулятивного мислення, харак4

терного для природно4правового напряму в політико4правових вченнях.

Вихідним положенням автора виступає бачення історії не як минулого, а

як традиції, що продовжується з минулого у сьогодення та майбутнє. А го4

ловним методологічним принципом історичного підходу вчений вважав

причинно4наслідковий зв’язок у розвитку політико4правових та інших

суспільних явищ. Але предметом історичного пізнання у нього виступає не

право, а політико4правові вчення. Те ж, що він називав «історичним», за

змістом було насамперед або національним духом, або сумою звичаїв, тоб4

то фактично незмінним елементом розвитку права. 

Вперше історія позитивного права стала предметом дослідження

(«Курс історії порівняльних законодавств») і осмислення («Щодо методу

історії порівняльних законодавств») вченого 1836 р. Він сформулював кри4

терій науковості історії права, який за змістом охоплює основні елементи

принципу історизму. Це, зокрема, передбачало виявлення об’єктивних

причинно4наслідкових зв’язків у виникненні та еволюції правових явищ.
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А змістом історії права мало стати дослідження процесу розвитку право4

вих явищ. Тобто історія не мала слугувати конструюванню позаісторич4

них традицій, а досліджувати розвиток права народів. Окрім того, 1846 р.

Е. Лерміньє виразно заявив про окремі закономірності та динаміку роз4

витку народів. 

Порівняльний підхід до пізнання правових процесів годі шукати у

ранніх працях Е. Лерміньє, зокрема, найважливішій з них — «Загальному

вступі до історії права». І в цьому ми повністю погоджуємося із згаданою

думкою У. Хуга та інших учених. У ній присутні категорії загального та

окремого в праві, але їх пізнання здійснюється на основі поєднання

підходів філософії права та дещо видозмінених аксіом історичної школи

права. Причому вчений не використовував і дещо латентний порівняльно4

правовий потенціал останніх (вони припускали існування особливого в

праві — правові спільності на основі мовно4генетичної спорідненості), ад4

же практично не звертався по історії позитивного права. 

Першу спробу визначення місця порівняння у пізнанні права вчений

зробив 1834 р. у праці «Викладання порівняльних законодавств». Але

предметом дослідження мало стати лише зарубіжне правове мислення, а

заявлена мета і можливий результат однозначно вказують на те, що

йшлося лише про використання детально не конкретизованого порівняль4

ного методу в межах філософії права. 

Формування ж дослідником авторського бачення порівняльно4право4

вого підходу можна спостерігати у праці 1836 р. «Щодо методу історії

порівняльних законодавств», у якій він виразно постулює визнання

порівняльного законодавства наукою. Характерно, що Е. Лерміньє не до4

водив необхідності чи природності існування такої науки, а лише конста4

тував те, що вона виникла у ХІХ ст. Це може свідчити про те, що вчений

вважав її існування даністю, яка не підлягає сумніву. 

Е. Лерміньє запропонував замість двох елементів пізнання права, які

він розглядав раніше (філософського та історичного), три елементи — за4

гальне, окреме та історичний підхід. При цьому перші два елементи мало

осмислювати порівняльне законодавство — на основі третього елемента,

який пропонувала історія права. Поєднання першого і другого елементів з

третім формувало нову міждисциплінарну сферу наукових досліджень і

наукового знання — «історію порівняльних законодавств» (те, що пізніше

конституювалося як порівняльна історія права). Серед особливих методів,

які використовуються при вивченні цієї сфери, він відзначив діахронне

порівняння, яке, очевидно, разом із презумпцією вченого щодо стадіаль4

ності розвитку права, могло стати початком розробки історико4типо4

логічного підходу. Зв’язок порівняльного законодавства і цієї нової сфери

досліджень з філософією права Е. Лерміньє бачив як вертикальний: ос4

тання є більш високою формою узагальнення результатів їх досліджень. І,

звичайно, важливим для розвитку порівняльного правознавства є те, що
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вчений запропонував власну методику проведення історико4порівняльно4

го правового дослідження. 

Іншим виміром становлення елементів порівняльного правознавства у

працях Е. Лерміньє стало формулювання його предмета, а саме:

національного права та взаємодії правових систем. 

Національне в праві вчений розглядав як результат формування нації

як окремої особистості, якій притаманний особливий національний дух —

усвідомлення свого унікального шляху розвитку, а також відмінний спосіб

мислення, філософствування, правотворення. У ранніх працях Е. Лер4

міньє розглядав ці елементи як особливу форму відображення загально4

людської еволюції учень про право. Вчений заперечував розвиток у ме4

жах однієї нації, практично не визнаючи вплив держави та політичного

життя на право, а також процеси взаємовпливу правових систем, включа4

ючи навіть рецепцію римського права. Національна традиція залишалася

для нього спіритуалістично4інтелектуальною, позитивне ж національне

право практично не входило до предмета дослідження. Напрямом

всесвітньої еволюції права ставала універсалізація як подальше поступо4

ве зниження національного (історичного) елемента на користь універсаль4

ного в контексті загального зниження ролі символічного, ідеального на ко4

ристь раціонального, філософського. Проте поступово він почав приділяти

більшого значення розвитку права в межах окремого народу — через де4

далі більше усвідомлення ролі політики, зміну погляду на філософський

елемент права (як насамперед тип національного мислення, а не загаль4

носвітову сукупність ідей), визнання неможливості повної уніфікації та

нівелювання відмінностей (хай навіть формальних) у праві. 

Натомість у праці 1836 р. «Щодо методу історії порівняльних законо4

давств» відображено суттєву трансформацію поглядів Е. Лерміньє.

Національне в праві та його пізнання (через порівняння) проголошено ним

пріоритетним предметом дослідження, універсальне вже не домінувало

над національним, а тенденція до універсалізації перестала розглядатися

як даність. Національне перестало бути формою універсального, на4

томість — самостійним виміром правової реальності. 

На прикладі праці 1846 р. можна спостерігати логічне продовження

розвитку поглядів Е. Лерміньє на проблему національного в праві.

Всесвітня еволюція правових учень фактично перестала розглядатися як

чинник розвитку національного права, воно має власні закономірності та

динаміку, а серед його чинників названо традицію (історичний елемент,

спадкоємність), політичне життя, а також взаємодію із зарубіжними пра4

вовими системами. Універсалізація, яка розглядалася вже як об’єктивний

міжнаціональний процес, в основі якого — взаємодія позитивного права,

фактично була проголошена шкідливою для світового правового розвитку.

Натомість було постульовано цінність національних відмінностей у праві. 
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Ще один принципово важливий елемент предмета порівняльного пра4

вознавства — взаємодію правових систем — було обгрунтовано Е. Лер4

міньє пізніше, зокрема, у розглянутій нами праці 1846 р. Учений вказує на

два чинники правового розвитку — спадкоємність у межах правової сис4

теми та взаємовплив таких систем. Також у цій праці було запропоновано

теорію циклічності рецепції та акультурації елементів зарубіжного права.

* * * 

Аналіз праць ученого різного часу дав змогу визначити, що порівняль4

но4правовий підхід до пізнання права в них сформувався між 1834 і

1836 рр., тобто протягом перших двох років викладання ним предмета

«Історія порівняльних законодавств». Це дає змогу припустити, що вже

сформований філософ права Е. Лерміньє трансформувався у компара4

тивіста в результаті систематичного опрацювання фактичного матеріалу

для своїх лекцій. На жаль, його опубліковані праці не дають іншого пояс4

нення таким суттєвим змінам у його наукових поглядах саме в цей час, ад4

же вчений не послався на джерела останніх. Водночас можемо стверджу4

вати, що Е. Лерміньє у працях 1836 р. фактично заперечив ідеї В. Кузіна та

А. Журдена, які частково приймав раніше, а також основні аксіоми істо4

ричної школи права (окрім визнання національного права основним пред4

метом дослідження, ідея чого виникла до Ф. Савіньї та розвивалася й

іншими школами правової думки). 

На нашу думку, єдиним мислителем, на праці та погляди якого міг

спертися вчений при формулюванні свого порівняльного підходу, був

П. Фейєрбах. Е. Лерміньє був знайомий принаймні з деякими працями ос4

таннього і згадував про нього в «Загальному вступі до історії права»

1829 р., щоправда, лише в контексті розвитку кримінально4правових ідей

І. Канта. Праці двох учених4компаративістів суттєво подібні в поглядах на

основні підходи до пізнання права, місце серед них порівняльного підходу,

співвіднесення порівняльного правознавства і філософії права, характер

загального і окремого в розвитку права, цінності та об’єктивності відмінно4

стей між правом різних народів. Щоправда, слід зазначити, що розробка

цих питань П. Фейєрбахом значно фундаментальніша. Водночас Е. Лер4

міньє в жодному разі не копіює підходи останнього, а також пропонує низ4

ку нових концептуальних ідей, які до 1836 р. у науковій літературі не

зустрічалися (наприклад, методику порівняльно4правового дослідження,

цикли правової рецепції та ін.). 

Не зовсім зрозумілою є поява у праці Е. Лерміньє 1836 р. терміна

«порівняльне законодавство». Як показали результати наших досліджень,

у 10–304х роках ХІХ ст. у німецькій, датській, швейцарській, англійській

науковій літературі використовувалася назва «порівняльне правознавст4

во» — слідом за П. Фейєрбахом, у 18304х роках у французькій літературі

також уже зустрічається словосполучення «порівняльне право», але на4

зва «порівняльне законодавство» почало широко використовуватися вже
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у другій половині століття, у контексті розвитку соціологічної школи пра4

ва [Див. напр.: 2; 4; та ін.]. 

Використання у назві заснованої 1831 р. кафедри у Коледж де Франс

словосполучення «порівняльні законодавства», очевидно, вказувало

скоріше на процес порівняння різних законодавств, а не на науку / ака4

демічну дисципліну з такою назвою. Це могло бути результатом, напри4

клад, ідеї Г. Гуго щодо «verschiedenen positiven Rechte» — різноманітних

позитивних прав, порівняльного пізнання позитивного права як відобра4

ження досвіду різних народів [цит. за: 25, s. 102]. На таке розуміння — як

процесу, мисленнєвої операції, але не окремої дисципліни — вказує й про4

аналізована нами праця Е. Лерміньє 1834 р., в основі якої — інаугураційна

промова професора перед початком викладання дисципліни «Історія

порівняльних законодавств». Можемо лише припустити, що Е. Лерміньє

самостійно запровадив термін «порівняльне законодавство», змінивши

термін П. Фейєрбаха з метою наголошення позитивістського бачення

предмета цієї науки або адаптації до назви своєї кафедри. 

Підсумовуючи, зазначимо, що значення ідей Е. Лерміньє для станов4

лення порівняльного правознавства полягає у формулюванні ним, хай

навіть схематичному, основних елементів теоретико4методологічних за4

сад цієї науки: порівняльного методологічного підходу (заперечення ме4

тафізичного детермінізму в праві, визнання об’єктивної зумовленості за4

гального та окремого в позитивному праві, виокремлення порівняння як

особливого виду осягнення права і визначення його місця серед інших

видів пізнання), предмета дослідження (концепція національного позитив4

ного права, механізм взаємозв’язків між правовими системами), об’єкта

дослідження (авторське бачення загального і окремого у правовому роз4

витку), методології і методики порівняльного дослідження права.

* * * 

Насамкінець кілька слів про подальшу історію кафедри загальної та

філософської історії порівняльних законодавств у Коледж де Франс. Во4

сени 1841 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри було обрано графа

П’єра Ніколя Рапетті (1811–1885), який залишався на цій посаді до

ліквідації кафедри декретом Тимчасового Уряду в квітні 1848 р. [9, p. 62].

Він, зокрема, опублікував дві вступні лекції до курсу порівняльних зако4

нодавств — 1842 і 1843 рр. [29; 30]. Окрім цього курсу, П.Н. Рапетті у Ко4

ледж де Франс викладав: історію римського права у зв’язку з формуван4

ням французького права (1841–1842), історію канонічного права (1842 —

1845), історію власності згідно з феодальним правом та цивільним законо4

давством старої монархії (1845–1846), порівняльну історію публічного

права давніх і нових народів (1846–1847), історичний розвиток звичаєвого

права до сучасного законодавства (1847–1848) [9, p. 63]. Як зазначалося ви4

ще, після відновлення кафедри й до 1849 р. її знову очолював Е. Лерміньє. 
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У 1849–1883 рр. кафедру (з уточненою назвою — «історії порівняльних

законодавств») очолював Едуар Рене Лефевр де Лабуле (1811–1883), ви4

датний компаративіст, який став одним із засновників щорічника «Огляд

історії французького та зарубіжного права» («Revue historique du droit

franсais et Ptranger») 1855 р. та Товариства порівняльного законодавства
1869 р. (став його першим президентом у 1869–1871 рр.). У 1884–1919 рр.

на чолі кафедри перебував Жак Флеч. Між іншим, з 1887 р. вона залиши4

лася єдиною юридичною кафедрою в Коледж де Франс — після ліквідації

кафедри природного права та права народів. Після відставки Ж. Флеча у

1920 і її (на той час — «кафедру порівняльних законодавств») було фак4

тично ліквідовано — перетворено на кафедру історії наук [16, p. 7]. На

жаль, славну традицію викладання порівняльно4правових дисциплін у

Коледж де Франс на цьому було перервано1.
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ККууддіінн  ССееррггіійй  ВВооллооддииммииррооввиичч,,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії держави 
і права та конституційно�правових дисциплін 
Академії праці і соціальних відносин 
Федерації профспілок України

ТТееооррееттииккоо��ммееттооддооллооггііччнніі  ттаа  ппррааккттииччнніі  аассппееккттии

ппооррііввнняяллььннооїї  ііссттооррііїї  ппрраавваа  уу  ппррааццяяхх  ММ..ОО..  ММааккссииммееййккаа

У статті досліджуються погляди М.О. Максимейка у сфері теоретико4мето4
дологічних основ порівняльної історії права та застосування ним історико4
порівняльного методу. Доведено, що вчений запропонував власну інтерпре4
тацію епістемологічних проблем порівняльної історії права, виявив подібності
між пам’ятками права Київської Русі, Великого князівства Литовського та
інших держав, генетичну спорідненість між Руською Правдою та Литовським
Статутом.

Ключові слова: порівняльна історія права, історико4порівняльний метод.
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Останнім часом компаративні дослідження стають одним з провідних

напрямів у вітчизняній історико4юридичній науці. Адже застосування

порівняльного (компаративного) методу дає змогу як істотно розширити

ареал вивчення проблемних питань історії вітчизняного права, так й

інтенсифікувати отримання предметних знань, виявити в історичній рет4

роспективі як унікальні, так і спільні риси українського права та права

інших народів, передовсім, Європи. Складно осягнути теоретико4методо4

логічні основи сучасних порівняльних історико4правових досліджень без

вивчення відповідної спадщини вітчизняних учених. У зв’язку з цим у цій

статті ми звернулися до наукових праць М.О. Максимейка кінця ХІХ —

початку ХХ ст., прагнучи з’ясувати ступінь розробки ним теоретико4ме4

тодологічних основ порівняльної історії права та їх практичної реалізації.

Наукова спадщина М.О. Максимейка, основні напрями дослідження

ним проблемних питань історії права, отримані вченим наукові результа4

ти стали предметом вивчення П. Берзіна, Т. Бондарук, С. Борисенка,

М. Дамірлі, О. Кресіна, О. Лисенко, С. Михальченка, С. Остапенка, О. Ска4

кун, О. Тихомирова, І. Усенка та інших науковців. Проте системні

дослідження теоретико4методологічних аспектів порівняльної історії пра4

ва у працях М.О. Максимейка не здійснювалися. 

У контексті висвітлення предмету даної статті важливо відзначити, що

ХІХ ст. ознаменувалось остаточною перемогою класичної науки, підривом

механістичної наукової картини світу, натомість у рамках західноєвро4

пейської науки формуються ідеї еволюціонізму та об’єктний стиль мис4

лення, створюється електромагнітна картина світу, починають домінува4

ти закони електродинаміки та еволюції живої природи. Вказані тенденції

у науці стають логічним доповненням існуючої на той час епохи модерну,

основними ознаками якої стали раціоналізм, соціальна мобільність грома4

дян, їх рефлексія нових умов життя тощо. Варто підкреслити, що за4

значені тенденції зумовили швидке формування і розповсюдження з 304х

років ХІХ ст. позитивістської парадигми. Слід наголосити, що ідеї, які про4

пагувались представниками цього напряму, суттєво вплинули на харак4

тер наукових пошуків М.О. Максимейка. Так, у праці «Порівняльне вив4

чення історії права», обґрунтовуючи причини подібностей в історії права,

він використав погляди французьких вчених Тена і Ренана щодо дії зако4

ну спадковості як в індивідуальному житті, так і у житті цілих рас [1, с. 6].

Як обгрунтовано доводить О.В. Кресін, М.О. Максимейко за своїми погля4

дами належав до соціологічно4позитивістського напряму в порівняльному

правознавстві [2, с. 206; 3, с. 147]. 

Варто зазначити, що вплив на характер наукової діяльності вченого

справили і завдання сучасної для нього історично4правової науки. Одним

з них мав стати пошук закономірностей розвитку права народів світу.

Провідним у рамках такого пошуку і був історико4порівняльний метод,

який давав змогу заглибитись у «доісторичні часи», порівняти у різних на4
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родів на всіх стадіях суспільного розвитку однорідні інститути і виявити

загальні («універсальні») закономірності правової еволюції людства. 

Разом з тим, історико4порівняльний метод виконував і національно4

особливі завдання. Так, для російської та української історико4правової

науки 404х років — кінця ХІХ ст. характерним є використання вказаного

методу з метою заперечення рецепції до руського права норм німецького

права, пошуку особливого шляху формування і розвитку права слов’янсь4

кої спільноти, невід’ємною частиною якої було право руського народу (на4

приклад, такою розробкою займалися М.Д. Іванишев, Ф.І. Леонтович,

М.Ф. Владимирський4Буданов та ін.). Справедливим є і твердження

С.І. Михальченка, що вплив на М.О. Максимейка справили погляди його

вчителя М.Ф. Владимирського4Буданова, який протягом усієї своєї науко4

вої діяльності був прихильником історико4порівняльного підходу до вив4

чення права [4, с. 107–108]. 

Можна виокремити кілька напрямів наукових досліджень М.О. Макси4

мейка. Зокрема, варто виділити: 1) розробку теоретичних та методо4

логічних основ порівняльної історії права (вони були викладені у праці

«Порівняльне вивчення історії права»); 2) вивчення окремих проблем

історії руського та литовсько4руського права (джерел артикулів Литовсь4

кого Статуту, які містили норми кримінального права; правового статусу

сеймів у Литовсько4Руській державі; Руської Правди; правового статусу

окремих груп населення у Київській Русі тощо). На нашу думку, значна

кількість праць другого напряму відображає практичну реалізацію розро4

бок науковця у сфері теоретико4методологічних підвалин порівняльної

історії права. 

У праці «Порівняльне вивчення історії права» М.О. Максимейко нама4

гався обґрунтувати сутність і необхідність порівняльного вивчення історії

права, причини подібностей, види, прийоми, завдання, результати, зна4

чення такого вивчення (за словами С.І. Михальченка, ця праця була

своєрідним маніфестом київської школи на користь порівняльного методу

[4, с.110]; як справедливо стверджує О.В. Кресін, М.О. Максимейко розви4

нув вчення М.М. Ковалевського про застосування порівняльної методо4

логії в історико4правових дослідженнях [5, с. 46; 6, с. 163]). Вчений зазна4

чав, що необхідність застосування порівняльно4історичного методу вик4

ликається подібностями, які можна помітити у правовому розвитку різних

народів. Як і англійський дослідник Е.Фрімен, М.О. Максимейко виділяв

три причини подібностей: спільність походження; запозичення у формі

переносу установ та наслідування (рецепції); спільні умови життя [1,

с. 4–5]. 

Разом з тим, дослідник зробив ряд суттєвих доповнень до вчення

Е. Фрімена. Так, вчений не погодився із Е.Фріменом щодо однієї із форм

другої причини подібностей: він вважав, що перенос установ переселенця4

ми в іншу країну варто розглядати у контексті прояву походження спад4
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кової передачі і лише у тому випадку, коли вони заснували нову державу

(як приклад, він наводив створення англійськими емігрантами США). От4

же, на його погляд, цю форму слід долучити до першої групи причин.

Підставою такої думки була впевненість М.О. Максимейка у тому, що

спільність походження виявляється не лише у певному запасі правових

понять, що вироблялись у процесі спільного проживання, але й у сукуп4

ності тотожних психологічних інстинктів та здібностей народів, що згодом

розселились на певних територіях. Відтак, частина народу, яка через різні

історичні причини переселялась на іншу територію, успадковувала як

зовнішні форми юридичного побуту, так і внутрішні психологічні риси.

Науковець деталізував і другу форму другої причини подібностей. Так,

він намагався пояснити, що рецепція норм може бути як на законодавчо4

му, так і на побутовому рівні через життєве «спілкування» сусідніх

народів [1, с. 6].

Враховуючи, що соціум та різноманітні сфери суспільного життя в он4

тологічному «зрізі» та історичному аспекті мають двовимірність: з одного

боку, займають певне місце у просторі, з іншого — рухаються у часі (ма4

ють темпоральність), вчений намагався виявити, яке місце у просторі та

часі займають три класи подібностей. Так, подібності, що залежать від

спільності походження, стосуються не всього людства, а лише окремих

племінних груп, і починають відігравати свою роль лише після розселення

народів; подібності, що мають джерелом запозичення, на думку вченого,

не можуть охоплювати навіть групу споріднених народів, а стосуються

лише однієї нації, яка в окремі періоди може існувати самобутньо, без ре4

цепції норм. І лише подібності, що викликались спільними умовами жит4

тя, діють постійно і розповсюджуються на все людство: вони і є основною

причиною подібностей. Виходячи з тези, що вказані подібності та причини,

що їх викликали, не мають однакових властивостей, М.О. Максимейко од4

ним з перших запропонував, що різні подібності мають вивчатись у різни4

ми науками (подібності, що залежать від спільності походження, мають

вивчатись в рамках історії права окремих племінних груп (слов’янських,

німецьких тощо); подібності, що мають в основі запозичення, повинні вив4

чатись історією національного права; подібності, що склались як резуль4

тат спільних умов життя, є предметом загальної історії права) [1, с. 7–8].

Різницю у трьох категоріях подібностей М.О. Максимейко вбачає не ли4

ше у властивостях, але й прийомах їх вивчення. Так, для доведення запо4

зичення необхідно використовувати два прийоми: співставити зміст та

форму законодавчих актів і довести, що народи перебували у культурно4

юридичних відносинах між собою. Наприклад, він справедливо зазначає,

що спільність деяких постанов Соборного Уложення 1649 р. та Кодексу

Юстиніана не можна віднести на рахунок рецепції: вказані норми з’яви4

лись в Уложенні опосередковано через запозичення з візантійських дже4

рел та Литовського Статуту. Подібності, зумовлені спільністю походжен4
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ня, на думку М.О. Максимейка, слід вивчати за допомогою антропологічно4

го порівняння: якщо ж виявиться, що народи мають єдність походження,

необхідно застосувати порівняльну філологію як додатковий засіб дове4

дення використання у мові народів однакових правових термінів. Нарешті,

для обґрунтування подібностей, що стали наслідком спільних умов життя,

вчений пропонує порівнювати їх за змістом, а для підтвердження вис4

новків слід порівняти різні сфери культури народів [1, с. 9–10]. 

Крім різниці у властивостях подібностей та їх причин, прийомах вив4

чення, історик права наголошує і на відмінностях у цілях вивчення та ре4

зультатах. Так, у рамках загальної історії права вчений пропонує встано4

вити загальні закономірності розвитку права та вивчити їх причини, з по4

зицій діалектики «…відкрити закони переходу одного правового явища в

інше». Проте, окрім основної мети, досягаються і додаткові: знаннями зба4

гачується теорія права (походження та джерела права тощо), практики4

юристи набувають необхідний матеріал для проведення реформ у пра4

вовій сфері. У сфері історії права окремих груп споріднених народів, на

погляд дослідника, вивчаються закономірності розвитку права саме цих

груп; разом з тим, виникає реальна можливість глибшого розуміння історії

права окремих народів, а з практичної точки зору — усвідомлення наро4

дами єдиного кореня їх правової єдності. У рамках історії національного

права досліджуються не лише запозичені норми та інститути іноземного

права, але й вплив національного права на право інших народів [1,

с. 10–11]. Слід зауважити, що віднесення істориком права різних власти4

востей, подібностей, прийомів, цілей та результатів їх вивчення до пред4

метної частини різних наук не означало їх абсолютної ізоляції. Так,

М.О. Максимейко, навпаки, наголошував, що кожна з наук має користува4

тись висновками іншої задля перевірки власних суджень. 

Крім деталізації та суттєвого уточнення вчення Е. Фрімена М.О. Макси4

мейко, як видається, зробив значний крок уперед щодо обґрунтування ще

однієї можливості порівняльно4історичного вивчення права. На наш по4

гляд, це зумовлювалось поступовим розвитком уявлень про завдання

порівняльної історії права, пошуком не тільки подібностей та їх причин у

правовому поступі різних народів, але й різниці як вияву іманентної сут4

ності порівняння взагалі. І хоча вчений відніс виявлення різниці як ре4

зультату порівняння до службових завдань і лише історії національного

права, тим не менше слід відзначити його заслугу в розробці епістемо4

логічних основ вітчизняної порівняльної історії права як науки. Вкажемо

на логічні властивості четвертої форми порівняльно4історичного вивчен4

ня права. Зокрема, порівняльний метод мав слугувати додатковим прийо4

мом для більш якісного виконання основної мети у рамках історії

національного права щодо пошуку рецепійованих норм; місцевий матеріал

є основним об’єктом вивчення, а іноземний виконує службову роль;

порівняльний метод розглядається в якості не способу доведення, а має
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пояснювальне значення; головна увага звертається не на пошук подібнос4

тей, а різниці у правових явищах [1, с. 13]. Таким чином, за словами М.А.

Дамірлі, М.О. Максимейко розрізняв порівняльний метод, що застосо4

вується лише в історії національного права, та історичне порівняльне пра4

вознавство [7, с.76; 8, с. 13]. 

Важливим є той факт, що М.О. Максимейко визначив наукове, прак4

тичне та навчальне значення застосування четвертої форми. Так, до на4

укових результатів він відніс можливість роз’яснення недостатньо чітких

визначень у пам’ятках національного права; з’ясування як універсальних

рис права (через виявлення подібностей), так і національних правових

особливостей (через виявлення різниці); встановлення причин правових

явищ національної історії; можливість об’єктивного розуміння історії

національного права. Практичний результат від використання порівняль4

ного методу в четвертій формі полягає, на думку науковця, у закріпленні

у свідомості думки про закономірність розвитку національного права,

підґрунтям якого є людська природа; у закріпленні впевненості в тому, що

у майбутньому національне право буде розвиватись в унісон із загально4

людським розвитком; в усвідомленні почуття власної (національної)

гідності від досягнень у правовому розвитку. Нарешті, вчений відзначив і

навчальне значення методу: слухачі будуть більш ознайомлені як із за4

гальнолюдськими рисами, так і національними особливостями права;

історія національного права буде більш ясною на фоні загальнолюдського

розвитку [1, с. 13–15]. 

Одним з яскравих прикладів практичної реалізації теоретичного

обґрунтування М.О. Максимейком евристичної цінності порівняльної

історії права є його праця «Джерела кримінальних законів Литовського

Статуту» (1894 р.). У ній вчений на основі співставлення, аналогії намагав4

ся виявити як автохтонні, так й іноземні джерела артикулів Литовського

Статуту всіх трьох редакцій, ступінь і характер рецепції норм іноземного

права у вказаній правовій пам’ятці Литовсько4Руської держави, особли4

вості кримінального литовсько4руського права. Науковець виявив, що до

джерельної бази Литовського Статуту слід віднести руське звичаєве пра4

во, норми якого містились у Руській Правді; місцеве законодавство (ста4

тутні грамоти, Судебник Казимира 1468 р., різноманітні статути, присвя4

чені окремим питанням, поправи статутні, конституції); польські та

німецькі правові пам’ятки. Проте, він наголошував на різниці у кількісно4

му та якісному співвідношенні цих джерел, особливостях інтерпретації

укладачами Статуту рецепійованих норм іноземного права. Так, вчений

справедливо зазначав, що більшість постанов Статуту слід віднести до мо4

дифікованих і розвинених під впливом місцевих умов норм руського пра4

ва та законодавства достатутної епохи; «...що на підставі місцевих джерел

Статуту були укладені закони про т. зв. приватні злочини та деякі дер4
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жавні, які найбільше торкались інтересів суспільства, а також про пока4

рання, які передбачались за них...» [9, с. 181–182]. 

Стосовно рецепції норм польського права, то М.О. Максимейко вказав,

що укладачі Статуту у багатьох випадках копіювали форму норми, але

зміст залишався «руським», переробляли і групували норми, усували ка4

зуїстику тощо; змістовна ж частина норм з польських джерел, що були

включені до Статуту, стосувалась злочинів, спрямованих проти прав дер4

жави (проти суду, посадові злочини та ін.). Нарешті, з німецьких пам’яток

були запозичені політичні злочини, деякі злочини у сімейній сфері, ідея

залякування, загальні поняття кримінального права. Разом з тим, вказані

норми змінювали свій первинний характер шляхом пристосування їх до

місцевих умов. Отже, на думку М.О. Максимейка, і у якісному відношенні

руське право складало найбільш важливу і характерну частину криміна4

льного права Статуту; запозичені постанови з іноземних джерел змінюва4

лись під впливом стикання з руським правом; станова забарвленість русь4

ких норм була викликана становим характером Литовсько4Руської дер4

жави [9, с. 115, 119, 127–147, 162, 180, 183, 184]. 

Можливості застосування історико4порівняльного методу вчений

проілюстрував і в інших працях. Так, у доповіді «Руська Правда і звичаєве

право Литовсько4Руської держави до видання Статуту» він зазначав, що

порівняння литовсько4руського права і Руської Правди уможливлює виз4

начити територію, на якій виникли, діяли і розвивались норми Руської

Правди, роз’яснити деякі незрозумілі її статті та з’ясувати джерела

пам’ятки [10, с.46]. У спеціальній статті, написаній на основі вказаної до4

повіді, він уточнив мету порівняння: науковець наголошував, що він нама4

гається вказати не риси подібності між різними місцевими варіаціями

руського права, а ті особливості Руської Правди, які зближують її з ли4

товсько4руським правом і віддаляють від новгородсько4псковського та

московського [11, с. 3]. Для цього він проводить співставлення норм

кримінального, цивільного та процесуального права за Руською Правдою і

пам’ятками литовсько4руського періоду (злочини проти особи, інститут

помсти, відповідальність громади, спадкові права, статус холопів та за4

купів, звід, гоніння сліду, судові двобої). У результаті М.О. Максимейко

дійшов висновку, що Руська Правда виникла на тому ж ґрунті, на якому

розвинулось литовсько4руське право, вона була його начальною основою;

натомість, у новгородсько4псковського та московського права були власні

«точки відправлення» [10, с. 53; 11, с. 14]. За словами Т.І. Бондарук та

С.В. Остапенка, вчений відносився до другого покоління школи західно4

руського права, і саме він найбільш чітко висловив думку про різні типи

московського і литовсько4руського права; на думку О.В. Кресіна, вчений

«...ігнорує поширену на той час ідею єдності слов’янського права і презю4

мує відмінність між українським та російським правом ще в часи Київскої

Русі» [12, с. 47; 13, с. 55; 14, с. 67].
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На виявлення джерел короткої редакції Руської Правди була спрямо4

вана праця вченого «Досвід критичного дослідження Руської Правди»

(1914 р.). Важливими є його пояснення стосовно мети, завдань та резуль4

татів проведеного дослідження у промові, присвяченій даній розвідці

(«Промова з приводу Руської Правди», 1915 р.). Як зазначає О.Ф. Скакун,

М.О. Максимейко, провівши порівняльний аналіз Правди Ярослава і

Правди Ярославичів, зробив висновок, що перша частина відноситься до

системи права, що діяла у Новгороді, а друга — у Києві [15, с. 120; 16,

с. 124]. Особливо цікавими у контексті практичної реалізації теоретичного

обґрунтування можливостей порівняльної історії права є роздуми науков4

ця щодо впливу норм римського права на коротку редакцію Руської Прав4

ди. Зокрема, він намагався довести вплив законодавства Юстиніана

(Corpus juris civilis) на Коротку Правду та заперечити думку, що підста4

вою подібності деяких норм римського права та короткої редакції Руської

Правди є однакові умови суспільного життя (на його погляд, це було б до4

речним, якщо культура Русі ХІ ст. та Римської імперії VІ ст. перебували

на одній стадії) [17, с. 6]. Для обґрунтування положення про вплив законо4

давства Юстиніана М.О. Максимейко наводить ще два докази. По4перше,

«Подібності, що виникають... в силу загальних законів розвитку, стосують4

ся лише основних положень права і відбиваються в загальних рисах і ро4

дових ознаках, не розповсюджуючись на деталі». Ті ж подібності, які навів

науковець, він розглядав як більш своєрідні і детальні, що відрізняються

колоритом і яскравістю. По4друге, вказані подібності відсутні як в інших

пам’ятках давньоруського права, так і у західноєвропейських «варварсь4

ких правдах» [17, с. 6–7]. 

У праці «Досвід критичного дослідження Руської Правди» він наголо4

шує, що статті про вбивство осіб, які перебували на службі (ст. 22–26), бу4

ли укладені під впливом закону Аквілія; статті 18–20, в яких говориться

про вбивство огнищанина «в обиду», «в разбое», під час вчинення татьби,

мали своїми джерелами закони Аквілія та Корнелія; римський термін

«coercere» відповідав руському «смирить»; джерелами ст. 3, 4, 5, 9 (види

злочинів проти особи, покарання за їх вчинення) були римські Дигести, за4

конодавство Юстиніана; коло месників за вбивство (ст. 1) відповідало тим

ступеням споріднення, які за законами Юстиніана були перешкодою до

укладення шлюбу; ст. 10 та 11 були укладені внаслідок рецепції із Судеб4

ника царя Костянтина, Інституцій та Дигест; у Короткій Правді знайшли

відображення три різновиди позовів з римського права («actio furti»,

віндикація та кондикція) тощо [18, с. 114–206]. Разом з тим, на думку вче4

ного, укладачі короткої редакції підійшли до рецепції деяких норм римсь4

кого права творчо. Наприклад, «...автор короткої Правди, поклавши в осно4

ву своїх визначень про вбивство закон Аквілія, підвів під його дію не

тільки свійських тварин і рабів, але й вільних осіб, пов’язаних з господа4

рем службовою залежністю», деякі статті «...є результатом штучного
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поєднання місцевого побутового матеріалу з теоретичними положеннями

римського права» (зокрема, про форми вини) [18, с. 137, 150].

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити на4

ступні висновки:

1. Становлення і розвиток наукової діяльності М.О. Максимейка відбу4

валось в рамках основних тенденцій розвитку сучасної йому класичної на4

уки: в онтологічному аспекті суспільно4гуманітарні науки спрямовували

свої зусилля на вивчення фундаментальних законів розвитку суспільства;

в гносеологічному — його дослідження базувалось, в основному, на пози4

тивістській теорії пізнання (він належав до соціологічно4позитивістського

напряму); відбувається спеціалізація правознавства, в рамках якої

виділяється порівняльне правознавство у вигляді порівняльної історії

права, що зумовлювалось універсальними та національно4особливими за4

вданнями історико4правової науки.

2. Вчений значною мірою інтерпретував усталені погляди щодо причин

подібностей правових явищ у різних народів, видів, прийомів, завдань, ре4

зультатів, сутності й значення порівняльного вивчення історії права:

4 спільність походження викликається не лише певним запасом право4

вих понять, що вироблялись у процесі спільного проживання, але й

сукупністю тотожних психологічних інстинктів та здібностей народів; пе4

ренос установ варто розглядати у контексті прояву походження спадкової

передачі; рецепція норм може відбуватись як на законодавчому, так і на

побутовому рівні;

4 подібності та причини, що їх викликали, не мають однакових власти4

востей, тому різні подібності мають вивчатись у складі різних наук, при4

чому і прийоми їх дослідження, і отримані результати також відрізняють4

ся (подібності, що залежать від спільності походження, мають вивчатись в

рамках історії права окремих племінних груп (антропологічне та філо4

логічне порівняння, основним наслідком є визначення закономірностей

розвитку права цих груп); подібності, що мають в основі запозичення, по4

винні вивчатись історією національного права (співставлення змісту та

форми законодавчих актів, доведення, що народи перебуали між собою у

культурно4юридичних відносинах; результатом є виявлення запозичених

норм з іноземного права, впливу національного права на право інших на4

родів); подібності, що склались як результат спільних умов життя, є пред4

метом загальної історії права (змістовне порівняння, порівняння різних

сфер культури народів, основним результатом є з’ясування загальних за4

кономірностей розвитку права);

4 існує четверта форма порівняльно4історичного вивчення права, у

рамках якої порівняльний метод мав слугувати додатковим прийомом для

більш якісного виконання основної мети у рамках історії національного

права щодо пошуку рецепійованих норм; головна увага мала звертатись

не на пошук подібностей, а різницю в правових явищах.
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3. Аналіз праць вченого доводить, що, в основному, практична площина

його наукової діяльності у сфері порівняльної історії права стосувалась

дослідження історії національного права: через співставлення подібностей

між пам’ятками руського та литовсько4руського права і джерелами іно4

земного походження (польського, німецького, римського) з’ясувати

ступінь та характер рецепції правових норм, виявити автохтонні особли4

вості Руської Правди, Литовського Статуту, довести генетичну

спорідненість між ними.

4. Основними видами порівняльних досліджень, які проводив М.О. Мак4

симейко, можна вважати: внутрішньотипове порівняння у формі співстав4

лення та протиставлення; діахронне та синхронне порівняння; норматив4

не порівняння. 
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ММнноожжииннннііссттьь  ккллаассииффііккаацціійй  ппррааввооввиихх  ссііммеейй::  

ппррооббллееммии  ттаа  ппееррссппееккттииввии

У статті розглядаються позитивні та негативні особливості феномену мно4
жинності класифікацій правових сімей та можливі майбутні тенденції розвитку
цього явища. 

Ключові слова: класифікація правових сімей, множинність, предмет
порівняльного правознавства.

Питання класифікації правових сімей є одним із найдискусійніших у

порівняльному правознавстві. Як відомо, критерії та принципи об’єднання

держав світу в низку правових сімей стояло на порядку денному Міжна4

родного конгресу порівняльного права у 1900 р. У подальшому ця пробле4

матика була предметом дискусій практично всіх відомих науковців4ком4

паративістів [1, С. 71–77]. Кожний з дослідників порівняльного правознав4

ства на основі їх характерних рис пропонує власну оригінальну

класифікацію правових сімей або доповнює вже існуючу. Так, свої моделі

розподілу світу на правові сім’ї в різний час пропонували Є. Глассон,

Р. Давид, Г. Созер4Холл, К. Цвайгерт та Х. Кьотц; серед сучасних авторів

можна назвати, наприклад, А. Саідова, К. Осакве, Х. Бехруза. 

Результатом такої тенденції в науці порівняльного правознавства став

феномен «множинності» класифікацій правових сімей — паралельне існу4

вання декількох обґрунтованих, науково й практично корисних варіантів

об’єднання держав світу в низку правових сімей. Оцінка цього феномену в

компаративістиці має неоднозначну, як позитивну, так і негативну оцінку.

Негативна оцінка поняття множинності класифікацій правових сімей

грунтується на доктрині визначеності принципових понять, яка існує як у

вітчизняній так і у світовій науці. Зміст цієї доктрини полягає в тому, що
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існування будь4якого вчення, науки чи галузі знань неможливе без прита4

манних їм власних унікальних феноменів чи інститутів. Більш того, попу4

лярною є думка, що саме такі унікальні принципові інститути й складають

сутність будь4якої науки та є основою її виокремлення серед суміжних на4

ук. Виходячи з цього принципу, множинність правових сімей виступає од4

ним із аргументів противників визнання порівняльного правознавства ок4

ремою наукою, адже поняття правова сім’я, класифікацію правових сімей

та розподіл держав світу на правові сім’ї більшість науковців вважають

складовими предмета та об’єкта порівняльного правознавства [4, с. 18–20].

Відсутність чіткості та одностайності наукового сприйняття таких прин4

ципових феноменів як об’єкт та предмет, на думку деяких дослідників,

шкодить порівняльному правознавству як у його теоретичному обґрунту4

ванні, так і у практичному застосуванні.

Іншим негативним чинником існування множинності правових сімей є

те, що різні класифікації, тлумачення та розподіл держав по правових

сім’ях ускладнює дослідження в сфері порівняльного правознавства, його

викладання як навчальної дисципліни у ВНЗ, застосування його напрацю4

вань на практиці. Науковець, викладач чи практик повинні кожного разу

уточнювати, яку саме класифікацію вони мають на увазі в своїй роботі, й

чому вони обрали конкретно цю класифікацію правових сімей. 

Однак, множинність класифікацій правових сімей має й позитивні

наслідки. Першим з них є зворотна сторона описаної вище відсутності ос4

таточної визначеності поняття правова сім’я та їхньої класифікації як

предмету та об’єкту порівняльного правознавства. Це позбавляє науку

конформізму, відкриває додаткові можливості для наукової творчості,

інтелектуального та практичного пошуку. Особливого натхнення такому

пошуку надає той факт, що дослідження проводиться не щодо вузького

спеціалізованого інституту, а основоположного феномену в межах

порівняльного правознавства.

Другим позитивним наслідком є гнучкість класифікацій правових

сімей, яка є одним із чинників, що формують феномен їх множинності. Не4

зважаючи на всі спроби об’єднати та уніфікувати ці класифікації, компа4

ративісти розуміють, що остаточного об’єднання досягнути не вдасться,

адже правові системи держав світу, навіть схожих та близьких між собою,

є дуже різними. Правова система кожної держави має свої унікальні особ4

ливі риси, набуті нею в результаті індивідуального історичного розвитку її

суспільства, державних та правових інститутів. Як би ми не встановлюва4

ли спільні риси в цих правових явищах для різних держав (що й викорис4

товується при моделюванні правової сім’ї), відмінності все одне будуть

спостерігатися. Межа, що відрізняє такі схожі та відмінні риси у правових

системах, завжди буде нечіткою, а отже і встановлення приналежності

держави до правової сім’ї в багатьох випадках буде залишатися спірним

та дискусійним питанням. Отже, можна сказати, що множинність право4
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вих сімей виходить із різноманітності та багатобарвності правових інсти4

тутів та особливостей історичного розвитку різних суспільств та держав,

які об’єктивно не можуть бути абсолютно ідентичними. 

Ще одним позитивним наслідком множинності класифікацій правових

сімей є їх мобільність. Правова система світу в цілому та правові системи

окремих держав знаходяться в постійному еволюційному русі. За

20–30 років правові інститути можуть набути абсолютно нових рис або

настільки вдосконалити та змінити старі, що один раз запроваджені кано4

ни для визначення складу та змісту правової сім’ї з такою ж швидкістю

будуть втрачати свою актуальність та користь. 

Так, наприклад, протягом ХХ ст. правова система України декілька

разів зазнала принципових перетворень, у результаті змінивши й свою

ідентичність. На думку різних дослідників, наша держава за сто років бу4

ла в складі романо4германської, слов’янської, соціалістичної, євразійської

сімей. Причому до деяких з них вона то входила, то виходила. Отже мно4

жинність класифікацій правових сімей створює умови для швидкого

мобільного реагування на поточні еволюційні зміни в правових системах.

Правова сім’я за своєю природою є складним багатокомпонентним ком4

плексом, сукупністю правових явищ у всьому різноманітті їх проявів у

юридичній теорії та практиці. Множинність правових сімей виходить саме

з цієї онтологічної плюральності. В багатьох випадках різні класифікації

правових систем на правові сім’ї виникають через те, що в якості осново4

положного критерію формування правових сімей обираються різні ознаки

чи риси правової системи [2, с. 252–253]. Такими можуть слугувати право4

вий стиль (К. Цвайгерт і Х. Кьотц), джерела4форми права та законодавча

техніка (Р. Давид), вплив римського права (Є. Глассон), цивілізаційно4

культурний аспект (Вігмор) та численні інші. Безперечно, що зазначені

компоненти правової системи, яких є десятки, створюють благодатний

грунт для існуючих класифікацій та формулювання нових принципів

поділу правових сімей у майбутньому.

Виходячи з вищезазначених тез ми можемо підсумувати, що мно4

жинність є іманентною ознакою класифікації правових сімей.

Перспективи розвитку множинності класифікацій правових сімей на4

пряму пов’язані зі світовими тенденціями розвитку права в цілому та пра4

вових систем окремих держав зокрема. Останні десятиліття у світовій на4

уці триває обговорення тенденцій взаємопроникнення правових традицій

різних держав. Кінець ХХ і початок ХХІ ст. ознаменувалися процесами

уніфікації у різних сферах і галузях права Європи, Азії, Африки та Аме4

рик [3, с. 8–28]. Результатом таких уніфікаційних глобалізаційних про4

цесів, передбачених, до речі, ще на Міжнародному конгресі 1900 р., стало

зближення правових сімей та віднесення багатьох правових систем до так

званих комбінованих, гібридних чи змішаних груп. Перед компаративіста4

ми в цих умовах в контексті множинності класифікацій правових сімей
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постають нові завдання щодо переосмислення їх критеріїв, наповнення

новим змістом існуючих традиційних форм, формування та обґрунтуван4

ня нових правових сімей та підсімей. Як висновок, можемо зазначити, що

виходячи з існуючих та перспективних концепцій множинність кла4

сифікацій правових сімей ще тривалий час буде залишатися яскравим

феноменом порівняльного правознавства та привертати до себе увагу

дослідників. 
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аспірант кафедри конституційного, адміністративного 
та міжнародного права Маріупольського державного університету

УУннііффііккааццііяя  ттаа  ггааррммооннііззааццііяя  ппрраавваа  

яякк  ззаассооббии  ззббллиижжеенннняя  ннааццііооннааллььнниихх  ппррааввооввиихх  ссииссттеемм::

ккооннццееппттууааллььнніі  ззаассааддии

Розглядаються уніфікація та гармонізація як засоби зближення національ4
них правових систем. Аналізуються причини та наслідки процесів, пов’язаних з
уніфікацією та гармонізацією права. Досліджуються критерії ефективності цих
процесів.

Ключові слова: національна правова система, уніфікація права, гар4
монізація права.

Інтеграція в усіх її проявах стала наслідком глобалізаційних процесів

на початку ХХ ст. і вже стала своєрідним трендом початку ХХІ ст. Різної

природи інтеграційні процеси у сферах економіки, політики, освіти, науки

припускають об’єднання матеріальних, організаційних, фінансових, тру4

дових, інтелектуальних ресурсів окремих країн для спільного вирішення

проблем, пов’язаних з їх функціонуванням і розвитком. Досвід ЄС

найкращий тому приклад. Основу інтеграційних процесів становлять

інтернаціоналізація господарського життя, міжнародний поділ праці, по4

силення взаємозв’язку і взаємозалежності між окремими країнами,

об’єднаннями держав, регіонами. Інтеграція передбачає узгодження дер4

жавних інтересів на основі формування спільного економічного, науково4

технологічного, інформаційного простору, а також створення із цією ме4

тою різних міжнародних об’єднань, організацій та органів.

Однією з найважливіших складових інтеграційних процесів, що ос4

таннім часом почала домінувати навіть над економічною інтеграцією, є

міждержавна інтеграція у сфері права. Залежно від потреб і готовності

держав до подібних процесів вона може сягати різних кількісних та

якісних величин: від узгодження окремих правових рішень (як правило,

переважна нині форма) і аж до формування єдиного правового простору

(окремі випадки, як ЄС). По суті, інтеграційні процеси і координація у пра4

вові сфері — це дві сторони одного і того ж явища: інтеграція неможлива
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без створення уніфікованих або гармонізованих правових норм, а останні,

в свою чергу, служать стимулом для інтенсифікації інтеграційного проце4

су. Продукування правових норм, які однаково регулюють певні види

суспільних відносин, отримало в правовій науці назву уніфікації права. Ця

категорія лежить в основі зближення правових систем.

В останні роки інтерес до уніфікації в праві постійно зростає, що й не

дивно, зважаючи на кількість інтеграційних проектів у сучасному світі, та

вимушеність таких кроків з огляду на глобалізацію. Зближення правових

систем при цьому розглядається саме як глобальне явище, і як процес, що

надалі постійно прогресуватиме [1, с. 255, 280]. 

Як у вітчизняних, так і в зарубіжних дослідженнях уніфікація зали4

шається одним з пріоритетних напрямів. Особливо це стосується такої га4

лузі, як порівняльне право. Більше того, як слушно вказував М. Ансель,

уніфікацію навіть пропонується виділити в якості самостійного наукового

напряму — «науки уніфікації права» [2, с. 198].

З огляду на це актуальність даного напряму досліджень, що полягають

у вивченні процесів уніфікації та гармонізації права, очевидна. Причому

аналіз цієї проблематики актуальний з огляду на загальну теорію права і

окремо для України, зважаючи на її інтеграційні прагнення. Про це

свідчать дослідження, здійснені в Україні, а також науково4практичні

конференції [3]. Крім цього, існує і низка інших причин для інтенсифікації

пошуків у цьому напрямі. Насамперед це стосується того, що єдині та од4

накові правові норми становлять нині сегмент, який найбільш динамічно

розвивається в сучасних умовах. Це стосується як міжнародного, так і

внутрішньодержавного права. Необхідно відзначити, що йдеться не тільки

про збільшення масиву таких норм. Система подібних приписів постійно

ускладнюється, набуваючи нового виміру. В рамках міжнародних органів

та організацій активно розробляються чимало нових документів, спрямо4

ваних на зближення правового регулювання. Крім цього, в наукових

дослідженнях предметом розгляду стають здебільшого або окремі угоди, в

яких фігурують питання уніфікації та гармонізації права в певній сфері

міжнародного права, зокрема морського, повітряного права, права інте4

лектуальної власності тощо, або питання зближення права в рамках ло4

кальних міжнародних структур. Проте як у вітчизняній, так і в зарубіжній

літературі дуже мало уваги приділяється загальнотеоретичним пробле4

мам у сфері зближення права. При цьому необхідно відзначити низку

вітчизняних авторів, які досліджували дану проблематику, зокрема

М. Баймуратова, М. Буткевича, Ю. Волошина, О. Зайчука, О. Київець,

В. Муравйова, Н. Оніщенко, Р. Петрова та ін. Крім цього, важливе значен4

ня для розвитку цього напряму досліджень мають роботи зарубіжних ав4

торів, серед них М. Ансель, К. Бергер, Е. Бергстайн, Р. Давид, Х. Кетц,

П. Лагард, Л. Лакур, І. Лукашук, У. Магнус, Г. Малінес, Д. Мосс, П. Норт,

Г. Тункін, К. Цвайгерт, М. Еванс, Л. Ентін та ін. Проте особливий інтерес
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становлять загальні проблеми однакового правового регулювання,

оскільки зближення права цілком обґрунтовано розглядається як одна з

найважливіших тенденцій розвитку права як нині, так і в перспективі.

Слід також вказати на той факт, що, незважаючи на те, що проблеми ме4

ханізмів здійснення однакової правової регламентації стали предметом

розгляду в низці досліджень, довершеної теорії щодо механізмів збли4

ження національного права досі не створено. Більше того, розмаїття

підходів до пояснення процесу уніфікації не дає змоги говорити про

єдність самого поняття «уніфікація» у правовій доктрині. Очевидно, цей

факт підтверджується різноманітними колізіями, що відбуваються ос4

таннім часом у ЄС. Зауважимо також, що останнім часом у практиці

міжнародного співробітництва з’явилися і набули поширення нові форми

та методи зближення права, які в теоретичному плані недостатньо

досліджені. Для тієї ж практики ЄС характерний механізм просунутого

співробітництва, що є не чим іншим, як новим способом зближення

національних правових систем.

Нагадаємо також, що актуальність цього напряму досліджень зумовле4

на участю України у великій кількості міжнародних угод щодо зближення

права, а також її участю в діяльності як універсальних, так і регіональних

механізмів щодо здійснення уніфікації та гармонізації (ООН та її

спеціалізованих установ, Раді Європи тощо.) Крім цього, налагодження

партнерських відносин з Європейським Союзом та іншими інтеграційними

угрупованнями передбачає необхідність координації правової політики і

зближення права на основі уніфікованого правового простору, сформова4

ного в рамках цих об’єднань. Тому актуальним є використання уніфікова4

них правових режимів при вдосконаленні правової системи України.

Серед перспективних та актуальних аспектів цього напряму

досліджень ми насамперед виділяємо пошуки, що сприяють виявленню

передумови зближення правових систем. Необхідно також сконцентрува4

тися на виявленні механізмів здійснення цього процесу. Кардинальною

проблемою цього напряму є визначення правової природи гармонізованих

та уніфікованих норм, а також позиціонування в правових системах су4

часних держав. Слід також зосередитися на визначенні нових форм збли4

ження права, які набули поширення в практиці міжнародного

співробітництва. Не останнє місце в цьому ряду займає виявлення фак4

торів, що забезпечують ефективність співробітництва держав щодо збли4

ження національних правових систем.

З огляду на обраний дискурс дослідження одразу зауважимо, що

міждержавна взаємодія зі зближення систем національного права має

давню історію і охоплює широкий спектр галузей міжнародного

співробітництва. Поступове накопичення досвіду в здійсненні уніфікації

та гармонізації права дає змогу як удосконалювати форми зближення

права, так і розширювати його предметну сферу. При цьому процес збли4
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ження права має свою внутрішню логіку, відповідно до якої розширюється

кількість і ускладнюється характер уніфікованих та гармонізованих норм,

крім того, встановлення однакового регулювання в одних сферах немину4

че тягне необхідність зближення правових норм в інших галузях міждер4

жавної взаємодії. Розширення числа актів, що містять уніфіковані норми,

ускладнення їх змісту та юридичної техніки передбачає необхідність про4

ведення роботи з їх співвіднесення.

Слід зазначити, що явища уніфікації та гармонізації можливі в силу

певних особливостей права як такого, причому незалежно від того, в ме4

жах якої правової сім’ї воно функціонує [4, с. 74]. Насамперед йдеться про

однаковість джерел права, що дає можливість для запозичень у

національну правову систему, реалізуючи таким чином мету гармонізації

або уніфікації. 

Необхідно розрізняти інтернаціоналізацію права як процес стихійного

взаємовпливу, взаємопроникнення та відображення системами

національного права, і правову інтеграцію як діяльність, спеціально спря4

мовану на забезпечення збалансованого, безконфліктного функціонуван4

ня правових систем. Складовою правової інтеграції є діяльність щодо

зближення систем національного права. Останнє виступає як частина ор4

ганізованого процесу, покликаного забезпечити нормальне функціонуван4

ня національних систем права та їх взаємодію.

Можна стверджувати, що нині формується комплексний науковий на4

прям з вивчення шляхів і засобів зближення правового регулювання,

дослідження чинних актів, спрямованих на уніфікацію і гармонізацію пра4

ва, вироблення рекомендацій щодо їх застосування та розширення право4

вої інтеграції.

Очевидно, що зближення національних правових систем як особливий

напрям співробітництва держав здійснюється переважно за допомогою

міжнародно4правових та наднаціональних засобів. Поза міжнародними

зобов’язаннями, прийнятими на себе державами створення ефективних

правових регуляторів у вигляді уніфікованих і гармонізованих норматив4

них приписів навряд чи можливе. Спроби представити в якості систем

нормативних приписів категорії, подібні до «загальних принципів права»,

не зовсім узгоджуються з чинним міжнародним правом. На цьому етапі

такого роду категорії навряд чи можуть розглядатися як особливі правові

системи у зв’язку з їхньою внутрішньою суперечливістю, відсутністю

внутрішніх зв’язків та ієрархії в них тощо.

З огляду на тенденції сучасності вже аксіомою стало те, що уніфікація

та гармонізація правового регулювання в більшості випадків будується на

прагненні до комплексної регламентації певного кола суспільних відносин.

Тому неприпустиме протиставлення публічно4правового і приватнопра4

вового методів регулювання, матеріально4правових і процесуальних при4

писів, як і прямих і колізійних уніфікованих норм. Дедалі частіше розроб4



Загальні питання розвитку і взаємодії правових систем сучасності

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
2,

 №
 1

–
2

7766

ляються уніфіковані акти, до яких включаються як прямі, так і колізійні

норми. Нерідко виникають ситуації, коли зближення у сфері матеріально4

го права зумовлює необхідність відповідної гармонізації в галузі процесу4

ального права, і навпаки. Очевидно, що уніфікація та гармонізація в галузі

матеріального права, здійснювані ізольовано, не можуть забезпечити того

рівня правової інтеграції, якого очікують учасники міжнародних відносин.

Зауважимо також, що протягом тривалого часу проблеми, по яких не

вдавалося досягти прийнятного рішення в процесі розробки міжнародної

угоди, спрямованої на зближення права, взагалі виключалися з предмета

її регулювання. Тому досить часто при підготовці текстів договорів роз4

робники цілком усвідомлено йшли на вироблення вузьких уніфікованих

угод. Проте останнім часом намітилася інша тенденція: пріоритет

віддається підготовці комплексних угод, спрямованих на регулювання до4

сить широкої сфери міждержавної взаємодії.

Єдині та однакові норми демонструють багатоваріантність форм, в яких

може здійснюватися зближення національних правових систем. При цьо4

му використовуються всі відомі міжнародному праву форми узгодження

інтересів держав (інтегральні конвенції, договори з гармонізації, звичаї,

модельні закони, основи законодавства, рекомендації міжнародних ор4

ганізацій, рішення судових органів, тощо). При цьому не є цілком корект4

ним протиставлення різних форм зближення права, беручи до уваги, що

нерідко вибір форми, в якій здійснюватиметься зближення, зумовлюється

різними обставинами: колом учасників, предметом регулювання, ступе4

нем деталізації та ін.

Як істотний недолік норм, що мають уніфікаційний характер, можна

виділити їх компромісний характер. Створення компромісного за приро4

дою варіанту регулювання веде до виникнення складних і відірваних від

життя правових конструкцій. Проте пошук компромісу лежить в основі

процесу уніфікації, оскільки держава навряд чи стане приєднуватися до

міжнародного договору, в якому не враховано специфіку її підходу до рег4

ламентації будь4якого питання. Водночас останнім часом держави посту4

пово відходять від пошуку компромісного варіанту, що влаштовує всіх,

прагнучи встановити оптимальний режим регулювання щодо обраної

сфери зближення права.

Тенденція останнього часу полягає у тому, що зростає кількість інсти4

туційних механізмів (міжнародних організацій, органів і конференцій),

для яких уніфікація і гармонізація є або основним напрямом діяльності,

або одним з пріоритетних. Особливе значення у здійсненні правової інтег4

рації має діяльність ООН, її органів та спеціалізованих установ. Зближен4

ня національного законодавства стало в останні роки істотним чинником

регіоналізму (Рада Європи, ЄС, СНД), а також субрегіонального співро4

бітництва (ЄврАзЕС та ін.) В останні роки розширюється практика ство4

рення спеціальних неурядових міжнародних організацій, перед якими
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ставиться завдання вироблення правових норм, у тому числі з уніфікації

та гармонізації національного законодавства, з якоїсь актуальної міжна4

родної проблеми. Збільшення числа інституційних механізмів забезпечен4

ня уніфікації і гармонізації права призводить, з одного боку, до

спеціалізації більшості з них, налагодженню різних форм взаємодії і коо4

перації у розробці актуальних проектів. З іншого боку, постійно

збільшується конкуренція між ними, дублювання відповідних документів.

Тому актуальним питанням сьогодення стало забезпечення координації та

взаємодії при здійсненні правової інтеграції. Оптимальним слід вважати

варіант, при якому таким координуючим центром став би спеціально ство4

рений для цього орган у системі ООН.

Слід вказати також на той факт, що процес, який отримав у науці на4

зву «трансформація», навряд чи веде до перетворення уніфікованих норм

у норми національного права, бо вони при цьому втрачають своє призна4

чення єдиних правових регуляторів. Відомо, що уніфікація — це «однако4

ве правове регулювання» [5, с. 74]. При укладанні угоди з уніфікації права

у правовій системі держави з’являються особливі норми, які з санкції дер4

жави здійснюють регулюючий вплив у межах її юрисдикції. Проте за

всіма характеристиками — порядком створення, змінами, введенням в

дію, забезпеченням здійснення і тлумачення — вони залишаються норма4

ми міжнародного права. Водночас на основі волевиявлення держав4учас4

ниць ці норми починають діяти на їх території так само, як і їхні власні

правові приписи. 

Міжнародні угоди з уніфікації права підлягають автономній інтерпре4

тації на основі положень, що містяться в самому договорі. Залучення для

цілей цього тлумачення концепцій і категорій національних правових сис4

тем позбавляє угоду з уніфікації сенсу, бо вона при цьому не в змозі вико4

нати покладену на неї функцію щодо забезпечення єдиної правової регла4

ментації. Пропозиції використовувати в процесі тлумачення інші міжна4

родні угоди з уніфікації чи рекомендаційні акти міжнародних організацій

не узгоджуються з чинним міжнародним правом.

Вирішальним фактором забезпечення ефективності уніфікації та гар4

монізації національного права є його однакове тлумачення. Незважаючи

на те, що багато міжнародних угод спрямовані на зближення правового ре4

гулювання, а щодо низки договорів діє відповідна презумпція, досі не ство4

рено дійового механізму, що забезпечує подібну інтерпретацію. Стає оче4

видним, що зближення національного законодавства є малоефективним

без відповідного інституційного механізму, що забезпечує однакове тлу4

мачення уніфікованого права. Успішна практика інтеграційних угрупо4

вань, таких, як Європейський Союз, показує, що такий суд в якості юрис4

дикційного органу може забезпечувати однакове тлумачення уніфікова4

ного та гармонізованого права. 
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У низці випадків нормативні акти з уніфікації та гармонізації права

відображають той рівень правової інтеграції, який на даний момент реаль4

но досяжний. Проте згодом ці досягнення можуть бути доповнені й розши4

рені. Тому однією з актуальних проблем стає трансформація раніше прий4

нятих документів. Краще, щоб така трансформація здійснювалася в рам4

ках тих організацій, які розробляли ці документи. Ще на стадії розробки

міжнародної угоди в неї повинна вноситися продумана система, що забез4

печує можливість подальшого пристосування нормативного акту в

близькій та далекій перспективі.
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Досліджено вплив англійського права на формування правової системи Дер4
жави Ізраїль, а також його місце і роль у сучасному ізраїльському праві.

Ключові слова: правова система, загальне право, прецедентне право, імпле4
ментація, адаптація.

Правова система Ізраїлю являє собою унікальне правове явище, в ме4

жах якого органічно переплітаються та поєднуються риси романо4гер4

манського (континентального) та англосаксонського права, а також при4

сутні, хоча й в значно обмеженому вигляді, елементи традиційного

єврейського права. В країні діють одразу дві системи релігійного права —

єврейська та мусульманська, які застосовуються до представників

відповідних конфесій. Ізраїль належить до групи країн, в яких немає пи4

саної конституції, причому чітко простежується вплив англійського пра4

ва, роль якого в межах ізраїльської правової системи важко переоцінити.

Так, одразу після того, як Великобританія в 1922 р. одержала мандат

Ліги Націй на управління Палестиною, нею був прийнятий спеціальний

Декрет (British Palestine Order of Aug. 10. 1922) [10, c. 1–11]. ст. 46 якого зо4

бов’язувала усі суди підмандатної території застосовувати у повному об4



Білорицький Г.О. Вплив англійського права на формування правової системи Держави Ізраїль

7799

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

сязі законодавство Османської імперії (котра володіла цими територіями

до британців), що було чинним на 1 лютого 1914 р., турецькі закони, видані

пізніше, а також юридичні акти, прийняті владою даної території. Комен4

туючи вищезазначені процеси, відомий російський дослідник В.П. Воробй4

ов зазначив, що «вірні апробованим принципам колоніальної

адміністрації, британці зберегли в Палестині традиційний правовий поря4

док тією мірою, якою не потрібно було робити термінові модифікації» [1,

c.19]. У правовій сфері британці встановили порядок, згідно з яким

англійське «common law» (тобто єдина система прецедентів, спільна для

всієї Великобританії, що склалася на основі місцевих звичаїв та практики

королівських судів) і доктрина «equity» (система принципів справедливо4

го судочинства) мали застосовуватися лише у випадку відсутності

відповідної норми у місцевому праві. Внаслідок зазначеної тридцятирічної

практики існування британського мандату, найважливіші правові сфери

Палестини були, по суті, відрегульовані заново [1, c. 19]. 

Таким чином, у вищезазначений період, коли Палестина була

англійською підмандатною територією (1922—1948), англійське загальне

право значною мірою витіснило франко4османське право. В цьому плані

варто зауважити, що саме британське колоніальне право часів мандату на

Палестину було вельми неоднорідною та заплутаною системою правових

норм. В.П. Воробйов умовно поділив закони, котрі були прийняті за часів

британського мандату, на дві групи [1, c. 25–26]. Першу групу становлять

закони, розроблені в Англії для «домашнього вжитку», але з часом вико4

ристані британською адміністрацією в Палестині (наприклад, законодав4

ство про компанії та акредитиви). До другої групи належать окремі зако4

ни, котрі були спеціально розроблені для застосування за кордоном, з ме4

тою усунення прогалин в англійському законодавстві.

Так, Ордонанс Закону про громадянські правопорушення 1932 р. був

копією Закону 1924 р., прийнятого під час британської колонізації Кіпру, а

іншій Ордонанс про кримінальний кодекс 1936 р., з внесеними до нього у

1977 р. поправками, котрий є чинним і нині, практично повністю відтворює

положення відповідного австралійського кодексу 1899 р., який, між іншим,

зазвичай використовувався британською владою в якості модельного для

деяких арабських та африканських країн [4, c. 75]. Поза всяким сумнівом,

такі закони слід розглядати в контексті офіційної правової доктрини та

практики тієї держави, яка їх створила, в даному випадку Британії. Щодо

нормативних актів, спеціально розроблених для колоніальних та мандат4

них територій, то вони містили особливі положення, причому писане пра4

во мало полегшити процес прийняття рішень судами та адміністративни4

ми органами і гарантувати необхідний мінімум єдиної правозастосовної

практики. Ордонанс «Про тлумачення законів» 1945 р., котрий нагадував

закон лише за формою, тільки підтверджує наведену вище тенденцію. 
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Після проголошення у 1948 р. незалежності Держава Ізраїль вирішила

на невизначений термін зберегти правопорядок, що вже склався, оскільки

складні тогочасні геополітичні умови не давали змоги робити радикальні

реформи в юридичній сфері. Отже, перший законодавчий акт Тимчасово4

го уряду Ізраїлю був спрямований на продовження чинності існуючих за4

конів, що були прийняті британською колоніальною адміністрацією, та

збереження певних елементів оттоманського права. Так, ст. 11 Декрету

«Про право і адміністрацію» 1948 р. проголошувала, що «чинне в Палес4

тині право залишається в силі і після 14 травня 1948 року тією мірою, якою

жодне з його положень не суперечить цьому Декретові або іншим законам,

строк чинності яких подовжено Тимчасовою державною радою, та за умо4

ви, що вони не можуть підірвати підвалини держави та її органів» [2, c. 31].

Останнє мало принципово важливе значення не лише для розбудови кон4

ституційного та іншого галузевого законодавства молодої держави, а й для

дуже складного і актуального для Ізраїлю питання взаємозв’язку та

взаємодії національного права з міжнародним правом. 

У цьому плані варто зауважити, що класична британська доктрина в

сфері застосування норм міжнародного права в межах національної пра4

вової системи чітко розмежовує норми міжнародного звичаєвого та норми

міжнародного договірного права. Цей підхід було обгрунтовано у середині

XVIII ст. відомим англійським суддею Блекстоном, котрий запропонував

доктрину інкорпорації, яку ще називають блекстоновською доктриною.

Згідно з доктриною інкорпорації міжнародне звичаєве право розгля4

дається як складова загального права (Common Law) і в цьому сенсі право

націй (Law of Nations) «... визнається в повному обсязі правом і воно діє як

частина права країни» [6, c. 103]. Слід зазначити, що позиція судді Блекс4

тона ґрунтується на низці більш ранніх судових прецедентів. Так, у 1764 р.

лорд Менсфільд під час виступу в справі Трігнент проти Бас, схвально ци4

туючи думку лорда4канцлера Талбота, яка була висловлена ним по ще

більш ранній справі, відомій як Barbuits Case (1737), зазначив, що «право

націй (Law of Nations) у своєму повному розумінні є частиною права Англії

та утворює його» [6, c.103]. Зазначений підхід щодо взаємодії національно4

го права Англії з міжнародним правом був багаторазово підтверджений

іншими рішеннями британських судів і став традиційним підходом докт4

рини і практики англійської правової системи, що було відзначено і де4

тально проаналізовано в працях відомих українських учених4міжнарод4

ників В.Н. Денисова та В.І. Євінтова [3, c.12].

Подальша практика британських судів щодо визнання норм міжнарод4

ного звичаєвого права невід’ємною складовою англійського права втілена

в ХХ ст. у низці обмежень: 1) ці норми не повинні бути несумісними з бри4

танськими законами незалежно від часу їх прийняття (Martenson v.

Peters, 1906; Polites v. The Commonwealth., 1945); 2) тлумачення цих норм

британськими судами, з точки зору права, має обов’язкову та остаточну



Білорицький Г.О. Вплив англійського права на формування правової системи Держави Ізраїль

8811

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

юридичну силу для всіх судів Великобританії за умови, що такі норми не

є несумісними з остаточно проголошеним британськими судами правом

навіть у тому випадку, коли останнє набуло чинності всупереч нормі

міжнародного права (Chi Cheung v. R., 1939); 3) ці норми отримали загаль4

не визнання міжнародної спільноти (the International Community) як нор4

ми міжнародної поведінки (International conduct), підтверджені міжна4

родними договорами, конвенціями, думками авторитетних учених та су4

довими рішеннями (Compania Naviera Vascougada v. Cristina S.S., 1938) [6,

c.104]. Проте навіть з цього правила є два винятки: 1) такі акти влади, як

проголошення війни або анексія територій, не можуть бути предметом

розгляду в британських судах навіть тоді, коли внаслідок зазначених

актів держави має місце порушення норм міжнародного права (Crook v.

Spingg, 1893); 2) повноваження держав і урядів у сфері дипломатичних

відносин не підпадають під юрисдикцію британських судів (The Arantzazu

Mandi, 1939; Engelke v. Musmann, 1928) [8, c. 104–105]. 

Таким чином, з перших років свого розвитку ізраїльська правова сис4

тема сприйняла британську модель загального права, що дістало відобра4

ження не лише в окремих галузях національного права, а й у таких сфе4

рах, як імплементація міжнародного права на національному рівні та

взаємодія національного права Ізраїлю з міжнародним правом. Фактично

питання про взаємозв’язок та взаємодію національного права Держави

Ізраїль з міжнародним правом не було належним чином розв’язано на

рівні його писаного законодавства. В умовах відсутності писаних норма4

тивно4правових джерел цю прогалину в законодавстві заповнюють

ізраїльські судові інституції шляхом тлумачення загальних принципів

права та звернення до судової нормотворчості. Власне кажучи, роль інсти4

туту судів у правовій системі Держави Ізраїль важко переоцінити, особ4

ливо зважаючи на вирішальний характер норм прецедентного права в ній.

Так, ізраїльській закон «Про судоустрій» 1957 р. встановлює, що суд ке4

рується судовим прецедентом, встановленим вищестоящим судом, а пре4

цедент, встановлений Верховним Судом, є обов’язковим для всіх судів,

крім нього самого. Суддівська нормотворчість особливо помітна при

вирішенні надзвичайних ситуацій, нових та спірних проблем. Судді вда4

ються до такої діяльності часто під виглядом тлумачення у формулюван4

нях, що належать до основних конституційних принципів (насамперед

тих, що стосуються свободи особи). До цього слід додати широке коло пи4

тань, котрі стосуються взаємодії національного права Ізраїлю з міжнарод4

ним правом. Важливо зазначити, що офіційна ізраїльська правова доктри4

на поділяє усі міжнародні договори на дві групи: декларативні та консти4

тутивні [5, c. 463–466]. До декларативних договорів належать ті міжна4

родні договори, що ґрунтуються на міжнародних звичаях або кодифіку4

ють їх [5, c. 458]. Ці договори автоматично стають складовою правової сис4
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теми Держави Ізраїль на підставі чинної в Ізраїлі доктрини безумовної

інкорпорації норм міжнародного звичаєвого права. 

Формулюючи правило про обов’язкове застосування в межах

національного права міжнародно4правового звичаю, навіть за відсутності

відповідного ратифікаційного акту Кнесету, Верховний Суд Ізраїлю обу4

мовив його тим, що міжнародно4правовий звичай автоматично стає

невід’ємною складовою правової системи Ізраїлю лише у тому випадку,

коли відсутня відповідна національно4правова норма, тобто коли має місце

прогалина в ізраїльському праві. Порядок подолання прогалин в

ізраїльському праві було встановлено ще Мандатним правом — ст. 46 Ко4

ролівського Ордонансу в Таємній Раді (далі Королівській Ордонанс) 1922

р. [10 c.10]. Як стверджує відома ізраїльська дослідниця Я. Зільбершатс, ст.

46 зазначеного Ордонансу формулює правило, згідно з яким у випадку

відсутності місцевої правової норми необхідно звертатися до англійського

загального права та права справедливості [7, c. 245]. В свою чергу, відомий

фахівець у галузі англійського права М. Шоу зазначає, що відповідно до

загального права Англії звичаї, котрі увійшли до складу англійського пра4

ва для набуття ними загальнообов’язкової сили, не потребують прийняття

відповідного акту Парламенту [6, с. 120]. Отже, правило англійського за4

гального права щодо внутрішньодержавного застосування міжнародно4

правового звичаю було сприйнято ізраїльським правом саме через норму

ст. 46 Королівського Ордонансу [9, c. 246; 10, c. 10]. Зазначена норма

зберігала чинність до 1980 р., коли ізраїльський Кнесет змінив стару нор4

му щодо прогалини у праві. Формально це відбулося під час прийняття За4

кону «Про основні права» 1980 р. [8, c. 181], розділ 2 якого скасував ст. 46

вищенаведеного Королівського Ордонансу. Відтоді внутрішньодержавне

використання та застосування міжнародно4правових звичаїв вже не може

спиратися на відповідні норми англійського загального права. Розділ І За4

кону «Про основні права» встановив, якщо «суд при вирішенні справи не

може знайти відповідь щодо спірного питання в писаному законодавстві,

прецедентному праві або застосовуючи аналогію, то він зобов’язаний

вирішити справу, керуючись принципами свободи, правосуддя, справед4

ливості та миру відповідно до ізраїльської традиції» [8, c. 181–182]. 

Відхід від імперативного застосування англійського права знайшов

відображення і в подальшій практиці Верховного Суду Ізраїлю. В одному

із своїх рішень Верховний Суд, зокрема, зазначив, що ізраїльська судова

система змушена звертатися до досвіду англійських судів, який накопи4

чено протягом багатьох століть. Однак слід визнати, що йдеться лише про

випадки заповнень прогалин у праві, так званих правових лакун, які мо4

жуть заміщуватися за допомогою запозичень відповідних норм з

англійського права. В будь4якому разі англійське право розглядається

ізраїльською правовою доктриною і практикою які додаткове та до4

поміжне джерело. За влучним висловом Я. Зільбершатс, «спираючись на
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англійське право в окремих випадках, ізраїльські суди останнє слово по4

винні залишати за собою» [7, c. 254].

Таким чином, незважаючи на колоніальне минуле та складний шлях

державно4правового розвитку, Ізраїль спромігся у стислі терміни розбу4

дувати самобутню демократичну правову систему, що змогла сприйняти

та адаптувати елементи англійського права під потреби ізраїльського

суспільства, узгодивши класичні англійські доктрини і норми з національ4

ними джерелами права цієї близькосхідної країни. 
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ГГаарраассиимміівв  ТТаарраасс  ЗЗееннооввііййооввиичч,,
доктор юридичних наук, професор, полковник міліції, 
начальник факультету громадської безпеки 
Львівського державного університету внутрішніх справ

ССууттннііссттьь  ллююддииннии  ттаа  ппррииччииннии  їїїї  ддееввііааннттннооссттіі::  

ккооммппааррааттииввііссттссььккоо��ффііллооссооффссььккиийй  ввиимміірр  

ттаа  єєввррооппееййссььккіі  ттррааддииццііїї

Розкрито сутність людини та причини її девіації у компаративістсько4філо4
софському вимірі та європейській традиції.

Ключові слова: девіантність, компаративістський підхід, філософський
вимір, європейська традиція.

Глобалізаційні процеси, які нині охопили весь світ загалом та євро4

пейський простір зокрема, ставлять на порядок денний вирішення низки

проблем, які постали перед людством. Основними та найактуальнішими є

ті, що стосуються першопочатків, джерел та природи людини. Особливо

це стосується сутності людини як суб’єкта права, тобто особи — учасника

правових відносин, та причин і результатів її поведінки, як постфактуму

юридично значущої діяльності та правових наслідків. 

Особливе занепокоєння викликають відхилення у поведінці людини,

адже вони сьогодні набули типовості та системності, а звідси схожості та

подібності на території усіх держав, незалежно від географічного розта4

шування, політичного устрою, соціального благополуччя та виду правової

системи. 

Звідси можемо констатувати незаперечний факт необхідності

вирішення завдання щодо визначення сутності людини та причин відхи4

лень у її поведінці, зокрема девіації, в системі усіх юридичних наук, вклю4

чаючи філософію права та порівняльне правознавство, психологію і

соціологію, антропологію і компаративістику. 

Соціальні інститути, вирішуючи завдання виправлення девіантної осо4

бистості, послуговуються надбаннями спеціальних дисциплін, якими є,

зокрема, юриспруденція, психологія, соціологія, педагогіка, медицина, ан4

тропологія. Ці галузі науки вузькоспеціалізовано, різновекторно та інколи
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навіть суперечливо підходять до тлумачення чинників, які спричиняють

девіантну поведінку особи, до визначення головних ознак девіантної осо4

бистості, мети та змісту виправного впливу на неї. Водночас нині ще не

повністю розроблена філософсько4правова та компаративістська кон4

цепції виправлення девіантної особистості, на основі яких можна інтег4

рально підійти до визначення причин виявлення девіантної поведінки осо4

бистості, загальних значущих ознак такої особистості, мети та змісту

виправного впливу і його якісно нової, з філософських та порівняльних по4

зицій, обґрунтованої форми.

Актуальність філософсько4порівняльного дослідження цієї проблеми

обумовлюється також тим, що саме філософсько4компаративістська кон4

цепція повинна стати методологічним базисом для сукупної діяльності

широкого спектра вужчих наукових дисциплін у питанні виправлення

девіантної особистості.

Наукове компаративістське становлення і філософсько4правове фор4

мулювання поняття «девіантність» триває з кінця XIX до середини XX ст.

Французький соціолог Еміль Дюркгейм у працях «Про розподіл суспільної

праці» (1893), «Метод соціології» (1895) та «Самогубство» (1897) висунув та

обґрунтував поняття «аномія» як відсутність у колективному житті унор4

муючого прикладу [1, c. 5–6], стан ціннісного та нормативного безладу, що

характерний для перехідних і кризових станів суспільства [2]. Вчений

підкреслював, що аномія загалом виникає у процесі розвитку примітивно4

го, але солідарного та відносно однорідного суспільства. Еволюціонуючи,

таке суспільство втрачає однорідність, праця людей стає розділеною,

відбувається урбанізація та індустріалізація, що спричиняють погіршення

загальної моральної інтеграції соціуму. На думку вченого, саме аномія

спричиняє негативні зміни ціннісних орієнтацій у тих громадян, які почи4

нають схилятися до спотворених, антигуманних, девальвованих, штучних

цінностей [1, c. 5–6]. Не використовуючи прямо поняття «девіантність», Е.

Дюркгейм для позначення «аномічних» проявів, зокрема злочинності та

самогубства, послуговувався поняттями «моральна дисципліна», «норма»,

«аномалія», «соціальна патологія», «анормальність» [1; 2], при цьому він

наголошував на відносності визнання такими певних видів поведінки, які

у різних соціумах можуть визнаватися і нормативними, і «патологічними»

через відносність моральних норм.

Одним із перших учених, хто безпосередньо ввів у науковий обіг і ши4

роко використовував поняття «девіація» та «девіантна поведінка», був

відомий американський соціолог Роберт Кінг Мертон. Послуговуючись у

своїх публікаціях дюркгеймівським поняттям «аномія», Мертон вважав,

що під поняттям «девіантна» слід розглядати поведінку такої особистості,

яка при досягненні визначених культурою соціальних цілей обмежена при

застосуванні інституціоналізованих засобів [3]. Основними видами такої

поведінки, яка відхиляється від суспільних нормативів, він називав «інно4
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вацію», «ритуалізм», «ретритизм» та «заколот» [3, c. 90–91]. Він, зокрема,

зазначав, що, вдаючись до цих форм поведінки, особистість, прагнучи до

мети, не має, ігнорує або спотворює дозволені та бажані у соціумі (інсти4

туціоналізовані) засоби і, як правило, вчиняє девіантні, морально засуд4

жувані вчинки. У контексті цього підходу, на думку вченого, безумовно

нормативною може вважатися лише комформна поведінка особистості,

надзвичайно рідкісна, а під «девіантною» (такою, що не відповідає наказам

та розпорядженням) слід розуміти надзвичайно широкий спектр по4

ведінкових реакцій — від морально засуджуваної до неправової.

Інший відомий представник західної соціологічної науки Ірвінг Гофф4

ман, розвиваючи мертонівське бачення, наголошував, що всі члени

соціуму можуть розглядатися як більшою чи меншою мірою девіантні,

оскільки ніхто повною мірою не відповідає усім без винятку нормативам

прийнятної поведінки, а за певних обставин кожна людина обов’язково

виявляє суспільно засуджувані якості.

Альфред Адлер, який представляв психодинамічну концепцію особис4

тості, дискутував із Фрейдом, вважаючи, що сутність цього феномена

можна зрозуміти, якщо обов’язково врахувати значний вплив на нього

соціальних факторів. На відміну від Фрейда він розглядав внутрішній

конфлікт як ненормальне явище. Особистість (це поняття Адлер, як і

Фрейд, застосовував поряд з поняттям «людина») тлумачилася ним як

гармонійна організація, яка самоузгоджується. Він наполягав на немож4

ливості ізольованого, відокремленого розгляду складових особистості, на4

магався показати її у вигляді неподільної, але відносно сталої, неди4

намічної системи [4; 11].

Як бачимо, в адлерівській теорії є елементи діалектичного аналізу роз4

глядуваного феномена, він стверджував, що і окремо взяте біологічне чи

соціальне не є однозначними детермінантами формування особистості, во4

ни лише забезпечують первинну основу для її розвитку, а також той спо4

нукальний вплив, на який індивідуум реагує, використовуючи власну

творчу силу [4; 11]. Специфіку ідеальної моделі поведінки конкретної лю4

дини, як вважав Адлер, можна зрозуміти, лише проаналізувавши осо4

бистісно значущі для неї цілі, що виступають своєрідним індикатором, за

яким можна встановити, вплив якої з детермінант (біологічного чи

соціального) був для конкретної особистості вагомішим [4; 11]. Водночас

Адлер, як і Фрейд, був схильний розглядати особистість дорослої людини

як малодинамічну систему, яка, виробивши власний «стиль життя», зали4

шається практично незмінною.

Погляди Еріка Еріксона на роль соціального при формуванні особис4

тості тотожні з позиціями Адлера. Учений, зокрема, наполягав на тому, що

особистість може бути зрозуміла лише у результаті узгодженої взаємодії

біологічних, поведінкових, емпіричних i соціальних чинників [5]. Він

підкреслював важливість впливу на неї культурних чинників, соціальних
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цінностей, а біологічні задатки розглядав як передумови особистісного

зростання. При цьому Ерiксон вважав, що особистість володіє свободою,

яка обмежена суспільною відповідальністю, тобто не погоджувався з над4

баннями німецької класичної філософії. З іншого боку, концепція Еріксона

має яскравіші ознаки діалектичного аналізу, ніж адлерівська. Він, зокре4

ма, розумів особистість як динамічну систему, яка долає внутрішні

бар’єри, пов’язані з існуванням нижчих біологічно детермінованих по4

тягів, унаслідок чого відбувається її особистісний ріст та вдосконалення

[5].

Карл Густав Юнг створив власну аналітичну теорію особистості (душі),

яка фрагментарно нагадує психоаналіз Фрейда. Згідно з твердженням

Юнга душа складається з таких елементів, як «Его» — особистісного

несвідомого та колективного несвідомого. «Его» включає свідомість, завдя4

ки якій зберігається цілісність особистості [6; 12]. В особистісному несвідо4

мому перебувають забуті або витіснені спогади, які можуть дуже вплива4

ти на поведінку людини (так звані «комплекси»). Оригінальним моментом

теорії особистості Юнга було положення про об’єктивне iснування глиб4

шого «шару» особистості — колективного несвідомого, яке містить ла4

тентні сліди пам’яті людства, а також людиноподібних предків. Структу4

ри, які становлять цю компоненту особистості, були названі Юнгом «архе4

типами» [7]. За своєю сутністю вони являли собою спадкові комплекси, які

є підґрунтям формування ідеальної моделі діяльності у свідомості люди4

ни. Наприклад, архетипи «Шахрай», «Смерть», «Мати», «Дитина», «Ге4

рой», власне, самі розглядалися ученим як латентні ідеальні моделі діяль4

ності та поведінки. Тобто Юнг вважав біологічні (вроджені) фактори ви4

нятково важливими при детермінації всіх видів діяльності та поведінки, в

тому числі девіантних, асоціальних [7].

Еріх Фромм був прихильником гуманістичної теорії особистості. У

своїх працях він наполягав на винятковій важливості соціальних де4

термінант у розвитку цього феномена і вважав, що особистість як така мо4

же бути зрозумілою лише при врахуванні впливу на неї конкретної істо4

ричної культури, яка, на його думку, включає соціологічні, політичні, еко4

номічні, релігійні та антропологічні фактори [8; 9; 10].

Розглядаючи соціально4біологічну природу людини, він приходив до

висновку, що особистість (окрема людина) володіє значною свободою, при

реалізації якої вона зможе подолати залежність як від соціальних, так і

від біологічних факторів, що, знову ж таки, неминуче призведе до відчу4

женості особистості від природи та суспільства [8]. У зв’язку з цим Фромм

вважав, що більшість людей, підсвідомо розуміючи небезпеку відчуже4

ності, з острахом ставляться до власної свободи і, власне, уникають її [9].

Вчений також зазначав, що найпоширенішим у суспільстві способом

«втечі від свободи» є повне підкорення особистості суспільним нормам —
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конформізм, який зрештою шкідливий і не дає розвиватися індивідуаль4

ності.

Аналізуючи девіантну спрямованість особистості, Фромм розглянув її,

зокрема, як наслідок гіпертрофованої свободи від соціальних детермінант,

що спричинила ігнорування особистістю факту суспільної відповідаль4

ності та неминуче відчуження від соціуму [8]. Іншими словами, цей уче4

ний, з одного боку, був схильний тлумачити свободу як свавілля, а з іншо4

го — пояснювати девіантність як наслідок свободи.

Вихід із цієї дилеми, який дає змогу зберегти одночасно індивіду4

альність, автономію і відчуття єдності із суспільством, на думку Фромма,

полягає у так званій «позитивній свободі», коли людина відчуває себе ча4

стиною світу i водночас не залежить від нього [10]. Головне для досягнен4

ня позитивної свободи — так звана «спонтанна активність особистості».

Вчений назвав також ключові компоненти позитивної свободи (форми

спонтанної активності) — любов та працю, завдяки яким люди об’єдну4

ються, не жертвуючи при цьому своєю індивідуальністю.

Важливим моментом у поглядах Фромма на особистість є його теза про

наявність у цьому феноменові низки екзистенціальних потреб (потреба

встановлення соціальних зв’язків, подолання тваринної природи і твор4

чості, відчуття себе частинкою світу, ідентичності (унікальності), потреба

у системі поглядів, відданості), повне задоволення яких також дає мож4

ливість досягати позитивної свободи [8; 9]. Реальне соціокультурне сере4

довище, як уважав філософ, допускає певний ступінь їх задоволення,

який суттєво впливає на формування типу особистості. Виходячи з цього,

вчений виділяв п’ять таких типів: рецептивний, експлуатуючий, накопи4

чувальний, ринковий і продуктивний. Продуктивну — активну і творчу

орієнтацію особистості вчений називав ідеальною. Він уважав, що можли4

вою для кожного індивіда вона стане лише за умов докорінних соціальних

реформ [8; 9]. Він також зазначав, що незадоволення потреб може стати

другою причиною формування слабкодухої, егоїстичної або деструктив4

ної, тобто девіантної особистості.

Загалом же, як бачимо, проблема виправлення девіантної особистості

нерозривно пов’язана з філософсько4правовим та історико4компара4

тивістським аналізом сутності людини, особистості, причин девіантної по4

ведінки, а також змісту та форми виправлення. Компаративістсько4філо4

софський аналіз показав, що європейський філософський досвід містить

різноманітні варіанти тлумачення цих феноменів та процесів, з точки зо4

ру порівняльного правознавства.

Таким чином, коли йдеться не про тактику, а про стратегію боротьби із

суспільно небезпечною девіантною поведінкою, то потрібно враховувати

всі основні її аспекти і використовувати при цьому всі можливі підходи,

зокрема філософсько4компаративістські. А це насамперед світоглядні ус4

тановки суспільства і людини, які завжди обумовлені певними філософсь4
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ко4правовими уявленнями про суспільство та історико4компара4

тивістськими — про право. Характер взаємозв’язку суспільного й

індивідуального світогляду залежить від політичної і правової системи,

від характеру соціальної психології, моральної позиції конкретної особи.

Це дає можливість суспільству точніше визначити складні шляхи до май4

бутнього, рух до якого буде супроводжуватися найменшими втратами й

найбільшими досягненнями в реалізації мети побудови гуманного

суспільства, де б у центрі уваги були інтереси людей і панували правопо4

рядок і громадський спокій.
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ппрраавваа  ттаа  ттееооррііїї  ппрраавваа  ((ппооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз))

Аналізується сутність такого правового явища, як енциклопедія права, та її
зв’язок із теорією права. Досліджені основні теоретичні положення українських
учених, які впливали на формування змісту та значення енциклопедії права. 

Ключові слова: енциклопедія права, теорія права, філософія права.

Значна кількість українських учених здійснювали спроби сформувати

загальнотеоретичну науку про право шляхом систематизації понятійного

апарату (енциклопедія права), синтезу конкретних теоретичних систем

(загальна теорія права) та вибудовування абстрактних філософських сис4

тем (філософія права) [1, с. 22]. Але всі ці наміри юристів мали формально4
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логічний характер і тому неповною мірою відповідали вимогам створення

наукової теорії права. 

Розглядаючи енциклопедію права та інші дотичні юридичні науки, а са4

ме теорію права, потрібно зосередити увагу саме на сутності та призна4

ченні вказаних наук. На мою думку, якщо розглядати енциклопедію пра4

ва тільки як вступ до науки про право, то з неї потрібно виключити питан4

ня, які стосуються правових понять, що мають узагальнюючий характер. 

Теорія права є фундаментальною методологічною наукою в сфері пра4

вознавства. Саме вона на теоретичному рівні об’єднує спеціальні науки,

які вивчають право, виробляючи при цьому положення та поняття, які є

єдиними для галузевих наук. Але саме таке завдання ставила перед собою

енциклопедія права в часи свого розвитку, і саме завдяки енциклопедії

права теорія права може користуватися тими надбаннями, які вперше ви4

найшла та систематизувала перша із зазначених наук, а теорія права, в

свою чергу, з розвитком суспільних відносин удосконалює та напрацьовує

категоріальний апарат, який був створений енциклопедистами.

Сутність енциклопедії права, не розкриваючи детального процесу

пізнання права, керуючись вже готовими юридичними поняттями, які ви4

роблені філософією права, покликана підготувати того, хто навчається, до

сприйняття понять із окремих галузевих наук, до правильного розуміння

спеціальної юридичної термінології, а також показати шлях та план май4

бутнього вивчення системи права як цілісної юриспруденції.

На мою думку, сутність теорії права полягає в усвідомленні та ро4

зумінні категоріального та понятійного апарату правової сфери іншими

юридичними науками, що сприятиме повноцінному розвитку всієї

термінології права, що на філософському рівні й ставила перед собою ен4

циклопедія права серед численних своїх завдань. Тобто наука, яка зай4

мається упорядкуванням правової матерії так, щоб утворювалися підста4

ви для досить правильного та цілісного розмежування різних правових

явищ [2, c. 130].

Право як об’єкт вивчення зв’язує енциклопедію права з теорією права

та базує їх на єдиних теоретико4методологічних підвалинах правознавст4

ва [2, c. 134]. Але, висловлюючи таку думку щодо їхнього співвідношення,

потрібно зазначити, що вони органічно сполучаються. Це ми можемо поба4

чити в історичному минулому та переході енциклопедії права в теорію

права, а в подальшому виокремлення із теорії порівняльного правознавст4

ва, соціології права тощо.

Звичайно, енциклопедія права не підміняє і не розчиняється в теорії

права, але є фундаментом для виникнення останньої, сприяє розвитку за4

гальнотеоретичної науки, яка спроможна зробити свій внесок у вивчення

фундаментальних правових проблем.

Безперечно, кожна із вказаних наук досліджує закономірності та особ4

ливості свого предмета, має свою специфіку. Енциклопедія права та теорія
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права є взаємопов’язаними та обумовленими теоретико4правовими юри4

дичними науками [3, c. 16; 4, c. 25].

Загальнонауковий характер енциклопедії права для юриспруденції оз4

начає, що теоретичні та методологічні положення, які розроблялися в

рамках енциклопедії права, мають науково4пізнавальне значення для всіх

галузей юридичної науки і безпосередньо для порівняльного правознавст4

ва [2, c. 135]. Отже, висновки, конструкції та методологічні прийоми енцик4

лопедії права повною мірою застосовуються та використовуються як га4

лузевими юридичними науками, так і теорією права.

Під час з’ясування місця та значення енциклопедії права в системі

юридичних наук постає досить природне запитання про її взаємозв’язок із

порівняльним правознавством.

Право, безперечно, пов’язано з існуванням людського суспільства, умо4

ви, за яких воно утворюється й розвивається, є умовами соціальними.

Оскільки енциклопедія права в своєму змісті обов’язково розглядає особу

та її взаємозв’язки з іншими явищами суспільства в правовому контексті,

то, звичайно, існуватимуть догматичні юридичні явища соціального ха4

рактеру, які ми можемо дослідити насамперед за рахунок порівняльного

методу. Тобто йдеться про те, що енциклопедія права в своєму змісті

включала такі категорії та поняття, які тісно переплітаються із порівняль4

ним правознавством.

Безперечно, вказані дисципліни є юридичними, всі вони мають свій

власний предмет та завдання, незважаючи на історичні рамки. Але їхня

подібність полягає насамперед у тому, що і порівняльне правознавство, і

теорія права сформувалися на правовій базі та категоріально4понятійно4

му апараті, розробленому енциклопедією права, а в подальшому філо4

софією права. 

З іншої точки зору, енциклопедія права сама не може мати певних пер4

спектив, не маючи при цьому результатів досліджень у різних галузях

правознавства. Спираючись на базовий методологічний матеріал енцикло4

педії права, загальна теорія права, на думку С.С. Алексєєва, «зосереджує

той вихідний та специфічний для всього правознавства матеріал і орієнти4

ри практичного та наукового значення, що є початковою дійсністю і

«будівельним матеріалом» [5, c. 158]. 

Оскільки теорія права виникла з енциклопедії права, то надалі з теорії

виникають або виокремлюються нові юридичні науки — соціологія права,

правова кібернетика, юридична психологія, порівняльне правознавство [6,

c. 34–41]. Отже, відбувається перехід від найпростішого правового ро4

зуміння (енциклопедія права) до систематизованого, впорядкованого та

диференційованого знання у сфері права (ієрархічна, але цілісна система

юридичних наук).

Правовий матеріал, який перетворюється енциклопедією права, здобу4

вається із спеціальних, галузевих юридичних наук (наприклад, порів4
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няльного правознавства), але при цьому вдосконалюється та узагаль4

нюється на філософському рівні. Окремі правові науки інколи досліджу4

ють притаманні для них правові сфери предмета юриспруденції та певні

загальні й проблемні питання, але без взаємного зв’язку. Хоча вказані

правові поняття знаходяться в основі кожної окремої юридичної науки,

використовує та втілює їх у життя енциклопедія права, без будь4якої кри4

тики. 

Тому й не має єдиної юридичної науки, яка могла б подолати та досяг4

нути такого системного завдання щодо узагальненого бачення всього пра4

вового матеріалу, окрім енциклопедії права [7, с. 171]. 

Отже, можемо прослідкувати певну тенденцію подібності як в енцикло4

педії права, так і в теорії права щодо їхнього розвитку. А саме: вказані на4

уки здатні успішно розвиватися лише за умови, що вони будуть у своїх

дослідженнях спиратися на конкретний матеріал галузевих юридичних

наук, але при цьому здійснюватимуть інтеграцію добутого правового знан4

ня. 

При такому дослідженні та отриманні правового матеріалу ці дані та4

кож будуть систематизуватися та узагальнюватися. Отримані висновки

обов’язково матимуть загальнозначущий характер для правознавства.

Таким чином, обидві ці науки насамперед збагачують себе, водночас при4

множують правовий матеріал кожної юридичної галузі парадигмою пра4

ва. Безперечно, що й енциклопедія права і теорія права щодо галузевих

юридичних наук виступають як загальноправові науки.

Як стверджував Ф.В. Тарановський, всі керівництво чи курси з енцик4

лопедії та теорії права були створені особами, які у сфері емпіричного

правознавства є спеціалістами з догматичної юриспруденції й політики

права [8, с. 191–197]. Як бачимо, й тут є певний зв’язок між вказаними дис4

циплінами на рівні їхньої догматики.

Але хотілося б відзначити також, що Ф.В. Тарановський вбачав у ен4

циклопедії права основне її призначення — заповнювати недоліки роз4

поділу юриспруденції на окремі спеціальності. На його думку, незважаю4

чи на важливість тієї уваги до наукової спеціалізації і в пізнавально4тео4

ретичному, і в суспільно4практичному значенні, яка притаманна всій юри4

спруденції, головним її недоліком лишалася односторонність спеціаліста

[9, с. 6]. Це суттєвий недолік енциклопедії права, який нині повною мірою

заповнює загальна теорія держави та права.

Тобто, якщо повністю віддаватися окремим дослідженням, то

спеціаліст може поступово втрачати уявлення зв’язку подробиць, які він

вивчає, із цілим [9, с. 7]. 

Ніщо не заважає нам прийняти до уваги думку Р. Якобсона про те, що

«кожна сукупність явищ, які вивчаються сучасною наукою, розглядається

не як механічна сума частин, але як структурна єдність, як система, і ос4

новне завдання полягає в тому, щоб відкрити її внутрішні закони — як у
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статиці, так і в динаміці. Але, звичайно, знаходячись у центрі, ще не озна4

чає наодинці представляти цей центр» [10, с. 279; 11 , c. 315].

Отже, віддаючи перевагу в дослідженні дрібницям й на основі, на якій

відбувається узагальнення, при ширшому масштабі спостереження ба�

чимо, що це призводить до невідповідності правової дійсності, а також

при цьому нерідко втрачаються певні сторони, які в подальшому вияв�

ляються суттєвими при порівнянні їх з іншими правовими подібними

явищами.

Предметом енциклопедії права Ф.М. Тарановський вважав «загальне

вчення про право, тобто розкриття тих основних ідей правознавства, які

проникають в усі спеціальні юридичні дисципліни й отримують у них кон4

кретний розвиток щодо особливостей їх приватного об’єкта й тієї точки, з

якої він розглядається» [9, с. 11]. Звичайно, він включав у зміст енцикло4

педії права також загальне вчення про державу [9, с. 10], що нині

відповідає всім матеріалам із загальної теорії держави та права. Адже

держава є безпосередньою сферою для розвитку права, й державна ор4

ганізація, в свою чергу, виражається через правові форми, і насамперед

право нерозривно зв’язане із державою.

Розглядаючи енциклопедію права як наукову працю, слід зазначити,

що вона виступає не лише коротким викладом основ правознавства та

державознавства, а й є збірником різних філософсько4правових думок

юристів та учених з тих чи інших юридичних та політичних питань. Чис4

ленні досягнення та розмірковування, які містилися в енциклопедіях пра4

ва, є досить цікавими для сучасних учених та юристів. 

Згадуючи відомий твір Г. Гегеля «Енциклопедія філософських наук»,

знаходимо підтвердження того, що будь4яка енциклопедія має система4

тичний та багатофункціональний характер та значення [12, с. 34]. Вказана

праця була створена як цілісна та універсальна база всієї системи тогочас4

ного наукового правового знання з притаманними йому основними витока4

ми та поняттями, причому відомостями, які викладені тільки у всій своїй

сукупності. 

Саме слово «енциклопедія», яке зустрічається в працях з правознавст4

ва, вказує, з одного боку, на те, що воно охоплює систему правових знань

у всій їхній сукупності, а з іншого — на те, що сам автор будь4якої енцик4

лопедії не намагається викласти деталі та приватні явища. Таким чином,

власне, залишає це право за спеціальними та галузевими правовими пи4

таннями, в яких той, хто навчається, може отримати необхідні пояснення

стосовно конкретного предмета будь4якої юридичної дисципліни. Як вва4

жає відомий російський учений А. Лосєв, у вивченні правових явищ та ре4

алій необхідне деяке знання, яке передувало б будь4якій теорії та науці.

Також він вбачав, що у вивченні правового матеріалу потрібно насамперед

бачити та розуміти явище, одночасно і в повноті його значення та в повноті

його живої конкретності [13, с. 465], але при цьому потрібне першочергове
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розмежування як самих юридичних предметів, так і сфер окремих мож4

ливих знань щодо цих предметів.

Що насамперед притаманне теорії права? Адже саме теорія являє со4

бою передбачення певного відмежованого принципу і системи, які призво4

дять до порядку, системності різнобічних та хаотичних правових явищ,

фактів, категорій.

Загальнотеоретичні знання про право на теренах слов’янського право4

знавства почали формуватися у XVIII ст. Безперечно, ці знання були

пов’язані з виникненням самих університетів, як навчальних закладів, та

юридичних дисциплін, що вивчалися в них. Викладання такого правового

матеріалу обмежувалося засвоєнням того, що було вже розроблено юри4

дичною наукою, — західним правознавством. Тобто, як бачимо, власної те4

орії права ще тоді не існувало. 

Всі теоретичні знання про право формувалися під впливом іншого

світобачення і виражалися в рамках самостійної дисципліни — філософії

права (філософії закону), яка тривалий час існувала поза межами своєї

наукової та теоретичної основи [11, с. 141]. Вона, у свою чергу, досліджу4

вала як теоретичні основи позитивного права, так і право, яким воно по4

винно бути з точки зору тих чи інших ідеальних критеріїв, тобто визнача4

ла своїм предметом те, що історично отримало назву природного права.

З філософією права зближувалася за своїм змістом та значенням ен4

циклопедія права, яка виникла дещо пізніше. По своїй сутності остання

передбачала короткий огляд інших юридичних наук у вигляді механічно4

го зведення в одне ціле різносторонніх відомостей про право [11, с. 143]. 

З часом енциклопедія права отримала самостійне значення як юридич4

на дисципліна, яка була теоретично узагальнюючою та мала висновки, от4

римані з інших юридичних наук.

І якщо розглядати саме так енциклопедію права в XIX ст., то можна

провести її ототожнення із теорією права. Але цьому також сприяв

тодішній занепад філософії права та розвиток юридичного етатизму (по4

зитивізму). Філософія права та енциклопедія права розглядалися як

підготовчі стадії на шляху формування теорії права, за якою в той істо4

ричний період і визнавалося наукове значення [11, с. 144].

Отже, існування двох потужних удосконалених юридичних наук пе4

редбачає певну суперечність для сучасної правової сфери, але фактом за4

лишається твердження про те, що енциклопедія права буда первинною,

вступною, базовою юридичною дисципліною щодо інших дотичних чи схо4

жих за своєю сутністю юридичних наук. Згодом, як свідчить історичний

розвиток енциклопедії права, її призначення було, за рахунок методо4

логії, змінене, (відбулося перетворення з навчальної дисципліни на са4

мостійну науку), що надалі сприяло виокремленню з неї самостійних, по4

вноцінних, нових юридичних наук, таких, як теорія держави та права,

порівняльне правознавство, соціологія права, юридична деонтологія. 
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Таким чином, схиляючись до думки про те, що енциклопедія права, хоч

і віджила, проте не реалізувала повною мірою своє головне призначення,

відтак нині є нагальна потреба в певному філософсько4правовому

уніфікуванні та універсалізованості, фіксуванні наявних юридичних

знань на відповідних історичних проміжках часу, що й може забезпечити

енциклопедія права.
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кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри адміністративного та кримінального права
Одеської національної морської академії

ММііжжннаарроодднніі  ттаа  ннааццііооннааллььнніі  ппррааввооввіі  ппррооггррааммии::  

ммееххааннііззммии  ввззааєєммннооггоо  ввппллииввуу

Розглянуто норми правових програмних актів України, що передбачають
аспекти імплементації в Україні міжнародних програм. Досліджено відповідні
норми, узагальнено механізми впливу міжнародних програм на правову систе4
му України, досліджено спеціалізовані, програмні імплементаційні механізми.
Розглянуто норми правових програм України, що регламентують аспекти роз4
робки та реалізації міжнародних програм.

Ключові слова: державна програма, міжнародна програма, міжнародне пра4
вове програмування, національне законодавство, програмна імплементація.

Програмне регулювання правовідносин наднаціонального характеру є

частиною нового, невизначеного у доктрині міжнародного права феномена.

Водночас без порівняльного аналізу національних та міжнародних про4

грам неможливо усвідомити як особливості й передумови імплементації

міжнародних програм, так і правову природу регулятивного впливу

національних програм на міжнародні. 

Правові програми у вітчизняному праві згадувалися у працях В.О. Кро4

ленко, Е.В. Третьяка, К.В. Удовенко, а визнані теоретики міжнародного

права, зокрема Г.Є. Бувайник, О.С. Гавердовський, Г.П. Жуков, Н.М. Улья4

нова, С.В. Черниченко, розглядали окремі аспекти відповідної програмної

діяльності. Проте сучасні комплексні наукові роботи у цій сфері відсутні.

Новизна статті полягає у визначенні змісту та форм взаємного впливу

міжнародних та національних програмних правових механізмів.

З огляду на велику емпіричну базу програмних правових актів сучас4

ності, для зручності відповідні процеси будуть розглянуті на прикладі Ук4

раїни як держави із широко запровадженими у публічне управління

принципами програмного регулювання.

Цікаві процеси у цій сфері можна простежити на прикладі програмних

актів, укладених між Україною та НАТО. Серед двосторонніх програмних

актів угод у форматі Україна — НАТО слід назвати План дій Україна —
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НАТО, ухвалений у Празі 22 листопада 2002 р. З метою забезпечення до4

сягнення його цілей і принципів у спеціальному порядку мали розробля4

тися щорічні Цільові плани, які мали включати «конкретні внутрішні за4

ходи України та відповідні спільні заходи Україна — НАТО» [3]. Такі

Цільові плани ухвалювалися Україною щорічно з 2003 по 2009 р. рішення4

ми Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

України від 6 лютого 2003 р. № 2 [10] та від 25 березня 2004 р. № 6 [6]

відповідно, розпорядженням Президента України від 21 квітня 2005 р.

№ 990/20054рп [11], указами Президента України від 7 квітня 2006 р.

№ 295/2006 [12], від 18 червня 2007 р. № 535/2007 [13], від 1 квітня 2008 р.

№ 289/2008 [14] та від 2 березня 2009 р. № 116/2009 [15] відповідно. 

Аналіз заходів Цільових планів 2006–2009 рр. доводить, що вони наси4

чені згадками про національні та міжнародні програми (а також про про4

грамні плани, проекти, концепції та стратегічні документи). У Цільовому

плані Україна — НАТО на 2005 р. [11] вказується на необхідність виконан4

ня приписів 10 державних програм, трьох національних стратегічних до4

кументів і одного плану дій. Крім того, у Цільовому плані 2005 р. зазнача4

лася необхідність розробки стратегічних документів, комплексних та

інших цільових програм і концепцій. Цим планом передбачалася участь

України у низці міжнародних програмних актів, зокрема дев’яти міжна4

родних програм НАТО (Наукова програма НАТО, програма «Безпека че4

рез науку», програма «Партнерство заради миру», Індивідуальна програ4

ма партнерства України з НАТО та ін.).

Цільовий план Україна — НАТО на 2006 р. [12] у власних заходах пе4

редбачав реалізацію низки бюджетних програм, державної та регіональ4

них програм соціально4економічного розвитку, а також програм розвитку

галузей економіки, 15 державних цільових програм, двох стратегічних до4

кументів, розробку декількох національних програмних актів імплемен4

тації в Україні програм міжнародної технічної допомоги та більш як

20 інших міжнародних програм та проектів. Заходи Цільового плану Ук4

раїна — НАТО на 2007 р. передбачали реалізацію 10 національних та 14

міжнародних програмних актів у різних контекстах. 

Наприклад, Державна програма підготовки, перепідготовки та підви4

щення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної

інтеграції України на 2004–2007 рр. згадувалася у шістьох заходах про4

грами [13]. Національний план дій з реалізації проекту із сприяння

торгівлі й транспортуванню Рамкової програми ГУАМ — США із сприян4

ня торгівлі й транспортуванню, забезпеченню прикордонного та митного

контролю, боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та розпов4

сюдженням наркотиків, затверджений розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 24 грудня 2005 р. № 5684р, згадувався у заходах

цільових планів Україна — НАТО 2007 — 2009 рр.
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У цілому ж заходи Цільового плану Україна — НАТО на 2008 р. місти4

ли приписи щодо реалізації більш як 25 національних та 30 міжнародних

програмних актів [14], а Цільовий план Україна — НАТО на 2009 р. у своїх

заходах передбачав реалізацію 18 національних та 23 міжнародних про4

грамних актів. Цікаво, що одним із заходів Цільового плану 2009 р. перед4

бачалася розробка нормативно4правового акта з метою впровадження су4

часних технологій прогнозування соціально4економічних процесів на ви4

конання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення

програм економічного і соціального розвитку України» [15]. У заходах

цільових планів 2007–2009 рр. йшлося і про запровадження в Україні про4

грамування бюджетного процесу.

Додамо, що не тільки програмні акти, ухвалені між Україною та НАТО,

отримали в Україні специфічні, програмні механізми імплементації.

Подібні імплементаційні механізми також отримали окремі програмні ак4

ти СНД (але не міждержавні цільові програми СНД), програмні акти, схва4

лені між Україною та ЄС, та окремі програмні акти глобального та

регіонального характеру. 

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р.

№ 1814р було схвалено Національний план заходів з реалізації першого

етапу (2009–2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до

2020 р. Розпорядженням від 9 березня 2011 р. № 1814р Міністерству еко4

номічного розвитку і торгівлі разом з іншими центральними органами ви4

конавчої влади приписувалося забезпечити виконання Національного

плану заходів. У Національному плані були встановлені конкретні заходи,

особи, відповідальні за їх виконання, та строк виконання (як правило, про4

тягом 2011 р.). Національний план складався з двох розділів — «Системо4

утворювальні галузі економічної взаємодії» (33 заходи за 9 напрямами) та

«Основні сфери економічної взаємодії» (28 заходів за 8 напрямами). Пер4

шим напрямом першого розділу Національного плану було визначено

«Структурну політику і взаємодію у сфері міждержавних програм», що

передбачав 5 заходів [9].

Цікавим прикладом імплементації програмних актів, схвалених між

Україною та ЄС, слід вважати Національний план з виконання Плану дій

щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, схвалений Указом

Президента України від 22 квітня 2011 р. № 494/2011. У ст. 2 Указу уряду

України приписувалося як забезпечення виконання Національного плану,

так і щомісячне звітування про вжиті з цією метою заходи [8]. 

Національний план від 22 квітня 2011 р. серед відповідальних за вико4

нання заходів визначив 12 органів виконавчої влади (серед них 5 мі4

ністерств). Національним планом передбачалася реалізація 48 заходів,

розподілених на чотири розділи та 10 підрозділів. Цікаво, що Національ4

ним планом передбачалися розробка та схвалення низки національних

програмних актів — чотирьох державних програм, трьох планів заходів,
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двох стратегічних документів та двох концепцій, а також виконання однієї

вже схваленої державної програми, чотирьох планів заходів та трьох кон4

цепцій; вісім заходів програми передбачали залучення міжнародної

технічної допомоги. Також заходи Національного плану передбачали ви4

конання Україною міжнародних програмних актів — плану співробіт4

ництва між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та

Європейською агенцією з питань управління оперативним співробіт4

ництвом на зовнішніх кордонах держав — членів ЄС на 2010–2012 роки,

програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи ЄС

«Східне партнерство», антидискримінаційних стратегій ООН, ОБСЄ та

Ради Європи [8].

Програма в рамках «Східного партнерства» також отримала в Україні

спеціальну національну програмну імплементацію в рамках Плану за4

ходів щодо підготовки планів інституційних реформ для виконання про4

грами Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Євро4

пейського Союзу «Східне партнерство», затвердженого розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 20784р [1].

Водночас окремою формою впливу національних правових механізмів

на міжнародне програмування слід вважати розробку та реалізацію

національних програм, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність

України. Яскравим прикладом такого програмного акту є передбачена

Указом Президента України від 17 березня 2010 р. № 355 Програма еко4

номічних реформ України на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, кон4

курентоспроможна економіка, ефективна держава» [7], розроблена й

схвалена 2 червня 2010 р. Комітетом з економічних реформ при Президен4

тові України та взята до виконання розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 23 червня 2010 р. № 17244р [4].

У цій програмі однією з причин проблем, що перешкоджають успішній

інтеграції України в світовий економічний простір, називалася

«відсутність чітких стратегій і програм розвитку торгово4економічного

співробітництва з ключовими торговельними партнерами з визначенням

пріоритетів і джерел фінансування». Серед необхідних кроків для подо4

лання відповідної негативної тенденції програмою були передбачені:

– розробка й реалізація нової Програми довгострокового торгово4еко4

номічного співробітництва з РФ, яка включатиме конкретні проекти

співпраці в пріоритетних галузях економіки;

– розробка й реалізація стратегій і планів дій щодо розвитку торгово4

економічного співробітництва з перспективними торговельними партне4

рами й ключовими регіональними економічними об’єднаннями, у тому

числі за окремими галузевими напрямами і на міжрегіональному рівні.

Відповідні заходи передбачалося реалізувати на другому етапі програ4

ми до кінця 2012 р., причому прийняття програми довгострокового торго4
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во4економічного співробітництва з РФ визначалося як індикатор успіх

Програми у цілому [2].

Інші форми національного програмування також містили подібні при4

писи. Так, у програмах коаліцій Верховної Ради України відповідні аспек4

ти регламентувалися у розділі, присвяченому питанням зовнішньої

політики [21]. Певна увага аспектам міжнародного програмного регулю4

вання приділялася й у програмах діяльності уряду України. Так, у Про4

грамі діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для

людей, а не політиків», схваленій постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2008 р. № 14, відповідні питання регламентувалися у розділі

IV «Україна і світ» [5].

Отже, можна стверджувати наявність національних правових ме4

ханізмів, що регламентують аспекти участі держав у міжнародному про4

грамуванні на стадіях ініціювання та розробки програми. Такі механізми

мають фрагментарний та насамперед адміністративно4правовий харак4

тер, водночас їх наявність свідчить про об’єктивний зв’язок моделей

національного програмного регулювання із міжнародним програмуван4

ням. Такий зв’язок може проявлятися як у національних процедурних

актах, присвячених програмному регулюванню, так і в нормах спеціалізо4

ваного законодавства, підзаконних регламентних актах, що визначають

повноваження центральних органів виконавчої влади. Доцільним слід вва4

жати застосування відповідних моделей у бюджетному законодавстві,

актах, що регламентують зовнішню та зовнішньоекономічну діяльність

держави, порядок її участі у міжнародних структурах та міжнародній

правотворчості.

Дослідження вітчизняної правової системи свідчить що фрагментарні

згадування про міжнародне програмування у галузевих актах законодав4

ства доповнюються національними організаційно4правовими механізма4

ми, що виникають ad hoc та забезпечують залучення органів влади та

публічних ресурсів України у процеси міжнародного програмування.

Іншою формою впливу національних правових механізмів на міжнародне

програмування у вітчизняних умовах є розробка та реалізація національ4

них програм, які регулюють зовнішню діяльність України. Вплив цих

внутрішніх механізмів має істотне значення на етапах ініціювання міжна4

родних програм та розробки їх проектів. У вітчизняній ситуації такий

вплив переважає в умовах двостороннього програмного регулювання

міжнародних правовідносин, водночас національні механізми інтег4

раційних процесів окремих держав4лідерів істотно впливають на багатос4

тороннє міжнародне програмування. 

Імплементація міжнародних програм у національну правову систему

України є своєрідним процесом, який поки що не має спеціальної законо4

давчої регламентації. Така імплементація може мати як загальний, так і

спеціалізований характер, причому останній передбачає схвалення
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спеціальних імплементаційних актів та розробку відповідних імплемен4

таційних механізмів. Практика доводить насамперед програмний харак4

тер спеціалізованої національної імплементації міжнародних програмних

актів. Це обумовлюється специфікою програмного регулювання, що поля4

гає в ієрархічності програм та можливості їх взаємного узгодження за ви4

конавцями, організаційним, кадровим та ресурсним забезпеченням.

Національні програмні акти, що схвалюються в Україні в рамках

спеціальної імплементації міжнародних програм, здебільшого не

відповідають приписам законодавства України про цільові програми та

програми розвитку, хоча можна побачити спроби ув’язати відповідні акти

із програмуванням Державного бюджету України. Національні програмні

імплементаційні акти, як правило, мають короткотерміновий характер,

схвалюються Президентом України та містять як загальні нормативні

приписи, так і норми, що передбачають розробку або реалізацію в Україні

інших національних та міжнародних програм. Тому процеси участі Ук�

раїни у розробці міжнародних програм, імплементації в Україні схвале�

них міжнародних програм та процеси національного програмного регу�

лювання слід вважати взаємопов’язаними та такими, що утворюють

загальну програмну регулятивну правову мережу.

Вдосконалення процесів залучення України до розробки проектів

міжнародних програм, реалізації та імплементації приписів та норм чин4

них міжнародних програм потребує змін національного законодавства:

4 доповнення Бюджетного кодексу України нормами, що визначають

механізми залучення бюджетних коштів на фінансування програм, у яких

бере участь Україна, реалізацію цих програм та їх окремих заходів в Ук4

раїні;

4 доповнення Закону України «Про державні цільові програми» 2004 р.

нормами щодо ролі міждержавних багатосторонніх програм та двосто4

ронніх міжнародних програм у системі національного програмного регу4

лювання, із встановленням як загальних, так і спеціальних механізмів їх

імплементації;

4 доповнення Закону України «Про державне прогнозування та розроб4

лення програм економічного і соціального розвитку України» 2000 р. нор4

мами щодо змісту щорічних Державних програм економічного і соціально4

го розвитку України, із запровадженням у ці програми положень щодо

міжнародних програм, у реалізації яких братиме участь Україна, обсягів

відповідних публічних ресурсів що мають бути витрачені або отримані в

рамках міжнародної технічної допомоги;

4 удосконалення положення про міністерства фінансів, економіки та за4

кордонних справ у контексті надання цим центральним органам виконав4

чої влади чіткого компетенційного алгоритму стосовно залучення України

у процеси розробки та реалізації міжнародних програм різного характеру.
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Розробка відповідних норм національного законодавства та досліджен4

ня згаданої загальної програмної регулятивної правової мережі мають

стати предметом додаткових наукових досліджень, зокрема порівняльно4

правових.
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Данельян А.А. Регулювання інвестиційних спорів у рамках СНД і проблеми
державного суверенітету країн Співдружності [російською мовою]

Участь держави у розв’язанні інвестиційних спорів залишається одним з
основних питань у міжнародному інвестиційному праві. В умовах вільної цирку4
ляції капіталів постають нові виклики державному суверенітету. Держава, що
приймає інвестиції, повинна виходити з політичних, соціальних та інших фак4
торів, у тому числі при наданні згоди відповідати у міжнародних інсти4
туціональних арбітражних центрах та арбітражных судах ad hoc.

Ключові слова: іноземні інвестиції, економічний суверенітет, надрокористу4
вання, національний режим, інвестиційні спори, міжнародний арбітраж.

Государства, заключая универсальные международные многосторон4

ние договоры, региональные международные многосторонние договоры, а

также международные двусторонние договоры в сфере регулирования

иностранных инвестиций, берут на себя международные обязательства

участвовать в инвестиционных спорах (в подавляющем большинстве слу4

чаев в качестве ответчика) в международных институциональных арбит4

ражных судах и международных арбитражах ad hoc.

Международно4арбитражная практика в сфере инвестиционных пра4

воотношений в рамках СНГ основывается на том, что на сегодняшний день

вопрос ответственности государств за нарушение договорных норм меж4

дународного права является одной из актуальных проблем права между4

народных договоров и международного права в целом. Главным приорите4

том развития и совершенствования института международной ответст4

венности является Конвенция на основе Резолюции Генеральной Ассамб4

леи ООН от 12 декабря 2001 г. «Ответственность государств за междуна4

родно4противоправные деяния» с доработками и изменениями [13, с. 83].

«Любое международно4противоправное деяние государства влечет

международно4правовую ответственность» (ст. 1), — говорится в этом

международном акте [7, с. 381–393]. Значение этого принципа издавна

подчеркивалась судебной практикой. В решении 1928 г. по делу о фабрике
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в г. Хожуве Постоянная палата международного правосудия квалифици4

ровала принцип ответственности как «один из принципов международно4

го права и, более того, общего понятия права».

Темпы привлечения иностранных инвестиций в страны СНГ приводят

к увеличению количества инвестиционных споров. Это тогда, когда иност4

ранным инвесторам в соответствии с национальными законодательствами

и заключенными международными инвестиционными договорами создано

более выгодное положение в наступивших и возможных спорах с обяза4

тельным привлечением международно4арбитражного механизма. Напри4

мер, двусторонние инвестиционные соглашения Казахстана предоставля4

ют прямое право инвесторам подать спор в арбитраж против государства,

нарушивших законы и соглашения, даже если инвесторы не заключили

соглашения с соответствующим государством. Таким образом, Казахстан

готов придерживаться тех же правил в сфере энергетики, как и его сосе4

ди, и может способствовать притоку иностранных инвестиций в страну, а

международный инвестиционный арбитраж будет служить отличной га4

рантией защиты прав [4, с. 37].

Международно4правовые проблемы государственного участия в раз4

решении инвестиционных споров представляют особую сложность в ис4

следуемой теме. Дело в том, что прямое разрешение инвестиционных спо4

ров между инвестором и государством предоставляет инвестору возмож4

ность максимально контролировать процесс своевременного и эффектив4

ного урегулирования. В свою очередь, участие государства в разрешении

инвестиционных споров остается одним из основных вопросов в междуна4

родном инвестиционном праве. Это связано с основной ролью государства

в защите интересов своих граждан по отношению к другим государствам

и собственным суверенитетом.

В условиях современных международных экономических отношений

среди основных проблем международного права на передний план выхо4

дят вопросы суверенитета. Дело в том, что в условиях свободной циркуля4

ции происходят новые вызовы государственному суверенитету. В совре4

менных условиях переход к рыночным частным отношениям возможен

лишь благодаря публично4правовым основам их регулирования, как от4

метил более десяти лет назад А.Г. Богатырев [1, с. 11].

Сегодня при допуске крупного капитала в Россию и другие страны

Содружества встает вопрос о публичных интересах и обеспечении при4

оритета общества в целом, его безопасности и стабильности. Проблема

обостряется тем, что в результате глубоко эшелонированной политики за4

падных компаний по слиянию и поглощению ведущих национальных

предприятий происходит, как отмечает Н.Н. Вознесенская, не только по4

теря целых отраслей, но и утрата всего технологического потенциала и да4

же национального суверенитета [2, с. 67].
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В ходе международных экономических отношений государство, как ос4

новной субъект международного права, и международное право, как уни4

версальный регулятор экономических правоотношений, прежде всего

межгосударственного характера, находятся, как образно выразился

И.И. Лукашук, в буквальном смысле этого слова под прицельным огнем

глобализации, что непосредственно сказывается на характере и функци4

ях государства и права как таковых: права и внутригосударственного, и

права международного. При этом правовая система каждого государства

по4прежнему остается её важнейшей характеристикой, неотъемлемым

элементом [8, с. 117–118].

Причем проблемы экономического суверенитета приобретают особую

остроту со вступлением России в ВТО. Последние связаны, в том числе, с

правовым режимом иностранных инвестиций в рамках ТРИМС, ТРИПС,

являющихся нормативными компонентами системы ГАТТ/ВТО [2, с. 68].

Относительно стран СНГ наиболее актуальной проблемой междуна4

родного права, требующей разрешения путем создания международно4

правовых норм, выступает сотрудничество в сфере недропользования.

Специфика споров, вытекающих из контрактов на недропользование, за4

ключается в том, что одной из сторон спора является государство или

уполномоченный государственный орган. Передача спора, вытекающего

из такого контракта, в суды общей юрисдикции государства скорее всего

означала бы высокую вероятность давления государства на судей, а пото4

му крайне нежелательна для инвесторов4недропользователей. Таким об4

разом, отличие инвестиционного арбитража от коммерческого арбитра4

жа — это то, что ответчиком выступает обычно государство, а истцом —

частное лицо, гражданин/компания другого государства, и, как правило,

речь идет об очень больших деньгах.

Международное сотрудничество в сфере энергетической эффективно4

сти с привлечением иностранного капитала является одной из самых мно4

госторонних и активно развивающихся сфер сотрудничества государств

СНГ. Нормам международного права присущи самые разнообразные

санкции, которые заставляют участников межгосударственных отноше4

ний в энергетической сфере соблюдать нормы международной безопасно4

сти. Если таких санкций нет, то государства и их союзы как субъекты

международного права часто не склонны выполнять взаимные договорен4

ности.

В настоящее время недропользование характеризуется противостоя4

нием наиболее развитых государств, являющихся потребителями углево4

дородов, и государств — реципиентов капитала, осуществляющих суве4

ренные права в отношении недр. Как указывает Т.И. Редько, усиливается

«стремление ТНК и государств — экспортеров капитала (потребителей

углеводородов) сформировать в новых условиях картель, контролирую4

щий международную систему недропользования и не учитывающий на4



Порівняльний вимір міжнародного та європейського права

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
2,

 №
 1

–
2

110066

циональные интересы государств, обладающих значительными запасами

углеводородов» [12, с. 10].

Говоря о некоторых аспектах влияния глобализации на национальные

экономики, в первую очередь следует отметить чрезвычайно высокие

темпы роста прямых иностранных инвестиций, намного превосходящие

темпы развития мировой торговли. Эти капиталовложения играют ключе4

вую роль в трансферте технологий, промышленной реструктуризации,

образовании глобальных предприятий, что оказывает непосредственное

воздействие на экономическое развитие стран переходной экономики [15,

с. 46].

Государства путем установления особых изъятий из национального ре4

жима стараются закрыть доступ для иностранного инвестора в приори4

тетные отрасли экономики. Как показывает международный опыт при4

влечения иностранных инвестиций, государства устанавливают целый

ряд барьеров иностранным гражданам и компаниям в ходе их допуска к

осуществлению инвестиционной деятельности на их территории [5, с. 349].

Такой же политики придерживается Россия.

Принцип суверенитета государств над своими природ-ными ресурсами

и инвестиционной деятельностью означает, в частности, право свободно

владеть, распоряжаться, эксплуатировать природные ресурсы, контро4

лировать их использо-вание, в том числе деятельность ТНК по их исполь4

зованию, получать возмещение за использование природных ресурсов,

национализировать иностранную частную собственность за возмещение;

запрет на экономическое или другое принуждение с целью воспрепятст4

вовать использованию природных ресурсов.

Изучение мирового опыта показывает, что иностранные инвесторы, ис4

пользуя свою сверхмобильность, способны оперативно аккумулировать

свои финансовые возможности в той или иной сфере экономики для из4

влечения максимальной прибыли и так же быстро вывезти из страны4ре4

ципиента свои капиталы, не считаясь с национальными интересами дан4

ного государства. Во многих случаях зарубежные инвесторы не планиру4

ют долгосрочные капиталовложения в принимающем государстве [16,

с. 11].

Но главное то, что международные инвестиционные процессы много4

кратно повышают возможности материального производства, творческого

труда в открытом обществе, использования международного разделения

созидательной деятельности и свободного обмена достижениями в облас4

ти духовной и материальной культуры народов мира. Они не только суще4

ственно повышают темпы общественного прогресса, но и создают реаль4

ные предпосылки для устранения межгосударственных, социально4эко4

номических и политических, расовых, национальных и религиозных анта4

гонизмов, создают почву для укрепления международной безопасности [9,

с. 23].
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Поэтому благоразумное правовое обеспечение иностранной инвестици4

онной деятельности и разумного международного инвестиционного арби4

тража требует сбалансированного подхода, то есть адекватного учета ин4

тересов как иностранного инвестора, так публичных (общественных) ин4

тересов принимающего инвестиции государства.

Государство с помощью специальных норм национального законода4

тельства устанавливает особенности правового положения иностранных

лиц или их отдельных групп. За рубежом эти специальные нормы приня4

то объединять под названием «право иностранцев». Наиболее часто такие

специальные нормы принимаются для регулирования процедуры допуска

и последующего функционирования иностранных инвестиций в экономи4

ке принимающего государства. Такого рода нормы обычно формируют

комплексную отрасль законодательства — законодательство об иностран4

ных инвестициях.

Закрепление в национальном праве многочисленных гарантий, льгот и

привилегий для иностранных инвесторов с неизбежностью затрагивает

интересы отечественных предпринимателей, разрушает единый режим

ведения коммерческой деятельности, принцип равных условий и равных

возможностей. Эта ситуация усугубляется тем, что экономически иност4

ранные инвесторы, по общему правилу, намного сильнее местных произ4

водителей. Не менее опасен и путь введения внутринациональными нор4

мами различного рода ограничений правоспособности иностранных юри4

дических лиц, а также установления других административных препон.

В конце прошлого века, в условиях становления инвестиционного зако4

нодательства в России и других странах СНГ, активного заключения ДИД,

а на их основе так называемых международных инвестиционных кон4

трактов (типичным примером этого стало СРП «Сахалин 42») был сделан

определенный крен в сторону односторонних гарантий зарубежным инве4

сторам на территории нашей страны. В какой4то мере это не могло не от4

разиться и на отдельных направлениях реформируемой тогда науки в

сфере иностранных инвестиций. Ведь тогда многим казалось, что прямые

иностранные инвестиции сыграют своего рода роль палочки4выручалочки

донельзя ослабевшей экономики новых суверенных государств, возник4

ших на территории бывшего СССР. Однако, как теперь известно, этого не

случилось.

Если взаимозависимость является синонимом безопасного сосущество4

вания суверенных субъектов международных отношений, то его противо4

положность — вмешательство государств в сферу действия другого госу4

дарства. Это одна из глобальных современных проблем. Что понимается

под вмешательством? Подобно суверенитету эту категорию трудно рас4

крыть и описать одним словом. Вмешательство, то или иное воздействие

на процессы, происходящие в других государствах, — неотъемлемая
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часть современных международных отношений, оно используется в инте4

ресах как внешней, так и внутренней политики [8, с. 119].

Сегодня мы видим широкий спектр спекулятивных операций, вызван4

ных либерализацией экономических отношений. Одним словом, процесс

получения денег из денег значительно упростился, благодаря исключе4

нию из него собственно самого производства какого4либо товара или услуг.

Колоссальные масштабы и обороты международного финансового рынка

действительно представляют серьезную опасность для мировой экономи4

ки [6, с. 3].

Небольшая группа ведущих стран контролируют значительную часть

производства и потребления мировых финансовых ресурсов, даже не

прибегая к политическому или экономическому давлению. Их внутренние

приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпечаток на все

крупнейшие сферы интернационализации [6, с. 27]. Новая роль финансо4

вых рынков (валютных, фондовых, кредитных) за последние годы резко

изменила архитектуру мировой экономики [17, с. 23].

Опыт двух прошлых десятилетий не оставляет сомнений в том, что ра4

циональная внешняя инвестиционная стратегия государств СНГ, если они

хотят получать максимальную выгоду от глобализационных процессов,

должна быть основана на сбалансированной политике в отношении иност4

ранных инвестиций. Доктринальной основой такой разумной политики

должен стать тезис о неизбежном влиянии глобализации на националь4

ную экономическую систему, рост взаимной экономической зависимости

государств предопределяет деятельность суверенных государств во

внешнеполитической сфере [10, с. 134].

Предотвращению отрицательного влияния ТНК на национальную эко4

номику может помешать четкое правовое регулирование и сохранение на4

ционального контроля над деятельностью ТНК в условиях сохранения до4

вольно либеральных принципов, лежащих в основе системы ГАТТ 1947г.,

правопреемницей которой сегодня является ВТО [3, с. 18]. Этому должен

способствовать, на наш взгляд, поиск оптимальных механизмов регулиро4

вания ТНК в рамках международного инвестиционного права.

Одним из приоритетных направлений развития международно4право4

вого механизма недропользования в странах СНГ, на наш взгляд, являет4

ся разработка документа, направленного на формирование всеобщей сис4

темы недропользования посредством гармонизации национальных зако4

нодательств государств4участников и создания международной межпра4

вительственной организации специальной компетенции, содействующей

обеспечению доступа к недрам, защите интересов недропользователей,

реализации проектов в области изучения и охраны недр. Тем более, что

некоторые государства СНГ пошли в законодательном порядке на ухуд4

шение своего положения при рассмотрении международных инвестици4

онных споров.
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Например, ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об инвестициях»

№3734II от 8 января 2003 г. предусматривает, что инвестиционные споры

могут быть решены путем переговоров, в судах Казахстана либо в соот4

ветствии с ранее согласованной сторонами процедурой разрешения

споров, что включает международные арбитражи, определяемые согла4

шением сторон. С одной стороны, Закон «Об инвестициях» как будто кон4

кретно не регламентирует, в какие именно арбитражи следует передать

спор, как это было в старом Законе «Об иностранных инвестициях», и ос4

тавляет это на усмотрение сторон. С другой стороны, на мой взгляд, арби4

тражное соглашение должно исключать юрисдикцию государственного

суда. Немаловажно обратить внимание на ограниченное право инвесторов

на обращение в арбитраж в связи со ст. 417 (1) Гражданского процессуаль4

ного кодекса РК от 13 июля 1999 г., установившего исключительную ком4

петенцию казахстанских судов по спорам, связанным с определением

прав на недвижимое имущество. Очевидно, что осуществление инвестора4

ми прав, вытекающих из контрактов на недропользование, может повлечь

споры и в отношении прав на недвижимость, затронутых в этой статье

(например, возможный спор о признании прав на земельные участки над

недрами; на здания, сооружения, построенные на участках над недрами).

Принцип невмешательства в вопросы внутреннего управления энерго4

систем и ненанесение ущерба энергосистемам других государств закреп4

лен в международно4правовых документах СНГ и Соглашении о парал4

лельной работе энергетических систем СНГ [13, с. 63], Единых принципах

параллельной работы энергетических систем СНГ [13, с. 67]. Согласно это4

му принципу ни одна энергосистема не должна своими действиями нано4

сить ущерб энергосистемам других государств и ни одно государство или

энергосистема не должны вмешиваться в вопросы внутреннего управле4

ния энергосистемами договаривающихся стран. 

В теории международного права проблемам формулирования принци4

пов инвестиционного сотрудничества государств в сфере обеспечения

международной энергетической безопасности не уделяется должного

внимания. Устоявшейся точкой зрения среди ученых является рассмот4

рение энергетических ресурсов как предмета купли4продажи и, как след4

ствие, применение к международному сотрудничеству в сфере энергети4

ки принципов международного торгового права. Однако глобальная при4

рода энергетических проблем и растущая взаимозависимость между го4

сударствами показывает, что энергетика представляет собой комплекс4

ную сферу сотрудничества, охватывающую одновременно экономичес4

кую, торговую, научно4техническую, социальную, экологическую сферы,

а также сферу безопасности государств.

Значение этого принципа обусловлено стратегическим характером от4

раслей энергетики, имеющей первостепенное значение в деле обеспече4

ния энергетической безопасности каждого государства. Международное
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право призвано закрепить принципы сотрудничества государств, направ4

ленные на обеспечение международной энергетической безопасности.

В отличие от государств СНГ энергетическое направление внешней по4

литики ряда ведущих стран свидетельствует о том, что они четко сформу4

лировали свои национальные интересы в энергетической сфере. 

Потребность в инвестициях для удовлетворения растущего глобально4

го спроса на энергию привела западные страны к заключению специально4

го договора об инвестициях в области энергетики. Как известно, Россия

подписала в 1994 г. Договор к Энергетической Хартии (далее — ДЭХ), ко4

торый является единственным многосторонним международным догово4

ром, создающим общую правовую систему для безопасной транспортиров4

ки энергетических материалов и продуктов. Россия участвовала в ДЭХ на

временной основе до 2010 г., затем отказалась ратифицировать этот нерав4

ноправный договор, несмотря на давление со стороны стран Евросоюза. 

Тем не менее в течение 199442010 гг. на территории России осуществ4

лено немалое количество международных инвестиционных проектов, ко4

торые подпадают под условия Договора к Энергетической Хартии. И, ста4

ло быть, уже открытые или возможные споры по этим контрактам с учас4

тием России будут подпадать под арбитражные положения ДЭХ, которые

закрепили более выгодное положение иностранных инвесторов в них.

Казахстан, в свою очередь, подписал 17 декабря 1994 г. и ратифициро4

вал ДЭХ 18 октября 1995 г. Ратификация ДЭХ — еще одно свидетельство

того, что потенциальные инвесторы в сфере энергетики могут быть увере4

ны, что их права в Казахстане будут защищены, а государство может

быть привлечено к материальной ответственности за нарушения ДЭХ че4

рез международный инвестиционный арбитраж.

После вступления в силу ДЭХ 16 апреля 1998 г. 18 инвестиционных

споров было передано на урегулирование по правилам этого договора.

В настоящий момент 14 исков находятся на рассмотрении, 2 спора были

урегулированы по соглашению сторон, по 2 делам были вынесены арбит4

ражные решения. Примечательно, что уже есть практика заявления пре4

тензий к государствам4участникам СНГ, в частности к Кыргызской Рес4

публике, Российской Федерации, Грузии, Украине.

ДЭХ распространяется на различные вопросы сотрудничества в обла4

сти энергетики, однако в основном он сосредоточен на инвестиционных

вопросах и по содержанию близок к ДИД. ДЭХ регулирует такие вопро4

сы инвестиционной сферы, как защита инвестиций на основе распростра4

нения национального режима или режима наибольшего благоприятство4

вания (в зависимости от того, какой из них является наиболее благопри4

ятным), защита от основных некоммерческих рисков, а также разрешение

инвестиционных споров и споров между государствами4участниками.

Инвестиционный спор сформулирован в ДЭХ довольно узко: спор в от4

ношении инвестиций между стороной и инвестором другой стороны, кото4
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рый касается нарушения обязательств государства по части III «Поощре4

ние и защита капиталовложений». Таким образом, инвестор может заяв4

лять претензии в порядке, предусмотренном ДЭХ, по следующим вопро4

сам:

4 обеспечение справедливого и равного режима, национального режима

и режима наибольшего благоприятствования (с контролируемыми изъя4

тиями и государственными субсидиями);

4 добросовестное рассмотрение государством вопросов въезда и пребы4

вания персонала иностранного инвестора;

4 предоставление наибольшего благоприятствования при возмещении

ущерба иностранному инвестору, который был ему причинен в результа4

те войны, гражданских беспорядков и других аналогичных событий;

4 гарантии при экспроприации (условия ее осуществления, характер

компенсации);

4 гарантия перевода платежей, связанных с иностранными инвестици4

ями.

Несмотря на положительные моменты и преимущества передачи спора

в арбитраж, каждая сторона может найти свои определенные трудности

или минусы. Например, какие последствия обязательного применения

ДЭХ для Казахстана? Во4первых, всем инвесторам стран ДЭХ в энергети4

ческую промышленность Казахстана открыта дорога в международный

арбитраж, где они смогут требовать от государства материальную ком4

пенсацию за нарушение положений ДЭХ, касающихся защиты иностран4

ных инвестиций. Во4вторых, наличие решений против Казахстана усили4

вает негативную оценку надёжности иностранных инвестиций в стране и

тем самым замедляет процесс экономического роста. Дело в том, что, в от4

личие от арбитражных решений в исключительно коммерческих спорах,

решения по инвестиционным спорам нередко предаются огласке.

Согласно ст. 25 Вашингтонской конвенции, к инвестиционным спорам

относятся правовые споры, возникающие непосредственно из отношений,

связанных с инвестициями, между принимающим государством и физи4

ческим или юридическим лицом другого государства. Как видно, Вашинг4

тонская конвенция довольно широко определяет категорию инвестицион4

ных споров, что ставит страны СНГ в невыгодное положение.

Не менее опасен и путь введения внутринациональными нормами раз4

личного рода ограничений правоспособности иностранных юридических

лиц, а также установления других административных препон.

Процесс привлечения иностранных инвестиций можно назвать своеоб4

разным «перетягиванием каната» между принимающим государством (го4

сударством, импортирующим иностранные инвестиции), с одной стороны,

и государством — экспортером капитала и самим иностранным инвесто4

ром — с другой. В том случае, если экономические позиции принимающе4

го государства сильны и существует большой спрос со стороны инвесторов
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из различных стран, такое государство может позволить себе диктовать

свои условия и включить в свое законодательство большое количество ог4

раничительных изъятий. Если же экономика принимающего государства

слаба и испытывает острую нехватку капитала, то иностранный инвестор

способен диктовать свои правила игры.

Государство в силу суверенного равенства государств самостоятельно

определяет свою внешнюю инвестиционную политику, устанавливая на

основе действующего национального законодательства правила доступа

на свою территорию иностранных инвестиций. Оно в силу принципа суве4

ренного равенства государств, являющегося одним из основных принци4

пов международного права, облечено особыми правовыми функциями и

полномочиями, включая законодательные, для обеспечения своих нацио4

нальных интересов.

Необходимо, чтобы либерализация торговых и финансовых оборотов

осуществлялась на основе национальных интересов государств СНГ в со4

ответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями. Во4вто4

рых, все более широкое распространение приобретает политика увеличе4

ния открытости на новых условиях — в рамках интеграционных союзов,

куда входят несколько стран, хотя порой в региональный союз входят де4

сять или даже более государств [11, с. 25].

Для обеспечения надлежащего вхождения России и других государств

Содружества в европейское и мировое правовое энергетическое прост4

ранство необходимо адаптировать ее законодательство к международным

обязательствам с целью совершенствования правовой основы регулиро4

вания отношений в энергетической сфере с соседними странами.

При недостаточном государственном регулировании активная деятель4

ность транснациональных корпораций при привлечении особо крупных

финансовых потоков может нанести непоправимый ущерб национальной

безопасности страны, подорвать основы его экономического суверенитета,

нанести ущерб окружающей среде. Поэтому государства путем установле4

ния особых изъятий из национального режима стараются закрыть доступ

для иностранного инвестора в приоритетные отрасли экономики.

Сегодня вопрос о том, должны ли государства СНГ становиться частью

мирового экономического порядка, уже не стоит — все понимают, что это

неизбежно. Вопрос в том, как входить в глобальную экономику и чего ожи4

дать от этого. Будем ли мы в этой новой системе в роли объекта или в роли

субъекта? Иными словами, будут ли нас использовать другие для своих

нужд или мы будем сами использовать других для собственного развития.

Государства, импортирующие капитал, смогут обезопасить себя от по4

литической и экономической мощи промышленно развитых стран, которые

могли иначе извлечь послабления даже там, где требования инвесторов ис4

пытывают недостаток с правовой точки зрения. В свою очередь, государст4

ва, экспортирующие капитал, без осложнения в межгосударственных от4



Данельян А.А. Регулирование инвестиционных споров в рамках СНГ и проблемы государственного…

111133

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

ношениях могут расширить свое влияние в развивающемся мире и тем са4

мым достичь определенной политической и экономической мощи.

В общем получается, что государство4реципиент вынуждено сидеть

одновременно как бы на двух стульях: 1) соответствующими методами уп4

равления защищать интересы иностранного инвестора на своей террито4

рии; 2) обеспечивать собственный суверенитет, государственную незави4

симость. 

Для стран СНГ, как и других государств переходной экономики и раз4

вивающихся стран, в той или иной степени находящихся в силу объектив4

ных и субъективных обстоятельств в политической, экономической и иной

зависимости от западных стран, очень нелегко этого добиться и поддер4

живать.
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ААллллааххввееррддииеевв  ААллооввссаатт  ВВииллааяятт  ооггллыы,,
диссертант Института философии, социологии и права 
Национальной академии наук Азербайджана

ССооссттааввнныыее  ээллееммееннттыы  ппрреессттууппллеенниийй  

ппррооттиивв  ччееллооввееччннооссттии  

Аллахвердієв А.В. Складові елементи злочинів проти людськості
[російською мовою]

У статті аналізуються деякі складові елементи злочинів проти людськості,
які є одним з видів міжнародних злочинів. Автор відзначає, що злочини проти
людськості часто прирівнюються до злочинних діянь, передбачених у
національних законодавствах держав (наприклад, злочини проти особи). Він
вважає, що об’єктами злочинів проти особи є окремі індивіди чи кілька осіб, тоді
як об’єктом злочинів проти людськості є значна кількість осіб — мирне цивільне
населення. Робиться висновок про те, що якщо злочини проти особи можуть бу4
ти скоєні без наявності державного плану та політики, не передбачаючи якихось
методів і ресурсів, то для злочину проти людськості необхідні державний план і
політика, а також застосування необхідних методів і ресурсів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: злочини проти людськості, міжнародні злочини, об’єкти зло4
чину.

Существуют разные мнения о сути и составных элементах преступле4

ний против человечности, являющихся одним из видов международных

преступлений. Преступления против человечности часто приравниваются

к преступным действиям, предусмотренным в национальных законода4

тельствах государств (например, преступления против личности). Мы

считаем, что объектами преступлений против личности являются отдель4

ные индивиды или несколько лиц, тогда как объектом преступлений про4

тив человечности является значительное количество лиц — мирное граж4

данское население. Кроме того, если преступления против личности могут

быть совершены без наличия государственного плана или политики, не

предусматривая каких4либо методов и ресурсов, то для преступления

против человечности необходимы государственный план и политика, а

также применение необходимых методов и ресурсов. 

Значит, можно прийти к такому выводу, что преступления против лич4

ности, предусмотренные во внутригосударственных законодательствах,

не могут быть приравнены к преступлениям против человечности. 

В Проекте кодекса преступлений против безопасности мира и челове4

чества указано, что преступления против человечества могут быть совер4

шены и во время войны, и в мирное время [1, с. 210–227; 8; 9]: должностное

лицо, работающее в органах власти, находясь на руководящей позиции,

дает приказ об убийстве, уничтожении, пытках и осуществлении других

бесчеловечных действий, являющихся составными частями широкомас4

штабного и систематичного нападения против гражданского населения.

После создается такое впечатление, как будто это должностное лицо не
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имеет никаких сведений о совершенном преступлении. Одним словом, оно

создает условия для свободного осуществления преступного действия. 

Согласно Проекта этого кодекса и Статута Международного Уголовно4

го Суда, для того, чтобы признать совершённое действие как преступле4

ние против человечества, требуются два общие условия:

1) действие должно быть осуществлено в систематичном и широкомас4

штабном порядке; 

2) действие должно поощряться или направляться правительством

или любой организацией, либо группой [2, с. 100–109; 3, с. 187]. 

Эти два условия дают основание говорить, что отдельный человек не

сможет совершить преступление против человечества самостоятельно. 

Термины «широкомасштабный и системный» имеют две ясные цели: 

1) широкомасштабное претворение в жизнь плана и политики незави4

симо от внешних влияний;

2) претворение их в жизнь в виде влияния зарубежного вмешательст4

ва, отражая в себе основные элементы этой политики. Отсюда можно

прийти к такому выводу, что «широкомасштабное или системное дейст4

вие» характеризирует не только способы отслеживания, одновременно и

всю природу исполнения работы, и тем самым отражает основное пре4

ступление. 

Говоря о широкомасштабном действии, предусматриваются масштаб

совершённых действий и число жертв.

Во4первых, для того, чтобы охарактеризовать нападение как преступ4

ление против человечности, сопровождаемое широкомасштабным или си4

стемным действием, в первую очередь необходимо определить объект на4

падения, которым является гражданское население, применяемые против

него методы и ресурсы и результаты нападения.

Во4вторых, должны быть результаты нападения, направленные про4

тив гражданского населения, число его жертв, природа поступка, возмож4

ное участие официальных лиц, правительственных органов. 

Основные положения, определяющие широкомасштабное нападения,

состоят в следующем [8]:

– политическая цель, направленная против определённой части граж4

данского населения;

– создание параллельных институтов для осуществления этой полити4

ки;

– привлечение высокопоставленных политических и военных офици4

альных кругов; 

— широкомасштабное действие, продолжаемое в единой, повторяемой

форме против определённой части гражданского населения, с использова4

нием мощного финансирования, военных и прочих ресурсов. 

Признаки, выражающие широкомасштабное действие, не нашли своё

отражение в Уставе Нюрнбергского Трибунала, но характеризуя совер4
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шённые бесчеловечные действия как преступления против человечности,

Трибунал отметил, что террористическая политика, несомненно, проводи4

лась широкомасштабно [4, с. 382]. 

Кроме того, регулярное намеренное повторение похожих преступле4

ний выражает системность. Осуществление подобных планов и политики

может стать предпосылкой для постоянного или регулярного осуществле4

ния бесчеловечных действий.

Необходимо отметить, что и это требование тоже не было предусмотре4

но Уставом Нюрнбергского Трибунала, но Трибунал в своём приговоре

особенно намекнул на то, что совершённые бесчеловечные действия явля4

ются неотъёмлемой частью террористической политики и в большинстве

случаев носят организованный и системный характер [5, с. 404].

Системность включает в себя несколько признаков [2, с. 320–328]:

– конкретное действие или идеология, отражающая в себе какие4либо

политические цели и планы, которые направлены на уничтожение, пре4

следование или ослабление конкретного клана, общины; 

— совершение, повторение широкомасштабных преступных действий

против группы гражданских лиц или продолжение взаимосвязанных бес4

человечных действий;

— подготовка социально4значимых или специальных ресурсов или ис4

пользование их в военных и других целях;

— привлечение высокопоставленных политических или военных офи4

циальных кругов к разработке, организации и осуществлению плана.

Учитывая вышеуказанное, необходимо подчеркнуть, что действие, со4

здавая состав преступления, требует наличие государственной деятель4

ности или политики; после этого необходимо определить план — на каком

уровне будет осуществлена государственная деятельность или политика;

круг и степень участников, планирующих и договаривающихся об осуще4

ствлении этого действия; и наконец, необходимо использовать определён4

ные лица и государственные ресурсы для осуществления этой политики. 

Государственная деятельность или политика определяется решением

главы государства. Естественно, должностные лица, работающие в госу4

дарственных органах, которые могут беспрепятственно пользоваться го4

сударственными учреждениями и ресурсами при совершении преступле4

ния, являются его исполнителями. То есть это лица, имеющие возмож4

ность принимать необходимые меры для маскировки своих преступных

действий, прибегнув к противозаконным средствам. 

Наряду с этим, можно предоставить множество фактов о преступлени4

ях против человечности. В приговоре, вынесенном Трибуналом Руанды по

делу Акаесу было указано, что преступления против человечности в ос4

новном состоят из 4 элементов [6, с. 881–903]:

— действие должно предусматривать нанесение людям серьёзных те4

лесных повреждений или причинение им больших страданий, а также на4
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несение серьёзных повреждений их умственному и физическому состоя4

нию здоровья;

— действие должно осуществляться как составная часть широкомас4

штабного или систематичного нападения;

— действие должно быть направлено против гражданского населения;

— действие должно осуществляться в виде дискриминации по нацио4

нальному, религиозному, политическому, этническому или другим при4

знаку.

Обобщая сказанное, нужно подчеркнуть, что именно потому, что пре4

ступления против человечности создают серьёзную угрозу международ4

ному миру и безопасности, на международном уровне было достигнуто со4

гласие о необходимости решения вопроса об универсальной юрисдикции.
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Аналізуються останні зміни у системі банківського регулювання та контро4
лю в праві ЄС під час світової фінансової кризи. Розкривається зміст останніх
Директив та Регламентів ЄС, які внесли ці зміни.
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Фінансова криза, яка потрясла світове співтовариство, не тільки вия4

вила всі проблеми світової фінансової системи в умовах глобалізації, а й

змусила багато країн здійснити необхідне реформування ринку фінансо4

вих послуг. Таке реформування здійснювалося за декількома напрямами.

Деякі країни зробили більш жорсткі вимоги для учасників фінансового

ринку, інші почали змінювати систему фінансового регулювання та нагля4

ду, треті країни застосовували обидва способи. Ми розглянемо результа4

ти реформування європейської системи фінансового регулювання та кон4

тролю для поліпшення фінансового нагляду та своєчасного попередження

можливих фінансових негараздів. 

Результатом реформування європейської системи фінансового регу4

лювання та контролю стало створення нового мегарегулятора фінансових

послуг в особі Європейської системи фінансового нагляду, яка дасть змогу

посилити контроль за діяльністю фінансових установ, який нині здійсню4

ють національні регулятори в кожній країні окремо. 

Також важливим компонентом реформування наднаціональної систе4

ми попередження стало створення Європейської Ради системних ризиків.

Завданням цього органу насамперед є виявлення небезпечних явищ та по4

передження національних та міжнародних фінансових регуляторів про

можливу фінансову нестабільність. 

Основні положення доповіді де Ларозьєра

Для подальшого зміцнення фінансової стабільності в ЄС та вдоскона4

лення регулятивної системи у жовтні 2008 р. з ініціативи Європейської

комісії була створена незалежна експертна група високого рівня з метою

вдосконалення нагляду за фінансовою ситуацією. Очолив групу Жак де

Ларозьєр, колишній директор МВФ та керуючий банком Франції. Над до4

повіддю під керівництвом де Ларозьєра працювали декілька досвідчених

економістів та фінансистів, у тому числі колишній прем’єр Польщі Лешек

Бальцерович, колишній керівник британського регулятора FSA Калум

Маккарті та колишній міністр фінансів Нідерландів Оно Рудінг.

Ця група почала працювати 12 листопада 2008 р., а вже 25 лютого

2009 р. вона оприлюднила свою першу доповідь. У ній була проаналізова4

на фінансова ситуація в ЄС та запропонована 31 рекомендація. Рекомен4

дації охоплювали як дії, спрямовані на подолання самої кризи (створення

Європейської Ради із системних ризиків (рекомендація 16) та Європейсь4

кої системи фінансового нагляду, так і заходи щодо глобального віднов4

лення (global repair). Рекомендації 25431 пропонували провідну роль

Базельського комітету з банківського нагляду в підготовці стандартів у га4

лузі міжнародного фінансового регулювання та важливу роль МВФ у

створенні системи раннього попередження фінансових негараздів та за4

безпечення фінансової стабільності. 

Автори доповіді визнали, що, незважаючи на те, що складно було попе4

редити фінансову кризу, можна було передбачити так звані «системні та
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пов’язані між собою уразливості», які призвели до таких драматичних

наслідків. Для того, щоб попередити виникнення ще однієї кризи, ана4

логічної даній, доповідачі вважали за необхідне провести суттєві зміни не

тільки на рівні ЄС, але й на глобальному рівні [8, с. 7].

У доповіді Ларозьєра наводяться основні причини фінансової кризи та

нова модель системи регулювання та нагляду. Аналізуючи причини

фінансової кризи, автори доповіді, по4перше, вказують на непродуману

політику іпотечного кредитування в США [8, с. 7]. Крім того, однією з ос4

новних причин кризи вказані невдалі та невмілі способи управління кре4

дитними ризиками. Потенційні ризики були неправильно оцінені. Моделі

оцінки були застарілими та не відповідали реальній ситуації. Системи

оцінювання кредитних ризиків, що використовувались, не давали можли4

вості перевірити кредитоспроможність боржника. Це все було ускладнено

відсутністю прозорості в деяких сегментах фінансового ринку та посилен4

ням «тіньової» банківської економіки. Емісія іпотечних сертифікатів ство4

рила незрозумілі відносини між боржником та кредитором. Іпотечний по4

зикодавець, знаючи заздалегідь, що він передаватиме (продаватиме) всі

свої кредитні ризики, не мав стимулу вимагати забезпечення високих

стандартів для кредитних зобов’язань [8, с. 849].

Серед причин кризи автори доповіді також називають діяльність рей4

тингових агентств. Даючи явно завищені рейтинги (ААА), ці агентства

знизили сприйняття кредитного ризику. Тим більше, що такі рейтинги од4

наково застосовувались як для стандартних державних облігацій, так і

для приватних корпоративних облігацій [8, с. 9]. 

У доповіді до причин фінансової кризи також відносять прорахунки в

корпоративному управлінні (невдалі оцінки ризику, ризику управління та

недостатню систему стримувань та противаг). Відсутність розуміння всіх

цих складних категорій призвела до недооцінки ризиків та недостатнього

нагляду з боку багатьох правлінь, рад директорів та інших органів уп4

равління компаніями. Все це також посилювалося різними стимулами та

винагородами з боку керівництва компаній, які провокували до дуже ри4

зикових операцій. Крім того, був тиск з боку акціонерів, які вимагали та4

кого управління цінними паперами, яке б призводило до збільшення ціни

на них, а також тиск з боку інвесторів, які очікували високих дивідендів. 

Причиною кризи доповідачі також вважають помилки в регуляторній

політиці та управлінні кризою. Регуляторна політика дала надто велику

можливість самим банкам оцінювати свої ризики та управляти ними. На4

справді ж виявилося, що ці фінансові установи самі стали джерелом бага4

тьох проблем. Крім того, фінансові регулятори та органи нагляду зосере4

дили увагу на мікропруденційних системах окремих фінансових установ

та не звертали увагу на макросистемні фінансові ризики [8, с. 11].

Що стосується нової моделі регулювання, то її метою є: згладжування

системних шоків через збільшення ролі менеджменту ризиків; ослаблення
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факторів проциклічності, які є каталізаторами кризових явищ та підви4

щення прозорості; застосування для Європи єдиних та взаємодоповнюю4

чих систем мікро4 та макропруденційного нагляду, що забезпечує єдині

для внутрішньоєвропейського ринку справедливі правила конкуренції; за4

провадження ефективних процедур управління кризами (менеджмент

кризи), поліпшення взаємодії та підвищення взаємної довіри органів регу4

лювання та нагляду в різних країнах ЄС та у всьому світі [1, с. 19–20].

Щодо конкретних рекомендацій, то вони зводяться до того, що не4

обхідно змінити регулювання по наступним напрямах: 1) посилення мак4

роекономічної політики та макропруденційного аналізу; 2) реформування

вимог до достатності банківського капіталу в рамках процесу Базель 2;

3) кредитно4рейтингові агентства (КРА); 4) стандарти фінансової

звітності; 5) сектор страхових послуг; 6) санкції та повноваження органів

фінансового нагляду; 7) паралельна банківська система; 8) секютиритизо4

вані фінансові продукти/ ринки похідних фінансових інструментів;

9) інвестиційні фонди; 10) подальша гармонізація, послідовне та єдине за4

стосування вимог регулювання та нагляду в країнах ЄС; 11) корпоративне

управління: компенсаційна політика та ризик менеджмент; 12) створення

на рівні ЄС системи управління кризою (менеджмент кризи). 

Як вже було зазначено, доповідь Ларозьєра цікава також тим, що в ній

чітко та повно сформульовані положення щодо створення наднаціональ4

них інститутів регулювання. Пропонується, зокрема, створити нові нагля4

дові фінансові організації, які надалі можуть перерости в основний регу4

люючий орган ЄС. Європейському центральному банку в цій схемі відво4

диться роль спостерігача за загальним станом економіки, а не за конкрет4

ними кредитними організаціями. 

У доповіді зазначається, що фінансове регулювання ЄС було надто

слабким та потребує посилення. Група рекомендувала Єврокомісії створи4

ти дві нових установи, які регулюватимуть діяльність фінансових ор4

ганізацій в Європі: Європейську систему фінансового нагляду (ЄСФН) та

Європейську радуіз системних ризиків (ЄРСР).

Як відзначають автори доповіді, «створення Європейської системи

фінансового нагляду дасть змогу посилити щоденний контроль за

діяльністю фінансових установ, якій нині здійснюють місцеві регулятори

в кожній країні» [8, с. 47].

Передбачалося, що ЄСФН буде незалежною від органів влади, але

звітуватиме перед ними. У своїй діяльності ця установа повинна додержу4

вати загальноприйнятих фінансових правил. «Необхідно керуватися

прийнятими у всьому світі правилами Базель 2 відносно вимог банківської

капіталізації та більш суворо контролювати позабалансові рахунки», —

йдеться у доповіді. «Крім того, необхідно прийняти загальне для ЄС визна4

чення регулятивного капіталу. Національні органи контролю повинні не4



Криволапов Б.М. Реформування сучасної системи фінансового регулювання та контролю…

112211

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

сти відповідальність за реєстрацію та нагляд за рейтинговими агентства4

ми» [8, с. 47].

Згідно з доповіддю цей орган повинен бути децентралізованим та скла4

датися з мережі національних спостерігачів, що працюють спільно з нови4

ми Європейськими контролюючими органами (ЄКО). Такі органи мають бу4

ти створені шляхом трансформації існуючих комітетів з банківського на4

гляду, страхування та професійних пенсій, цінних паперів у Європейській

банківський орган (далі ЄБО), Європейській орган зі страхування та про4

фесійних пенсій (далі ЄОСПП) та Європейський орган з цінних паперів

(далі ЄОЦП). Кожний із цих органів повинен мати статус юридичної особи.

Основне завдання цих органів — розробка зобов’язуючих технічних

стандартів у своїй сфері (на базі критеріїв, які будуть уточнюватися в за4

конодавстві Співтовариства) та пояснювальних посібників, які застосову4

ватимуть національні органи при прийнятті відповідних рішень.

Для повноцінного функціонування європейське законодавство повинно

надати цим органам повноваження для здійснення належного контролю за

виконанням учасниками фінансового ринку правил та принципів, встанов4

лених ЄСФН. У доповіді передбачалося наділити Європейські контролю4

ючі органи повноваженнями: виносити рішення зі спірних питань, що ви4

никають між національними контролерами (спочатку організується діалог

між ними, а при неможливості досягнення компромісу ЄСФН в особі

відповідного компетентно органу може прийняти відповідне рішення про

врегулювання конфлікту як крайній засіб); здійснювати розслідування у

випадку невідповідності діяльності національних контролерів законодав4

ству ЄС; виносити рекомендації по конкретних випадках, встановлювати

строк їх виконання та при негативному ефекті повідомляти Комісію, яка

може прийняти відповідне необхідне рішення. 

Європейські контролюючі органи мають бути також наділені повнова4

женнями з контролю та нагляду за пан4європейськими фінансово4кредит4

ними організаціями шляхом перевірок та інспекцій. 

Європейським контролюючим органам відводиться важлива роль коор4

динатора у кризових ситуаціях. Вони мають спрощувати кооперацію та

обмін інформацією, що дасть змогу національним органам приймати пра4

вильні рішення. Передбачається наділити ці органи правом застосовувати

деякі термінові рішення (заходи), перелік яких має бути чітко визначений

законодавством Співтовариства. Ці органи повинні бути повністю неза4

лежними від національних органів держави та європейських інститутів,

які не повинні втручатися в рішення ЄКО.

Діяльність ЄСФН повинна бути заснована на спільній і взаємодоповню4

ючий відповідальності, поєднуючи національний нагляд за компаніями та

спеціальні завдання на європейському рівні. Мета ЄСФН — стимулюван4

ня розвитку гармонійних правил та узгодженої практики в даній сфері. Ця



Порівняльний вимір міжнародного та європейського права

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
2,

 №
 1

–
2

112222

система повинна базуватися на принципах партнерства, гнучкості та суб4

сидіарності, поваги інтересів країн4членів ЄС. 

Згідно з доповіддю Ларозьєра ЄСФН повинна мати наступну структуру:

· Управляючий комітет, який складається з представників трьох

контролюючих органів та Комісії;

· Європейські контролюючі органи, що діють через Раду контро4

лерів кожного органу (включаючи Голову кожного Європейського контро4

люючого органу та Голову національного контролюючого органу, а також

спостерігачів без права голосу — представника Комісії, представника

Європейської Ради системних ризиків, представника національного кон4

тролюючого органу);

· Виробнича Рада кожного ЄКО (включає представника відповідно4

го національного контролюючого органу та Комісії);

· національні органи нагляду.

Цей орган повинен діяти під керівництвом ЄЦБ, куди увійдуть пред4

ставники органів, що наглядають за діяльністю банків, страхових ком4

паній та бірж. 

ЄРСР повинна формуватися таким чином: Президент ЄЦБ (Голова

ЄРСР), голови 27 національних банків, віце4президент ЄЦБ, голови трьох

європейських контролюючих органів (Комітету з банківського та страхо4

вого нагляду, (BCEBS и CEIOPS) і Комітету регулювання цінних паперів,

член Єврокомісії.

Передбачається наявність спостерігачів без права голосу – голова

національного органу нагляду, супроводжуючий голову центрального бан4

ку, голова Економічного та фінансового комітету. ЄРСР не повинна мати

статусу юридичної особи. Нова система має бути повністю підпорядкована

Європейської Раді та Європейському парламенту шляхом надання

спеціальних звітів.

Цей орган повинен збирати та аналізувати інформацію, важливу з точ4

ки зору фінансової стабільності. Іншими словами, завданням цього органу

буде збір та аналіз інформації про макропруденційні ризики та загрози

для фінансової стабільності за всіма секторами фінансової системи. В рам4

ках ЄРСР при підтримці Європейського комітету з економіки та фінансів

має буде створена система раннього попередження про ризики. Результа4

том такої діяльності ЄРСР та такої системи має бути попередження про

накопичені ризики та уразливі місця у фінансовій системі, по яких

відповідні органи регулювання країн ЄС повинні будуть прийняти коригу4

ючі дії в обов’язковому порядку. 

Для більшого ефекту ЄРСР може видавати попередження про реко4

мендації як загального характеру, так і адресовані конкретній державі.

Такі акти повинні містити часовий ліміт для виконання передбачених у

них приписів. ЄРСР також буде уповноважений слідкувати за дотриман4

ням учасниками фінансового ринку даних приписів. Приписи ЄРСР не по4
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винні мати юридично зобов'язального характеру. Однак щодо них викори4

стовується принцип «дій або поясни» (відповідний адресат повинен діяти

згідно з приписами або пояснити, чому він не виконує їх; в останньому ви4

падку кожне конкретне пояснення підлягає ретельному аналізу).

Два нових органи — ЄРСР та ЄСФН — повинні діяти в тісній коорди4

нації та кооперації, взаємно допомагати один іншому, забезпечуючи чітке

та успішне функціонування всієї системи в цілому.

В доповіді йдеться також про зростаючу роль ЄЦБ у контролі за фінан4

совою діяльністю в ЄС. Автори попереджають, що надання ЄЦБ надто ба4

гато повноважень у сфері контролю за конкретними банками може викли4

кати проблеми. Зокрема, політична незалежність ЄЦБ може опинитися

під загрозою, якщо регулятор буде втягнутий в процес порятунку окре4

мих фінансових інститутів.

Тобто у ЄЦБ можуть виникнути серйозні труднощі з представниками

27 національних урядів країн, що входять до ЄС. «Враховуючи всі ці

підстави, група дотримується думки, що ЄЦБ не повинен займатися

вибірковим спостереженням за фінансовими інститутами, — йдеться в до4

повіді. — Однак ми вважаємо, що ЄЦБ повинен здійснювати пильний на4

гляд за загальним станом економіки в ЄС» [8, с. 44].

В останній главі доповіді розглядаються питання сприяння забезпечен4

ню фінансової стабільності на глобальному рівні. Доповідь визнає: хоча

Європа не є основою сучасної фінансової кризи, вона, проте, сприяла її по4

яві й зазнала серйозних втрат від неї. В цій главі також підкреслено, що

внаслідок глобалізації жодна країна, жодний регіон не може бути ізольо4

ваний від кризи [8, с. 59]. У доповіді викладені рекомендації щодо реформ

у галузі фінансового регулювання та підкреслюється необхідність погод4

ження нормативних стандартів на міжнародному рівні для запобігання

будь4яким нормативним лазівкам, які зможуть підірвати фінансову

стабільність у майбутньому [8, с. 60].

Автори доповіді вважають, що для координації та регулювання діяль4

ності на високому рівні повинна бути посилена роль Форуму фінансової

стабільності (ФФС), який буде розширений для охоплення системно важ4

ливих країн. ФФС повинен також виконувати контролюючу роль та забез4

печувати дотримання міжнародних фінансових стандартів у таких галу4

зях, як схеми корпоративної винагороди [8, с. 61].

Відображення ідей Ларозьєра у сучасному праві ЄС

На базі даної доповіді Комісія 27 травня 2009 р. представила Комюніке

«Європейський фінансовий нагляд», яке запропонувало кардинально

змінити систему в даній сфері. У Комюніке підкреслено, що найго4

ловнішою метою цього плану є посилення кооперації та координації між

національними органами нагляду. В ньому також йдеться про прийняте

рішення підготувати пакет законодавчих актів, що встановлюють нову си4

стему фінансового нагляду в ЄС [2]. 
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24 листопада 2010 р. було прийнято декілька регламентів, які закріпи4

ли створення нової системи фінансового нагляду в ЄС. Був прийнятий Рег4

ламент Європейського парламенту та Ради № 1092/2010 про створення

Європейської Ради із Системних ризиків (ЄРСР). Згідно з цим регламен4

том ЄРСР відповідальний за макропруденційний нагляд за фінансовою

системою в ЄС з метою запобігання та пом’якшення наслідків системних

ризиків у рамках ЄС. До його структури входять Генеральна Рада,

Керівний комітет, Секретаріат, Консультативна наукова Рада та Кон4

сультативна технічна Рада [4]. Також був прийнятий Регламент ЄС

№ 1093/2010 про створення Європейського банківського органу (ЄБО), що

входить до Європейської системи фінансового нагляду. ЄБО розташова4

ний у Лондоні. До сфери компетенції ЄБО входять оцінка системних ри4

зиків, рівня розвитку та координації фінансових показників, забезпечен4

ня високого рівня захисту вкладників та інвесторів по всьому ЄС та роз4

робка методів оцінювання відповідних інструментів фінансування [5]. 

Наступний Регламент № 1094/2010 створив Європейську організацію

страхування та пенсійного забезпечення (ЄОСПЗ). Згідно з ним ЄОСПЗ

здійснює нагляд за страховими компаніями, фінансовими конгломерата4

ми, закладами пенсійного забезпечення та страховими посередниками [6]. 

Регламент ЄС № 1095/2010 засновує Європейську організацію з цінних

паперів (ЄОЦП). ЄОЦП здійснює нагляд за обігом цінних паперів, включа4

ючи питання корпоративного управління, аудиту, фінансової звітності,

злиття, взаємних розрахунків [7]. 

Директива № 2010/78/ЄС вносить зміни до законодавства щодо визна4

чення деяких повноважень ЄОБН і поправки для забезпечення ефектив4

ного та безперебійного функціонування ЄОБН [3]. 

Регламент № 1096/2010 ставить конкретні завдання перед ЄЦБ щодо

функціонування ЄРСР. Цей регламент на відміну від попередніх був прий4

нятий 17 листопада 2010 р.

Таким чином, усі рекомендації, запропоновані в доповіді Жака де Ла4

розьєра, були втілені у життя шляхом прийняття відповідних норматив4

них актів ЄС.

План Ларозьєра, по суті, суттєво змінив усю систему фінансового кон4

тролю в ЄС. Найголовнішою метою цього плану було посилення кооперації

та координації між національними органами фінансового регулювання та

контролю. 

Аналізуючи ті моделі банківського і фінансового регулювання, які бу4

ли створені на основі доповіді Ларозьєра, можна виділити наступні харак4

терні риси:

• створена модель наднаціонального регулювання має за мету згла4

джування системних шоків через збільшення ролі менеджменту ризиків;
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• модель є взаємодоповнюючою системою мікро4 та макропру4

денційного нагляду, що забезпечує єдині для внутрішнього європейського

ринку справедливі правила конкуренції; 

• модель передбачає запровадження ефективних процедур уп4

равління кризами (менеджмент кризи), поліпшення взаємодії та підвищен4

ня взаємної довіри органів регулювання та нагляду в різних країнах ЄС. 

• у новій схемі наднаціонального фінансового регулювання та нагля4

ду Європейському центральному банку відводиться роль спостерігача за

загальним станом економіки, а не за конкретними кредитними ор4

ганізаціями;

• створення Європейської системи фінансового нагляду має за мету

посилення щоденного контролю за діяльністю фінансових установ, який

нині здійснюють місцеві регулятори в кожній країні;

• передбачається, що діяльність нових наднаціональних органів

фінансового контролю ЄС повинна бути заснована на спільний і взаємодо4

повнюючий відповідальності, поєднуючи національний нагляд за ком4

паніями та спеціальний нагляд на європейському рівні;

• створені органи повинні діяти в тісній координації та кооперації,

взаємно допомагати один одному, забезпечуючи чітке та успішне

функціонування всієї системи в цілому.
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уу  ббааггааттооннааццііооннааллььнниихх  ддеерржжаавваахх

Статтю присвячено світовому досвіду розвитку федерацій у багато4
національних державах. На основі вивчення практичного досвіду продемонст4
ровані характерні особливості створення національно4територіальних феде4
рацій на основі етнічного принципу. Показано, що питання про вибір тієї чи
іншої форми державного устрою в багатонаціональних суспільствах тісно
пов’язане з проблемою територіальної цілісності та стабільності держави. 

Ключові слова: федерація, рівноправність і самовизначення народів,
національно4територіальні федерації. 

Теоретичні й практичні аспекти форм державного устрою багато4

національних держав є найбільш складними в державознавстві. Незважа4

ючи на те, що цим проблемам приділено значну увагу в юридичній науці,

вони як і раніше не втрачають своєї актуальності й вимагають подальшо4

го дослідження у зв’язку з роллю федеративних держав у сучасному світі.

Внутрішня територіальна і національна організація держав скла4

дається під впливом різних факторів — історичних, геополітичних,

національних, культурних та ін. Існує думка, що на федеративність «при4

речені» всі великі й поліетнічні держави, про що свідчить світовий досвід.

Цілий ряд найбільших держав світу — Австралія, Аргентина, Бразилія,

Індія, Канада, Росія, США — є федеративними державами.

Д. Андерсон вважає, що в найближчій історичній перспективі теорети4

кам держави доведеться змінити класифікацію форм державного устрою,

в зв’язку з чим вважає можливим відносити децентралізовані унітарні

держави (Іспанію, ПАР, Великобританію тощо) до федерацій [1]. В. Іванов

пропонує поділити держави на унітарні (прості) та регіональні (складні,

складені, складновлаштовані), при цьому до регіональних держав він
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відносить ті, які цілком або в основному складаються з автономних чи дер4

жавних утворень [2, с. 165–166]. С. Бабурін відносить до федеративних

держав усі союзні держави: «Союзні держави можна визначити як особ4

ливий вид федерації (зважаючи на структурно4організаційний збіг з цим

типом державного устрою)» [3, 73].

Очевидно, що багато в чому історична традиція й актуальна політична

кон’юнктура відіграють визначальну роль у виборі територіального уст4

рою окремих країн, про що свідчить досвід європейських держав. Важли4

вою основою федералізму є взаємини між федерацією і суб’єктами. У су4

часному світі поряд з традиційними федераціями існують унітарні держа4

ви, що застосовують федеративні принципи для примирення вимог само4

врядування і розділеного правління. Точніше, ті форми диференційованих

відносин, які були названі вище. Поряд з класичними формами феде4

ралізму дослідники виділяють також напівфедератівні типи унітарних

держав [4, с. 175–198].

В. Чиркин вказує, що існують дві основні форми федерації: на основі

союзу й на основі автономії суб’єктів федерації, причому в обох випадках

важливо розрізняти їх історичне походження, юридичний статус і фак4

тичне становище [5, с. 165]. Крім того, вчений виділяє інтеграційні і рево4

люційні федерації; конституційно4договірні або договірно4конституційні

федерації. Розглядаючи приклади федерацій, заснованих на союзі дер4

жав4членів, можна відзначити, наприклад, такі як: СРСР, Югославія

(СФРЮ), Чехословаччина.

У Конституції СРСР від 1977 р. у ст. 70. було закріплено: Союз Радянсь4

ких Соціалістичних Республік — єдина союзна багатонаціональна держа4

ва, утворена на основі принципу соціалістичного федералізму, в резуль4

таті вільного самовизначення націй і добровільного об’єднання рівноправ4

них Радянських Соціалістичних Республік [6]. До складу СРСР входять

п’ятнадцять союзних республік, статус яких було визначено у ст. 76 Кон4

ституції як суверенних радянських соціалістичних держав, об’єднаних з

іншими радянськими республіками в Союз Радянських Соціалістичних

Республік.

Поза межами федеральної компетенції, закріпленої в ст. 73 Консти4

туції СРСР, союзна республіка наділялась правом самостійно здійснюва4

ти державну владу на своїй території, мала право на свою Конституцію,

що відповідала Основному закону СРСР і враховувала особливості кожної

республіки.

Вказані констітуційно4правові підстави були використані союзними ре4

спубліками в період виникнення відцентрових тенденцій 904х років ХХ ст.

для виходу зі складу СРСР, що призвело до розпаду радянської держави.

У складі СФРЮ було об’єднано шість суб’єктів федерації (Сербія, Хор4

ватія, Словенія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія). Подібність

статусу суб’єктів федерації в СРСР і СФРЮ полягала в тому, що суб’єкти
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федерацій зберігали суверенітет, мали свої конституції, власне громадян4

ство, право виходу зі складу союзу, чим у 1991 р. скористалися при4

балтійські республіки — Латвія, Литва, Естонія. Югославія так само в

1991 р. розпалася на самостійні держави.

Обидві соціалістичні федеративні держави мали високий ступінь цент4

ралізації, жорстку вертикаль адміністративно4командної влади, очолюва4

лися комуністичними партіями. У 1993 р. відбувся розпад ще однієї

соціалістичної федеративної держави — Чехословаччини — на Чехію і

Словаччину, які стали самостійними державами, реалізувавши право на

вихід зі складу федеративної держави.

Згадані вище федерації, що складалися з держав4членів, у яких прого4

лошувався «подвійний суверенітет» (поєднання суверенітетів федерації і

членів, крім того, суб’єкти федерації мали право на сецесію), в 904х роках

припинили своє існування.

В сучасних федеративних державах, як правило, не визнається існу4

вання одночасно державного суверенітету федерації й її суб’єктів, хоча,

як зазначають дослідники, аж ніяк не заперечується можливість

декількох національних суверенітетів, якщо в межах однієї держави ком4

пактно проживають значні етнічні спільноти [7, с. 165; 5]. Зазначений

підхід підтверджують рішення Конституційного Суду Російської Феде4

раціі [8, с. 2728].

У світовому досвіді існує приклад федерації Сент4Крістофер і Невіс,

створеної на основі союзу, в якій суб’єкти мають право на сецесію. У Кон4

ституції Ефіопії також відображено право на сецесію. У різних державах,

як наприклад в США в 1861–1865 рр., у Швейцарії в 1847 р., у Нігерії в

19704х роках спроби реалізувати право на сецесію зіткнулися з протидією

з боку федеральних органів.

У 1963 р. у Лондоні було підписано угоду про створення Федерації Ма4

лайзія, суб’єктами якої стали Малайська Федерація, Північне Борнео, Са4

равак і Сінгапур. Статус суб’єктів, які об’єдналися, був асиметричним,

тільки один з них був державою (Малайська Федерація), решта — ко4

лоніальними володіннями, яким надавалася незалежність у зв’язку зі

створенням федерації. Але в серпні 1965 р. Сінгапур вийшов зі складу Фе4

дерації і утворив незалежну державу — Республіку Сінгапур.

У 1964 р. була утворена Об’єднана Республіка Танзанія (ОРТ) шляхом

об’єднання Народної Республіки Занзібар і Республіки Танганьїка. Але ні

Занзібар, ні Танганьїка після створення ОРТ не розглядаються як суве4

ренні держави.

При створенні національно4територіальних федерацій основним є

етнічний принцип. У таких державах населення суб’єктів федерації

відрізняється культурою, звичаями, традиціями. В даний час до числа

подібних федерацій належать Бельгія та Ефіопія.

Національно4територіальні федерації мають такі характерні риси:
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• добровільне об’єднання суб’єктів у федерацію;

• суб’єкти федерації є національними державами чи державними ут4

вореннями;

• федерація забезпечує суверенітет націй, що входять до неї;

• вищі органи влади федерації формуються з представників її

суб’єктів;

• конституційно може закріплюватися право націй на самовизначення

аж до відокремлення і утворення власної держави та ін.

До адміністративно4територіальних федерацій можна віднести: Бра4

зилію, Мексику, США. У цьому випадку основними характерними рисами

є наступні:

• суб’єкти федерації не є самостійними державами;

• немає прямого представництва суб’єктів федерації в міжнародних

організаціях;

• забороняється вихід зі складу федерації;

• збройними силами керує федеральний уряд [9, с. 272].

З точки зору політичної стабільності в адміністративно4територіаль4

них федераціях менше підстав для етнічних конфліктів та регіонального

сепаратизму, що створює передумови для міцнішої форми державності.

У сучасній Канаді, де союз провінцій було створено «згори», в провінції

Квебек у 1985 і 1995 рр. були проведені два референдуми про неза4

лежність. На останньому з них для позитивного рішення не вистачило ли4

ше трохи більше 40 тис. голосів. Це право при дотриманні деяких умов бу4

ло підтверджено щодо Квебека рішенням Верховного суду Канади у

1998 р. [5, с. 165].

Адміністративно4територіальна форма державного устрою також має

певні недоліки, як, наприклад, економічна нерівність суб’єктів. Дослідни4

ки відзначають, що світовий досвід показує перевагу територіального

принципу для утворення або реструктурування федерації, адже при та4

кому варіанті федеративного устрою національно4етнічний (релігійний,

лінгвістичний, культурно4етнічний) чинник як джерело можливих

конфліктів між територіями відсутній [11, с. 54].

У таких державах функції федерації не пов’язані вирішенням

національного питання, а спрямовані на організацію децентралізованого

управління. Тому там кількість суб’єктів федерації не відповідає кількості

національних груп (у Канаді — 10 провінцій, хоча є дві нації: англо4ка4

надці й франко4канадці, існує ряд етнічних груп, в тому числі корінні жи4

телі — індіанці та ескімоси; значні групи українців і росіян; у Нігерії —

більше 30 штатів, хоча близько 120 етнічних груп, у Мексиці — 31 штат, у

Малайзії — 13 штатів, тоді як в одному Сабаху є 23 етнічні групи, в Швей4

царії — понад 20 кантонів і чотири мовні групи та ін.).

Російську Федерацію слід віднести до змішаних федерацій. Структура

російської держави враховує національні чинники, проте формується з



Порівняльне конституційне право

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
2,

 №
 1

–
2

113300

урахуванням багатьох ознак на основі комплексно4територіального підхо4

ду, а не тільки національно4територіального принципу [12, с. 203–205].

Комплексно4територіальний підхід у РФ спочатку був закріплений Феде4

ративним договором 1992 р., а потім і самою Конституцією РФ 1993 р.,

відповідно до якої до складу РФ входять 6 різних видів суб’єктів феде4

рації: за територіальною підставою — області, краї й міста федерального

значення, та за національною підставою: республіки, автономна область і

автономні округи [13; 10]. При цьому суб’єкти федерації мають рівний кон4

ституційно4правовий статус незалежно від розміру, найменування, чи4

сельності населення, економічного стану та інших факторів (ч. 1 ст. 5 Кон4

ституції РФ).

Суб’єкти Російської Федерації мають рівні права, більше того, вони,

згідно з ч. 4 ст. 5 Конституції РФ, рівноправні у взаєминах з органами фе4

деральної влади. Для врегулювання питань щодо порядку розмежування

компетенцій федерації і суб’єктів на основі конституційних норм було

прийнято ряд законів: «Про принципи та порядок розмежування пред4

метів ведення і повноважень між органами державної влади Російської

Федерації і органами державної влади суб’єктів Російської Федерації»

[14, с. 3176], «Про координацію міжнародних і зовнішньоекономічних

зв’язків суб’єктів Російської Федерації» [15], «Про загальні принципи ор4

ганізації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної

влади суб’єктів Російської Федерації» [16] та ін.

Конституційний суд Російської Федерації у своїй постанові від 7 черв4

ня 2000 р. у справі про перевірку конституційності окремих положень

Конституції Республіки Алтай і Федерального закону «Про загальні прин4

ципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів

державної влади суб’єктів Російської Федерації» [8], а також у подальших

своїх рішеннях чітко зафіксував, що державним суверенітетом володіє

виключно Російська Федерація, а суб’єкти федерації ним не володіють,

хоча й зберігають самостійність у вирішенні питань, віднесених до їх

відання.

І. Конюхова виділила три групи федеративних держав, заснованих на

національному (етнічному) елементі функціонування:

• держави, що розпалися і припинили своє існування (СРСР, Чехосло4

ваччина, Югославія);

• країни, що зберігають державну цілісність, але зіткнулися з низкою

проблем і внутрішніх етнополітичних конфліктів (Індія, Канада, Ефіопія,

Росія);

• стабільні й відносно стабільні федерації (Швейцарія і Бельгія).

Дослідник зазначає: «Поєднання територіальної та національно4

етнічної (лінгвістичної, релігійної та ін.) ознак при структуруванні феде4

рацій допустимо. Важливо, однак, щоб їх застосування не руйнувало дер4

жавність, не порушувало права і свободи людини і громадянина, рівно4



Бойко Ю.П., Садикова Е.Л. Світовий досвід розвитку федеративних відносин…

113311

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

правність народів та їх право на самовизначення, не стимулювало розви4

ток націоналізму в украй агресивних формах» [11, с. 55].

Враховуючи різкий сплеск національної самосвідомості в останні роки,

що визначає підвищений інтерес дослідників до етнічної проблематики,

можна припустити, що федерації, організовані за етнічною чи релігійною

ознакою, в значній мірі більш схильні до нестабільності. З часом в таких

державних утвореннях дають знати про себе різні відцентрові тенденції,

що позначається на їх міцності.

У сучасному світі існує досить багато поліетнічних держав, для яких

питання політичної та етнокультурної асиміляції є особливо актуальними.

В. Тішков вважає, що «політична асиміляція (або інтеграція) випереджає

етнокультурну. Чим швидшим є економічний розвиток суспільства і чим

відчутніше особистісно4груповий матеріальний успіх, тим швидше

асиміляція, але тільки до певного моменту, коли спроможність і утверд4

жений статус в основному суспільстві знову можуть потягнути до пошуку

коренів» [19, с. 106].

У контексті проблеми спільного проживання у федеративній державі

кількох етносів особливу увагу слід приділяти створенню умов для збере4

ження їх культурного потенціалу, дотримання принципу рівноправності

етнічних груп на основі конституційно4правових норм.

У разі якщо якась етнічна група діє на шкоду інтересам інших і прагне

отримати особливий статус в рамках єдиної держави або намагається вий4

ти з її складу, федеральний уряд з використанням конституційних повно4

важень має вжити заходів до попередження конфліктної ситуації з метою

збереження державної цілісності. Політична практика ряду федерацій

показує, що сепаратистські устремління демонструє етнократія, тобто па4

нуюча етнічна група, яка часто не виражає інтересів самого етносу.

Рівноправність і самовизначення народів є найважливішим загально4

визнаним принципом міжнародного права. Якими б не були причини до са4

мовизначення народу, вони випливають з розвитку самосвідомості якоїсь

етнічної групи, визначення свого місця в державі як соціально4політично4

му утворенні, оцінки відносин з державою як інститутом влади та уп4

равління, а також оцінки відносин з іншими етнічними групами. Слід

також мати на увазі рівень етнічної консолідації та мобілізації групи, що

самовизначається і претендує на більш високий політичний статус.

Конституційне закріплення загальновизнаного міжнародно4правового

принципу рівноправності і самовизначення народів неминуче породжує

питання про суб’єктів права на самовизначення, про форми реалізації

цього права та їх вплив на федеративний устрій [20, с. 151].

В цьому контексті слід враховувати, що розуміння принципу самовиз4

начення змінювалося в залежності від історичної обстановки. Право на4

родів на самовизначення стало гаслом національно — визвольних рухів

ХХ ст. З цим традиційним тлумаченням права на самовизначення на ко4
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ристь народів, що борються проти колоніального, расового та іноземного

панування, пов’язане визнання права представляти інтереси нації в

міжнародних відносинах з боку наступних суб’єктів:

• єдиного фронту національного звільнення (в колоніях та інших за4

лежних територіях);

• політичних партій, що виражають інтереси нації і користуються

підтримкою більшості населення;

• тимчасового уряду, що з’єднує в собі риси органу нації, яка бореться,

і державності, яка зароджується [21, с. 76].

Прагнення народів, права який тривалий час обмежувалися в умовах

тоталітарних режимів, до суверенітету та самовизначення зрозуміле, але

спроби реалізації цього права чи формування умов для цього без враху4

вання інтересів інших етнічних груп та сусідніх держав можуть стати

причиною міжетнічних та міждержавних конфліктів.

Силова протидія реалізації права громадян окремої етнонаціональності

на самовизначення також веде до конфлікту та радикалізації форм само4

визначення. Інакше кажучи, якщо держава не задовольняє справедливі

вимоги частини населення, народу, та його соціально4економічний розви4

ток, то вони можуть висунути питання зміни свого політичного статусу,

тобто поставити питання про вихід зі складу держави проживання, що пе4

редбачається деклараціями 1970 і 1993 рр. [17; 18] Іншими словами, про4

блема полягає в дефіциті злагоди і механізмів її досягнення, тобто у

відсутності інститутів громадянського суспільства.

Реалізація основних принципів федералізму в багатонаціональних дер4

жавах має засновуватися на міжнародно4правовому принципі самовизна4

чення та рівноправності народів і націй з метою створення необхідних

умов і передумов для забезпечення політичної, економічної і культурної

самостійності населення, в рамках конституцій держав, оскільки це

відповідає інтересам населення даної території, а також принципу тери4

торіальної цілісності та державної єдності.
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ттррааннссффооррммааццііїї::  ддооккттррииннааллььнніі  ооссннооввии

Розглядається феномен конституційного процесу як засобу демократичної
трансформації та розвитку сучасних держав. Особлива увага приділяється ас4
пектам доктринального характеру, що визначають специфіку конституційного
процесу, в контексті розвитку та удосконалення конституції.

Ключові слова: конституція, конституційний процес, демократична транс4
формація.

Сучасні тенденції у праві разом із системним оновленням держав ма4

ють наслідком активізацію робіт у сфері конституційного оновлення. Се4
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ред таких тенденцій насамперед виділяється явище глобалізації, що, зок4

рема, призводить до різних інтеграційних проектів. Водночас останні

двадцять років характеризуються чи не найбільшою за всю історію

людської цивілізації хвилею демократичної трансформації. Вона стала

можливою завдяки розпаду так званого «соціалістичного табору» та роз4

валу СРСР. Переважна більшість держав, як новостворених, так і тих, що

продовжили своє функціонування, принаймні формально задекларували

відданість демократичним стандартам. Держави Центральної та Східної

Європи провели ефективні політичні та економічні реформи, переважна

більшість із них є членами організацій, що уособлюють стандарти демо4

кратії, — Європейського Союзу та НАТО. І всі держави, за винятком Біло4

русі, є членами Ради Європи, організації, що впроваджує демократичні

стандарти.

Очевидно, що такого роду трансформаційні процеси розпочинались зі

створення або системного оновлення конституцій, оскільки саме вони за4

кладають підвалини як держави, так і громадянського суспільства. Саме

момент прийняття основного закону свідчить про принциповість намірів

здійснювати системну демократичну трансформацію. Адже конституція,

як жоден інший нормативний акт, містить необхідну сукупність принципів

та засад для розбудови саме такого типу держави. В світі не існує преце4

дентів, коли б трансформаційний перехід здійснювався без зміни консти4

туції. Такий перехід може розпочатися з прийняття нової конституції (Ес4

тонія — 1992 р.), відновлення основного закону (Латвія — 1922 р.), що вже

діяв та відповідає демократичній традиції, або внесення системних змін до

чинного основного закону (Угорщина). Проте в будь4якому випадку йдеть4

ся про принципові зміни конституційного ладу, точніше, зміну консти4

туційного ладу, що відображається на конституційному рівні. 

Зауважимо, що з огляду на процеси, які нині відбуваються в Україні,

зокрема європейський вектор розвитку та продовження системних

конституційних реформ, актуальність даного напряму досліджень безпе4

речна й обумовлена теоретичною та практичною значущістю питань,

пов’язаних з формуванням і розвитком в Україні науково обґрунтованої

концепції конституційного процесу загалом та його окремим аспектом —

конституційним реформуванням зокрема.

Цей аспект конституційного процесу відображає найважливіші пере4

творення в сучасному суспільстві та державі. Адже конституційне законо4

давство покликане регулювати найважливіші, базисні відносини, що скла4

даються в суспільстві й державі, і справляє кардинальний вплив на розви4

ток усіх галузей національного законодавства та системи права. При

цьому незаперечним є той факт, що реалізація ідей, покладених в основу

теорії сучасного конституційного процесу, являє собою тривалий і надзви4

чайно складний процес.
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Не слід також забувати той факт, що конституційний процес є однією з

основних складових політичного процесу у вузькому сенсі, який включає

елемент управління державою. А цей факт у демократичній, правовій

державі має особливе значення. Очевидно, що саме з цією категорією

пов’язана діяльність щодо перебудови політичних інститутів влади і

політичної системи суспільства, які є основою політичного процесу в

країні. Нині аксіоматичним став той факт, що від стабільності консти4

туційного процесу залежать вихід з кризових станів і перспективи демо4

кратичного розвитку та демократичного транзиту.

Слід також зауважити, що проведення комплексних компаративно4

правових досліджень з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду

має сприяти формуванню єдиної концепції конституціоналізму і теоре4

тичної моделі конституційного процесу. Необхідно також відзначити, що

науково обґрунтований підхід до оптимального вирішення цілої низки

проблем сучасного конституційного процесу лежить саме в площині

порівняльного правознавства, з усіма його методологічними можливостя4

ми та емпіричним потенціалом. При цьому йдеться насамперед про

вирішення проблеми забезпечення розвитку та стабільності сучасної Ук4

раїнської держави, політичної системи, громадянського суспільства, при

безумовному пріоритеті прав людини.

Питання конституційного процесу в теоретичній площині тривалий час

не були в числі пріоритетних, більше того, даний напрям практично не

розвивався за радянських часів. Конституційний процес в недавньому ми4

нулому, як правило, не виділявся в самостійний правовий інститут і не був

об’єктом наукового дослідження. Для прикладу лише відзначимо, що

навіть поняття «конституційний процес» і «законотворчий процес» прак4

тично не розрізнялися, значною мірою сприймались як синонімічні. При

цьому аналізу зазвичай піддавався законодавчий процес, а інші аспекти

конституційного процесу або згадувалися побіжно, або взагалі опинялися

за межами уваги дослідників.

Отже, можна зробити попередній висновок про те, що теорія консти4

туційного процесу являє собою новий перспективний науковий напрям,

що виник на стику загальної теорії права, державознавства, порівняльно4

го і конституційного права. При цьому основне завдання цього аспекту ро4

боти полягає насамперед у визначенні базисних характеристик категорії

«конституційний процес» та їх функціонального призначення. Таке за4

вдання вимагає виявлення основних особливостей конституційного проце4

су в Україні та низці інших держав. Крім цього, необхідно проаналізувати

норми конституцій, які віднесені до інституту конституційного процесу,

зокрема основи конституційного ладу, права і свободи людини та громадя4

нина, безпосередня демократія, система органів державної влади, моделі

місцевого самоврядування тощо. Вивчення конституційного процесу серед



Порівняльне конституційне право

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
2,

 №
 1

–
2

113366

іншого сприятиме обґрунтуванню стратегічних напрямів подальшого роз4

витку держави і суспільства.

Серед зарубіжних дослідників, які займалися даною проблематикою,

відзначимо насамперед С. Авакьяна, М. Баглая, В. Беджгота, Н. Боброву,

С. Боботова, В. Вільсона, X. Вольман, Н. Вопленко, Г. Гаджиєва, І. Жігаче4

ва, В. Копейчикова, О. Кутафіна, В. Казимирчука, Д. Керімова, Б. Ла4

зарєва, В. Лафітского, В. Лучина, Ф. Люшера, Н. Матузова, В. Нерсесянца,

В. Острома, Р. Ромашова, Ю. Тихомирова, Л. Фрідмена, Б. Шантебу,

Т. Хабрієву, Б. Ебзеєва та ін. Серед досліджень вітчизняних авторів

виділимо праці М. Баймуратова, Ю. Бисаги, Г. Гергелійник, В. Погорілка,

Х. Приходько, Ю. Шемшученка, В. Шаповала, Н. Янюк та ін. 

При цьому аналіз сучасних наукових досліджень дає змогу стверджу4

вати, що термін «конституційний процес» є чи не найбільш вживаним у су4

часній науковій літературі. Насамперед це пов’язано зі сплеском інтересу

до цієї тематики, оскільки за радянських часів цей напрям у консти4

туційному праві практично був відсутній. Водночас дана категорія є чи не

найбільш невизначеною та найбільш широко трактованою сучасними

дослідниками права. Як слушно зауважила українська дослідниця

Х. Приходько, найбільш раціонально цей різнобій думок звести до кількох

напрямів (підходів), серед яких інституціонально4правовий, історичний,

традиційний, модерністський, позитивістський, неопозитивістський тощо

[1]. Проте нас цікавить не стільки підхід, який застосовується, скільки ас4

пект даної проблеми. Суть його полягає у тому, що під конституційним

процесом розуміється лише процес створення та вдосконалення основного

закону. Власне, про такий аспект конституційного процесу вів мову В. По4

горілко, коло говорив про конституційний процес у вузькому значенні [2].

Даний аспект «конституційного процесу» досліджується низкою наук, на4

самперед конституційним правом, але не менше значення мають політо4

логія та напрям, який лише зароджується, — конституційна інженерія [3].

З огляду на це значення даного напряму досліджень для правової сис4

теми України є чи не першочерговим. Про це свідчить хоча б той факт, що

за період функціонування Конституції України починаючи з 1996 р. вона

вже пережила конституційну реформу 2004 р., повернення до автентично4

го варіанту в 2010 р., десятки проектів змін до чинної редакції та абсолют4

но нових проектів. Врешті4решт, зважаючи на відповідні ініціативи Пре4

зидента України, викладені у відповідному Указі, Україна знову стоїть

перед широкомасштабною конституційною реформою [4]. Саме тому

дослідження базисних основ цього аспекта конституційного процесу є

вирішальним для України на даному етапі її розвитку.

Зважаючи на аналіз існуючих підходів до даного питання, консти4

туційний процес в досліджуваному аспекті можна визначити як систему

правових норм і процедур, що регулюють порядок підготовки, розробки,

прийняття та набуття чинності конституції (основного закону), зміни, пе4
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регляду та припинення дії конституції, а також забезпечення ефективно4

го функціонування основних конституційних інститутів протягом усього

терміну дії конституції. Зауважимо, що засобами і методами консти4

туційного процесу забезпечується ефективне функціонування насампе4

ред таких основних конституційних інституцій, як державний лад, права

та свободи людини і громадянина; державний устрій; законодавча влада,

державне управління, судова влада і місцеве самоврядування. При цьому,

на нашу думку, конституційний процес як інститут конституційного пра4

ва може бути досліджений з позицій як теорії права і державознавства,

так і конституційного права. Теоретична модель конституційного процесу

будується на основі аналізу історико4правових, соціально4економічних,

соціально4політичних чинників, що впливають на його розвиток. Слід та4

кож вказати на те, що конституційний процес охоплює законодавчий, ви4

борчий, правотворчий і парламентський процеси, але не тотожний жодно4

му з них.

З огляду на дискурс дослідження конституційний процес безпосеред4

ньо пов’язаний і взаємодіє з політичним процесом. Він формується під

впливом політичного процесу, в ньому перетворюються політичні ідеї,

інтереси і фіксується компроміс політичних сил у суспільстві з питань

конституційного розвитку. Конституційний процес впливає на політичний

процес, визначаючи конституційно4правові форми політичної діяльності.

Таким чином, конституційна реформа, якщо вона спирається на науково

обґрунтовану теорію конституційного процесу, дає змогу адекватно відоб4

разити в конституції держави назрілі соціально4політичні, правові та інші

перетворення. Коли в процесі проведення конституційної реформи не вра4

ховуються (або враховуються неповною мірою) закономірності консти4

туційного процесу, тоді гальмується розвиток і конституційної реформи, і

самого конституційного процесу.

Інший аспект даної проблематики полягає у тому, що в основі консти4

туційного процесу лежить категорія діяльності. Саме конституційна

діяльність виступає вирішальним фактором у розробці, обговоренні та

прийнятті конституції, саме її результатом є ефективне функціонування

основних конституційних інститутів.

Очевидним є зв’язок між категоріями «конституціоналізм» та «консти4

туційний процес». Оскільки одне із значень останнього — творення кон4

ституції, а конституція є основою конституціоналізму, то конституційний

процес можна визначити як динамічну характеристику консти4

туціоналізму. Однак найдосконалішого тексту конституції замало для її

розгляду в контексті конституціоналізму. Необхідна належна її реалізація

[5]. Саме цей аспект важливий для розуміння зв’язку конституціоналізму

і конституційного процесу. 

Слід також акцентувати увагу на тому, що в теорії конституційного

процесу необхідно враховувати особливості правової культури тієї чи
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іншої країни. Адже нині доконаним фактом є те, що демократичний кон4

ституційний процес передбачає формування культури прав і свобод лю4

дини та відповідних культурних орієнтацій особистості, соціальних груп,

суспільства в цілому. Даний аспект проблематики набуває особливої акту4

альності в постсоціалістичних країнах, де правова культура обтяжена

значною кількістю різних девіацій.

Серед основних переваг конституційного процесу в контексті консти4

туційного реформування акцентуємо увагу, що вони полягають насампе4

ред у тому, що таким чином існує можливість виходу з кризи (соціально4

економічної, соціально4політичної) не шляхом перевороту (захоплення на4

сильницьким шляхом влади), а за допомогою радикальних соціально4еко4

номічних і політичних реформ, які цілеспрямовано здійснюються держа4

вою в інтересах окремої людини та громадянського суспільства в цілому.

Аналіз конституційного процесу з урахуванням історичної ретроспекти4

ви дає змогу стверджувати, що його слід оцінювати як невід’ємний, іманент4

ний стан в історії держави і права. Практично історія останніх двохсот років

існування держав є історією конституційного процесу. В певні періоди, зок4

рема наприкінці ХХ ст., конституційний процес як в окремих країнах, так і

в окремих регіонах світу значно інтенсифікується. Це пов’язано з черговою

хвилею демократизації. Конституційний процес невіддільний від держави і

суспільства, оскільки відображає історичні завоювання і досвід їх розвитку,

служить зміцненню конституційного ладу, закріплює найважливіші права,

свободи та обов’язки людини і громадянина, визначає систему органів дер4

жавної влади та місцевого самоврядування, затверджує основи їх ор4

ганізації, діяльності, компетенції. Саме через це конституційний процес є

складовою політичного процесу в кожній країні.

У зв’язку з цим конституційний процес варіюється залежно від рівня

правової культури суспільства на конкретному етапі його розвитку. Демо4

кратичний конституційний процес визначає рівень правової культури та

основні характеристики правової держави. І в цьому сенсі головним на4

прямом розвитку правової культури слід назвати вдосконалення консти4

туційного, і насамперед законодавчого, процесу, заснованого на демокра4

тичних принципах, з урахуванням того, що людина є найвищою соціаль4

ною цінністю.

Конституційний процес являє собою одне з основних конкретно4

політичних явищ, генетично пов’язаних з державою і правом, що забезпе4

чує і оформляє відповідні процеси в національні правові системі та систе4

ми законодавства. Вся діяльність інститутів влади, політичної системи,

правотворчості та правозастосування проходить в рамках конституційно4

го процесу. На жаль, деякі конституції не забезпечують стабільності в

суспільстві, оскільки за своїм змістом далекі від досконалості і навряд чи

можуть розглядатися як серйозна основа для тривалого і стабільного де4

мократичного розвитку. Практика реалізації Конституції України показа4



Подорожна Т.С. Конституційний процес та сучасна світова конституційна практика…

113399

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

ла, що вона належить саме до їх числа. Очевидно, саме тому, після всіх пе4

рипетій шістнадцятирічного функціонування української Конституції, на

порядку денному знову стоїть питання конституційної реформи. Очевид4

но також і те, що це конституції з яскраво вираженими рисами перехідно4

го періоду. Необхідно виправляти допущені в них помилки та розвивати

конституційний процес, удосконалюючи конституцію з метою реального

забезпечення стабільності в суспільстві та державі. Адже це одна з основ4

них функцій будь4якого основного закону.

Політичні й конституційні реформи в державах, що здійснюють демо4

кратичні перетворення, мають за мету прискорений перехід до демокра4

тичної системи політико4правового устрою, модернізацію соціально4еко4

номічних і правових відносин, формування нового типу правової системи,

що відповідає сучасним вимогам і реаліям.

Управління конституційним процесом означає створення сприятливих

умов для розвитку і дії позитивних чинників, що сприяють прогресивному

розвитку законотворчого та законодавчого процесів, з одного боку, і бло4

кування негативних факторів — з іншого. Головне при розробці та прий4

нятті конституції — створити дійову систему публічної влади. Це означає

не допустити перекосу на користь як президентської, виконавчої, так і за4

конодавчої гілок влади.
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Досліджуючи основні конституційні положення, які закріплюють

інститут державної влади, слід, на нашу думку, насамперед звернутися до

конституційної практики, котра протягом значного історичного періоду

виробила певні стандарти, в тому числі ті, що стосуються організації дер4

жаної влади. В юридичній літературі поняття державної влади визна4

чається як найвища влада в суспільстві. Обов’язковість її рішень спи4

рається не тільки на легітимність й авторитет, а й можливість використан4

ня примусу. Державна влада трактується в широкому та вузькому

значеннях: в широкому розумінні вона реалізується всіма державними

органами і посадовими особами, а у вузькому — належить вищим (цент4

ральним) органам держави [6, с. 155]. Саме цей рівень — предмет розгор4

нутої конституційної регламентації, що визначає систему вищих органів

влади, порядок їх формування, компетенцію тощо. Безумовно, консти4

туція конкретної держави в цьому плані має свої особливості, проте най4

важливіше значення у всіх конституціях має принцип поділу влади, а

також визначення побудови, структури та організації представництв за4

конодавчих органів, внутрішньої структури парламентів та їх компе4

тенції, статусу депутатів та основних стадій законодавчого процесу.

В деяких конституціях детально регламентуються питання, пов’язані з

передачею законодавчих повноважень органів законодавчої влади орга4

нам виконавчої влади, інколи президенту держави, а подекуди й уряду.

Це пов’язано з особливим становищем зазначених органів у тій чи іншій

державі.

Як правило, основним законодавчим органом більшості країн є парла4

мент (в Україні, як відомо, це Верховна Рада України [6, с. 163]). Проте

згідно з практикою даний орган не тільки приймає закони. Конституції пе4

реважної більшості країн передбачають так зване делегування законо4

давчих повноважень парламентів органам виконавчої влади. Як правило,

це робиться у тому випадку, якщо є потреба в швидкому законодавчому

регулюванні відповідних суспільних відносин. Безумовно, дана практика

не може бути типовою, проте саме життя вимагає, щоб така традиція існу4

вала, а тому основна проблема повинна зводитися до визначення умов її

застосування.

У даному випадку показовою є практика законодавчого процесу в

Італії. Так, ст. 76 Конституції Італійської Республіки встановлює, що зако4

нодавча функція може бути делегована урядові, якщо тільки при цьому

будуть визначені принципи та керівні критерії такого делегування, його

тривалість у часі та певне коло питань [2, с. 258]. Це загальне положення

конкретизується в ст. 77 Конституції, яка встановлює, що «уряд не може

без точно виражених повноважень палат видавати декрети, котрі мали б

силу простого закону» [2, с. 258–259].

Велике значення надається в конституціях праву законодавчої

ініціативи, тобто пропозиції щодо введення нового, відміни чи зміни чин4
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ного закону, яка обов’язково повинна бути обговорена в парламенті. Пар4

ламентська практика показує, що це питання по4різному вирішується в

конституціях. При цьому, як зазначає В.М. Шаповал, на конкретне рішен4

ня цього питання впливає державний устрій [8, с. 374]. В парламентських

країнах правом законодавчої ініціативи в більшості випадків наділені де4

путати парламентів та уряд. У цій частині конституційної практики слід

відзначити певну стабільність. В Італії цим правом володіє уряд, депутати

парламенту, постійні комісії, парламентські фракції, а також представ4

ницькі органи областей. Конституція України 1996 р. звузила коло

суб’єктів законодавчої ініціативи до чотирьох: Президент України, на4

родні депутати України, Кабінет Міністрів України та Національний банк

України. Таким чином, нині правом законодавчої ініціативи наділені лише

ті інституції, які безпосередньо пов’язані з вирішенням найважливіших

питань державного будівництва.

Подібна практика обмеження кола суб’єктів законодавчої ініціативи

характерна для більшості країн світу. Зокрема, у США суб’єктом законо4

давчої ініціативи виступають лише окремі парламентарії — сенатори або

члени Палати представників (колективна законодавча ініціатива заборо4

нена), у Франції — члени парламенту та Прем’єр4міністр, у Канаді та

Австрії — парламентарії та уряд, у Фінляндії — члени парламенту та

Президент, який є главою уряду.

Водночас в Україні досить поширена думка про необхідність розши4

рення кола суб’єктів законодавчої ініціативи, при цьому дослідники поси4

лаються на зарубіжний досвід. Так, у Росії загальне право законодавчої

ініціативи мають: Президент, Рада Федерації, депутати Ради Федерації,

депутати Державної Думи, уряд, законодавчі (представницькі) органи

влади суб’єктів РФ. Крім того, спеціальне право законодавчої ініціативи

належить Конституційному Суду, Верховному Суду, Вищому Арбітраж4

ному Суду [1, c. 18]. Уповноважений з прав людини в Російській Федерації

також має право законодавчої ініціативи, що дає йому змогу усувати не4

доліки й прогалини законодавства у сфері захисту прав громадян. 

У Швеції таке право мають парламентарії (члени Риксдагу), постійні

комісії Риксдагу, інші парламентські органи з питань, що належать до їх

компетенції, уповноважені «Риксбанку» та Управління національного

боргу, ревізори парламенту, а також Конференція при голові парламенту

з питань регламенту Риксдагу [7, c. 383]. У Великобританії поширене так

зване делеговане законодавство. Суть його полягає в делегуванні парла4

ментом своїх повноважень щодо прийняття нормативно4правових актів

іншим суб’єктам (королеві, уряду, міністерствам). Вищою формою

здійснення делегованого правотворення є «наказ у Раді», що формально

являє собою наказ Таємної ради (монарха й таємних радників), а фактич4

но — уряду [5, c. 176].
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У свою чергу, в окремих країнах певною мірою обмежена законодавча

ініціатива депутатів. Наприклад, у Фінляндії парламентарії можуть вно4

сити законопроекти лише протягом 14 днів після відкриття чергової сесії,

проте за певних обставин парламент може дозволити депутату внести за4

конопроект і пізніше цього терміну, якщо про це з відповідним проханням

звертається уряд [1, c. 14].

Загалом парламентська практика розвинених країн свідчить про те, що

більшість законопроектів, незалежно від кількості суб’єктів права законо4

давчої ініціативи, вноситься на розгляд парламенту урядом. Проте в Ук4

раїні ситуація дещо відмінна — серед зареєстрованих у Верховній Раді

України домінують законопроекти, внесені народними депутатами [3].

Відповідно серед прийнятих законів також більша частина внесена парла4

ментаріями. 

У цьому аспекті слід врахувати ще одне правило. На нашу думку, як у

порядку законодавчої ініціативи, так і відносно пропозицій, котрі вносять4

ся до парламенту, потрібно робити наступне: законодавчі пропозиції та

поправки, що пропонуються членами парламенту, не можуть бути прий4

няті в тому випадку, якщо наслідком їх прийняття було б або скорочення

державних витрат, або створення чи збільшення доходів держави.

Варте уваги також питання про конституційні положення, пов’язані із

закріпленням на конституційній основі статусу президента. Насамперед

це закріплення статусу президента як глави держави, крім того, можливо,

і глави виконавчої влади (в деяких країнах). На нашу думку, функція

«глави держави» спрямована на те, щоб підтримати в статусі президента

роль в організації державної влади, формування держави, забезпечення

єдності в діяльності державного апарату та самостійних структур з метою

найбільш ефективного проведення політики держави. В цьому плані ос4

новною функцією глави держави є об’єднання всіх демократичних сил у

державі [4, с. 340].

Складні питання щодо статусу президента надають цій посаді ще

більшої важливості. Так, відповідно до ст. 30 Конституції Греції Прези4

дент республіки, котрий, скажімо, обирається парламентом (Греція є пар4

ламентською республікою), є «арбітром інститутів республіки» [2, с. 201].

Окрім того, в конституціях вказується й на таку характеристику статусу

президента, як гарант національної безпеки.

Президент, особливо в так званій президентській республіці, має значні

повноваження. Він, як правило, є головнокомандувачем збройними сила4

ми, формує уряд, у деяких країнах за згодою з парламентом здійснює про4

мульгацію законів, може головувати на засіданнях уряду, звертатися з

посланням до парламенту, де формулює свою позицію з проведення дер4

жавної внутрішньої та зовнішньої політики, реалізує своє право на поми4

лування, а також інші повноваження глави держави [4, с. 342].
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В аспекті розвитку відносин між президентом та парламентом є чима4

ло питань щодо права президента на розпуск парламенту. Особливо це пи4

тання актуальне для постсоціалістичних країн, позаяк вони не мали такої

політико4правової практики. Конституції Франції, Італії, Греції, навіть

ФРН, де президент має досить обмежені повноваження, а також деяких

інших країн передбачають можливість розпуску народного представ4

ництва (парламенту) президентом республіки. При цьому в деяких випад4

ках (Франція, Італія) конституції зовсім не стверджують відставку, якщо

цю акцію президент може реалізувати. В інших конституціях, навпаки,

перераховані умови, коли цей розпуск може реалізуватися. Наприклад, у

Конституції Греції вказується, що Президент республіки може розпусти4

ти палату депутатів у випадку, «якщо пішли у відставку два уряди або йо4

му було висловлено недовіру палатою депутатів та якщо склад уряду не

забезпечує його стабільності» [2, с. 207]. Більше того, «Президент рес4

публіки може розпустити палату депутатів з метою відновлення довіри

народу, маючи при цьому на увазі вирішення проблем виключно

національної важливості» [2, с. 208]. На нашу думку, така практика, безпе4

речно, демократична та правомірна. Жодна з гілок влади, в тому числі

парламент, не можуть бути наділені диктаторськими повноваженнями,

бути фактично безконтрольними. 

Що стосується виконавчої влади, то вона асоціюється з діяльністю не

тільки президента, а й уряду (в переважній кількості держав). Консти4

туції, як правило, регулюють діяльність цієї системи органів, закріплюю4

чи виключно принципові, головні положення, котрі дають можливість

стверджувати про систему державної виконавчої влади в цілому, а на

місцевому рівні встановлювати основи взаємовідносин місцевих органів

влади з органами місцевого самоврядування.

Досить важливо, щоб у конституції були встановлені основи взаємодії

уряду країни з парламентом. У Конституції Франції, наприклад, окрім

спеціального розділу про уряд, існує ще один розділ «Про відносини між

парламентом та урядом», де максимально коректно визначається, з яких

питань парламент приймає закони, в якому порядку ці закони прийма4

ються, яку участь і в яких формах бере уряд у законодавчій процедурі [2,

с. 273]. 

Практика функціонування судової системи в Україні, принципи її

створення та діяльності свідчать про те, що ця гілка державної влади, на

жаль, працює далеко не так, як цього вимагають стандарти демократич4

ної, правової держави, і насамперед сама система організації судової вла4

ди, котра здійснює правосуддя в Україні. На відміну від вітчизняної судо4

вої системи в багатьох країнах система судових органів побудована за

принципом відомчої приналежності. Наприклад, у ФРН діють суди за4

гальної, адміністративної, фінансової, трудової, соціальної юрисдикції [2,
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ст. 95] та відповідно до цього поділу в деяких верховних судах існує систе4

ма верховних судових палат.

У деяких країнах судова система має свої особливості, проте однією з

головних її цілей є здійснення на практиці принципу спеціалізації, що

пов’язано з утворенням спеціальних судів, а не єдиних судів, котрі розгля4

дають судові справи, які належать до різної юрисдикції. З огляду на це

слід запровадити в Україні відомчу систему приналежності судів.

Оскільки процес цей доситьі складний, починати слід із створення судів

адміністративно4правового характеру, як це прийнято в деяких країнах

(Польща, Англія), що значно підвищить рівень законності в державі.

Що стосується Конституційного Суду, то в різних країнах він має різну

назву. Наприклад, у Бельгії — Арбітражний Суд, Швейцарії — Феде4

ральний Суд, у Швеції — Верховний Адміністративний Суд, в Естонії —

Суд конституційного контролю. Окрім того, розгляд конституційних пи4

тань покладено на верховні суди в Ірландії, Ісландії, Канаді, Кіпрі, Нор4

вегії, Фінляндії, Японії.

У системі органів державної влади особливе місце займають органи

прокуратури, котрі обов’язково повинні здійснювати низку функцій у

сфері забезпечення законності в державі. В Україні, як і в інших постра4

дянських країнах, давно функціонує інститут прокуратури, головним за4

вданням котрого завжди було здійснення загального контролю за за4

конністю [4, с. 4654466]. 

В більшості країн діяльність прокуратури та її місце в системі держав4

ної влади органічно пов’язані з діяльністю судів у сфері здійснення право4

суддя. Це методологічно правильно, адже в демократичних державах ос4

таннє слово щодо законності чи незаконності тих чи інших дій належить

саме суду, а решта органів зобов’язані допомагати суду в справедливому

та законному вирішенні справи. Наприклад, Конституція Італії закріплює

призначення Генерального прокурора Касаційним судом [2, с. 260].

Отже, світова конституційна практика демонструє різноманітні форми

організації державної влади в демократичних країнах. Завдання полягає

лише у тому, щоб на основі глибокого аналізу економічних, соціальних та

політичних процесів, що відбуваються в Україні, знайти й удосконалити

таку форму організації державної влади, котра б найбільш повно

відповідала завданню здійснення ефективного державного управління та

реаліям сучасного конституційного процесу.
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Чешмеджиєва М. Контроль за діяльністю адміністрації, що здійснюється
шляхом пропозицій і сигналів [російською мовою]

Здійснено порівняльно4правовий аналіз інституту пропозицій і сигналів та
омбудсмана як позасудових способів захисту прав і законних інтересів грома4
дян. Увага зосереджується на праві громадян на контроль за діяльністю дер4
жавної адміністрації шляхом внесення пропозицій і сигналів, що розглядають4
ся як засіб здійснення суспільного контролю за її діяльністю. Показано, що
основним призначенням омбудсмана є нагляд за адміністративною діяльністю
та виконання ролі стримуючого чинника в боротьбі проти зловживань, що обме4
жують права та інтереси громадян. 

Ключові слова: пропозиції, сигнал, суспільний контроль, захист прав та
інтересів громадян, омбудсман.

Вопрос доверия граждан является ключевым вопросом для каждой

власти. Степень общественного доверия определяется способами защиты

граждан со стороны государства. Прежде всего доверие общества госу4

дарству определяется уровнем развития системы защиты прав и свобод в

этом государстве. Обеспечение законности и правильности в деятельнос4

ти государственной администрации является главным и актуальным во4

просом. Государство заинтересовано, чтобы администрация работала в со4

ответствии с законом. 

Вот почему современная болгарская юридическая наука, нормотворче4

ская деятельность и правоприменительная практика, которые связаны с

утверждением демократических начал в жизни, ставят перед собой зада4

чу совершенствовать государственную систему защиты прав человека,

повышать эффективность существующих правоохранительных механиз4

мов и создавать новые, более эффективные механизмы. Государственное
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управление должно способствовать утверждению правового, социального,

демократического государства [2, с. 59].

Контроль в области государственного управления является одним из

важных регуляторов деятельности администрации, необходимых для

обеспечения законности, эффективности и соответствие этой деятельнос4

ти общественно значимым целям [4, с. 161]. Посредством предусмотрен4

ных законом средств контроля за деятельностью администрации гражда4

нин защищен от доминирующей власти государственной администрации.

Этот доминирующий авторитет ведет к своеволиям, к незаконным и не4

правильным действиям, которые причиняют вред законным интересам и

правам граждан.

Контроль граждан за администрацией соответствует различным про4

цедурам, предусмотренным конкретными нормативными актами, гаран4

тирующими законное, правильное и эффективное осуществление кон4

трольной деятельности [11, с. 313–314].

Институт предложений и сигналов представляет собой специфическую

внесудебную форму гражданского контроля за деятельностью админист4

рации. Право граждан на подачу обращений, предложений и жалоб регла4

ментировано в конституциях многих стран, как и в отдельных норматив4

ных актах и законах. 

В Болгарии это право основано на ст. 45 Конституции, согласно которой

«каждый гражданин имеет право на жалобы, предложения и заявления в

государственные органы [5]. Посредством его осуществления гражданам

предоставляется возможность участвовать в работе по управлению стра4

ной. Конституция Российской Федерации (ст. 33) наряду с другими права4

ми и свободами закрепила право граждан на обращение в государствен4

ные органы и органы местного самоуправления [10]. Право на обращение

является важным конституционно4правовым средством защиты прав и

свобод граждан, одной из организационно4правовых гарантий их охраны.

Основным нормативным актом, регулирующим вопросы приема и рассмо4

трения обращений граждан Российской Федерации, является федераль4

ный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе4

дерации» [17]. Право на обращение имеют не только граждане Российской

Федерации, но и иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 1) [17].

Граждане имеют право направлять коллективные обращения (ст. 2) [17].

Наш сравнительный анализ показал, что аналогичное положение со4

держит и Первая поправка Конституции Соединенных Штатов Америки,

регламентирующая право людей обращаться с ходатайствами в Прави4

тельство для устранения несправедливостей [6]. В Конституции Италии

регламентировано право всех людей направлять ходатайства в обе Пала4

ты, чтобы выражать общие потребности (ст. 50) [21]. Норма п. 1 ст. 29 Кон4

ституции Королевства Испания предоставляет всем испанцам право на
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личное и коллективное ходатайство в письменном виде согласно опреде4

ленным законом формам и условиям [22]. 

Конституция Федеративной Республики Германия предоставляет пра4

во каждому человеку индивидуально или совместно с другими лицами

письменно обращаться с просьбами или жалобами в компетентные органы

или в органы законодательной власти /народного представительства/

(ст. 17 Право на ходатайства) [7]. В Республике Австрия каждый гражда4

нин имеет право направлять ходатайства, а коллективные ходатайства

могут направляться только признанными законом корпорациями и объе4

динениями (ст. 11) [13]. Норма ст. 28 Конституции Бельгии регламентиру4

ет право каждого гражданина обращаться с ходатайствами, подписанны4

ми одним лицом или несколькими лицами, в органы публичной власти, в то

время как только учредительный орган может обращаться с ходатайства4

ми от имени коллектива [23]. 

Право на ходатайства предоставлено и японцам. Согласно ст. 16 Кон4

ституции Японии любой индивид имеет право обращаться с мирными хо4

датайствами о восстановлении ущерба, о принятии, об отмене или об из4

менении законов, постановлений или распоряжений, а также по другим

вопросам. Никто не может подвергаться какой4либо дискриминации из4за

подачи ходатайства по таким же вопросам [8]. 

В Болгарии важное место среди гарантий законности актов и действий

администрации занимает Административно4процессуальный кодекс.

Своим содержанием и направленностью на отношения, которые он регу4

лирует, он является важным правовым средством защиты прав и интере4

сов граждан и организаций.

Предложения и сигналы являются средством развития и демократиза4

ции деятельности администрации, осуществления общественного контро4

ля за деятельностью администрации. Предложения и сигналы являются

выражением участия граждан в процессе управления [12, с. 9–13]. Это

право может быть использовано для активизации всех контрольных меха4

низмов обеспечения законно и правильно действующей администрации

[11, с. 317]. 

Основная функция предложений и сигналов выражается в повышении

эффективности административной деятельности. Они подаются в адми4

нистративные органы и в другие органы, выполняющие публично4право4

вые функции (ст. 107, п. 1) [1]. Право на сигналы и предложения не ограни4

чено в том смысле, что его осуществление возможно во всех инстанциях.

Объектом этого контроля является вся администрация государства. Кон4

кретные объекты — это все административные органы, чиновники и ад4

министративный персонал. Данный контроль всеобъемлющий и не делает

никаких исключений. Он имеет неограниченные возможности для воздей4

ствия. В его сферу входит вся деятельность государственной администра4
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ции. Это дает реальные возможности проникнуть во все государственное

управление и обеспечить нормативность его деятельности [3, с. 602–603]. 

Правовой анализ показывает существенные различия между предло4

жениями и сигналами. Предложения имеют общий характер. Они направ4

лены на улучшение организации и деятельности органов, имеющих

публично4правовые функции, или разрешают иные вопросы в сфере их

компетенции.

Сигналы имеют более конкретный характер, так как подаются в опре4

деленных случаях злоупотребления властью и коррупции, плохого управ4

ления государственным или муниципальным имуществом, а также в

других случаях незаконных и неадекватных действий или бездействий

административных органов и должностных лиц. Все эти нарушения за4

трагивают государственные или общественные интересы, права и закон4

ные интересы иных лиц [14, с. 246].

Предложения подаются в органы, компетентные решать поставленные

ими вопросы. Законодатель регламентировал в целом органы, в которые

можно отправлять предложения. Следовательно, орган выбирается в за4

висимости от конкретного случая в связи с характером предложения, в за4

висимости от компетенции органа [14, с. 252]. Этот вопрос решает орган, к

которому адресовано предложение, и этот орган обязан переправить его в

компетентный орган в течение семи дней (ст. 112) [1]. Орган, уполномочен4

ный рассмотреть предложение, может быть той же администрации, мо4

жет быть вышестоящим органом или иного состава администрации. С мо4

мента подачи предложения орган, получивший его, обязывается иниции4

ровать судебное разбирательство. Орган, компетентный рассматривать

предложение, должен вынести решение в течение двух месяцев после его

получения и информировать отправителя в течение семи дней. 

Вся организация работы над предложениями и сигналами определяет4

ся уставными правилами органов, выполняющих публично4правовые

функции. Ответственность за работу над предложениями несет компе4

тентный орган. Он может делегировать функции организации работы от4

дельным должностным лицам.

Сигналы принимаются в письменной или в устной форме. Единствен4

ные условия, которые ставятся, связаны с тем, чтобы сигналы не являлись

анонимными и чтобы они не относились к нарушению, сделанному больше

двух лет тому назад. Предложения и сигналы обязательно регистрируют4

ся. Предложения должны быть доставлены лично или уполномоченным

лицом. Представление должно быть в письменной форме с нотариально

заверенной подписью (ст. 118, п. 2) [1].

Компетентный орган, в который отправлены сигналы, предопределен

сущностью сигнала как средства контроля. Такими являются органы, пра4

вомочные осуществлять непосредственное руководство и контроль в отно4

шении органов и должностных лиц, о чьих противоправных и неадекват4
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ных действиях сообщает сигнал. Чтобы инициировать производство по

сигналу, должны быть выполнены определенные требования. Сигнал по4

дается в компетентный орган, в указанной форме, не анонимно, не должен

относиться к нарушению, сделанному более двух лет назад и не может

быть повторно представлен по вопросу, о котором уже вынесено решение.

Если сигнал не представлен в компетентный орган, получатель должен

переправить его в течение семи дней.

В отличие от предложений сигналы указывают на нарушения, сделан4

ные компетентными должностными лицами.

После выяснения дела компетентный орган выносит мотивированное

решение. Орган обязан определить факты и обстоятельства, имеющие от4

ношение к случаю. Решение принимается после обсуждения объяснений и

возражений заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами

являются отправитель предложения или сигнала и администрация, соот4

ветственно должностное лицо, против которого они направлены [14, с. 254].

Компетентный орган имеет право использовать все доказательства и

средства, не запрещенные законом. Доказательства нельзя использовать

в административном или в судебном производстве. В случае нарушения

инициируется новое разбирательство, в ходе которого необходимо устано4

вить факт нарушения.

Меры по выполнению решения принимает орган, выдавший это реше4

ние. Он определяет способ и срок выполнения. Способ выполнения и меры

различны, но они способствуют улучшению работы администрации и при4

останавливают незаконное и неадекватное осуществление власти.

После рассмотрения сигнала орган принимает меры по устранению до4

пущенного нарушения или неадекватности. Решение выдается в письмен4

ной форме, в нем указываются правовые и фактические основания его

поддержки. Решение выдается в течение двух месяцев с момента подачи

сигнала, и отправитель уведомляется о нем в течение семи дней после по4

становления. Решение выполняется в течение одного месяца после поста4

новления (ст. 125 п. 1) [1]. Целью выполнения решения является устране4

ние вредных последствий, причиненных незаконными или неадекватны4

ми действиями. Таким образом устраняется причиненный материальный

или моральный ущерб. Сигнал, по которому уже постановлено решение,

не подлежит повторному рассмотрению. С выполнением решения закан4

чивается производство по отправленному сигналу. Выполнение решения

приводит к необходимым изменениям, являющимся целью производства

как средства осуществления гражданского контроля. Решение не подле4

жит обжалованию.

Право подавать предложения в административные органы имеет и ом4

будсмен. Это вытекает из его полномочий принимать и рассматривать жа4

лобы и сигналы о нарушенных правах и свободах со стороны государст4

венных или муниципальных органов [15, с. 69]. Омбудсмен может восполь4
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зоваться этим правом в случаях, когда устанавливает, что не созданы не4

обходимые условия для защиты прав и свобод граждан. Он может осуще4

ствить свое право и в случаях, когда затрагиваются личные интересы за4

явителя действиями должностных лиц и организаций. Право можно осу4

ществить и при обнаруженных недостатках в работе отдельных должно4

стных лиц и организаций без прямого затрагивания интересов заявителя.

Омбудсмен действует как субсидиарная институция по отношению к

существующим в стране средствам защиты права. Омбудсмен работает

наряду и вместе с институциями. Он не может их заменить. Он может ука4

зать на отсутствие нормативной системы или предложить улучшить ее.

Основное значение и функция омбудсмена — наблюдение за администра4

тивной деятельностью государства, сдерживающий фактор против зло4

употреблений властью, затрагивающих прав человека. 

Омбудсмен пользуется неформальными методами осуществления сво4

их функций, что отличает его от иных правовых средств защиты [18, с. 844

88]. Он использует критерии справедливости пре оценке административ4

ных актов. В отличие от суда он не обязан основывать свои решения на

правовых доводах, а может обосновывать их на моральных аргументах.

Омбудсмен не может сам решить конкретный вопрос. Это можно сделать

только общими усилиями институций, граждан и омбудсмена. Омбудсмен

является только авторитетом, способствующим правильным и законным

решениям возникающих споров [19, с. 30431]. 

Институция омбудсмена функционирует более чем в 120 странах мира.

Вона впервые введена в систему государственного управления в Швеции

в 1809 г. принятием новой Конституции страны под названием Justitie4

Ombudsmanen [20, с. 16–17]. Финляндия является вторым государством в

мире, в котором появляется институция парламентарного омбудсмена.

После падения монархии в России Финляндия получает независимость.

Конституцией 1919 г. создается институция омбудсмена, осуществляю4

щая свои обязанности независимо и параллельно с Канцлером юстиции

[9]. Различные типы омбудсменов созданы в Швейцарии, Австрии, Гре4

ции, Бельгии, России, Италии и других странах [20, с. 18–21]. 

Эта институция функционирует не только на национальном уровне,

она создана и на наднациональном уровне, каким является Европейский

омбудсмен. Это наднациональный институт для защиты прав человека. С

1995 г. Европейский парламент назначает Европейского омбудсмена. Он

независимый и беспристрастный в осуществлении своих функций. При

исполнении своих обязанностей он не может просить или получать инст4

рукции от какого бы то ни было правительства или другого органа. 

К Европейскому омбудсмену может обращаться каждый гражданин го4

сударства4члена Европейского Союза (ст. 2, пар. 2) [16]. Жалобы Европей4

скому омбудсмену могут подавать не только физические, но и юридичес4

кие лица, которые установлены в стране, являющейся членом Европей4
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ского Союза. Нормативные акты исключают возможность коллективных

обращений к омбудсмену.

Рассматриваемые способы контроля за администрацией не изолирова4

ны друг от друга. Они взаимно определяются и составляют единую систе4

му контроля в области управления государством. Принимаем их как твер4

дые гарантии обеспечения законности в области управления государством

и защиты субъективных прав и интересов граждан и их организаций.

Именно по вышеуказанным причинам все более обращается внимание

на внесудебные /неправовые/ способы защиты прав и законных интере4

сов граждан. Эти способы считаются надежной гарантией обеспечения за4

конности в области государственного управления, и для защиты субъек4

тивных прав и интересов граждан и их организаций.

На основе сравнительного анализа можно сделать вывод, что предло4

жения и сигналы утверждаются как важное средство совершенствования

и демократизации социального управления, общественного контроля за

работой государственных органов. Они превращаются в один из основных

институтов современной демократии.
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аспірант кафедри конституційного, адміністративного 
та міжнародного права Маріупольського державного університету

ІІммппллееммееннттааццііяя  ппооллоожжеенньь  ЄЄввррооппееййссььккооїї  ххааррттііїї  

ммііссццееввооггоо  ссааммоовврряяддуувваанннняя  

вв  ккооннссттииттууццііяяхх  ссууччаасснниихх  ккррааїїнн  

Досліджено конституційні норми сучасних країн, що спрямовані на регулю4
вання місцевого самоврядування крізь призму вимог та рекомендацій Євро4
пейської хартії місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, конституція, конституційні прин4
ципи місцевого самоврядування, міжнародні стандарти місцевого самовряду4
вання.

Питання взаємодії та взаємовпливу міжнародно4правового та

національно4правового механізмів регулювання суспільних відносин тра4

диційно є найбільш дискусійними в науці міжнародного права. І ця про4

блематика набуває актуальності з огляду на курс України на євроінтег4

рацію, яка виявляється певним іспитом для багатьох правових інститутів

національного права. Вдала ж реалізація цієї програми можлива лише за

умов відповідності не лише нормативної бази, а й концептуальних право4

вих засад сучасним європейським вимогам. Саме тому починати проводи4

ти ревізію української правової системи в умовах глобалізації необхідно з

її структурної основи. При цьому цікавими є не тільки проблеми

національного права, а й сучасний стан справ у правових системах інших

держав. 

Не можна не погодитися з висловом Ю.О. Волошина про те, що нині «жо4

ден процес, пов’язаний із конституційно4правовим феноменом, консти4

туційно4правовою матерією, жодне явище конституційної природи у ста4

туарному й функціональному аспектах не є такими суперечливими і неод4

нозначними, не викликають стільки різних дискусій політичного та право4

вого характеру, як саме вплив на ці процеси глобалізації» [1, с. 178–179].

Прямий вплив міжнародного права на внутрішньодержавне право про4

являється не тільки у конституційному закріпленні положення про те, що

визнані тією чи іншою державою міжнародно4правові акти розглядаються

як невід’ємна складова національного права, а й у трансформації норм, що

містяться в конкретних міжнародних договорах та звичайному міжнарод4

ному праві, у норми внутрішньодержавного національного права [2, с. 338].
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Найвищою правовою формою, в якій офіційно закріплюються цінності,

інститути і норми конституційного ладу, основи державно4правового ре4

гулювання якісних суспільних зв’язків і стосунків державної влади є кон4

ституція [3]. В український правовій науці конституцію зазвичай визнача4

ють як пріоритетне джерело будь4якої галузі права, і для цього, на нашу

думку, є дві підстави: по4перше, в ієрархії джерел права за юридичною

силою Конституція займає найвищу сходинку; по4друге, в правовій сис4

темі України вона виконує роль своєрідного фундаменту, на якому базу4

ються правові інститути та норми. Саме Конституція містить сукупність

правових норм, які визначають статус та порядок функціонування вищих

органів держави, а також статус та права індивіда.

Зрозуміло, що, встановлюючи основні принципи конституційного ладу,

було б некоректним обійти питання легалізації такого важливого демокра4

тичного інституту, як місцеве самоврядування. Саме тому в переважній

більшості сучасних держав урегулювання питань діяльності цього інсти4

туту здійснюється саме на конституційному рівні. Наприклад, Консти4

туція України, Розділ 11 «Місцеве самоврядування», Конституція Казах4

стану, Розділ 8 «Місцеве державне управління і самоврядування», Кон4

ституція Росії, Глава 8 «Місцеве самоврядування» тощо. При цьому мож4

на побачити багато різних підходів до питань конституційного гарантуван4

ня місцевого самоврядування. «…В одних зарубіжних конституціях

функціонування місцевих органів (муніципальної влади. — Авт.) регла4

ментовано більш докладно, а в інших встановлюються лише загальні

принципи їх формування та діяльності»» [4, с. 200]. 

Досвід конституційного регламентування місцевого самоврядування у

різних країнах свідчить про його неоднозначне відображення у суспільній

свідомості, неоднакову роль у державно–владних відносинах, а відтак

вказує на різну ефективність виконання ним своєї місії у досягненні за4

декларованої кожною державою мети — побудови соціальної держави [5,

с. 4]. 

Дослідженню питань конституційної легалізації інституту місцевого

самоврядування в Україні присвячені раці М.О. Баймуратова, В.М. Шапо4

вала, В.В. Кравченка, П.Д. Біленчука, М.П. Орзіха, В.М. Кампо, І.С. Щебе4

тун, Н.М. Сергієнко. Серед праць зарубіжних учених цікавими, з огляду на

досліджувану проблематику, є праці, що досліджують особливості

взаємовідносин міжнародного та національного права, зокрема І.І. Лука4

шука, В.Г. Буткевича, Р.А. Мюллерсона, С.Г. Восканова та ін. Особливості

розвитку й трансформації національної правової системи під впливом

євроінтеграційних процесів викладені в роботах Ю. О. Волошина. 

Досліджуючи питання конституційної легалізації місцевого самовря4

дування в різних країнах світу, найбільш пильну увагу хотілося б

приділити аспектам імплементації міжнародних муніципальних стан4

дартів, і насамперед тих, що закладені у Європейській хартії місцевого са4
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моврядування, конституціях сучасних країн, що стосуються концепту4

альних засад комунального управління.

Вивчаючи детально конституційні положення, що регламентують

діяльність муніципалітетів, можна побачити схожі елементи. Так, ст. 8

Конституції Чехії встановлює, що в країні гарантується самоврядування

територіальних самоврядних одиниць [6]; ст. 12 Конституції Росії визна4

чає, що «в Російській Федерації визнається та гарантується місцеве само4

врядування»; відповідно до ст. 119 Конституції Литовської Республіки

«право на самоврядування гарантується державним територіаль4

но–адміністративним одиницям, передбаченим законом». Тобто в деяких

країнах визнання в державі права громад на самоврядування закріплено

окремою статтею Основного закону. В пункті третьому ст. 90 Конституції

Киргизії закріплено: «Місцеві кенеши можуть мати власне майно і госпо4

дарювати на основі власного бюджету, встановлюють місцеві податки і

збори, вирішують інші питання місцевого значення». Згідно зі ст. 28 Кон4

ституції ФРН гарантія самоврядування включає також основи власної

фінансової відповідальності; до цих основ належать податкові надходжен4

ня, що забезпечують економічну достатність громад і встановлення ставок

податків. Подібні положення можемо побачити і в конституціях інших

країн, вони гарантують фінансову незалежність муніципалітетів. 

Окреслюючи найбільш часто вживані у конституціях положення, що

стосуються питань місцевого самоврядування, можемо зазначити певні

спільні для конституцій різних країн елементи, що встановлюють: визнан4

ня державою місцевого самоврядування; адміністративно–територіаль4

ний поділ країни; основні повноваження та функції муніципалітетів; фор4

ми здійснення самоврядування громадами; адміністративний нагляд за їх

роботою; гарантії місцевого самоврядування.

Ці положення були вироблені історично в процесі розвитку консти4

туційного інституту місцевого управління, деякі з них були закладені у

ході муніципальних реформ XIX ст., хоча традиції громадського, міського

самоврядування мали коріння ще в осередках полісної демократії антич4

ного світу, міських і сільських громадах середньовічної станової держави

[7, с. 392]. При цьому системно ці положення з’являються в конституціях,

прийнятих переважно наприкінці ХХ ст. На нашу думку, це пов’язано з

тим, що нині у світі розробляються доктринальні принципи місцевого са4

моврядування, які трансформувалися в міжнародні норми. Ці норми, от4

римавши закріплення в документах, розроблених в рамках міжнародних

міжурядових організацій (переважно Ради Європи), набули статусу

міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Ми повністю

поділяємо думку М.О. Баймуратова про те, що процес створення міжна4

родних стандартів у Західній Європі віддзеркалює інтеграційні процеси,

які починаючи з 1949 р. (з моменту створення Ради Європи) відбуваються

на цій території [8, с. 323]. Водночас, як зазначає В.М. Шаповал, своєрідна
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конвергенція змісту міжнародного права і новітніх конституцій, крім

іншого, зумовлена подібністю і навіть збігом за предметами регулювання

[9, с. 89].

Отже, законодавець в процесі підготовки положень тексту Основного

закону використовує міжнародні стандарти, що забезпечує інтеграцію за4

гальновизнаних норм до національної конституції. Ми можемо побачити

це, провівши порівняльний аналіз вимог Європейської хартії місцевого са4

моврядування з текстами конституцій.

Так, ст. 2 Європейської хартії місцевого самоврядування встановлює,

що принцип місцевого самоврядування визнається в національному зако4

нодавстві та в міру можливості в конституції [10]. Цих положень дотриму4

ються майже всі конституції сучасних держав, більше того, як ми вже по4

бачили, в деяких країнах принцип визнання місцевого самоврядування

закладений в Основному законі окремою статтею. Хартія також зосеред4

жує увагу на необхідності конституційного або законодавчого закріплення

основних повноважень і функцій органів місцевого самоврядування та

адміністративного нагляду за ними з боку держави. Ці положення мають

рекомендаційний характер, проте знайшли відображення в більшості су4

часних конституцій. Проаналізуємо тексти Основних законів, класифіку4

вавши їх за критерієм використання положень, закріплених у Євро4

пейській хартії місцевого самоврядування.

Конституції деяких держав, віднесемо їх до першої групи, закріплю4

ють лише факт утворення органів самоврядування, не вказуючи на прин4

ципи їх функціонування та компетенцію, або зовсім обходять ці питання.

Так, відповідно до параграфу 121 Конституції Фінляндії, «Фінляндія

розділена на комуни, управління якими повинно ґрунтуватися на само4

врядності жителів комун. Розпорядження про загальні принципи кому4

нального управління і про покладені на комуни завдання встановлюються

законом. Комуни мають право на обкладення податками. Розпорядження

про принципи оподаткування, про те, як встановлюються податки, а та4

кож про обов’язок сплати податків встановлюються законом». Таким чи4

ном, фінський законодавець конституційно закріплює лише суть кон4

цепції, викладеної в Європейській хартії місцевого самоврядування, та

створення фінансових основ. Всі питання, пов’язані з діяльністю муніци4

палітетів, Конституція передбачає вирішувати законом.

Конституція Іспанії гарантує автономію муніципалітетів. «Вони во4

лодіють всією повнотою прав юридичної особи. Керівництво і управління

ними здійснюється відповідними муніципальними радами, які складають4

ся з алькальдів і радників. Радники обираються жителями муніципаліте4

ту шляхом загального, рівного, вільного, прямого і таємного голосування

на умовах, встановлених законом. Алькальди обираються радниками або

жителями. Закон регулює порядок і умови проведення відкритих

засідань». 
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Конституція Молдови встановлює, що виборні місцеві ради є владою

публічного управління, що здійснюють місцеву автономію в селах і містах.

Всі питання, пов’язані з їх компетенцією та функціями, повинні бути вре4

гульовані законом.

До цієї ж групи можна віднести конституції Латвії, Румунії, Бельгії,

Грузії, Боснії та Герцеговини і деяких інших країн.

У ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначено, що ос4

новні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визнача4

ються конституцією або законом. Враховуючи безумовний пріоритет Ос4

новного закону щодо інших актів національного законодавства, можна го4

ворити про те, що конституційні повноваження є сталими щодо повнова4

жень, закріплених законом, і у разі виникнення колізій з останніми не мо4

жуть бути скасовані. 

Конституції, що встановлюють основні власні повноваження муніци4

палітетів та не містять положень про адміністративний нагляд за їх вико4

нанням, становлять другу групу за нашою класифікацією. Так, п. 4 ст. 86

Конституції Казахстану дає перелік повноважень масхилатів (місцевих

представницьких органів), при цьому рішення масхилатів не можуть бути

скасовані органами державної влади, а якщо вони відповідають Консти4

туції або законам, скасовуються тільки судом. Тобто, наділені консти4

туційно власними повноваженнями, вони виконують їх самостійно без на4

гляду з боку держави.

За таким же принципом сформульовані положення деяких інших кон4

ституцій, зокрема Росії, України, Угорщини.

Говорячи про нагляд за роботою муніципалітетів, необхідно підкресли4

ти, що згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування

адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може

здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених

конституцією та законом. Розглянемо конституції, які містять саме такі

положення, це третя група.

У Конституції Португалії вказано, що адміністративна опіка над місце4

вими самоврядними одиницями полягає в нагляді за дотриманням закону

органами місцевого самоврядування і здійснюється у випадках та у

відповідних формах, передбачених законом. У випадку порушень муніци4

палітетами закону встановлено можливість їх розпуску.

Конституція Греції закріплює, що держава здійснює нагляд за органа4

ми місцевого самоврядування, не перешкоджаючи їхній ініціативі та

вільній діяльності. Дисциплінарні покарання у формі тимчасового або

остаточного усунення з посади обраних представників органів місцевого

самоврядування, за винятком випадків, пов’язаних з автоматичним поз4

бавленням посади, застосовуються лише за узгодженням з радою, що

складається в більшості своїй з постійних суддів.
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Положення щодо здійснення адміністративного контролю за органами

місцевого самоврядування можемо побачити також у конституціях Ал4

банії, Франції, Болгарії, Білорусі, Польщі та ін.

Деякі Конституції, на виконання положень Хартії, розширюють компе4

тенцію органів місцевого самоврядування, надаючи їм право транскордон4

ного співробітництва. Так, згідно зі ст. 109 Конституції Албанії «органи

місцевої влади (місцеві ради) мають право формувати між собою об’єднан4

ня і об’єднані інституції для представлення своїх інтересів, співробітнича4

ти з місцевими органами інших країн, а також бути представником в

міжнародних організаціях місцевих властей». Право громад на співро4

бітництво з громадами інших країн вперше, в рамках міжурядових ор4

ганізацій, було закріплено у 1980 р. у Європейській рамковій конвенції про

транскордонне співробітництво між територіальними громадами або вла4

стями [10]. 

Проаналізувавши конституції різних країн, можемо погодитись із Н.М.

Сергієнко, яка зазначила, що на процес конституційної імплементації

норм міжнародного права до національних правових систем значною

мірою вплинули історичні чинники, проте в результаті було визнано не

тільки пріоритет норм міжнародного права, а й забезпечена відповідність

їм національного законодавства [11, с. 9].

Положення чинної Конституції України, на перший погляд, можуть ви4

глядати схожими на деякі з наведених формулювань, проте мають свої

особливості. Так, згідно зі ст. 7 Конституції України «в Україні визнається

та гарантується місцеве самоврядування», цією нормою законодавець ви4

конав вимоги зазначеної на початку розділу ст. 2 Європейської хартії

місцевого самоврядування [12]. Ст. 5 Конституції України зазначає, що

«носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ

здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та орга4

ни місцевого самоврядування». Тобто право громад на самоврядування

розглядається як один зі шляхів здійснення народом функції управління

суспільством, а саме влади на місцях. Така ж позиція закріплена в преам4

булі Європейської хартії, де говориться про те, що право громадян на

участь в управлінні державними справами є одним з демократичних

принципів, і це право може здійснюватися безпосередньо саме на місцево4

му рівні. 

На вимогу ст. 4 Хартії великий, проте не вичерпний перелік консти4

туційних повноважень та функцій закріплює Основний закон за органами

місцевого самоврядування. Так, ст. 13 надає органам державної влади та

органам місцевого самоврядування право здійснювати від імені ук4

раїнського народу право власника на землю, надра, атмосферне повітря,

водні та інші природні ресурси України. Відповідно до ст. 39 органи місце4

вого самоврядування нарівні з органами виконавчої влади отримують

інформацію про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що
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плануються громадянами. Ст. 143 Конституції визначає основні повнова4

ження територіальних громад, обласних та районних рад, закріплює мож4

ливість делегування їм повноважень з боку державної влади.

У ст. 7 Європейської хартії місцевого самоврядування вказується на

необхідність законодавчо або основоположними правовими принципами

визначити діяльність, яка несумісна з мандатом місцевого обраного пред4

ставника. Ця норма дістала відображення у ст. 37 Конституції України:

«Не допускається створення і діяльність організаційних структур

політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих ор4

ганах місцевого самоврядування».

Велику увагу приділяє Конституція виконанню вимог ст. 9 Хартії щодо

фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Так, ст. 142 визначає ма4

теріальну та фінансову основи, а також зобов’язує державу брати участь

у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування та підтримува4

ти їх фінансово, а ст. 143 встановлює порядок фінансування здійснення де4

легованих муніципалітетам повноважень за рахунок держави.

Відповідно до ст. 11 Європейської хартії місцевого самоврядування «ор4

гани місцевого самоврядування мають право використовувати засоби пра4

вового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і

поважання принципів місцевого самоврядування, які втілені в конституції

чи національному законодавстві». Таке право надано українським муніци4

палітетам ст. 145, де вказано, що «права місцевого самоврядування захи4

щаються в судовому порядку».

Як бачимо, положення Конституції України розроблені відповідно до

вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, проте український

законодавець відмовив у конституційно–правовому гарантуванні права

органів місцевого самоврядування співробітничати з іншими органами

місцевого самоврядування та з відповідними органами інших держав.

Відсутня чіткість у встановленні можливості адміністративного нагляду.

Ч. 2 ст. 144 встановлює, що рішення органів місцевого самоврядування з

мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у

встановленому законом прядку з одночасним зверненням до суду. В цій

нормі, на нашу думку, необхідно було б вказати суб’єкт, що виконує на4

гляд: правоохоронні органи, чи органи виконавчої влади, чи інші суб’єкти. 

Отже, конституції переважної більшості країн містять норми про визнан4

ня права територіальних громад на самоврядування, більше того, за структу4

рою конституцій, прийнятих наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст., положен4

ням про здійснення місцевого самоврядування відводиться окремий розділ. 

Схожість найбільш часто вживаних у конституціях положень пояс4

нюється використанням законодавцем у процесі підготовки положень тек4

сту Основного закону міжнародних стандартів, що мають закріплення в

документах, розроблених у рамках міжнародних міжурядових ор4

ганізацій (переважно Ради Європи).
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Нині не існує єдиного підходу до визначення пріоритетів, що потребують

конституційного закріплення. Одні конституції закріплюють тільки прин4

цип автономії територіальних громад, другі визначають процедуру обран4

ня, повноваження та фінансову основу органів місцевого самоврядування,

треті, окрім цього, вказують на контроль за ними з боку державної влади. 

Положення Конституції України, що встановлюють основні засади

інституту місцевого самоврядування, розроблені відповідно до вимог

Європейської хартії місцевого самоврядування, проте деякі її аспекти не

отримали належної конституційно4правової легалізації. 
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Висвітлюється зарубіжний досвід організації та функціонування місцевого
самоврядування. Систематизовано основні підходи до класифікації муніципаль4
них моделей сучасності. Розглянуті положення, які свідчать про різноманітність
національних систем місцевого самоврядування, наявність у них спільних та
відмінних рис.
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Запровадження демократичних принципів в Україні супроводжується

зміною парадигми функціонування інститутів публічної влади. Перехід до

нової управлінської практики держави вимагає не тільки переорієнтації

державно4суспільних відносин, що мають формуватися на засадах кон4

сенсусу та співробітництва, а й реформування інститутів державної вла4

ди та місцевого самоврядування, що потребує ґрунтовного доктринально4

го осмислення та наукового супроводу.

Формування наукових засад сучасного муніципального права — склад4

ний діалектичний процес. Досягненню мети найбільш повного охоплення

історико4філософських, соціально4політичних та конституційно4право4

вих аспектів феномена місцевого самоврядування сприяє розгляд

відповідних соціальних ідей та концепцій місцевого самоврядування,

вчень про публічну владу, її походження, види, завдання, функції тощо.

Водночас колосальну роль відіграє й адекватне концептуальне розуміння

та практичне втілення зарубіжного досвіду організації та діяльності

місцевого самоврядування, зокрема осмислення відомих світовій муніци4

пальній практиці моделей муніципальної демократії та місцевого само4

врядування.

Остаточної відповіді на ці питання немає, що актуалізує відповідну те4

матику, обумовлює колосальний дослідницький інтерес до проблем сут4

ності та конституційно4правового змісту відомих світовій муніципальній

практиці моделей, типів, систем місцевого самоврядування.

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками розглянуті положення,

які свідчать про різноманітність національних систем місцевого самовря4

дування і наявність у них спільних основоположних конституційно4право4

вих інститутів та об’єктивно передбачають, що найбільш продуктивні на4

укові результати щодо з’ясування їх особливостей у різних країнах світу

можна одержати лише шляхом порівняльного аналізу, із застосуванням

методів конституційної та муніципальної компаративістики.

Теоретичні засади даної проблематики викладені у працях таких

вітчизняних учених, як М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.І. Борденюк,

І.П. Бутко, В.А. Григор’єв, Р.К. Давидов, В.М. Кампо, О.О. Карлов,

А.А. Коваленко, М.І. Корнієнко, В.В. Кравченко, П.М. Любченко,

Н.В. Мішина, О.А. Музика, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, М.О. Пухтинсь4

кий, О.В. Чумакова, О.О. Яцунська та ін. 

Аналіз окремих аспектів організації місцевого самоврядування у

порівняльному аспекті у сучасній російській науці проводився у працях

А.А. Акмалової, І.А. Алебастрової, Г.В. Барабашева, М.С. Бондаря,

В.І. Васильєва, В.В. Єремяна, О.О. Кутафіна, О.І. Черкасова, В.Є. Чир4

кіна, Н.Е. Шишкіної, К.С. Шугриної та ін. Вагомий внесок у вивчення про4

блем розвитку місцевого самоврядування зробили німецькі консти4

туціоналісти: Б. Майгер, Л. Зумвальд, Т. Вюртенбергер, Р. Граверт,

Ж. Зіллер і Д. Хашке. Здобутки англійських учених у вивченні місцевого
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самоврядування переважно доповнюють ідеї, запропоновані фахівцями з

державотворення: В. Беджготом, С. Гарденером, А. Дайсі. Внесок до

аналізу цієї проблеми зробили також А. Ант, Д. Бейкер, С. Копус, А. Тат4

Кей Хо, П. Ватт.

Нині в стабільних у політичному та соціально4економічному плані дер4

жавах склалися власні моделі місцевого самоврядування. Внаслідок того,

що більшість цих держав пройшли в цілому схожі етапи свого розвитку,

виходячи зі спільності їх цілей, завдань та інтересів, усі ці моделі мають

багато схожих рис, але не позбавлені певної індивідуальності. Зокрема, ми

можемо спостерігати схожі моменти закріплення характеру повноважень

місцевого самоврядування, близькі за змістом та формою механізми

взаємовідносин, які виникають між державними та муніципальними орга4

нами в процесі здійснення місцевого самоврядування тощо. Принциповим

залишається те, що в усіх випадках держава залишає за собою право кон4

тролювати здійснення повноважень місцевими органами, що виступає

істотним елементом державного механізму в цілому та підтверджує певну

єдність діяльності держави та місцевого самоврядування [2, с. 69–79].

Слід зазначити, що Європейська Хартія місцевого самоврядування,

прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 р., дає загальне визначення місце4

вого самоврядування, що фактично стало універсальним і прийняте всіма

демократичними державами, створюючи міцні нормативні умови для роз4

витку усіх без винятку муніципальних систем сучасності. Так, під місце4

вим самоврядуванням Європейська Хартія розуміє право і спроможність

органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулю4

вання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до

їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Така концептуальна

модель місцевого самоврядування виходить насамперед з того, що місцеві

співтовариства населення являють собою один з основних елементів будь4

якого демократичного режиму, а право громадян на участь в управлінні

суспільними справами є складовою демократичних принципів побудови

більшості сучасних держав.

Крім того, принцип місцевого самоврядування виходить з того, що

участь громадян в управлінні суспільними справами безпосередньо може

бути реалізована саме на місцевому рівні. Тому очевидно, що існування

місцевих співтовариств, наділених реальними повноваженнями, дає мож4

ливість забезпечити таке управління, яке було б найбільш ефективним і

максимально наближеним до потреб населення.

Слід зазначити, що сила і вплив органів та посадових осіб місцевого са4

моврядування в країнах з різними правовими системами відображають

ступінь демократизму політичного режиму. Ці суб’єкти виникли і розви4

валися як пряма противага абсолютній владі центру. Тому вони дуже час4

то були в опозиції центральному уряду, і їхні взаємини часто характери4

зувалися відвертим протистоянням з питань розподілу компетенції,
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фінансово4економічних питань тощо. Спочатку ці органи формувалися на

основі обмеженого виборчого права заможними громадянами за наявності

серйозних цензових бар’єрів (грамотності, освіти, осілості, майнового цен4

зу). Згодом система формування органів місцевого самоврядування була

демократизована, ці органи перетворилися на найбільш масові та

найбільш наближені до населення. 

У різних країнах застосовуються різні системи управління на місцево4

му рівні (в межах відповідних адміністративно4територіальних одиниць),

на вибір яких впливають такі фактори: політичний режим, форма дер4

жавного устрою, неоднаковий підхід до розуміння сутності та природи

державної влади, розмежування адміністративно4територіальних оди4

ниць на «природні» і «штучні», національні та історичні особливості й тра4

диції тощо [6, c. 672]. Також на розвиток місцевого самоврядування в

державах Європи впливали різні правові системи — англосаксонська та

романо4германська [15, с. 8]. Для цих систем притаманні різні підходи до

визначення змісту та особливостей правового регулювання на рівні

вирішення проблем територіальних громад.

Вважається, що моделі управління на місцях, властиві зарубіжним

країнам, склалися як результат розвитку держав під впливом процесів де4

мократизації, урбанізації та у відповідь на виклики суспільства [8, с. 1].

Також до сучасних проблем розвитку систем місцевого самоврядування

відносять вплив глобальних змін на вирішення місцевих справ, запровад4

ження інтегрованого управління, забезпечення позитивних змін у соціаль4

но4економічному розвитку та розширення економічної самостійності тери4

торій, підвищення мобільності робочої сили тощо [1, с. 4].

Світовий досвід свідчить, що ставлення держав до території неоднако4

ве, і це дає змогу розрізняти певні типи та моделі місцевого управління.

Для розмежування типів місцевого управління слід виділити наступні

критерії: правове становище територіальних спільнот громадян, склад

інтересів, здійснення яких покладається на систему органів місцевого уп4

равління, засоби контролю, якими володіє держава щодо території, умови

формування місцевих органів влади тощо.

Проте тип місцевого управління не дає змоги скласти повну уяву про

ступінь свободи місцевих колективів. З урахуванням цих критеріїв місце4

вого управління виділяють його чотири різновиди: федералізм, цент4

ралізація, децентралізація, самоврядування. В сучасній державі місцеве

управління здійснюється як державною адміністрацією, що призна4

чається з центру, так і представницькими органами, що обираються насе4

ленням окремих адміністративно4територіальних одиниць, які йменують4

ся органами місцевого самоуправління чи муніципального управління.

У більшості сучасних держав управління на місцях здійснюється

спеціальними органами місцевого самоврядування, сформованими на ос4

нові загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосу4
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ванні, а також спеціально призначеними з центру органами місцевого уп4

равління. Місцеве чи муніципальне самоврядування — це така система

управління місцевими справами, що здійснюється спеціальними виборни4

ми органами, які безпосередньо представляють населення тієї чи іншої

адміністративно4територіальної одиниці даної країни.

Так, принцип децентралізації і деконцентрації є основоположним у

визначенні функцій і компетенції органів місцевого управління й розме4

жуванні предметів відання місцевого самоврядування і місцевих органів

державної виконавчої влади [7, c. 29] та дає змогу «перевести теоретич4

ну думку в практичну площину» [12, c. 35]. Слід мати на увазі, що попри

розмаїття концепцій децентралізації остання приводить до радикальних

змін у структурних, фінансових, адміністративних та інших проявах

функціонування держави та її частин [16, c. 21, 27–28].

На відміну від місцевого самоврядування держава була, є та залишить4

ся централізованою субстанцією. Централізм органічно притаманний дер4

жаві та об’єктивується в тому, що певні функції можуть та мають бути

притаманними тільки їй в цілому та жодною мірою не можуть бути пере4

дані територіальним одиницям як частинам держави. У демократичній

державі це техніка адміністративного управління, за якою управлінські

повноваження передаються знизу доверху [13, с. 1189]. Централізаційні

процеси, незважаючи на те, що їх упродовж розвитку цивілізації постійно

супроводжують відцентрові тенденції, історично домінують у політиці.

Об’єктивно це зумовлено насамперед самою соціальною природою влади з

її централізаторським за своєю суттю прагненням до єдиновладдя, пану4

вання і підпорядкування [3, с. 350].

Цікавою є спроба диференціювати основні моделі місцевого самовряду4

вання, здійснена О.О. Яцунською. На її думку, аналіз різних варіантів ди4

зайну місцевого самоврядування, запропонованих в працях О. Оффердала

[9], О.І. Черкасова [12], В.Є. Чиркіна [14], Ж. Зіллера [5], О.В. Ярощука

[18], дає змогу виділити декілька моделей організації влади на місцях. Так,

залежно від ступеня автономності місцевих одиниць, ступеня участі місце4

вих жителів в управлінні їхніми справами, а також обсягу виконуваних

місцевими органами влади завдань можна виділити, на її думку, ідеально4

типову модель місцевого самоврядування (О. Оффердал). Цю модель вона

пропонує уявити у вигляді осьового перетину представництва і функцій та

виділяє чотири типи органів місцевого управління. Для першого типу ха4

рактерними будуть високий рівень представництва і виконання місцевими

органами влади спеціалізованих завдань. Друга модель характеризується

теж високим рівнем представництва, але, на відміну від попередньої, орга4

ни місцевої влади виконують загальні функції. У цьому випадку, вважає

О.О. Яцунська, йдеться про органи місцевого самоврядування в повному

розумінні слова. Вона також доводить, що ці два типи управління взагалі

можна визначити як систему деволюції або політичної децентралізації.
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Третій тип, на її думку, характеризується загальними (універсальними)

функціями місцевих органів влади при відносно низькому рівні представ4

ництва. І, нарешті, четверта модель містить цільове призначення і слабке

представництво. Цей тип, вважає вона, уособлює те, що відоме як декон4

центрація або адміністративна децентралізація. Виділення цих моделей

дало змогу О.О. Яцунській дійти важливого висновку про те, що перші два

типи є власне моделями місцевого самоврядування, в той час як третій і

четвертий більшою мірою характеризують взаємовідносини місцевих ор4

ганів влади з державними [19, c. 9].

У цьому ключі розмірковують й інші автори, які існуючі моделі

взаємовідносин місцевого самоврядування та держави пропонують уза4

гальнити в низку концепцій, які виражають різні форми взаємозв’язків

цих явищ [16, c. 38]. Зокрема, модель партнерства розглядає відносини

місцевих та центральних властей як відносини партнерів та рівноправних

товаришів (за певною аналогією з цивільним правом), що переслідують

спільні цілі та надають певні послуги населенню. В рамках даної концепції

місцеве самоврядування розуміється насамперед як «органічний елемент

самовираження відповідного місцевого співтовариства», завдяки якому

місцеві жителі мають можливість «організовувати в своїх інтересах не4

обхідні їм служби» [11, с. 82]. На думку О.І. Черкасова, дана модель ха4

рактерна насамперед для таких держав, як США, Швейцарія, Голландія,

що будувалися у політико4правовому сенсі знизу вгору, шляхом об’єднан4

ня багатьох місцевих співтовариств.

Агентська модель передбачає зовсім інший характер взаємовідносин.

Пріоритетна роль у відносинах між державними та місцевими органами

належить державі. Органи місцевого самоврядування розглядаються як

агенти центральної влади на територіальному рівні, відтак вони виступа4

ють як природне продовження структури державного апарату, поклика4

ного, проте, вирішувати не тільки державні питання, а й виходити з пев4

них інтересів, проблем місцевого населення. Держава у цьому зв’язку є

певним гарантом ефективності діяльності місцевих органів та фактором

стабільності політичного, соціально4економічного життя того чи іншого

регіону. Тим самим підкреслюється, що місцеве управління є «лише

адміністративним засобом здійснення управлінських функцій на місцях»,

націленим «не стільки на забезпечення місцевого представництва, скільки

на надання послуг» [11, с. 82].

Варто навести і поділ, який пропонує Т.О. Астапова. Вона доводить, що

основними новелами сучасного самоврядування в європейських країнах є

реалізація принципів партисипативної демократії та запровадження спо4

живацької моделі відносин між органами місцевого самоврядування і чле4

нами територіальних громад. Партисипативність як безпосередня участь

громадян або місцевої територіальної громади в управлінні територією

пов’язана з ідеями античних мислителів і є закономірним етапом розвитку



Падалко Г.В. Основні муніципальні моделі сучасності: деякі питання типології

116655

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

демократії, який визначається застосуванням критеріїв безпосередньої

участі громадян в управлінні та ступенем свободи усіх громадян взагалі.

Також, на її думку, характерною рисою сучасного самоврядування в євро4

пейських країнах є перехід до так званої споживацької моделі у відносинах

між органами місцевого самоврядування (постачальниками послуг) і гро4

мадянами (споживачами послуг). У зв’язку з цим і вся діяльність даних ор4

ганізацій стала розглядатися крізь призму задоволення потреб і конкрет4

них запитів споживача. Споживацька модель базується на трьох основних

принципах: соціальні послуги, що відповідають певним стандартам якості,

мають бути однаково доступними для всіх споживачів; принципі дифе4

ренціації, що стверджує необхідність урахування потреб та інтересів кон4

кретних громадян, запровадження індивідуального підходу в наданні

соціальних послуг; принципі спільного виробництва (надання громадянам

можливості самим брати участь у формуванні портфеля послуг, які їм на4

даються, і у визначенні вимог до якості окремих послуг) [1, с. 6].

Наступною є концепція взаємозв’язку. На відміну від вищенаведених,

абсолютно полярних точок зору ця модель виходить з інших базових мо4

ментів, які визначають характер взаємовідносин органів державної вла4

ди та органів місцевого самоврядування. По4перше, констатується той

факт, що яким би не був характер діяльності, вони характеризуються

певним ступенем самостійності та незалежності у ставленні один до од4

ного. По4друге, існує певна взаємозалежність у діяльності як органів

місцевого самоврядування, так і органів державної влади. Це визна4

чається наявністю владних повноважень у обох сторін, зокрема їх фінан4

совими ресурсами. Це й змушує їх взаємодіяти один з одним, знаходячи

точки зіткнення на основі консенсусу, досягнення компромісу [17,

с. 26–27].

Цікавою є спроба диференціювати основні моделі організації муніци4

пальної влади крізь призму таких категорій, як «демократизація», «де4

централізація» і «розвиток». Відштовхуючись від цієї тріади категорій, де4

які автори цілком обґрунтовано констатують, що демократизм держави

насамперед залежить від здатності вищих ешелонів влади передати

більше повноважень і обов’язків регіональним і місцевим владним струк4

турам. Базовими вони вважають такі форми децентралізації: політичні,

просторові, ринкові та адміністративні. З цього виводяться типи уп4

равлінської децентралізації: зниження концентрації влади, передача

більшої кількості повноважень місцевим органам влади та делегування

обов’язків «зверху донизу». Під політичною формою розуміють макси4

мальну передачу розробки і прийняття рішень урядовим інститутам ниж4

чого рівня, громадам чи їх обраним представникам. Просторова децент4

ралізація належить до регіонального і місцевого планування з урахуван4

ням географічних показників і застосовується у визначенні й формулю4

ванні цільових програм деконцентрації промислових і житлових ком4
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плексів у великих містах шляхом сприяння появі регіональних і локаль4

них полюсів розвитку. Ринкова децентралізація застосовується для

аналізу і запровадження в управлінську практику планів, стратегій і дій з

оптимізації умов виробництва на засадах ринкових механізмів. Дана фор4

ма демократизації управління є вирішальною. Адміністративна децент4

ралізація включає розподіл функцій між центральними, регіональними і

місцевими органами влади на чіткій політико4правовій базі. Функціональ4

на претензія вищих ешелонів на верховенство обов’язково виключається

законом [10, с. 4].

Ще однією, мабуть, найбільш поширеною з класифікацій муніципаль4

них систем сучасності є класифікація, в основу якої покладено різні прин4

ципи взаємовідносин місцевих органів влади між собою та з центральними

органами влади. Ці принципи характеризують соціокультурну специфіку

різних країн. Тому не випадково ці моделі відповідають загальноприйня4

тим правовим системам. Виходячи з цього, зокрема, виділяють наступні ос4

новні варіанти організації влади на місцях: англо4американську (англосак4

сонську), континентальну (французьку, романо4германську або євро4

пейську), іберійську та радянську [4, с. 395–397]. Спираючись на означе4

ний критерій, також виділяють північноамериканську, південноєвропейсь4

ку, скандинавську моделі. Деякі вважають за доцільне доповнити цю типо4

логію ще однією моделлю — східноєвропейською, яка характерна для

посттоталітарних країн, які стали на демократичний шлях розвитку [19,

с. 10]. Також, на прикладі зарубіжних держав, виділяють моделі місцевого

управління на проміжному рівні: англосаксонську, континентальну та

змішану та на низовому рівні: рада — мер, рада — менеджер, комісійну мо4

дель та ін. [8, с. 11].

Отже, зарубіжний досвід демонструє широку палітру муніципальних

систем та моделей організації та функціонування муніципальної влади.

Незважаючи на своєрідні шляхи виникнення, становлення та розвитку

муніципалізму, відмінні підходи щодо конституційної та законодавчої рег4

ламентації місцевого самоврядування, явні відмінності в адміністративно4

територіальному устрої, формах та методах взаємодії із центральним

урядом, організаційно4правових параметрах муніципальних системам у

зарубіжних країнах, органи місцевого самоврядування мають практично

однакові завдання та функції, вирішують майже однотипні питання, за4

безпечуючи життєдіяльність муніципальних спільнот на основі законів та

інших нормативних актів органів державної влади, а також власних

муніципальних рішень, які приймаються ними в межах своєї компетенції.

Бурхливий розвиток місцевого самоврядування у сучасних західних

демократіях, тріумфальний рух принципів субсидіарності, регіоналізації

та децентралізації, який відбувся після Другої світової війни в Європі та

США, породив тенденцію муніципалізації конституційного життя та пра4

вових систем у цілому. В демократичному світі дедалі більше відбувається
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усвідомлення того, що надмірний централізм має наслідком неефек4

тивність державного апарату та фактичну девальвацію конституційних

норм. Місцеве самоврядування, регіоналізація та децентралізація стають

тепер провідними принципами демократичної внутрішньої та зовнішньої

державної політики, конституційно4правового регулювання.
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Розглядається юридична діяльність як самостійне правове явище, як важ4
ливий елемент правової системи, аналізується компетентність юриста4фахівця
у вирішенні окремих актуальних проблем реформування вітчизняної правової
системи, у процесах адаптації до європейських стандартів.

Ключові слова: юрист, професійна діяльність, компетентність, правові сис4
теми, адаптація, європейські стандарти.

«Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій». Ці сло4

ва геніального німецького поета і мислителя Йоганна Гете, випускника

Страсбурзького університету, який тривалий час займався адвокатською

практикою, цілком можна адресувати тим, хто своє життя присвятив

служінню Феміді, тим, хто проводить професійну юридичну діяльність,

захищаючи права і свободи людини. Саме юридична діяльність як са4

мостійне правове явище, як важливий елемент правової системи дедалі

більше привертає увагу вітчизняних науковців, які з позицій порівняльно4

го правознавства розглядають цю діяльність в історичному аспекті, у кон4

тексті розбудови громадянського суспільства, системного зв’язку з інши4

ми правовими явищами. Великий науковий інтерес до цієї проблематики

зумовлений насамперед потребами реформування вітчизняної правової

системи, активізацією євроінтеграційних процесів, зокрема у правовій

сфері.

«З розвитком юридичної теорії та юридичної практики, з проявом тен4

денцій адаптації й інтеграції права, — зазначають С.Д. Гусарєв і О.Д. Ти4

хомиров, — дослідницькі інтереси науковців зміщуються в бік проблем

модернізації, стандартизації юридичної роботи, підвищення рівня її ефек4

тивності, професійності, а разом з тим і піднесення її соціального статусу.

Актуалізуються також питання її наукових засад, перспектив розвитку,

наближення до потреб теперішнього стану розвитку суспільних відносин»

[1, с. 294]. Серед тих, хто протягом останніх десяти років досліджував цю

проблематику, слід назвати низку українських і російських правознавців,

зокрема, крім цитованих, Н.М. Оніщенко, М.В. Коваля, А.Є. Жалінського,

М.Н. Марченка, Б.В. Малшишева, О.Д. Святоцького, О.Ф. Скакун, В.О. Ло4

зового, В.О. Рум’янцева, Ю.М. Грошевого, О.В. Петришина та ін. У їх пра4

цях червоною ниткою проходить думка про те, що головне завдання про4

фесіоналів4правників полягає у тому, щоб сприяти регулюванню

суспільних відносин шляхом виявлення потреб та інтересів суб’єктів цих
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відносин, належного оформлення їх у юридичних правилах, а відтак за4

безпечення реалізації цих правил. 

У науковій літературі вже значне місце займають публікації, присвя4

чені аналізу юридичної діяльності, проте, враховуючи ці напрацювання,

ми ставимо мету акцентувати на деяких особливостях професійної діяль4

ності правника, його ролі у розбудові громадянського суспільства і підва4

лин правової державності, в адаптації євростандартів у правотворчу і

правозастосовну сфери нашої держави.

З історії права відомо, що у всі часи суспільство користувалося послу4

гами людей, які вважалися «знавцями права», адже у Давньому Римі jus,

juris означало «право», а з Середньовіччя — juristе трансформувалося у

сучасну назву професії. У різні історичні періоди роль і значення юридич4

ної професії у суспільстві змінювалися. Так, у Римській імперії правничою

діяльністю займалися жерці4понтифіки, хранителі релігійних традицій,

які їх тлумачили при залагодженні конфліктних ситуацій. Згодом, коли

право дедалі більше набувало рис світського явища, відокремленого від

релігійних традицій, і використовувалося вже не тільки для розв’язання

спірних ситуацій релігійного характеру, тогочасні юристи залучалися до

укладання різних угод, складання позовів і скарг, давали поради і брали

участь у судових розглядах тощо.

Величезну роль відіграли юристи в епоху Нового часу, коли вони були

і пропагандистами, і провідниками філософсько4правових ідей таких ви4

датних мислителів, як Гуго Гроцій, Томас Гоббс, Шарль Монтеск’є, Жан4

Жак Руссо, впливали на розбудову громадянських суспільств у Європі, на

закладання фундаментів правової державності, на формування новітніх

підходів до праворозуміння.

В умовах авторитаризму і тоталітаризму юридична діяльність прав4

ників4професіоналів підпорядковувалася підтриманню правовими засоба4

ми антидемократичного політичного режиму. Відповідно нормативно4пра4

вове регулювання, юридична техніка законотворчості й правореалізації,

які базувалися на засадах юридичного позитивізму, слугували інтересам

держави, що фактично суперечили інтересам суспільства, а юридична

діяльність позбавлялася елементів творчості, тобто формування і ефектив4

ного використання механізму регулювання суспільних відносин. У свідо4

мості радянських людей поняття «правник» асоціювалося з поширеною в

той час посадою юрисконсульта, суть якої тогочасною енциклопедією

трактувалася як «постійний консультант з юридичних питань в установах,

на підприємствах, в організаціях; в СРСР юрисконсульт є службовою осо4

бою, на яку покладається правова робота (виділено нами. — О.Ч.) в госпо4

дарських органах, а також в інших установах та організаціях» [2, с. 706].

Такими ж службовими особами із чітко регламентованими обов’язка4

ми4функціями була переважна більшість юристів на посадах суддів, про4

курорів, працівників правоохоронних органів і т. ін. Як підкреслює
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російський учений О.Ф. Закомлистов, «…діяльність кожного радянського

юриста визначалася його місцем у загальній системі зобов’язань

будівництва майбутнього комуністичного суспільства» [3, с. 6]. Тому, вихо4

дячи з цього постулата, майже кожен радянський юрист (за винятком хіба

що дисидентів, як наприклад, Л. Лук’яненко) усвідомлював своє моральне

і професійне покликання, виходячи із конструктивно4ідеологічних цілей;

у втіленні соціалістичної законності, розуміючи справжню суть цієї закон4

ності (політичні переслідування, репресивне судочинство тощо). Цілком

справедливо сучасні правознавці назвали тогочасних юристів «носіями

антагоністичної свідомості, які жили у постійному страху і водночас мали

справжню віру у своє право на насильство». Автори такої констатації далі

зазначають: «…Через таке випробування поліцейсько4бюрократичним ав4

торитаризмом, де особистість не розглядалась як самоцінність, а лише

всього4на4всього як гвинтик тогочасного державного механізму, пройшло

багато європейських держав» [4, с. 99].

За двадцять років незалежності нашої країни під впливом процесів де4

мократизації соціального буття відбулося переосмислення статусу і

змісту юридичної діяльності, ролі й місця правника в українському

суспільстві. В Україні діють принципи верховенства права, аналогії зако4

ну та аналогії права. Тепер можна з більшою впевненістю сподіватися, що

в результаті наполегливих реформаційних змін практика судочинства на4

ближатиметься до західної моделі прецедентного права, коли стандарти

цивілізованого співжиття у соціумі визначаються у ході судового розгля4

ду. Сучасне українське законодавство як система нормативно4правового

забезпечення суспільної взаємодії та активної участі вітчизняних прав4

ників стала на непростий шлях євроінтеграційної адаптації, метою якої є

досягнення правової конвергенції. Здійснюване із залученням провідних

юристів зближення, передбаченого «Планом дій Україна4ЄС у сфері юс4

тиції, свободи та безпеки», сприяє усуненню розбіжностей за рахунок

уніфікації та стандартизації відповідно до норм міжнародного, у тому

числі європейського, права.

«У сучасному суспільстві, — зазначає Ю.А. Ведєрніков, — роль юри4

дичної професії відчувається у всіх сферах життєдіяльності людини.

Місія юристів — служіння громадянському суспільству, забезпечення

правопорядку, захист прав і законних інтересів особи, підтримка злагоди

в суспільстві шляхом регулювання відносин між різними соціальними

групами та інститутами» [5, с. 154]. Цю місію правник виконує своєю юри4

дичною діяльністю. «У сучасній юридичній літературі з питань про4

фесійної діяльності, — вважає О.В. Мінченко, — ще не склалося чіткого

уявлення про поняття юридичної діяльності, її структуру, зміст,

функціональне призначення. Теоретично невирішеними залишаються

співвідношення юридичної діяльності з такими категоріями, як юридична

або правова практика, правова поведінка, правовий досвід» [6, с. 351].
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Безумовно, ці питання потребують ґрунтовного дослідження. Однак з

огляду на доцільність висвітлення лише деяких (враховуючи лімітні обме4

ження обсягу цієї розвідки) особливостей професійної діяльності юриста

визнаємо слушним у нашому контексті визначення, дане О.Ф. Скакун, по4

няття «юридична діяльність» як юридичної практичної діяльності, що

«обіймає всі сфери діяльності юристів як професіональних знавців права

та становить головний зміст юридичної практики» [7, с. 62]. До цього вчена

додає, що, крім безпосередньої практики, юрист може проводити свою

діяльність на ниві освіти й науки.

Оскільки юридична діяльність є складовою національної правової сис4

теми, то, на думку вчених, «в її розумінні слід враховувати ті особливості,

що мають об’єктивне походження та зумовлені специфікою зовнішнього,

соціального або правового середовища» [6, с. 357]. Саме ці чинники вважа4

ються визначальними, коли йдеться про формування і закономірності роз4

витку сучасних правових сімей та правових систем. Так, на становлення

сучасної сім’ї романо4германського права, центром розвитку якої вва4

жається континентальна Європа, вплинули рецепція римського права

(діяло у Німеччині протягом XVI–XIX ст.), канонічне право, утвердження

міського і торгового права, доктрина природного права, кодифікація зако4

нодавства. У країнах, що входять до цієї правової сім’ї, «право розуміється

як інтегрована частина соціокультурної реальності, а не як автономна сфе4

ра норм і абстрактних уявлень. Увага юристів країн романо4германського

права акцентується на обстоюванні пріоритету особистості та її суб’єктив4

них прав щодо державного права» [6, с. 359]. Саме у процесі юридичної

діяльності інтегруються всі правові явища кожної національної правової

системи, а сама юридична діяльність стає «динамічним компонентом, вла4

стивості якого зумовлюють функціонування права, правових відносин,

особливе ставлення суспільства до закону та законності» [6, с. 360].

Сучасна юридична діяльність у країнах романо4германської правової

сім’ї має чітко визначену соціальну спрямованість. На цьому базується

сильна, соціально орієнтована внутрішня політика, що гарантує забезпе4

чення балансу інтересів громадян і стабільність розвитку суспільства. Як

відомо, Основним Законом країни ФРН проголошено правовою державою,

а це зобов’язує органи державної влади максимально сприяти розвитку

інститутів громадянського суспільства, відносини з яким будуються на за4

садах верховенства права. З огляду на це діяльність чиновників вищого

рангу в державному апараті розглядається й оцінюється крізь призму їх

фаховості як професійних юристів. Винятково високі вимоги ставляться

до юриста, що працює у сфері управління. Для виконання завдань,

пов’язаних з його юридичною діяльністю, він повинен: а) володіти цілісним

і цільовим мисленням; вмінням вести переговори і ділові розмови; б) вміти

оцінювати інтереси різних суб’єктів правових відносин, аналізувати ризи4

ки і реалії неоднозначних ситуацій; в) бути креативним і комунікабель4



Порівняльне конституційне право

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
2,

 №
 1

–
2

117722

ним; г) самостійно приймати оптимальні рішення для розв’язання

конфліктів і залагодження суперечок.

Для юристів романо4германської правової сім’ї закон є не лише джере4

лом права, а й актом вищої юридичної сили. Він визнається вищим щодо

будь4якого рішення суду, «в якому проектуються головні або найбільш

важливі та загальні моделі організації суспільного життя» [6, с. 365]. Таке

праворозуміння лише частково зближує юридичну діяльність у цій пра4

вовій сім’ї з юридичною діяльністю в англо4американській правовій сім’ї.

Істотна відмінність між ними полягає у ставленні до джерел права,

оскільки поряд з нормативними актами надається виняткового значення

принципам справедливості, власного розсуду, здорового глузду, що

нерідко стають пріоритетними при вирішенні суддями справ, які не мають

правових норм регулювання. Отже, тут домінує пріоритет судового преце4

дента, що утворюється шляхом юридичної діяльності, котру проводять

судді та пов’язані із судовим розглядом справ юристи. Слід мати на увазі,

як зазначають науковці, що «англо4американське розуміння права більше

тяжіє до природно4правових концепцій (неогегельянство, герменевтика),

але при цьому не можна стверджувати, що країни цього типу правової

сім’ї обмежуються лише цим типом праворозуміння» [6, с. 367]. Як при4

клад — сучасні тенденції правового розвитку Англії, юристи якої праг4

нуть перебудувати свою правову систему і наблизитися до норма4

тивістського розуміння права на державному рівні, не відмовляючись при

цьому від природно4правових основ права. Подібні тенденції спостеріга4

ються і в інших країнах цієї правової сім’ї. Очевидно, на цю обставину

істотний вплив справила застосовувана в юридичній практиці складна і

надто розгалужена система судових прецедентів, що сформувалася за по4

над 500 років юридичної діяльності насамперед у Великобританії та її ко4

лишніх колоніях.

У країні, що зберегла монархічну форму правління, на високому рівні

уже впродовж багатьох століть залишається престиж юристів. Це пере4

дусім пов’язано з винятковою авторитетністю судових інстанцій, зокрема

суддів. Вони поряд з адвокатами належать до правничої еліти англійсько4

го суспільства. Соціальне становище і високий професійний та моральний

статус англійських суддів були здобуті завдяки підтриманню ними парла4

менту в боротьбі з абсолютистськими зазіханнями монархів. Тепер судді й

адвокати, тобто юристи4практики, які й становлять юридичну еліту

англійського суспільства, виступають на боці демократичних сил, які чи4

нять правовими засобами опір абсолютизації влади парламенту. Захист

прав і свобод людини, відстоювання демократичних засад у суспільних

відносинах — чи не ці принципи свідчать про високу правову культуру

англійських юристів, про відчуття вищого морального обов’язку та високу

місію в суспільстві.
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Безперечно, надто складно порівнювати умови і можливості юридичної

діяльності вітчизняних правників, що мають їх колеги у високорозвине4

них європейських країнах. Проте утвердження і розвиток громадянського

суспільства в Україні, яка конституційно задекларована як соціальна,

правова держава, відкриває перед сучасними поколіннями українських

юристів привабливі перспективи. Адже, враховуючи інтеграцію України в

європейський та міжнародний правовий простір, конвергенцію у сфері

права, реформування правової системи та чимало інших правових про4

цесів потребують і надалі потребуватимуть фахового супроводу. Отже,

справа за висококваліфікованими юристами, безкомпромісними бійцями

«за праве діло», які можуть забезпечити належний рівень юридичних по4

слуг.
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ШШееппееттььккоо  СС..АА..,,
здобувач кафедри адміністративної діяльності 
Національної академії внутрішніх справ

ЮЮррииддииччннаа  ооссооббаа  яякк  ссуубб’’єєкктт  ааддммііннііссттррааттииввннооггоо  ддееллііккттуу

ззаа  ззааккооннооддааввссттввоомм  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн

Проаналізовано адміністративно4деліктне законодавство зарубіжних країн
у контексті визнання юридичної особи суб’єктом адміністративного делікту. За4
пропоновано внесення науково обґрунтованих змін до чинного законодавства
щодо запровадження відповідальності юридичної особи за вчинення
адміністративного делікту.

Ключові слова: юридична особа, адміністративний делікт, суб’єкт адміні4
стративного делікту.

Однією з основних передумов побудови ефективного механізму при4

тягнення юридичної особи до відповідальності за вчинення адміністратив4

ного делікту є аналіз і оцінка законодавства зарубіжних країн. Вивченню

та аналізу законодавства зарубіжних країн щодо визнання юридичної

особи суб’єктом адміністративного делікту присвячена незначна кількість

теоретичних та практично спрямованих досліджень. Недостатнє дослі4

дження проблеми притягнення юридичної особи до відповідальності за

вчинення адміністративного делікту, а також опрацювання законодавства

зарубіжних країн з цього приводу породжує актуальність даної наукової

праці. 

Метою даної статті є аналіз і оцінка законодавства зарубіжних країн

щодо визнання юридичної особи суб’єктом адміністративного делікту для

визначення можливості запровадження інституту адміністративної

відповідальності юридичної особи за вчинення делікту в Україні. 

Законодавчі положення щодо визнання юридичної особи суб’єктом

адміністративного делікту в різних країнах пов’язані з історичними та

правовими традиціями останніх, стадіями їх розвитку. При цьому кожна з

країн намагається запровадити власні ефективні правові положення щодо

визнання юридичної особи суб’єктом адміністративного делікту. Зазна4

чені причини призвели до появи різноманітних варіантів накладення

адміністративного стягнення за вчинення адміністративного делікту юри4

дичною особою. Тому наша увага зосереджена на дослідженні адміністра4

тивної відповідальності за вчинення юридичною особою адміністративно4

го делікту в зарубіжних країнах.
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Найбільш яскравою рисою, що дає можливість виокремити дану

відповідальність, є застосування заходів адміністративного стягнення до

юридичної особи. При цьому протиправні дії керівників, інших осіб, що пе4

ребувають з юридичною особою в організаційно4правових відносинах,

вчинені в інтересах цієї особи, кваліфікуються як адміністративний

делікт, що вчинений юридичною особою. Саме тому юридична особа за4

знає заходів адміністративного стягнення. 

Так, згідно ст. 130 Закону Королівства Іспанії «Про правовий режим

державної адміністрації та загальних адміністративних процедур» за по4

рушення адміністративних актів, а також за їх недотримання караються

винні фізичні та юридичні особи. Адміністративна відповідальність повин4

на відповідати вимогам процедури накладення санкцій за порушення, а

також вимогам відшкодування збитку, який визначається компетентним

органом у процесі переговорів з порушником, який має нести відпо4

відальність, згідно з визначеним строком та формою. Якщо зобов’язання,

що передбачені відповідними положеннями законодавства, мають викона4

ти декілька юридичних або фізичних осіб спільно, то у разі їх порушення

вони несуть солідарну відповідальність згідно з процедурою, яка визначе4

на законом та узгоджується з нормами про накладення санкцій за

адміністративні делікти, з метою попередження цих деліктів іншими

фізичними або юридичними особами [1].

У Республіці Сербія є окремий Закон «Про делікти» [2], який визначає

особливості адміністративної відповідальності юридичної особи за вчи4

нення делікту. Зокрема, відповідно до ст. 17 цього закону, юридична осо4

ба, відповідальна особа в юридичній особі (надалі відповідальна особа) та

підрядник можуть нести відповідальність за делікт тільки якщо це прямо

передбачено нормативним актом про делікт. Юридична особа вважається

винною у вчиненні делікту якщо його було скоєно з прихованою дією чи

необережністю відповідального за контроль з боку органу управління або

відповідальної особи, або дією іншої людини, яка була уповноважена діяти

від імені юридичної особи. Юридична особа, яка є банкрутом, несе

відповідальність за делікти, незалежно від того, чи делікт було скоєно до

або під час процедури банкрутства, але до неї не застосовується покаран4

ня, а лише конфіскація. Державні органи і органи місцевого самоврядуван4

ня не можуть нести відповідальність за делікти. Законом можуть бути пе4

редбачені делікти, за які відповідає відповідальна особа державного орга4

ну або органу місцевого самоврядування [2]. 

У Республіці Словенія також є окремий Закон «Про делікти» [3], який

визначає особливості притягнення юридичної особи до відповідальності за

вчинення делікту. Так, згідно ст. 13 цього закону юридичні особи,

індивідуальні підприємці й фізичні особи, що діють незалежно, і

відповідальні особи цих органів несуть відповідальність за делікти, перед4

бачені цим Законом. Держава та місцеві органи влади не несуть
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відповідальності за делікти, законом може бути передбачено, що за де4

лікти відповідатиме відповідальна особа державного органу або органу

місцевого самоврядування [3]. Крім того, відповідно до ст. 14 цього закону: 

1) юридична особа несе відповідальність за делікти, вчинені правопо4

рушником від імені юридичної особи або за рахунок коштів цієї особи; 

2) якщо правопорушник не може бути виявлений, або якщо делікт не

передбачає відповідальності юридичної особи, управлінський або нагля4

довий орган або відповідальна особа зобов’язані відмовитися від проти4

правних дій і припинити делікт;

3) незважаючи на попередні пункти цієї статті, юридична особа не несе

відповідальності за делікти, якщо буде доведено, що делікти було вчинено

з метою заподіяння шкоди юридичній особі, або за свідоме порушення

умов контракту, відповідно до якого правопорушник, що виконує роботи

чи надає послуги від імені юридичної особи порушує інструкції або прави4

ла юридичної особи [3].

Відповідно до ст. 14.b цього закону:

1) юридична особа, індивідуальний підприємець або інша особа, яка са4

мостійно виконує свою діяльність, у разі банкрутства несуть

відповідальність за делікт незалежно від того, було його вчинено до або під

час процедури банкрутства, але на них не накладають штраф, а здійсню4

ють лише конфіскацію чи повертають активи;

2) якщо юридична особа перестає існувати в момент накладення

адміністративного стягнення, тоді покарання за делікт та конфіскація на4

кладаються на особу, яка є її правонаступником, якщо управлінський або

наглядовий орган або установа такої юридичної особи знали про вчинений

делікт. Якщо вони не знали, то до наступника може бути застосована

тільки конфіскація і повернення активів [3]. 

Таким чином, у законодавстві Словенії визначено особливості існуван4

ня моделі прямої відповідальності юридичної особи за вчинення

адміністративного делікту. Передбачено обставини, за яких юридична

особа не підлягає адміністративній відповідальності, а також загальне по4

ложення про те, що держава та місцеві органи влади не несуть

відповідальності за делікти.

У Законі Латвійської Республіки «Про адміністративні правопорушен4

ня» [4] також закріплена модель прямої відповідальності юридичної особи

за вчинення адміністративного делікту. Так, у ст. 14.1 цього закону вказа4

но на обов’язкові правила, які встановлюються ним та рішеннями місце4

вих рад, за порушення яких юридичну особу можна притягнути до

відповідальності. Особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, але не є

юридичною особою, несе відповідальність за адміністративні правопору4

шення так само як юридична особа [4]. 

За порушення цих обов’язкових правил на юридичну особу накла4

дається штраф, максимальний розмір якого становить десять тисяч лат, а
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за порушення рішень місцевої ради — тисяча лат (ст. 26) [4]. За адміні4

стративне правопорушення юридичну особу можуть позбавити права зай4

матися певним видом діяльності, в тому числі підприємницькою діяль4

ністю на період від одного до трьох років (ст. 29.1) [4]. 

Таким чином, на юридичну особу за вчинення адміністративного делік4

ту накладається грошове стягнення у вигляді штрафу, який має чітко

встановлені рамки. Крім цього, у певних випадках юридичну особу мо4

жуть тимчасово позбавити права займатися певною діяльністю за рішен4

ням суду. 

Також пряма відповідальність юридичної особи за вчинення адміні4

стративного делікту передбачена у Кодексі про адміністративні правопо4

рушення Азербайджанської Республіки. Згідно з ним, юридичні особи,

іноземні юридичні особи підлягають адміністративній відповідальності за

адміністративні правопорушення на загальних підставах (ст. 17) [5]. 

Подібна норма щодо особливостей прямої відповідальності юридичної

особи за вчинення адміністративного делікту є у Кодексі Республіки Тад4

жикистан про адміністративні правопорушення. Зокрема, юридичні особи

несуть адміністративну відповідальність за адміністративне правопору4

шення лише у випадках, прямо передбачених відповідними статтями

Особливої частини цього Кодексу (ч. 1 ст. 31); їх також може бути притяг4

нуто до адміністративної відповідальності та піддано адміністративному

покаранню за дії або бездіяльність фізичної особи, яка визнана винною у

вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що

дана фізична особа, будучи представником (членом, керівником) юридич4

ної особи, здійснювала протиправні дії на користь цієї юридичної особи

(ч. 2 ст. 31) [6]. 

Досить детально на законодавчому рівні регламентується визнання

юридичної особи суб’єктом адміністративного делікту в Білорусі. Зокрема,

згідно ст. 3.5. Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопо4

рушення юридична особа визнається винною у вчиненні адміністративно4

го правопорушення якщо буде встановлено, що цією юридичною особою не

дотримані норми (правила), за порушення яких передбачено адміністра4

тивну відповідальність, і даною особою не були вжиті всі заходи щодо їх

дотримання [7, c. 10]. Крім того, відповідно до ст. 4.8. цього кодексу:

«… 2. Юридична особа може нести відповідальність тільки за

адміністративні правопорушення, прямо передбачені статтями Особливої

частини цього Кодексу. 

3. При злитті кількох юридичних осіб до адміністративної відповідаль4

ності за вчинення адміністративного правопорушення притягається ново4

утворена юридична особа.

4. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи до

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного право4

порушення притягається приєднана юридична особа.
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5. При поділі юридичної особи або при виділенні зі складу юридичної

особи одного чи декількох юридичних осіб до адміністративної відпові4

дальності за вчинення адміністративного правопорушення притягається

та юридична особа, до якої відповідно з розділовим балансом перейшли

права та обов’язки за укладеними угодами або майно, у зв’язку з якими

було вчинено адміністративне правопорушення. 

6. При перетворенні юридичної особи одного виду в юридичну особу

іншого виду до адміністративної відповідальності за вчинення адміністра4

тивного правопорушення залучається новоутворена юридична особа. 

7. Накладення адміністративного стягнення на юридичну особу не

звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення

винну посадову особу юридичної особи, так само як і притягнення до

адміністративної відповідальності посадової особи юридичної особи не

звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення

юридичну особу [7, c. 14]».

Отже, проаналізувавши законодавство деяких зарубіжних країн, мож4

на виділити наступні особливості юридичної особи як суб’єкта адміністра4

тивного делікту: 1) відповідальність за діяння працівників, учасників,

керівників, органів юридичної особи, вчинені в інтересах цієї особи, несе

тільки юридична особа; 2) держава чи її органи, місцеві органи влади не

несуть відповідальності за делікти, але цю відповідальність несуть поса4

дові особи чи відповідальні особи цих органів; 3) юридична особа несе

відповідальність за делікт незалежно від того, чи делікт було вчинено до

або під час процедури банкрутства; 4) фізична особа, яка здійснює

підприємницьку відповідальність, несе таку саму відповідальність як і

юридична особа; 5) юридичні особи, іноземні юридичні особи підлягають

адміністративній відповідальності на загальних підставах; 6) в законо4

давстві визначено особливості притягнення юридичної особи до

відповідальності в разі злиття, приєднання чи поділу цієї особи.

Таким чином, слід визнати юридичну особу суб’єктом адміністративно4

го делікту, що дасть змогу зменшити кількість порушень адміністративно4

деліктного законодавства України. При цьому, відповідальність юридич4

ної особи за адміністративний делікт також забезпечить додаткове надхо4

дження коштів до Державного бюджету України, оскільки всі штрафи

стягуються виключно до нього.

У зв’язку з цим вважаємо, що слід внести наступні зміни до адміністра4

тивно4деліктного законодавства: «Стаття___. Адміністративний делікт.

Юридична особа визнається винною у вчиненні адміністративного

делікту, якщо буде встановлено, що у неї була можливість для дотриман4

ня правил і норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена

адміністративна відповідальність, але даною особою не прийняті всі за4

лежні від неї заходи щодо їх дотримання.
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Накладення адміністративного стягнення на юридичну особу не

звільняє від адміністративної відповідальності за даний делікт винну

фізичну особу, так само як і притягнення до адміністративної чи криміна4

льної відповідальності фізичної особи не звільняє від адміністративної

відповідальності за даний делікт юридичну особу».

1.

ООммееллььччуукк  ВВ..  ВВ..,,  ВВааххнніійй  ОО..  ВВ..

ННооррммааттииввнноо��ппррааввооввее  ввррееггууллюювваанннняя  ммііггррааццііййннооїї  

ппррооббллееммии  уу  ссииссттеемміі  ддеерржжааввннооїї  ггууммааннііттааррннооїї  ппооллііттииккии::

ззааррууббііжжнниийй  ддооссввіідд  

Проаналізовано підходи до нормативно4правового забезпечення інтеграції
міграційного потенціалу в гуманітарний простір приймаючих держав.

Ключові слова: мігранти, державна політика, інтеграція.

Міграційна політика є одним з державних інструментів захисту гу4

манітарного простору. Її актуальність підкреслюється глобальними і

соціальними диспропорціями, перманентними війнами та локальними су4

тичками. Тому вивчення зарубіжного досвіду її реалізації є важливим

чинником створення відповідної нормативно4правової бази, її оптимізації

на основі міжнародних та європейських правових стандартів. 

Проблеми державної політики інтеграції мігрантів у гуманітарному

просторі приймаючої держави аналізувалися в працях А. Дмітрієва [7],

В. Омельчука [20; 21], С. Бритченка [5], О. Антонюка [3]. Проте зали4
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шається недостатньо дослідженим зарубіжний досвід нормативно4право4

вого забезпечення розв’язання проблем інтеграції мігрантів.

Відомо, що управління міграційними процесами в ЄС щороку вдоскона4

люється. Вже по підписанні Шенгенської угоди у 1985 р. учасники домови4

лися вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків імміграції,

процедур видачі віз та допуску на свою територію [23, с. 319–320]. Части4

на питань (візи, притулок, імміграція, проблеми вільного пересування) пе4

редана до наднаціональної компетенції — повноважень інституцій ЄС.

У 1998 р. утворено спеціальну Робочу групу з питань притулку та міграції,

доробком якої став План дій, який мав вплинути на причини та наслідки

досліджуваного явища [5, с. 192–193]. Увагу приділено інтеграції іно4

земців, які проживають на законних підставах у державах — членах ЄС,

у гуманітарний простір Європи. У 1999 р. Європейська рада серед пріори4

тетів ЄС щодо цих осіб виступила за більш активне залучення іммігрантів

до європейських процесів, надання їм прав, якими користуються громадя4

ни ЄС, протидію дискримінації, проявам расизму і ксенофобії. Наголошу4

валося й на необхідності зближення національних політик країн ЄС щодо

умов допуску і проживання громадян третіх країн, урахування можливо4

стей приймаючих країн, їхніх історико4культурних зв’язків з країнами

походження іммігрантів [5, с. 195]. За оцінкою Євростату, протягом наступ4

них двох десятиліть (200542025 рр.) очікується зростання загальної чи4

сельності населення 25 країн ЄС більш як на 13 мільйонів, переважно за4

вдяки міграції. На 1 січня 2003 р. переселенці до ЄС становили близько

3,5% загальної кількості населення країн4членів ЄС. У 2003 р. загальна чи4

сельність населення ЄС зросла на 1,9 мільйона осіб, з них мігрантів — на

1,7 мільйона [25, с. 11]. Для інтеграції іноземців у гуманітарні процеси ЄС

його члени підписали у 1992 р. спеціальну конвенцію, відповідно до якої

місцева влада отримувала повноваження щодо вжиття відповідних ор4

ганізаційних заходів та сприяння створенню спеціальних консультатив4

них органів для забезпечення представництва іноземних громадян місце4

вою владою. Ці іноземні громадяни отримували право у районах компакт4

ного проживання для збереження культурної самобутності створювати

асоціації та право вступати в інші асоціації, вільно висловлювати свої дум4

ки та розповсюджувати інформацію попри наявні кордони [12, с. 313–314]. 

Державна служба передбачає існування посад, які вимагають прямої

або непрямої участі у здійсненні повноважень, наданих відповідно до

публічного права й обов’язків для захисту загальних інтересів держави

або інших органів влади. Доступ до таких посад громадянам інших держав

може бути обмежений [19, с. 160]. Водночас ст. 39 Договору про заснування

ЄС говорить про гарантування свободи пересування працівників у межах

Співтовариства, що передбачає скасування будь4якої дискримінації на

національній основі між представниками держав4членів, яка ґрунтується
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на різних підходах до вирішення питань зайнятості, оплати, інших умов

праці та працевлаштування [19, с. 1554156].

Країни — члени ЄС пішли у напрямі поліпшення умов перебування

мігрантів на своїй території, зокрема через надання допомоги у навчанні

дітей у школах. Водночас ураховано позиції малих держав ЄС, для яких

неврегульована міграція була суттєвим викликом. Ще у 1970 р. Євро4

пейська комісія прийняла постанову про надання уряду Люксембурга, у

випадку ускладнення демографічної ситуації, права встановлювати особ4

ливий порядок перебування на його території негромадян. Цей порядок міг

відрізнятися від норм ЄС [24, с. 71]. 

Іспанія має право укладати угоди про надання подвійного громадянст4

ва з країнами, зокрема державами Латинської Америки, які мали чи ма4

ють з нею особливі зв’язки [13, с. 97]. Віднедавна держави — члени ЄС,

вжили заходів щодо посилення контролю за міграцією та збереженням по4

зицій титульних націй. У Франції запровадили обмеження міграції та ав4

томатичного надання французького громадянства іммігрантам у другому

поколінні [7, с. 216]. Проте стихійні заворушення в цій країні восени 2005 р.

засвідчили недооцінку суспільних наслідків міграційних процесів [16, с.

24]. Упродовж 1996–2006 рр. Народному захиснику Іспанії було подано

12.944 скарги, пов’язані з режимом перебування мігрантів та іноземців [15,

с. 42]. Щоб підвищити статус іммігрантів у суспільстві, влада Шотландії

виділила близько 1 млн. ф. с. на проведення акції «Одна Шотландія — ба4

гато культур» [2, с. 244].

Наведені факти є підтвердженням неспроможності західних

суспільств інтегрувати переважну частину іммігрантів у свій гуманітар4

ний простір. Показово, що й представники меншин чинять рішучий опір

інтеграції. В Європі вже постали організації, які (іноді навіть збройно) бе4

руть на себе повноваження репрезентувати інтереси прибульців. Прикла4

дом може бути Європейська арабська ліга [17, с. 33–34]. Гуманітарна ситу4

ація у сучасній Німеччині ускладнена неспроможністю інтегрувати групи

мігрантів у суспільство. Турки вже становлять 7% населення берлінського

Кройсбергу [2, с. 238]. Проявами кризових явищ стали масові сутички у

східнонімецьких землях з мігрантами зі слов’янських держав та прихід до

місцевих рад правих антиіммігрантських сил.

Складовою інтеграції мігрантів є освітня сфера. Цікавим у справі запо4

зичення досвіду є приклад Естонії, де діти іноземних громадян та осіб без

громадянства, за винятком дітей представників іноземних держав, підля4

гають загальному обов’язковому навчанню [9, с. 508]. 

У США створено чітку систему федеральних та регіональних органів

управління у цій сфері — Службу імміграції і натуралізації. Вона є агент4

ством Міністерства юстиції, що відповідає за контроль за виконанням за4

конів з питань допуску іноземців у США, наданням пільг іммігрантам,

їхньою натуралізацією [5, с. 196]. Однак здатність американської спільно4
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ти відігравати роль «плавильного казана» для прибульців знизилася. Су4

часні іммігранти відрізняються схильністю до збереження мовної,

релігійної, культурної ідентичності, компактного проживання. Впродовж

року після прибуття до США 17% іммігрантів взагалі не спілкуються

англійською, а в деяких районах іспанська та китайська стали основними

мовами [16, с. 25]. Ще у 1950 р. уряд США проголосив програму «оновлен4

ня міст». З огляду на необхідність модернізації житлового фонду з цент4

ральних районів міста масово виселяли пуерториканців та чорношкірих

[27, с. 65]. Нині незаконна міграція з Мексики налічує понад 1 мільйон осіб

щороку. На думку футурологів, перед США стоїть вибір: або створити

спільний північноамериканський ринок праці, або провести лінію відчу4

ження по Ріо4Гранде. Вихідці з Латинської Америки (переважно Мексики,

Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору та Колумбії) вже на4

прикінці 19804х років становили 42% прибульців до США. Ще 40% мігру4

вали з країн Азії (Тайваню, Республіки Корея, Філіппін, Індії) [26, с. 118].

Неспроможність інтегрувати національні меншини зумовлювала масові

міграції, перетворюючи це на вагомий чинник міжнародних відносин. Ще у

1948 р. почалася південноболгарська переселенська акція, внаслідок якої

до Туреччини виїхало 150 тисяч осіб [6, с. 305]. 29 травня 1989 р. болгарсь4

кий очільник Т. Живков офіційно звернувся до Туреччини, закликавши її

відкрити свої кордони для кожного болгарського мусульманина, який ба4

жав емігрувати, мотивуючи це необхідністю єдності та закритості народу

Болгарії при побудові нового суспільства. До сусідньої держави виїхали по4

над 320 тисяч тюркомовних болгар4мусульман [6, с. 306]. Політика «болга4

ризації», що особливо активно здійснювалася Софією у 19804х роках щодо

більш як 800 тисяч етнічних турків та 300 тисяч етнічних болгар–мусуль4

ман, і нині породжує протистояння у суспільстві [28]. 

Міждержавний конфлікт між Сенегалом і Мавританією призвів до пе4

реслідування мавританців та сенегальців. Неспроможність вирішити пи4

тання інтеграції національних меншин, передусім неавтохтонів, виклика4

ла «міграційні війни». У 1975–76 рр. Алжир вислав з країни 30 тисяч ма4

рокканських громадян у відповідь на аналогічні дії влади Марокко у

1973 р. 2 млн. іноземців були вислані з Нігерії упродовж січня — березня

1983 р. У квітні4травні 1985 р. новий нігерійський уряд виселив іще 700.000

ганійців. У серпні цього ж року 20 тисяч робітників туніського походжен4

ня були вислані з Лівії [8, с. 797]. 

Спроба влади убезпечити державу від припливу мігрантів не завжди

знаходить підтримку в європейських суспільствах. Наприкінці вересня

2000 р. у Швейцарській конфедерації провели всенародний референдум

щодо перебування іноземців у країні. Проект закону про відсоткове обме4

ження кількості іноземців у державі відхилили [22, с. 208]. Посилює свій

контроль за мігрантами й уряд КНР. Попри офіційну відмову визнати за

втікачами з КНДР статус біженців і їхній нелегальний стан офіційний
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Пекін не вдається до масової депортації, хоча кампанії щодо виявлення

біженців у прикордонних районах набувають істотних масштабів [14,

с. 258].

Уряд Грузії приділяє увагу нормативно4правовому забезпеченню інте4

грації іноземців у гуманітарний простір країни. Вони мають право на отри4

мання освіти рідною мовою, користування культурними цінностями поряд

з громадянами, захист і розвиток національної культури і традицій, якщо

це не шкодить державним та законним інтересам і правам громадян. Іно4

земці зобов’язані дбайливо ставитися до історико4культурних пам’яток.

Їм гарантовано свободу думки, переконань та віросповідань [10, с. 90–91].

Офіційний Тбілісі приділяє важливу увагу інтеграції у грузинське

суспільство біженців грузинського походження з територій самопроголо4

шених Абхазької та Південно4Осетинської республік. Уряд вживає зу4

силь на міжнародному полі з метою їхнього повернення на місця поперед4

нього проживання. Правовою основою для повернення біженців у Абхазію

стала Угода про повернення біженців і переміщених осіб, підписана 4

квітня 1994 р. Переміщені особи отримали право на мирне повернення без

ризику арешту, затримання, кримінального переслідування. Імунітет не

розповсюджувався на осіб, які вчинили кримінальні чи військові злочини,

брали участь у військових діях, перебувають у складі військових форму4

вань. Однак Сухумі (Сухум) проводив примусову фільтрацію біженців, що

поверталися. Це підштовхнуло спробу Тбілісі розв’язати конфлікт силою

[4, с. 203–204]. 7–8 квітня 1996 р. у Тбілісі пройшов з’їзд біженців з Абхазії.

Йому передувала підготовка у місцях компактного проживання вимушено

переміщених осіб. На з’їзді заснували Союз біженців Абхазії, який запро4

понував владі Грузії підтримку в розв’язанні абхазької проблеми [4,

с. 200–201]. Питання адаптації біженців азербайджанського походження з

території Нагірного Карабаху постали перед урядом Азербайджану.

Криза у РФ поглиблюється невпорядкованістю міграційної політики,

що призвело до неконтрольованого зростання потоків робочої сили. Згідно

з даними офіційних переписів з 1989 по 2002 р., китайців у Москві стало

більше у 35 разів, в’єтнамців — 14. На азербайджанців припадає 8% усіх

новонароджених у столиці. Впродовж останніх двох десятиліть тут сфор4

мувалися цілі етнічні анклави [1, с. 54455]. Слабка адаптація мігрантів до

російського суспільства зумовила їхнє перетворення на чинник дес4

табілізації. Лише у 2005 р. органами внутрішніх справ виявлено понад

65 тисяч іноземних громадян та осіб без громадянства, які здійснили понад

50 тисяч злочинів на території РФ [11, с. 27430]. Питома вага мігрантів пе4

ретворюється на критичну в окремих регіонах РФ. Це стосується Півден4

ного федерального округу РФ. У Республіці Інгушетії у 1994 та 2000 р. на

чотирьох мешканців припадав один мігрант [18, с. 85]. Влада була змуше4

на з 2005 р. за організацію незаконної міграції запровадити кримінальну
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відповідальність. 18 липня 2006 р. встановлено повідомчий характер

міграційного обліку [11, с. 27–30].

Отже, розв’язанню проблеми мігрантів приділено належну увагу в си4

стемі державного управління країн світу. Це стосується як актів, що пе4

редбачають депортацію за незаконний перетин кордону, так і норматив4

них документів, що спрямовані на створення правового поля задоволення

їхніх потреб, насамперед гуманітарних. В окремих державах права

мігрантів, насамперед близьких історично до громадян країн, захищені на

конституційному рівні. Нормативні акти, що регулюють проблеми

мігрантів, відрізняються за сферами застосування, тривалістю дії, сис4

темністю, порядком прийняття і зміни. Глобальні виклики змушують ок4

ремі країни вживати заходів щодо законодавчого захисту прав автохтон4

ного населення, посилюючи відповідальність за нелегальну міграцію та її

організацію. 

Водночас нерозробленою залишається система актів органів місцевого

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо інтеграції

мігрантів як у державах ЄС, так і в інших країнах.

1. Александров А. Миграция: законы изменились — проблемы остались // Российская Фе�

дерация сегодня. — 2007. — № 3. — С. 54–55.

2. Алєксєєнко І. Міжнародні політичні процеси: Навч. посібник. — Донецьк, Бердянськ:

Норд�Прес, 2009. — 289 с.

3. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 432 с.

4. Анчабадзе Ю.Д., Гостиева Л.К., Тер�Саркисянц А.Е. Беженцы Кавказа // Расы и народы.

Современные этнические и расовые проблемы: Ежегодник / Ред. кол.: И.Р. Григулевич

(отв. ред.) и др. — Вып. 26. 2001. — М.: Наука, 2001. — С. 145–208.

5. Бритченко С. Основні напрями міграційного законодавства і вдосконалення системи

управління міграційними процесами в Україні на сучасному етапі // Формування демо�

кратичного та ефективного державного управління в Україні: Мат�ли наук.�практ.

семінару за міжнар. участю «Досвід стажування державних службовців у США та ЄС і

його роль у становленні демократичного державного управління в Україні». 11–12 бе�

резня 2002 р. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. — К.: Вид�во УАДУ, 2002. —

С.191–201.

6. Бурдяк В. Роль мобілізованої етнічності турків Болгарії в трансформаційних процесах

сучасності // Політологічні та соціологічні студії: Зб. наук. праць. — Т. ІІІ: Тематичний

випуск «Етнополітика і етнополітологія країн Центральної та Східної Європи». —

Чернівці: Рута, 2005. — С. 300–308.

7. Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. — М.: Альфа�М, 2007. — 416 с.

8. Дюрозель Ж.�Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фр. Є. Марічева,

Л. Погорєлової, В. Чайковського. — К.: Основи, 1995. — 903 с.

9. Закон об основной школе и гимназии Эстонской Республики от 15 сентября 1993 года //

Законодательство об образовании. — Т.2: Образовательное законодательство государств

участников СНГ и стран Балтии / Сост.: Ю.А. Кудрявцев, И.Ю. Егорова, О.Л. Ворожей�

кина и др.; под ред. В.М. Сырых. — М.: Готика, 2003. — С. 504–524.

10. Закон Республики Грузия «О правовом положении иностранцев» (принят 3 июня 1993 г.,

вступил в силу 8 июня 1993 г.) // Сборник законодательных актов государств СНГ и Бал�

тии по вопросам миграции, гражданства и связанным с ними аспектами / Сост. Г. Сани�

кидзе. — М.: Международная организация миграции, 1996. — С. 88–96.

11. Козлов В.Ф. К вопросу о миграционному учете в пограничной зоне // Российская юсти�

ция. — 2008. — № 12. — С. 27–30.

12. Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне от 5 фев�

раля 1992 года (Неофициальный перевод) // Сборник международных правовых доку�



Омельчук В.В., Вахній О.В. Нормативно�правове врегулювання міграційної проблеми…

118855

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

ментов, регулирующих вопросы миграции. — М.: Международная организация мигра�

ции, 1994. — С. 313–314. 

13. Конституция Королевства Испания (1978 г.) (Извлечения) // Конституційне законодав�

ство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд.: В.О. Ріяка, К.О. Закомор�

на. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — С. 97–105, 188–197.

14. Ланьков А.Н. Корейские беженцы в Северо�Восточном Китае // Проблемы истории,

филологии, культуры: Журнал. — Вып. ХІ. — М., Магнитогорск: Изд�во Магнитогор.

госуниверситета, 2001. — С. 252–260.

15. Лесняк В.Ю. Політико�правовий аналіз організації та функціонування інституту омбуд�

смена в сучасній Іспанії // Панорама політичних студій: Наук. вісник РДГУ. — Вип. 3. —

Рівне, 2009. — С. 37–49.

16. Львова О.Г. Суспільно�політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у

90�х роках ХХ ст. // Наукові записки Нац. ун�ту «Києво�Могилянська Академія». — Сер.

«Політичні науки». — 2006. — Т. 57. — С. 24–30.

17. Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейсь�

кий досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької держ. інженерної академії. — 2006. —

№ 27. — С.30�38.

18. Маньшин Р.В., Абидов М.Х. Демографическое развитие Южного федерального округа //

Народонаселение. — 2008. — № 2. — С. 81–86.

19. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник. — К.: ВПЦ «Універси�

тет», 2007. 

20. Омельчук В.В. Державна політика створення єдиного гуманітарного простору: за�

рубіжний досвід // Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна: Матеріали П’ятої

Всесвітньої конференції (Київ, 25 травня 2006 р.). — К.: МАУП, 2007. — С. 273–283.

21. Омельчук В.В. Механізми інтеграції національних меншин та їх особливості // Станов�

лення та розвиток української державності: Матер. всеукр. наук.�практ. конф., м. Київ,

27 жовтня 2006 р. — К.: МАУП, 2008. — С. 79�90.

22. Практический справочник по иммиграции / Сост. Л.Г. Шейнгезихт. — Т. ІV. — М.: Сере�

бряный мир, 2002. — 352 с.

23. Соглашение между правительствами государств Экономического Союза Бенилюкс, Фе�

деративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене

контроля на общих границах от 14 июня 1985 г. (Шенгенское соглашение) (Неофици�

альный перевод) // Сборник международных правовых документов, регулирующих во�

просы миграции. — М.: Международная организация миграции, 1994. — С. 318–324. 

24. Топорнин Б.Н. Европейское право. — М.: Юристъ, 1999. — 456 с. 

25. Трудова міграція в ЄС // Євробюлетень. — 2005. — № 6. — С. 11.

26. Уткин А.И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. — М.:

Наука, 1990. — 176 с.

27. Шанина Н.П. Пуэрториканцы в США // Расы и народы. Современные этнические и ра�

совые проблемы: Ежегодник / Ред. кол.: И.Р. Григулевич (отв. ред.) и др. — Вып. 10:

1980. — М.: Наука, 1980. — С. 58–73.

28. Kiuranow D. Bulgaria // New Europe. The impact of the First Decade. — Vol. 2. Variations on

the Pattern / Ed. by T. Rakowska�Harmstone, P. Dutkiewicz with the assistance of

A. Orzelska]. — Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, Collegium

Civitas Press, 2006. — P. 153–192.



Порівняльне адміністративне право

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
2,

 №
 1

–
2

118866

ППееттрриишшииннаа��ДДююгг  ГГааллииннаа  ГГррииггооррііввннаа,,
головний державний інспектор 
Державної архітектурно�будівельної інспекції України

ФФііннааннссуувваанннняя  ппооллііттииччнниихх  ппааррттіійй::  ппррооббллееммии  ппррааввооввооггоо

ррееггууллюювваанннняя  уу  ссууччаасснниихх  ддеерржжаавваахх

Досліджується проблематика фінансування політичних партій у сучасних
державах світу, аналізуються основні джерела фінансування діяльності
політичних партій та окреслюються проблеми, що виникають у цій сфері. 

Ключові слова: політична партія, фінансування політичної партії. 

Політичні партії як одне з важливих досягнень цивілізації є показника4

ми демократичної природи суспільства й характеризують ступінь його

політичного та правового розвитку. Особливо важливу роль виконують

політичні партії в посттоталітарних країнах, якщо вони сприяють розвит4

ку громадянського суспільства, утвердженню прав і свобод людини і гро4

мадянина. В нашій країні, де відбуваються складні та суперечливі проце4

си політичної трансформації у напрямі демократизації, багатопартійність

і породжувана нею політична конкуренція є необхідною умовою та га4

рантією нормального функціонування демократичних механізмів влади,

забезпечення конституційних прав громадян. За таких умов молода Ук4

раїнська держава мусить надавати законодавчу і фінансову підтримку

партіям, тобто створювати найсприятливіший режим правового регулю4

вання їх діяльності, залучати заохочувальні засоби їх державної підтрим4

ки тощо. При цьому, як відомо, фінансова забезпеченість є одним із визна4

чальних факторів незалежності політичних партій. Політичні партії для

статутної діяльності потребують значних коштів, причому потреба в них

постійно зростає. У процесі еволюції політичних партій сформувалися три

джерела фінансового забезпечення їх діяльності: власні кошти політич4

них партій, приватне фінансування, державне фінансування. У кожній

країні склалося власне співвідношення фінансового забезпечення із цих

джерел.

Важливою складовою забезпечення ефективної діяльності політичних

партій є впровадження прозорої фінансової звітності, налагодження кон4

тролю за отриманими коштами. При цьому слід враховувати, що партії є

інститутом громадянського суспільства, що мають право на конфіден4

ційність, у тому числі фінансову. Маємо зауважити, що в Україні законо4

давство про фінансування діяльності політичних партій далеке від доско4

налості. Мабуть, це пов’язано з тим, що не так давно існувала одна

провідна партія і лише з проголошенням незалежності нашої держави

створюється велика кількість різнопланових політичних партій. Контроль

за фінансуванням політичних партій потребує прискіпливої уваги як з бо4

ку дослідників, так і законодавця. У цьому зв’язку, з практичної точки зо4
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ру, доцільно звернутися до відповідного досвіду провідних демократичних

держав, де інститут політичних партій існує тривалий час і належним чи4

ном урегульований. 

Отже, актуальність дослідження шляхів та механізмів фінансування

політичних партій України, ефективності їх витрат як на поточну

діяльність, так і виборчу кампанію, форм звітності та контролю за витра4

тами партій лише зростає. І тому особливо актуальні питання щодо дже4

рел формування та забезпечення фінансовими ресурсами політичних

партій у цілому.

Теоретико4методологічні питання даної теми досліджуються у працях

як зарубіжних, так і вітчизняних учених — Г. Александера, О. Бандурки,

В. Греченко, М. Дюверже, В. Журавського, Е. Колюшина, В. Кравченка,

В. Лапаєвої, Д. Лук’янова, Дж. Мендилоу, К.4Х. Насмахера, І. Ортуно4

Ортіна, Ю. Пасічника, Р. Патіеля, Т. Персонса, М. Примуша, А. Саміло,

А. Хайденхаймера, К. Шульца, Ю. Юдіна та ін. Незважаючи на інтерес

дослідників до цього питання, вчені несправедливо оминають цю тему, що

призводить до суттєвих прогалин у законодавчому регулюванні у цій га4

лузі. 

Важливим елементом інституціоналізації політичних партій є правове

регулювання їх фінансування. Як зауважив французький дослідник

К. Лейрі, «при демократії, більше, ніж при будь4якому іншому ладові,

гроші є нервом політики» [9, p. 16]. Зумовлено це в основному, на думку

А.З. Георгіци, особливою складністю конституційного механізму демо4

кратії та його основних інститутів (політичні партії, вибори, референдуми,

представницькі установи), чия ефективна діяльність вимагає дедалі зрос4

таючих витрат [1, c. 171].

Питання, пов’язані з фінансуванням діяльності політичних партій, до4

сить гострі, від їх розв’язання залежить подальший розвиток і зміцнення

демократії у сучасній державі. Потреба ґрунтовного дослідження фінан4

сування політичних партій зумовлена такими трьома обставинами: знач4

ним ускладненням виборчих технологій (різке подорожчання передви4

борних кампаній викликало підвищення потреб політичних партій у до4

датковому фінансуванні); зростанням політичної активності бізнесу, що

породжує могутню хвилю «політичних інвестицій»; масштабною ко4

рупцією політичної еліти, яка підриває авторитет інститутів влади. За4

значимо, що першими ці обставини усвідомили країни «зрілої демо4

кратії». Саме тут із середини 604х років ХХ ст. почала здійснюватися ши4

рокомасштабна правова регламентація фінансової діяльності політичних

партій (1966 р. — Данія, Швеція; 1967 — ФРН; 1969 — Фінляндія; 1974 —

Італія, США; 1975 — Австрія; 1976 — Португалія; 1984 — Греція; 1988 —

Франція) [1, c. 172]. При цьому в окремих країнах історично склалося так,

що загальних законів про партії не існує, а законодавчо регулюється

тільки питання їх фінансування, як це зроблено, зокрема, в Швеції,
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Фінляндії, США [3, c. 250]. Вважаємо, що подібна практика є застарілою і

не відповідає сучасним тенденціям всебічного правового регулювання їх

діяльності, хоча, безперечно, ці питання повинні бути вирішені саме на

законодавчому рівні, й насамперед на конституційному рівні. Для при4

кладу можна згадати практику Російської Федерації, де поряд з розроб4

кою закону про політичні партії опрацьовується окремий закон «Про

фінансування діяльності політичних об’єднань» [4, c. 149]. На нашу думку,

виділення цих питань в окремий закон не можна розглядати як позитив,

адже такий крок жодних переваг не надає, навпаки, може призвести до

правових колізій між загальним законом про партії і законом про їх

фінансування. 

У цілому правові норми, які стосуються цієї проблематики, містяться у

багатьох нормативних актах. З4поміж них найважливіше значення мають

конституційні норми. Можна сказати, що внесення до основних законів

спеціальних положень про фінансування політичних партій є чи не найха4

рактернішою рисою новітнього конституційного законодавства (консти4

туції Аргентини, Бразилії, Вірменії, Гани, Греції, Перу, Чилі, ФРН та ін.).

Насамперед у конституціях закріплюються наступні положення: про

фінансові джерела політичних партій, про відкритість, прозорість фінан4

сової діяльності партій. Наприклад, ст. 21 Основного закону ФРН вимагає,

щоб партії «подали публічний звіт про джерела та використання своїх

коштів, а також про своє майно». Ст. 17 Конституції Бразилії фіксує такі

положення: «Політичним партіям забороняється отримання коштів з4за

кордону. Вони зобов’язані подати фінансові звіти до Виборчого суду.

Партії мають право на отримання коштів з партійного фонду і вільний до4

ступ на радіо і телебачення». Такі й подібні їм конституційні положення є

основою докладного регулювання питань фінансової діяльності партій

іншими нормативними актами.

У цілому аналіз відповідного законодавства зарубіжних країн показує,

що така регламентація здійснюється трьома основними способами: а) ре4

гулюванням розмірів і порядку надання приватних пожертвувань і

внесків у партійні каси (у США, наприклад, згідно із Законом 1974 р. вне4

сок приватної особи для підтримки партії не повинен перевищувати

25 тис. доларів на рік, а внески юридичних осіб обмежуються 5 тис. доларів

на кожного кандидата); б) лімітуванням передвиборних витрат (У Франції

фіксується межа передвиборних витрат для кандидатів у президенти —

120 млн. франків за 6 місяців у 14му турі й 40 млн. франків у 24му турі го4

лосування; для кандидатів у ході парламентських виборів — 500 тис.

франків); в) державним фінансуванням політичних партій (воно поши4

рюється не на всі партії, які беруть участь у виборах, а тільки на тих, які

виконали певні умови: висунули кандидатів у необхідній кількості вибор4

чих округів (Італія, Норвегія) або зібрали певний мінімум голосів у мас4

штабі всієї країни (Швеція — не менше 2 %, ФРН — 0,5 % ). Партії у низці
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випадків отримують субсидії пропорційно кількості зібраних на виборах

голосів. У Франції в 1996 р. дотаціями від держави користувалися 36 пар4

тій. Надання державної допомоги зобов’язує партії звітувати перед орга4

нами влади про свою фінансову діяльність у цілому.

Законодавство більшості зарубіжних країн передбачає три групи дже4

рел фінансування: 1) особисті кошти; 2) добровільні пожертвування

фізичних та юридичних осіб; 3) державне фінансування.

Перша група джерел фінансування — особисті кошти — утворюється

за рахунок членських внесків, доходів від майна, яким володіє партія, та

доходів від підприємницької діяльності. Це джерело фінансування фак4

тично у жодній країні не регламентується. Тільки в деяких країнах, на4

приклад, Австрії, Бельгії, передбачена можливість таких відрахувань.

Склалася така практика, що ці питання повністю належать до відання са4

мої партії. Однак членські внески не можуть покрити всі витрати партії

(наприклад, у окремих західних країнах вони становлять до 20 % бюдже4

ту партії) [8, c. 156]. Для забезпечення своєї діяльності вони залучають

інші джерела фінансування, зокрема, отримують кошти від свого майна й

ведення комерційної діяльності. 

За загальним правилом будь4який суб’єкт вправі отримувати певні

блага від майна, яким він володіє на законних підставах. У руслі окресле4

ної проблематики логічно виникає запитання, яким майном має право во4

лодіти партія. На думку Ю. А. Юдіна, політичні партії мають майнові пра4

ва аналогічно іншим юридичним особам [8, c. 153]. Однак не можна забува4

ти про те, що політичні партії є активними учасниками політичного проце4

су, володіють широкими політичними правами, натомість інші суб’єкти

цього позбавлені. А це, безумовно, повинно накладати на них додаткові

обов’язки й обмеження щодо гарантування відсутності зловживань з їх

боку. З цього випливає, що партії повинні мати у власності тільки те май4

но, яке безпосередньо потрібне їм для досягнення основних цілей [5, c. 19]. 

Другу групу джерел фінансування політичних партій становлять по4

жертвування фізичних та юридичних осіб. Наприклад, у Росії для окре4

мих партій вони становлять до 90 % бюджету [8, c. 159]. Закон України

«Про об’єднання громадян» (ст. 22) встановлює обмеження на отримання

коштів політичними партіями. Політичним партіям, їх установам та орга4

нізаціям заборонялося прямо або опосередковано отримувати кошти та

інше майно від: іноземних держав та організацій, міжнародних органі4

зацій, іноземних громадян та осіб без громадянства; державних органів,

державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передба4

чених законами України; підприємств, створених на основі змішаної фор4

ми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них переви4

щує 20 %; нелегалізованих об’єднань громадян; анонімних пожертвувачів

[7, cт. 504].



Порівняльне адміністративне право

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
2,

 №
 1

–
2

119900

Після прийняття і введення в дію цього Закону виникла потреба в кон4

кретизації цих норм. Незрозуміло, що означає термін «опосередковано»:

мається на увазі нелегальний перерахунок коштів через третю особу чи

остання отримує легальне право власності на кошти, які надалі можуть

бути передані партії. Відповідь на це запитання набуває практичного

змісту в аспекті подій, що розгорнулися на початку 2000 р. в Ізраїлі, де

правлячий альянс з метою обійти заборону фінансування з4за кордону

організував перерахунок коштів від закордонних спонсорів громадським

організаціям, які, у свою чергу, перерахували їх партії [6]. Щоб треті осо4

би не мали змоги перераховувати незаконні кошти на рахунки партій, де4

які вчені пропонують, і ми підтримуємо цю думку, доповнити закон такою

нормою: «Пожертвування не повинно перевищувати суму, законне над4

ходження якої особа може підтвердити і з якої сплачено всі податки та

інші обов’язкові платежі». Крім цього, недоліком зазначеної статті є та4

кож те, що обмеження стосується лише коштів і майна. Російські розроб4

ники Закону «Про політичні партії» слушно вказують, що заборона

зарубіжної підтримки повинна стосуватися як матеріальної, так і ор4

ганізаційної, інформаційної та будь4якої іншої підтримки партій [4,

c. 151]. Ми вважаємо, що треба повністю заборонити пожертвування від

юридичних осіб, де є внески держави й іноземного капіталу. По4перше, це

унеможливило б вплив чиновників на окремі партії, що порушує їх

рівність. По4друге, не дозволило б втручання інших держав у внутрішню

політику країни. Прийняття в цій сфері адекватного законодавства є до4

сить актуальним для всіх пострадянських держав. Аналіз діяльності

політичних партій показує, що досить часто вони намагаються отримати

незаконне фінансування, що може загрожувати навіть державній безпеці

й бути чинником політичної кризи. Так, у Молдові на початку 2002 р.

Християнсько4демократична народна партія, яку підтримує близько 6 %

громадян, протягом чотирьох місяців провадила великомасштабні акції

протесту та демонстрації. Офіційна влада заявила, що ці акції фінансу4

ються з Румунії та Придністров’я, які зацікавлені в дестабілізації

політичної ситуації [2]. 

Закон України «Про політичні партії в Україні» лише частково вирішив

ці питання. Зокрема, позитивом є заборона фінансування всіма юридични4

ми особами, де є частки держави або нерезидентів, а також фінансування

благодійними й релігійними організаціями, до недоліків можна віднести

відсутність заборони фінансування особами без громадянства (як це було

в старому законі) та невдале формулювання п. 4, який поширюється не на

всі некомерційні організації, а чомусь тільки на дві з них.

Третю групу джерел фінансування політичних партій становить дер4

жавне фінансування, яке виникло у зв’язку із зростанням політичної ко4

рупції в 60–704і роки ХХ ст. Як показує досвід, основними «донорами»

політичних партій постійно були великі корпорації. Тому природно, що
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виключно приватне їх фінансування призводить до підкорення партій і

захисту ними інтересів обмеженого кола осіб, так званих партійних інвес4

торів. Державне фінансування стає на заваді цьому і дає змогу забезпечи4

ти демократичність партійної системи й механізму виборів.

Дискусійним для науки конституційного права є питання, чи повинна

держава встановлювати певний бар’єр кількості голосів, які необхідно

зібрати для отримання державного фінансування. Зарубіжний досвід у

цьому питанні досить суперечливий. У ФРН право на державні дотації за4

стережене необхідністю зібрати не менше 10 % по персональних кандида4

тах, або 1% на земельних виборах, або 0,5 % при голосуванні за партійни4

ми списками. У Франції, навпаки, Конституційна рада визнала неконсти4

туційними норми закону, які встановлювали обов’язковість зібрати 5 % го4

лосів, щоб одержати державне фінансування, при цьому було вказано, що

цей бар’єр «перешкоджає вираженню нових ідейних течій і думок, отже,

суперечить принципу рівності та свободи партій» [8, c. 170]. 

У цьому зв’язку виникає вельми складне питання: чи потрібно введен4

ня подібного бар’єра в законодавство України в разі запровадження інсти4

туту державного фінансування партій, чи не буде він суперечити ст. 15

Конституції України, яка проголошує, що суспільне життя в України

ґрунтується на засадах політичної й ідеологічної багатоманітності. Части4

на вчених стверджує, що завдяки запровадженню такого інституту мож4

ливі усунення з політичної арени незначних партій, посилення об’єднав4

чих процесів близьких за ідеологією партій та кристалізація в політично4

му полі України декількох великих партій. Інші вчені, навпаки, доводять,

що не всі питання можна вирішувати з позицій лише доцільності, й запро4

вадження бар’єра суперечитиме ст. 15 Конституції України. Маємо зазна4

чити, що Закон «Про політичні партії в Україні» не запровадив цього по4

зитивного й загальновизнаного у всьому світі інституту, що створюватиме

певні труднощі у процесі формування дієздатної партійної системи. 

Насамкінець зауважимо: у розвинених демократичних країнах ро4

зуміють, що для здійснення своїх функцій партіям необхідні значні фінан4

сово4матеріальні ресурси, яких вони в силу різних причин можуть і не ма4

ти, а необхідно забезпечувати рівність фінансових можливостей політич4

них партій, щоб вирівняти шанси у політичних баталіях, а отже, не допу4

стити суттєвого спотворення політичної волі громадян. І вже у 504х роках

ХХ ст. було запроваджено матеріальну підтримку політичних партій з бо4

ку держави за рахунок спеціального фонду коштів. При цьому застосову4

валися переважно такі системи державного фінансування політичних

партій: фінансування отримують лише партії, які представлені у парла4

менті (Іспанія, Бельгія, Болгарія), а партії, які не потрапили до парламен4

ту, випадають із цієї системи; державне фінансування отримують всі

політичні партії, які взяли участь у виборах і відповідають певним умо4

вам, незалежно від того, мають вони представництво у парламенті чи ні
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(ФРН, Франція, Греція, Швеція та ін.). Остання система є прогресивнішою,

оскільки дає гарантії, в тому числі матеріальні, необхідні для вільного роз4

витку і конкуренції різноманітних політичних сил і рухів, забезпечує

підтримку нових політичних партій, а не консервує існуючу партійну сис4

тему. І, можливо, якщо українське суспільство прагне, аби політичні

партії стали постійно діючим та активним компонентом політичної систе4

ми, запровадження державного фінансування політичних партій не по4

винно видаватися чимось фантастичним. Тільки до вибору моделі фінан4

сування партій потрібно підійти більш виважено, оскільки позбавлення

підтримки непарламентських партій негативно позначиться на розвитку

багатопартійності, звузить можливості для вираження інтересів меншості.

Нарешті, питання запровадження «заробітної платні» партіям, на дум4

ку деяких дослідників, має вирішуватися виключно шляхом референду4

му. Так, до речі, було в Італії, де закон, що запроваджував державне

фінансування, двічі виносився на референдум: у 1974 р. громадяни висло4

вилися за запровадження державного фінансування, а у 1993 р. — за

відміну. Певно, буде справедливо, якщо саме суспільство, а не депутатсь4

кий корпус, вирішить, чи заслуговують партії на матеріальну підтримку. 

Отже, питання фінансування політичних партій нині є вельми актуаль4

не і назріла нагальна потреба як у проведенні нових наукових досліджень

у цій галузі, так і у внесенні змін до законодавства України. Адже

відсутність збалансованого законодавства у цій сфері може призвести до

розвитку гіпертрофованої партійної системи, де партії так і не стануть по4

тужним державотворчим чинником або, навпаки, вузьке коло партій мо4

нополізує владу, зростеться з державою, що однаково загрожує розбудові

правової, демократичної держави. 
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ккррааїїнн  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу::  

ффііннааннссооввоо��ппррааввооввиийй  аассппеекктт

З огляду на комплексний характер митного законодавства автором розгля4
даються фінансово4правові аспекти його гармонізації та уніфікації у країнах
Європейського Союзу.

Ключові слова: митне законодавство, митні платежі, митний союз.

Одним із суттєвих принципів Європейського Союзу є те, що держави,

які входять до його складу, утворюють між собою митний союз. З метою

створення митного союзу країни ЄС приймають на себе наступні обов’яз4

ки: 1) усунення митних зборів і рівнозначних зборів між державами4чле4

нами; 2) усунення кількісних обмежень і рівнозначних заходів у взаємній

торгівлі держав4членів; 3) прийняття певних умов у сфері непрямого опо4

даткування, що впливає на товарообіг усередині ЄС; 4) прийняття загаль4

ного митного тарифу для всіх країн ЄС. У зв’язку з цим постало питання

гармонізації та уніфікації митного законодавства. 

Слід зазначити, що у вітчизняній правовій науці й практиці ці поняття,

як правило, ототожнюються, тоді як у Європі вони являють собою два різні

інструменти, спрямовані на різні цілі. Так, гармонізація законодавства при

інтеграційних процесах передбачає приведення різних національних пра4

вових актів до загального знаменника, встановленого наднаціональним ак4

том міждержавного об’єднання. У свою чергу, уніфікація дає змогу усуну4

ти різноманітність таких актів, замінивши їх єдиним актом. Застосування

цих інструментів на міждержавному рівні може бути взаємопов’язано

(спочатку гармонізація, потім уніфікація), але вони також можуть, залеж4

но від інших обставин, застосовуватися і самостійно, і окремо [1, с. 4].

Серед видів платежів, що сплачуються фізичними та юридичними осо4

бами при перетині митного кордону, необхідно виділяти мито, податок на

додану вартість, акцизи та митні збори. Водночас зауважимо, що євро4

пейське законодавство не проводить чіткого розмежування між окремими

видами митних платежів і відносить до них будь4які платежі, що справля4
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ються при перетині товарами митного кордону. В одному із своїх рішень

Суд ЄС навіть вказав, що в якості такої категорії буде розглядатися по4

слуга зі складання або оформлення спеціального документа — достатнім

буде дотримання умови, що дане обтяження пов’язане з фактом перетину

кордону, а не викликано економічною необхідністю [1, с. 6].

З моменту вступу країни до ЄС правове регулювання митних пра4

вовідносин частково перестає бути предметом відання держав4членів,

оскільки на території ЄС діє загальний (єдиний) митний тариф для всіх

країн ЄС — нормативний документ, за допомогою якого забезпечується

митний суверенітет і єдність митної політики Європейського Союзу (Рег4

ламент   № 2658/87). Під митним тарифом слід розуміти звід ставок мит,

що застосовуються до товарів, які переміщуються через митний кордон,

систематизований відповідно до товарної номенклатури.

Спочатку в основу митного тарифу Європейського економічного співто4

вариства була покладена компіляція чотирьох існуючих на той момент та4

рифів країн Співтовариства (Німеччина, Італія, Франція, країни Бені4

люкс) [2, с. 22–23]. Принципом побудови тарифу стала брюссельська но4

менклатура з додаванням низки товарних підгруп, що відображали спе4

цифіку Співтовариства. Ставки мит були встановлені шляхом простого об4

числення середньоарифметичних ставок, що діяли в державах4членах на

1 січня 1957 р. Винятки з цього правила були зроблені для товарів, ставки

мит для яких закріплювались у спеціальних списках, зазначених у додат4

ках до Римського договору (наприклад, мита на сировинні продукти із спи4

ску «B» не повинні були перевищувати 3%, продукти неорганічної хімії із

списку «D» обкладалися максимальним митом 15%).

Складання тарифу спричинило ряд труднощів, пов’язаних з розбивкою

товарів на товарні групи і підгрупи. Зокрема, країни Бенілюксу поділяли

продукцію з групи «пластмаси» на основі їх форми: порошок, гранули,

блоки та ін., тоді як інші країни ЄЕС використовували класифікацію за

хімічним складом пластмас: поліетилен, поліпропілен та ін. Спочатку упо4

рядники єдиного тарифу йшли шляхом максимального відображення то4

варних підгруп, що існували в тарифах країн Співтовариства. Отже, щодо

прикладу з пластмасами, п’ять підпозицій, класифікованих за формою,

множилися на десять підпозицій, які показували хімічний склад, давали в

загальній сумі п’ятдесят підпозицій у єдиному тарифі. Загальна кількість

товарних підпозицій, що були включені подібним чином до нового тарифу,

перевищувала 20 тисяч. Після редагування тарифного списку їх кількість

вдалося скоротити наполовину. Пізніше спеціально створена група екс4

пертів у галузі митного регулювання скоротила кількість товарних по4

зицій до 2809 (Регламент № 960/68). Загальний митний тариф Європейсь4

кого співтовариства вступив в силу 1 липня 1968 р. Саме в цей момент, на

думку Суду ЄС, відбувся перехід повноважень у галузі митного регулю4

вання від держав4членів до Співтовариства [3]. Завдяки положенням ст. 28
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Договору про створення ЄЕС Рада має можливість без обмежень змінюва4

ти і скорочувати тарифний список товарів.

Митний тариф Співтовариства, створений на основі брюссельської но4

менклатури і неодноразово змінений, діяв до 1 січня 1988 р. У вересні

1987 р. Співтовариство ратифікувало Міжнародну конвенцію про Гар4

монізовану систему опису та кодування товарів, яка змінила Брюссельсь4

ку конвенцію 1950 р. про номенклатуру для класифікації товарів у митних

тарифах. Завдяки гармонізованій системі однакові товари однаково кла4

сифікувались у тарифах всіх держав, які приєдналися до Конвенції.

В ЄЕС нова система опису і кодування товарів запроваджувалася Регла4

ментом № 2658/87, згідно з яким передбачалася заміна товарної номенк4

латури, що використовувалася для митно4тарифних і статистичних цілей.

Регламент запроваджував поняття комбінованої номенклатури, яка

об’єднувала: а) номенклатуру гармонізованої системи; б) особливі товарні

підгрупи, встановлені у Співтоваристві для низки товарів. На основі

комбінованої номенклатури ЄЕС Регламентом від 23 липня 1987 р.

№ 2658/87 «Про тарифну і статистичну номенклатуру та про Загальний

митний тариф» був прийнятий інтегрований митний тариф Європейсько4

го співтовариства (для зручності використовується абревіатура ТАРІК

(TARIC). 

Мито є одним із найважливіших видів обов’язкових платежів, що фор4

мують систему «власних ресурсів» Співтовариства. Вони встановлюються

на зовнішніх кордонах ЄС щодо імпортованих та експортованих товарів і

визначаються з урахуванням таких характеристик, як їх тарифікація, по4

ходження, кількість, митна вартість, тарифна ставка. Всі держави4члени

Митного союзу мають єдиний митний тариф, що застосовується для

торгівлі з країнами, які не входять до ЄС. При переміщенні товарів у

вільному обігу держав4членів ЄС мита не справляються.

Митне законодавство ЄС допускає справляння митними органами дер4

жав4членів митних зборів у якості плати за додаткові послуги, що нада4

ються за запитами декларантів (наприклад, зберігання товарів на складах

тимчасового зберігання понад встановлені строки; перевірка товару імпор4

тером до подання митної декларації). Однак правовою основою митних

зборів (плати за додаткові послуги) є національні норми держав4членів, і

вони не надходять до бюджету Співтовариства. Водночас необхідно врахо4

вувати, що до категорії митних зборів належать й інші збори, що мають

рівнозначний ефект. Слід зазначити, що їх кваліфікація стала можливою

тільки завдяки діяльності Суду ЄС (оскільки засновницькі договори визна4

чення цього поняття не містили). В ході розгляду численних справ, що сто4

суються ст. 25 Договору про ЄЕС, Суд деталізував формулювання, згідно з

яким зборами, що мають рівнозначний митним зборам ефект, визнаються

будь4які збори незалежно від їх розміру, призначення і методу справлян4

ня, які накладаються в односторонньому порядку на внутрішні та імпортні
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товари на підставі факту перетину ними кордону, не будучи митними збо4

рами у прямому розумінні. При цьому подібні збори можуть бути визнані

судом рівнозначними митним зборам навіть у тому випадку, якщо вони не

справляються в дохід держави, не мають дискримінаційного або про4

текціоністського характеру і накладаються на товари, що не мають конку4

рентних товарів внутрішнього виробництва [4, с. 80].

Крім заборони мит і рівнозначних зборів між країнами ЄС Договір про

заснування ЄЕС передбачає одноманітне регулювання податків, що впли4

вають на взаємну торгівлю держав4членів. Однак за останніми зали4

шається право самостійно здійснювати податкове регулювання, у тому

числі непряме оподаткування. Непрямі податки за своєю природою недис4

кримінаційні, оскільки однаковою мірою повинні поширюватися і на

імпортні товари, і на товари внутрішнього виробництва. Використовуючи

нюанси податкового законодавства, держави можуть встановлювати

менш сприятливий податковий режим для деяких імпортних товарів як з

регулятивною (створення додаткових перешкод для доступу на

внутрішній ринок), так і з фіскальною (збільшення доходів до бюджету)

метою. Таким чином, за допомогою податкових заходів держави4члени ЄС

здатні домогтися зниження ефективності норм Римського договору щодо

свободи пересування товарів. При цьому, якщо заборонні норми ст. 23–25

Договору про заснування ЄЕС поширюються тільки на збори, що справля4

ються при перетині товарами національних кордонів, то дискримінаційні

податкові заходи можуть застосовуватися і при обігу імпортних товарів

всередині держави. Для недопущення подібної ситуації Договір про засну4

вання ЄЕС містить низку статей, в яких передбачені правила Співтовари4

ства у сфері оподаткування [5, ст. 90, 91, 92, 93]. Зміст даних податкових

положень полягає у недопущенні податкової дискримінації у внутрішньо4

му товарообігу держав4членів.

Варто зауважити, що спочатку Римський договір (ст. 97) дозволяв за4

стосування усереднених ставок внутрішнього податку з метою непрямого

оподаткування імпорту та повернення непрямих податків при експорті [4,

с. 1034104]. Однак після прийняття низки директив щодо гармонізації норм

у сфері податків з обороту дана норма втратила своє практичне значення.

Основними серед них є Перша, Друга та Шоста директиви про податок на

додану вартість. Так, Перша директива Ради № 67/322/ЄЕС про гар4

монізацію законодавства держав4членів про податки з обороту заснувала

податок на додану вартість у Співтоваристві й закріпила принципи його

функціонування. Основні положення Директиви можна представити трьо4

ма пунктами: 1) вимога до держав4членів замінити податки з обороту єди4

ною формою податку на додану вартість; 2) закріплення принципу обчис4

лення податку на додану вартість, який відрізняється від схеми обчислен4

ня податку з обороту; 3) визначення порядку імплементації положень да4

ної директиви. У свою чергу, Друга директива Ради № 67/322/ЄЕС про
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гармонізацію законодавства держав4членів про податки з обороту —

структури і процедур із застосування загальної системи податку на дода4

ну вартість доповнювала положення Першої директиви, конкретизуючи

порядок їх реалізації. Зміст прийнятих директив демонструє можливість

впливу структур Співтовариства на національну політику в галузі непря4

мих податків. Перша і Друга директиви з податку на додану вартість зо4

бов’язували держави Співтовариства гармонізувати національні норми

щодо податків з обороту. Метою директив була заміна кумулятивного по4

датку з обороту податком на додану вартість. 

На доповнення і зміну перших директив 17 травня 1977 р. Радою було

прийнято Шосту директиву № 77/338/ЄЕС про гармонізацію законодав4

ства держав4членів про податки з обороту — загальну систему оподатку4

вання доданої вартості: єдині умови обчислення податку з метою введен4

ня однакових правил справляння ПДВ за принципом країни призначення

товару і усунення формальностей на внутрішніх кордонах ЄС. Мотивом

прийняття резолюції було рішення про перехід від фінансування Співто4

вариства за рахунок внесків держав4членів до створення власних фінан4

сових ресурсів ЄЕС. Останні формуються за рахунок перерахування на

рахунки Співтовариства певного відсотка (1%) від бази податку на додану

вартість, що справляється в країнах ЄЕС. Справедливий розподіл внесків

до бюджету Співтовариства, що надходять від держав4членів, передбачає

створення єдиних правил обчислення бази оподаткування. Слід зауважи4

ти, що відмінності у ставках податку на додану вартість, що справляють4

ся в різних країнах ЄЕС, ролі не відіграють. Важливо не те, який відсоток

з оподаткованої вартості держава справляє в якості податку на додану

вартість, а те, як ця вартість обчислюється. Слід відзначити, що Шоста ди4

ректива — це загальний для держав4членів нормативно4правовий акт,

який передбачає детальний опис елементів податку на додану вартість і

регулює механізм його справляння, орієнтований на єдиний ринок товарів

та послуг країн ЄС. Після завершення періоду створення єдиного ринку, 1

січня 1993 р. набули чинності зміни до Шостої директиви, що усувають по4

даткові кордони між країнами ЄС. 

У тому ж 1993 р. була встановлена гармонізована система акцизів у ЄС

(Директива № 92/12/ЄЕС та Директива № 92/108/ЄЕС) [6, с. 673]. Акци4

зи являють собою приклад спеціального споживчого податку, оскільки на4

кладаються тільки на окремі види товарів, що користуються особливим

попитом на внутрішньому ринку. В блоці прийнятих у 1992 р. директив

про гармонізацію законодавства у сфері акцизів особливе місце посідає

Директива Ради № 92/12/ЄЕС про загальний режим, зберігання, рух і

контроль за товарами, що обкладаються акцизами. Якщо структура і

мінімальні ставки акцизів на тютюн, мінеральні масла і алкогольні напої є

предметом регулювання спеціальних директив (наприклад, Директива

Ради № 92/79/ЄЕС про зближення ставок податку на цигарки, Директи4
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ва Ради № 92/81/ЄЕС про гармонізацію структури податків на мінеральні

масла, Директива Ради № 92/84/ ЄЕС про зближення ставок податків на

алкоголь та алкогольні напої тощо), що застосовуються до окремих видів

товарів, то визначення податкової заборгованості й порядку справляння

акцизів передбачено єдиними правилами, встановленими для всіх видів

товарів Директивою № 92/12/ЄЕС. Дана директива встановлює режим

товарів, що обкладаються акцизом та іншими податками, які відносяться

прямо або опосередковано до споживання цих товарів і не стосується по4

датку на додану вартість та податків, що вводяться Співтовариством. Ма4

ючи за мету встановлення загального режиму, порядку зберігання, пе4

реміщення і контролю за певними підакцизними товарами «на рівні

Співтовариства», Директива детально регламентує правовідносини, що

по4різному регулюються або взагалі не відображаються у законодавстві

країн ЄС. Наприклад, об’єкт, предмет оподаткування, податкові пільги

встановлюються Директивою, а порядок обчислення акцизів і податковий

період регулюється законодавством держав4членів. При цьому деякі еле4

менти податку регулюються і нормами ЄС, і нормами національних за4

конів, зокрема суб’єкти податкових правовідносин, порядок, способи і

строки сплати податків. 

Таким чином, саме у правовому регулюванні митних платежів чітко ви4

ражений фінансово4правовий аспект гармонізації та уніфікації митного

законодавства країн ЄС. Митне законодавство ЄС, віднесене до повнова4

жень наднаціональних органів ЄС, було спочатку гармонізовано, а потім

уніфіковано. При цьому слід враховувати, що податкове законодавство (у

тому числі непрямі податки, що справляються при переміщенні товарів і

транспортних засобів через митний кордон у всіх державах4членах ЄС),

яке залишається у компетенції держав4членів, в основному гармонізова4

не, але поки не уніфіковане. 
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Ахундов А.Т. Проблеми вдосконалення правових основ державного фінан9
сового контролю в Україні та Азербайджанській Республіці [російською мо�
вою]

Аналізуються теоретико4правові питання інституту фінансового контролю,
визначено можливі напрями вдосконалення законодавства України та Азер4
байджанської Республіки, що регулює сферу фінансового контролю. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, державне управління,
правове регулювання фінансового контролю. 

Развитие новых форм и методов осуществления государственного фи4

нансового контроля требует пересмотра и обновления положений ряда

нормативно4правовых актов Азербайджанской Республики. При этом по4

лезным является опыт Украины в этой сфере. Приоритетными направле4

ниями совершенствования законодательства как в Украине, так и в Азер4

байджанской Республике следует признать развитие нормативно4право4

вой базы финансового контроля и пересмотр содержания некоторых нор4

мативных актов с учетом особенностей развития правовой системы обеих

стран.

Институт финансового контроля является самостоятельным институ4

том финансового права, который в пределах этой отрасли отличается от

других институтов видовыми признаками (наличием специфических фи4

нансово4контрольных правоотношений), а вне её — совокупностью как

видовых, так и родовых признаков. В известном смысле родовым поняти4

ем для финансового контроля является и институт контроля как части го4

сударственного управления.

Сам по себе финансовый контроль, конечно, представляет собой управ4

ленческую деятельность [1, с. 122; 2, с. 79], однако, как отмечает Л.К. Во4

ронова, его, как правило, включают в финансовое право [1, с. 79–80]. В ад4

министративном праве финансовый контроль относят к управлению в об4

ласти финансов и кредита. Однако детально в административном праве

рассматривается статус органов, осуществляющих финансовую деятель4

ность, и рассматриваются особенности государственного управления в

отдельных сферах. Так, некоторые исследователи рассматривают статус

органов, осуществляющих управление в области бюджетной деятельнос4

ти, управление системой налогообложения, управление в сфере кредито4
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вания и страхования, управление денежным обращением и системой ва4

лютного регулирования [3, с. 416–431]. 

Предметом правового регулирования в области финансового контроля

являются различные группы общественных отношений. Одни из них отно4

сятся к организации системы органов финансового контроля или проведе4

ния контрольных действий органами общей компетенции, другую группу

составляют нормы, регулирующие порядок проведения контрольных дей4

ствий, третью группу образуют урегулированные правовыми нормами от4

ношения, которые составляют содержательную часть контроля, его пред4

мет. 

Институт финансового контроля является комплексным, поскольку

первые две группы отношений урегулированы нормами административ4

ного права, а третья в полной мере — нормами финансового права. Одна4

ко в процессе осуществления контроля проверке подлежит вся финансо4

во4хозяйственная деятельность субъекта, поэтому в качестве объекта

контроля могут выступать и отношения, урегулированные нормами хо4

зяйственного и гражданского права, хотя это никак не превращает финан4

совый контроль в институт этих отраслей права — рассматриваемые от4

ношения являются только объектом контрольных действий.

Относительно места института финансового контроля в системе финан4

сового права мнения ученых различаются. Традиционно в науке финансо4

вого права утвердилась та точка зрения, что институт финансового контро4

ля входит в общую часть финансового права [4; 5; 6; 7; 8 и др.]. Другая по4

зиция сводится к тому, что финансовый контроль реально осуществляется

в различных сферах финансовых отношений — налоговой, бюджетной и

других, а какого4либо обобщённого финансового контроля не существует,

поэтому следует говорить только о специфических видах контроля [9; 10]. 

Конкретизируя эту позицию, Е. Ю. Грачёва в своих работах высказа4

ла ряд интересных мыслей. По её мнению, совокупность норм, регулиру4

ющих финансовый контроль, составляет особую подотрасль финансового

права, имеющую сложную структуру, поскольку состоит из финансово4

правовых норм, включенных как в Общую, так и в Особенную его части

[11, с. 127]; она же обосновывает, что эта совокупность норм представляет

собой не институт, а подотрасль финансового права [12, с. 113], имея в ви4

ду, что подотрасль в отличие от института имеет особую область отноше4

ний, специфику и др. [11, с. 127] (ссылаясь на точку зрения М. И. Писко4

тина, обосновавшего необходимость выделения бюджетного права как по4

дотрасли советского финансового права [13]).

По мнению О. Ф. Андрийко, понятие «контроль» является родовым от4

носительно упомянутых понятий (а также понятий «мониторинг», «ау4

дит»), а такое понятие, как «надзор», является производным от него и пре4

дусматривает проверку соблюдения специальных правил, установленных

относительно поднадзорных объектов, отсутствие организационной под4
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чинённости данных объектов органам, осуществляющим надзор, приме4

нение органами, осуществляющими надзор, определённых законом

средств ответственности за допущенные правонарушения [14, с. 91].

Главное отличие контроля состоит в том, что он предусматривает не толь4

ко эти действия, но и проверку деятельности соответствующих органов,

должностных лиц в пределах их компетенции, целесообразность и эффек4

тивность такой деятельности. На основании этого она относит надзор к

числу отдельных видов контроля [14, с. 91]. Для финансового контроля

важное значение имеет то, что в законодательстве подчас не проводится

чёткое различие между контролем и надзором. Так, в банковском праве

Украины общепринятым законодательным термином является «банков4

ский надзор», однако в ряде актов он, по существу, предусматривает кон4

трольные по характеру полномочия относительно банков.

Представляется, что понятие «надзор» в банковских отношениях более

уместно, чем контроль. Характер полномочий Национального банка Укра4

ины и Национального банка Азербайджана идентичен, по методам и фор4

мам близок к контрольным полномочиям. Однако нельзя не отметить осо4

бенность, которая является, возможно, главной: область финансового кон4

троля — это область отношений, в которых государство выступает собст4

венником финансовых ресурсов, а в области банковских и страховых ре4

сурсов речь идёт о средствах, которые государству не принадлежат. Госу4

дарство не имеет права вмешиваться в отношения собственности банков и

страховых компаний. И в банковском, и в страховом секторе, тем не менее,

налицо управление, направленное на обеспечение нерискованной дея4

тельности этих компаний, защиту интересов клиентов и поддержание

стабильности денежной единицы страны. Также оказываются непримени4

мыми или только частично применимыми другие категории, принципы,

элементы системы государственного финансового контроля — ревизия,

инвентаризация и некоторые другие. 

Государственный финансовый контроль направлен на проверку закон4

ности, правильности и эффективности использования публичных фондов

денежных средств, о расходовании которых должно знать население

страны, все налогоплательщики. Поэтому одним из важнейших принци4

пов контроля является неразрывная связь с населением, информирование

его, обратная связь, что в конечном счёте направлено на улучшение состо4

яния дел в финансовом хозяйстве и в то же время на развитие демокра4

тии. 

В Конституции Азербайджанской Республики нашли отражение неко4

торые нормы, регулирующие отношения в сфере финансов. В то же время

существенным недостатком конституционно4правового закрепления яв4

ляется, на наш взгляд, отсутствие норм, прямо определяющих основные

требования в сфере осуществления финансового контроля государства.
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Для сравнения отметим, что в Конституции Украины закреплён ряд

таких норм: а) ст. 98 Конституции Украины определяет статус Счётной

палаты Украины; б) п. 4 ст. 85 устанавливает, что к полномочиям Вер4

ховной Рады Украины принадлежит контроль за исполнением Государст4

венного бюджета Украины, принятие решения по отчёту о его исполнении;

в) ст. 100 устанавливает, что Совет Национального банка Украины раз4

рабатывает основные начала денежно4кредитной политики и осуществ4

ляет контроль за её проведением [15]. На наш взгляд, аналогичные поло4

жения должны получить закрепление и в Конституции Азербайджанской

Республики. Однако считаем необходимым отметить, что в качестве объ4

екта финансового контроля на конституционном уровне должны быть за4

креплены не только правоотношения в сфере государственного бюджета,

но и все государственные финансы, т. е. с учетом государственных целе4

вых и других фондов денежных средств.

Представляется целесообразным разработать единый комплексный

нормативно4правовой акт, закон, о финансовом контроле как в Украине,

так и в Азербайджанской Республике, который определит разные норма4

тивно4правовые основы для решения ряда важных задач. Во4первых, та4

кой закон о контроле должен упорядочить правоотношения в системе ор4

ганов исполнительной власти по поводу осуществления государственного

финансового контроля; во4вторых, заложить основы правового регулиро4

вания и негосударственного финансового контроля, его основные формы и

методы.

Следует отметить, что вопрос о разработке проекта закона о государст4

венном финансовом контроле в Азербайджанской Республике приобрета4

ет все более весомое значение. Среди основных целей его подготовки опре4

делены: систематизация и совершенствование деятельности органов фи4

нансового контроля; уточнение полномочий органов финансового контроля;

обеспечение прозрачности деятельности органов финансового контроля. 

С целью недопущения и предотвращения повторности и параллелизма

в деятельности органов финансового контроля в Азербайджанской Рес4

публике предполагается создание Координационного совета; а также оп4

ределение круга полномочий и деятельности органов, осуществляющих

внутренний и внешний финансовый контроль; определение ответственно4

сти должностных лиц органов финансового контроля.

Принятие законопроекта предусматривает повышение прозрачности в

системе прогнозирования и исполнения государственного бюджета, уси4

ление контроля за расходованием бюджетных средств, установление еди4

ных правовых и методологических основ осуществления государственно4

го финансового контроля и др. Разработка законопроекта сначала была

возложена на Министерство финансов Азербайджанской Республики и

Счётную палату, однако согласно Указу Президента Азербайджанской

Республики «О применении Закона «О государственном бюджете Азер4
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байджана» была полностью передана Министерству финансов Азербайд4

жанской Республики.

Развитие системы законодательства о государственном финансовом

контроле предполагает воплощение в нём требований ряда международ4

но4правовых актов. К настоящему времени рядом международных орга4

низаций приняты акты по вопросам государственного финансового кон4

троля. В частности, это Лимская декларация руководящих принципов

контроля [16], Кодекс этики для аудиторов в государственном секторе

[16], Стандарты в области контроля и аудита, документы СНГ, например,

Декларация об общих принципах контроля Совета руководителей выс4

ших органов финансового контроля государств — участников Содружест4

ва Независимых Государств [17], Декларация об основах независимости

высших органов финансового контроля государств — участников СНГ

[18], Резолюция о роли высших органов финансового контроля в совер4

шенствовании национального законодательства государств — участников

СНГ и др. Представляется, что наиболее эффективным путём реализации

требований названных актов является принятие систематизированных

актов внутригосударственного законодательства или документов, имею4

щих рекомендательное значение. Это будет также шагом в направлении

интеграции финансового законодательства с европейской правовой систе4

мой.

В этом отношении полезен опыт развития института финансового кон4

троля в Украине. В частности, важным документом является План дейст4

вий «Украина — Европейский Союз», одобренный Кабинетом Министров

Украины и Советом по вопросам сотрудничества между Украиной и Евро4

пейским Союзом ещё в 2005 г. [19]. Однако следует отметить, что одним

из первых требований указанного документа является принятие Концеп4

ции развития и реструктуризации системы правительственного финансо4

вого контроля и аудита в Украине. Однако в Украине Стратегия развития

системы государственного финансового контроля, осуществляемого орга4

нами государственной исполнительной власти, была принята ранее — ещё

в 2003 г. [20].

Закон должен комплексно отражать не только юридические, но и эко4

номические, управленческие и другие аспекты, а также основные направ4

ления развития института финансового контроля. Поэтому исходным на4

чалом для развития системы финансового контроля в Азербайджанской

Республике, на каждом новом этапе её развития, должны стать докумен4

ты типа вышеуказанной Стратегии, принятой в Украине, либо Концепции. 

Основными направлениями развития финансового контроля в Азер4

байджанской Республике, отражёнными в указанной Концепции, на наш

взгляд, должны стать:

1) формирование единой, целостной системы финансового контроля

как совокупности осуществляющих его органов, институциональных пре4
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образований в направлении совершенствования видов, форм и методов, а

также повышения эффективности их деятельности;

2) систематизация и кодификация всей нормативно4правовой базы

финансового контроля, отражение в ней не только компетенции контроли4

рующих органов, но и интересов контролируемых субъектов;

3) гармонизация финансового контроля в соответствии с европейскими

принципами и принятыми международно4правовыми документами;

4) обеспечение приоритета контроля Счётной палаты как высшего ор4

гана финансового контроля;

5) создание эффективной системы борьбы с хищениями, коррупцией и

другими правонарушениями, а также их предотвращения (профилакти4

ки);

6) сотрудничество с органами контроля зарубежных стран;

7) структурная перестройка системы органов финансового контроля;

8) совершенствование информативной функции контроля с целью

обеспечения высших органов власти информационной базой для анализа,

оценки и принятия решений по важнейшим вопросам государственной

жизни;

9) научное и организационно4техническое обеспечение финансового

контроля;

10) создание системы подготовки кадров для органов финансового кон4

троля.

Объектом государственного финансового контроля являются фонды

денежных средств, составляющие финансовую систему государства, а

также государственные средства в других организационно4правовых

формах собственности. Особенностью финансовой системы Азербайджа4

на является большой удельный вес Государственного нефтяного фонда

Азербайджанской Республики, что также влияет на специфику осуще4

ствления финансового контроля в стране. 

Необходимо внедрение в законодательство Азербайджанской Респуб4

лики принципов государственного финансового контроля, сформулиро4

ванных наукой финансового права и государственного управления, а так4

же принципов, отражённых в ряде международно4правовых документов.

Также важным этапом на пути развития государственного финансово4

го контроля является принятие и более активное внедрение в практику

Стандартов государственного финансового контроля в Азербайджане.

Роль Стандартов состоит в обеспечении единства государственного фи4

нансового контроля в рамках определённого вида для всех контролирую4

щих субъектов, исходя из необходимости единства системы государствен4

ного финансового контроля.

Справедливым является положение, что важным направлением повы4

шения эффективности контрольной деятельности является развитие ко4

ординации действий всех контрольных органов. Сущность её состоит не
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столько в организационной подчинённости, сколько в едином содержании

и требованиях государственного финансового контроля, который должен

выступать как единый контроль в отношениях с подконтрольными субъ4

ектами. Одним из принципов развития системы контроля должен стать

принцип единства.

Идею создания Координационного совета в Азербайджанской Респуб4

лике необходимо воплотить в жизнь, поскольку достижение не только со4

держательного, но и организационно4правового единства государственно4

го финансового контроля позволит возложить функции координации на

высший орган государственного финансового контроля. Но уже сейчас

функция координации государственного финансового контроля должна

получить отражение в нормативно4правовых актах, регулирующих ста4

тус всех контрольных органов в Азербайджанской Республике.

Необходимым условием эффективного функционирования государст4

венного финансового контроля является чёткая правовая регламентация

всех аспектов контрольной деятельности, определение его пределов, ме4

тодов и форм осуществления, а также правового статуса контрольных ор4

ганов, объёма их полномочий. В частности, представляются необходимы4

ми подготовка и принятие Бюджетного кодекса Азербайджанской Рес4

публики, Закона о государственной контрольно4ревизионной службе и

других актов. Кроме того, представляется важным определить статус Го4

сударственной контрольно4ревизионной службы Нахичеванской Авто4

номной Республики.

Назрела также настоятельная необходимость в разработке общей кон4

цепции государственной системы контроля в странах СНГ, в том числе в

Азербайджане, а также в Украине, создания новых форм сотрудничества

Счётных палат разных государств, учитывая международный характер

преступности в финансовой сфере, а именно: создание совместного коор4

динирующего органа, разработка компьютерной информационной базы

данных по законодательству в области финансового контроля и аудита,

разработка модельных законопроектов по вопросам государственного фи4

нансового контроля для их использования в законотворческой деятельно4

сти с целью гармонизации законодательств, создание координационного

комитета по подготовке мероприятий по борьбе с коррупцией и финансо4

вым мошенничеством, осуществление совместных проверок, разработка

документов по сравнительному анализу положений международных и на4

циональных стандартов государственного аудита стран4участниц и др.

1. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів,

державного і комунального майна — 3. Організація та виконання контрольних заходів:

затверджено наказом Головного контрольно�ревізійного управління України від 9 серп�

ня 2002 р. № 168; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2002 р. за

№ 758/7046 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник. — К.: Прецедент, 2006. — 440 с.

(Серія «Юридична бібліотека»).
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Розглядаються деякі питання впливу ісламських правових норм на фінан4
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Изучение исламского права, как отмечает Х.Н. Бехруз, необходимо ос4

новывать прежде всего на «дихотомии «Восток — Запад», базирующейся

на выявлении, с одной стороны, противоречий и противопоставлений вос4

точной и западной цивилизаций, а с другой — механизма их взаимодейст4

вия»[3, с. 14]. Противопоставление позволит выявить общие и особенные

нормы исламского права, а также его институтов, регулирующих общест4

венные отношения, в частности финансовых. Каждая правовая норма «ре4

гулирует поведение на уровне поведенческой операции, институт пра4

ва — поступка, отрасль права — деятельности»[9, с. 228]. Кроме того, пра4

вовая норма: «а) указывает, каким образом, в каком направлении, в тече4

ние какого времени, на какой территории необходимо действовать тому

или иному субъекту; б) предписывает правильный с точки зрения общест4

ва и потому обязательный для конкретного индивида образ действий;

в) носит общий характер, выступает в качестве одинакового масштаба для

всех и каждого, кто оказывается в сфере ее действия» [11]. Следователь4

но, внутреннее содержание норм, регулирующих исламские обществен4

ные отношения в финансовой сфере, определяет методы воздействия на

существующие отношения в обществе. 

Существующие в традиционном правопонимании общие методы право4

вого регулирования общественных отношений, такие. как императивный,

диспозитивный и запретительный, без исключения свойственны ислам4

скому праву, так как основополагающие источники исламского права со4

держат множество указаний на должное поведение приверженцев исла4

ма, в частности в финансовой сфере — определенное количество запретов

(харам), и при всей кажущейся строгости божественных установок суще4

ствуют дозволения (халал), допустимые в финансовых правоотношениях.

Причем при столкновении запретительных норм и норм дозволения по од4

ному и тому же вопросу запретительные нормы будут превалировать над

дозволительными. К примеру, выделение денежных средств на долевое

участие в финансировании инвестиционного проекта поощряется, в то же

время процентное кредитование этого же проекта одним из участников

строго запрещено. 

Запрет в исламском праве следует воспринимать как метод правового

воздействия на общественные отношения с целью упорядочения или ре4

гулирования финансово4правовой сферы в силу заинтересованности со4

блюдения интересов общества и государства в целом. Н.Н. Рыбушкин ука4

зывает, что «...по своей природе правовые запреты представляют собой

сложное юридическое образование. Запрет является одним из средств об4

щего правового регулирования и оказывает регулирующее воздействие

на общественные отношения» [10, с. 19].

К строжайшим запретам как проявлению метода правового воздейст4

вия на финансовую деятельность субъектов относятся: 1) риба (запрет на

получение ссудного процента, запрет на лихоимство, рост); 2) гарар (за4
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прет на совершение финансовых операций, сопряженных с непредвиден4

ным, необоснованным риском). Исламские финансовые правоотношения

исходят из представления, что денежные средства невозможно продать,

получив доход от такой продажи, акцент придается идеологическому,

прикладному значению финансовых отношений. Нравственная сторона

отношения индивидуумов к финансовым средствам является централь4

ным положением исламской правовой доктрины, отличающим ее от тра4

диционной.

Риба (с араб. — «приращение», «превышение») в традиционном пони4

мании означает ссудный процент. Согласно Корану, сунне Пророка Му4

хаммада рибу мусульмане воспринимают как «грех, накладывая при этом

строгий запрет на выдачу денег под проценты» [4, с. 85].

Наказание за совершение финансовых операций с применением риба

приравнивается к семидесятикратному зина (прелюбодеянию), входит в

число таких больших грехов, как вероотступничество, убийство, преступ4

ления против самого Аллаха, т.е. нарушение индивидами правовых норм4

регуляторов в финансовой сфере влечет применение самых серьезных

мер ответственности. 

В Коране неоднократно говорится о запрете риба: «Те, которые берут

лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим

прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они гово4

рили: «Воистину, торговля — то же, что и лихва». Но торговлю Аллах доз4

волил, а лихву запретил. Если к кому4либо [из ростовщиков] придет уве4

щевание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему

простятся прошлые грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет

вновь [давать в рост], — обитатели адского пламени на вечные времена;

Аллах искореняет лихву и распространяет милостыню. Аллах не любит

никого из неблагодарных грешников»: Сура 2 аят 275 [7, с. 36]. Естественно,

что для правоверного мусульманина следование божественному импера4

тиву является первостепенным, и обращение в финансово4кредитные уч4

реждения с целью получения кредита, где в обязательном порядке необхо4

димо выплачивать сумму по проценту, является строго запрещенным. 

В исследованиях Аль4Маудуди даются ссылки на некоторые хадисы

пророка, посвященные запрету на получение прибыли в виде процентно4

го дохода. Одним из примеров является трактовка Абу Хурайры, который

передает предания пророка Мухаммада о должном проведении мены, ис4

ключая получение необоснованной выгоды (риба): «Финики за финики,

пшеница за пшеницу, ячмень за ячмень, соль за соль, — подобное за по4

добное, из рук в руки, а кто добавил или добивался добавления, тот сделал

риба, кроме если различаются их виды» [1, с. 64]. А.Ю. Журавлев, указы4

вая, что риба выступает в роли прироста, но в тоже время не всякий при4

рост может быть риба, выделил четыре характеристики, свойственные

применению запрещенной процентной ставке: «Во4первых, ставка явля4
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ется заранее зафиксированной, заранее известной, т.е. не содержит нео4

пределенности (гарара); во4вторых, выплата процента напрямую связана

со сроком и размером суммы ссуды; в4третьих, соответствующая выплата

должна быть в обязательном порядке гарантирована заемщиком, невзи4

рая на исход финансовой операции, для которой были заимствованы фи4

нансовые средства; в4четвертых, ставка получает санкцию со стороны го4

сударства и можно наблюдать принуждение со стороны государства к ее

уплате» [6, с. 47]. Данные характеристики, свойственные традиционной

процентной ставке, отсутствуют в исламских финансовых институтах, бо4

лее того, согласно исламской концепции финансового миропорядка суще4

ствует строжайший запрет на его установление, взимание. 

Многие исследователи указывают на разновидности данного запрета, в

частности: Риба — аль — насиа, т.е. — «смягчение времени», предостав4

ленное должнику для возврата долга; Риба — аль — фадль, или «риба в

торговле». Под термином «риба — аль — насиа» следует понимать запрет

на выплату процентной ставки, применяемой к займам, либо в тех случа4

ях, когда сумма займа не может быть возвращена в установленный срок.

В этом случае сумма процентной ставки трактуется как плата за время,

предоставленное должнику для выплаты задолженности, что представля4

ется достаточно интересным с точки зрения теории и практики — «смягче4

ние времени». Конечно же, мы можем говорить о том, что данная сумма

близка с таким понятием, как «начисляемая пеня», но разница состоит в

том, что риба — аль — насиа имеет четкую фиксацию и не растет вместе со

сроком, в который должна быть возвращена сумма. Риба — аль — насиа, по

сути, охватывает ростовщичество в кредитной системе. И. Рафиков отме4

чает, что «данный вид риба присутствует в основах всех современных фи4

нансовых системах, где финансовое посредничество производится через

долговые обязательства, или кредитование, где временная ценность денег

отражается в процентной ставке» [12]. Соответственно, риба — аль насиа

представляет собой запрет на рост платы (вознаграждение) за пользование

финансовыми средствами, который должен быть четко определен.

Дискуссии относительно рибы — аль фадль, начались еще со времен

появления первых хадисов пророка Мухаммада. Под риба — аль — фадль

необходимо понимать запрет на неравномерное ценообразование и бартер

товаров по несопоставимой, неравнозначной цене. Достаточно интересным

представляется, что исламская доктрина содержит ряд норм, где содер4

жится запрет на совершение обменных операций в отношении: золота, се4

ребра, пшеницы, ячменя, фиников и соли, равно как драгоценные метал4

лы имеют характеристики меры и веса, при обмене которых возможно по4

явление риба — аль — фадль. Как отмечает исследователь Т. Набханий,

«это не является мотивом (иллатом), а всего лишь разъяснением положе4

ния, имеющего место при взаимообмене. Следовательно, ростовщичество

не имеет места во всех отмеряемых и взвешиваемых вещах, напротив, оно
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имеет место лишь в этих шести вещах, по весу в золоте и серебре, а по ме4

ре в остальных вещах, то есть ростовщичество не имеет место в купле4

продаже и залоге, а только в этих шести вещах: пшенице, ячмене, соли,

финике, золоте и серебре» [8, с. 310]. Таким образом, запрет на ведение

финансовой деятельности, сопряженной получением процента, о котором

неоднократно упоминается в основополагающих источниках, диктует осо4

бые правила поведения индивидуумов и расширяет круг участников фи4

нансовых операций, с наделением правами и обязанностями каждого из

них, т.е. выступает одним из методов правового воздействия. 

Арабское слово «гарар» родственно глаголам «вводить в заблуждение»,

«совращать», «подвергать риску». Многие исследователи гарар определя4

ют не иначе, как информационную асимметрию. В частности, А. Журавлев

отмечает, что «исламский взгляд на гарар как информационную асиммет4

рию состоит в ее этической интерпретации, т.е. осуждает получение одно4

сторонних преимуществ более информированной стороной контракта» [5,

с. 385]. По мнению Р.И. Беккина, «в одних случаях наличие гарара не нару4

шает прав и интересов сторон, в других (когда речь идет об избыточном га4

раре) — риск для участников (или одного из участников) сделки оказыва4

ется чрезмерным. Гарар содержится в самом предмете договора. Наличие

избыточного гарара подрывает элемент необходимого согласия, требуемо4

го в шариате для признания за договором юридической силы. Взаимное

согласие и доверие сторон — базовое требование для признания действи4

тельности договора в мусульманском праве» [2, с. 27]. К примеру, купля4

продажа товара, который не находится в собственности продавца при за4

ключении сделки; сделка с формулировкой «по текущей рыночной цене»;

продажа груза на борту терпящего бедствие судна. Таким образом, гарар

представляет собой метод воздействия на финансовые общественные от4

ношения, где субъектам исламского права изначально запрещается со4

вершение финансовых контрактов, содержащих в себе неточность, неяс4

ность, неопределенность.

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что, во4первых, ис4

ламские финансовые общественные отношения регулируются определен4

ными правовыми методами, под которыми следует понимать систему спо4

собов и приемов воздействия правовых норм, исходящих от государства

по воле Аллаха на поведение субъектов исламских финансовых отноше4

ний. Во– вторых, исламским финансовым правоотношениям присущ ряд

методов, которые свойственны традиционной правовой системе, а именно:

халал — дозволение, харам — запрет. В то же время отличительной осо4

бенностью исламских финансовых правоотношений является наличие

специфических методов правового регулирования финансовых отноше4

ний таких, как риба, под которым следует подразумевать запрет на полу4

чение лихвы, а также гарар — запрет на совершение финансовых опера4

ций, где условия совершения содержат неточность, неопределенность, что
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представляет собой специфику правового регулирования исламских фи4

нансовых отношений. В4третьих, позволяет утверждать о наличии систе4

мообразуещего фактора самостоятельной отрасли исламского финансово4

го права. 
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Развитие Кыргызстана в последние годы знаменуется ростом воздей4

ствия норм международного налогового права на формирование нацио4

нального, обусловленного стимулированием различных отраслей народ4

ного хозяйства, среди которых мы можем выделить наиболее приоритет4

ные: сфера туризма, легкая и пищевая промышленность, строительство,

горнодобывающие отрасли. Такой рост, по нашему мнению, связан со

значительными изменениями в правовой сущности международного на4

логового законодательства под влиянием глобальных процессов, происхо4

дящих в экономике Кыргызстана. И, несмотря на многие положительные

моменты, все еще имеют место негативы, позволяющие деформировать

национальную экономику такими факторами, как уход финансовых

поступлений в бюджеты иностранных государств, лояльность налогового

законодательства, инвестиционных и бюджетных норм в отношении обя4

зательств иностранных инвесторов платить налоги с доходов, полученных

в Кыргызской Республике и т.д.

Важное значение в правовой сфере заключения международных дого4

воров, имеет принцип налоговой недискриминации иностранного субъек4

та, являющийся обязательным условием всех межгосударственных

соглашений, независимо от резидентства или территориальности догова4

ривающихся сторон. Причем указанный принцип распространяется не

только на физические и юридические лица иностранных государств, но и

на учреждения и постоянные представительства.

Хотя в международном налогообложении остается много неурегулиро4

ванных вопросов, позиции налогового законодательства Кыргызской Рес4

публики во многом соответствуют нормам международного права, что

позволяет расширить международное сотрудничество в области налого4

обложения, что положительно влияет на развитие социально4экономиче4

ского, правового сектора государственной политики нашей страны. По

мнению С.М. Ержановой, «участие в разработке налогового законодатель4

ства международных экспертов позволило внести в него черты, присущие

западным налоговым системам, что должно сыграть важную роль в созда4

нии более благоприятного инвестиционного климата» [1, с. 67].

Обусловленная теорией и практикой взаимосвязь между националь4

ным и международным законодательством в области налогообложения

заставляет обратить особое внимание на правовую природу принципов,

формирующихся в правовых системах иностранных государств, участву4

ющих в налоговых правоотношениях с Кыргызстаном.

Вновь возвращаясь к принципу налоговой недискриминации, отметим,

что, безусловно, каждое государство обладает исключительным правом

взимать налоги на своей территории в соответствии с внутренним нацио4

нальным законодательством, при возможности даже применения мер дис4

криминационного характера к иностранному элементу. Однако на практи4

ке государства, доказывая свою суверенность, предоставляют субъектам
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национального права такие условия налогообложения, которые не хуже

условий, предоставляемых субъектам национального права других стран.

Режим или общемировой принцип налоговой недискриминации заложен в

нормативной базе Кыргызской Республики. В частности, п. 3 ст. 10 Нало4

гового кодекса Кыргызской Республики предусматривает недискримина4

ционный характер налогов и запрет на их применение, исходя из гендер4

ных, социальных, расовых, национальных и религиозных критериев.

Следует учитывать, что принцип налоговой недискриминации красной

линией проходит через все международные соглашения об избежании

двойного налогообложения, заключенные Кыргызстаном с иностранными

государствами.

Находясь в тесной взаимосвязи с международным и национальным за4

конодательством, он выражает, по сути, конституционный принцип рав4

ного налогового бремени всех субъектов налоговых правоотношений.

Здесь очевидна взаимодополняемость режимов, так как нормы налогового

законодательства Кыргызской Республики, равно как и конституцион4

ные, создают все возможные благоприятные условия для налогового

принципа недискриминации, путем законодательно определенного равно4

го налогового бремени независимо от государственной принадлежности и

унификации наиболее существенных элементов налоговых обязательств.

Общей формулировкой для международных соглашений является возло4

жение одним договаривающимся государством на национальных лиц дру4

гого договаривающегося государства налоговых и связанных с ним обяза4

тельств, иных или более обременительных, чем налоговые и связанные с

ним обязательства, которые возлагаются или могут возлагаться на нацио4

нальных лиц первого договаривающегося государства при тех же услови4

ях [3, с. 354].

Характер недискриминации должен особо проявляться и в инвестици4

онных правоотношениях. В общем нормы международного права всегда

признавали и призывали к большей защищенности инвестиций на терри4

тории иностранного государства. По мнению Г.В. Петровой, «проблема

дискриминации возникает только в случае, если инвестиции, учрежден4

ные лицом одного государства на территории другого государства, менее

защищены, чем инвестиции, учрежденные на территории другого госу4

дарства либо его собственными лицами, либо лицами других стран. Дис4

криминация могла бы проявляться или между национальными и иност4

ранными лицами, когда иностранцы были бы менее защищены, чем наци4

ональные лица, или между иностранцами, когда иностранцы из одного го4

сударства были бы менее защищены, чем иностранцы из другого государ4

ства» [4, с. 326].

Анализируя национальное налоговое законодательство Кыргызской

Республики, мы можем только отметить существенные его недостатки,

так как в нем не уделяется достаточного внимания мерам реализации сти4
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мулирующего направления налогообложения, усиления налогового кон4

троля, что в конечном итоге может привести к нарушению баланса норм

национального и международного налогового законодательства. Подобная

проблема сохраняется и в России. По мнению Г.В. Петровой, «актуаль4

ность анализа пределов влияния международных налоговых норм на вну4

тренние налоговые отношения возрастает также в связи с контролем и

оценкой налоговыми органами правильности уплаты налогов в контексте

внешнеэкономических контрактов и расчетов, использующих междуна4

родные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, приемы делового

оборота банковской деятельности, термины и понятия, связанные с управ4

лением, капитальными инвестициями, валютными операциями, коммер4

ческими и валютными рисками» [4, с. 328].

Несомненно, налоги, являясь важнейшим средством воздействия на

международные нормы в области регулирования инвестиционной дея4

тельности, значительно усиливают взаимодействие всех финансовых по4

токов на рынках Кыргызской Республики, обусловленных объективными

процессами развития и международного финансового, экономического и

правового сотрудничества. В этой связи справедливы слова Э.Г. Кочетова,

обозначившего унифицированный характер этих норм: «…Процесс фор4

мирования норм международного налогового права, базирующийся не

только на договорно4правовых основаниях, но и на новейших информаци4

онных технологиях, электронных системах и средствах контроля и опери4

рования на финансовых рынках, активно стимулирует унификацию пра4

вил мирохозяйственного общения в сфере налогообложения и появления

новых международно4правовых институтов, привязанных к глобальным

системам международного налогообложения» [2, с. 337–365].

В рамках мировой глобализации внешнеэкономических отношений на4

блюдается усиливающееся влияние налогового законодательства Кыр4

гызской Республики на международные режимы в торговле, создание

благоприятного инвестиционного климата и сотрудничества. В этой связи

отметим, что Кыргызстан первым среди стран СНГ вступил во Всемирную

торговую организацию (ВТО). Об этом свидетельствует Закон Кыргыз4

ской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Кыргыз4

ской Республики к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО» от

17.11.1998 г. №146. Кратко осветим некоторые исторические аспекты со4

здания и деятельности ВТО. Все страны4участники Марракешского со4

глашения о создании ВТО от 15.04.1994 г. договариваются о том, что их

экономические и торговые отношения должны способствовать повыше4

нию уровня жизни, достижению полной занятости, высоких и постоянно

растущих реальных доходов и эффективного спроса населения, росту

производства и торговли товарами и услугами при наиболее целесообраз4

ном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчиво4

го развития, выражая стремление содействовать защите и сохранению
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окружающей среды и совершенствовать располагаемые для этих целей

средства с учетом соответствующих потребностей и интересов, связанных

с неодинаковым уровнем их экономического развития. Кроме того, догова4

риваются о существенном сокращении тарифов и иных барьеров в торгов4

ле и на ликвидацию дискриминационных мер в международной торговле.

ВТО, участником которой является Кыргызской Республика, пред4

ставляет собой важнейшую организационную структуру в области предо4

ставления национального режима для торговли. Для Кыргызской Респуб4

лики предусмотрены перечни, прилагаемые к Протоколу, уступок, обяза4

тельств и специфических обязательств: перечень CXLII — тариф по ре4

жиму наибольшего благоприятствования, сельхозтовары и тарифы, пре4

ференциальные тарифы, нетарифные обязательства и сельхозтовары.

Необходимо отметить, что сфера налогообложения не является приори4

тетной задачей деятельности ВТО, но через налогообложение решаются

важнейшие задачи в сфере международной торговли, обусловленные

прежде всего принципами международной торговли, создается режим не4

дискриминации в рамках национального режима Кыргызской Республи4

ки, избежания двойного налогообложения при осуществлении мировой

торговли и пресечения недобросовестной конкуренции во внутреннем

рынке сбыта.

Основными приоритетными задачами ВТО, которыми охватываются

соглашения, являются: 1) разработка рекомендаций в сфере установле4

ния таможенных тарифов; 2) применение мер компенсационного характе4

ра, а также субсидии; 3) внутренние налоги, сборы и правила, имеющие

отношение к национальной торговле.

Согласно указанным приоритетам налоговое законодательство стран4

членов ВТО должно отражать важнейшие принципы как национального,

так и международного налогового законодательства, которые получили

свое отражение в Налоговом кодексе Кыргызской Республики. К числу та4

ких принципов можно отнести: принцип национального режима налогооб4

ложения, в рамках действия которого Кыргызская Республика, присоеди4

нившись к ВТО, обязуется создавать национальный режим налогообло4

жения, исключающий ущемление интересов иностранных субъектов —

налогоплательщиков, подпадающих под юрисдикцию законодательства

нашей страны. В этой связи следует обратить особое внимание на такую

проблему налогового и инвестиционного законодательств Кыргызской Ре4

спублики, как предоставление налоговых преференций при осуществле4

нии инвестиционной деятельности в Кыргызской Республике. Постановка

данной задачи, обусловленной другим правовым принципом — создания

справедливой конкуренции, а также теоретический анализ законода4

тельств некоторых развитых стран Центральной Азии показал привлека4

тельность применимости в экономическом секторе предоставления нало4

говых преференций. Государство, выступая как надежный и долгосроч4
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ный партнер, должно предусмотреть в законодательстве налоговые пре4

ференции в наиболее приоритетных отраслях экономики. Данная задача

обуславливает следующий шаг в приостановлении предпринимательской

сдержанности, развитии политики инвестирования и реинвестирования, а

также обновления и расширения производственной базы, заключающий4

ся в переходе к сложному законодательному процессу реформирования

налогового законодательства Кыргызской Республики. 

Инвестиции в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об ин4

вестициях в Кыргызской Республике» от 7.02.2003 г. — это материальные

и нематериальные вложения всех видов активов, находящихся в собст4

венности или контролируемых прямо или косвенно инвестором, в объекты

экономической деятельности в целях получения прибыли и (или) дости4

жения иного полезного эффекта. Закон достаточно гибок и либерален. Он

регулирует правовой статус инвестора, гарантии, которые предоставляет

государство и т.д. Но нет ни одного упоминания, о каких4либо послаблени4

ях и льготах для инвесторов. На наш взгляд, это серьезный пробел в дан4

ном Законе. Большинство экспертов утверждают, что вносить в Закон

какие4либо изменения, в частности в сфере льгот и преференций, нет

смысла. Ныне процедура «раздачи» налоговых преференций стала преро4

гативой не только Парламента, но и Президента, Правительства, мэрий

городов и т.д. Но данный метод, как показала практика, не привел нас к по4

ложительным результатам. 

Необходимо, по нашему мнению, утверждение налоговых преферен4

ций для инвесторов на более высоком законодательном уровне. Прежде

всего это касается внесения дополнений в Закон Кыргызской Республики

«Об инвестициях в Кыргызской Республике», в частности внесение новой

главы «О государственной заинтересованности и поддержке при инвести4

ровании в наиболее приоритетные отрасли». Данная глава должна регули4

ровать отношения, связанные с предоставлением преференций (включая

налоговые) для инвесторов, вкладывающих материальные и нематери4

альные средства в приоритетные отрасли экономики страны. Наиболее

приоритетные отрасли должны быть отражены в государственной про4

грамме или стратегии привлечения инвестиций, которая будет утверж4

даться при участии Президента, Правительства, Парламента и общест4

венности (НПО, бизнес4сообществ, профсоюзов). Данная программа долж4

на быть рассчитана на длительный срок (5410 лет), и процедура ее изме4

нений и дополнений должна быть усложнена. Поправки к ней могут быть

приняты не менее чем 2/3 голосами Парламента с согласия Президента и

Правительства.

На основании вышеуказанных правовых документов утвержденной го4

сударственной программой должны вноситься корректировки в Налого4

вый и Таможенный кодексы Кыргызской Республики в плане снижения

или освобождения от налоговых ставок при осуществлении инвестицион4
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ной деятельности в определенной сфере. Также в Налоговом кодексе

должны быть отражены сроки действия налоговых льгот и преференций.

В то же время Налоговый кодекс как основной правовой документ, регу4

лирующий налоговые отношения, должен руководствоваться основопола4

гающими принципами Конституции страны: гласности, справедливости,

равенства перед законом, недопущения дискриминации, защиты нацио4

нальной промышленности и т.д. Реализация обозначенных принципов

должна стать правовой гарантией защиты прав инвесторов.

В стране назрела острая необходимость систематизации налоговых ак4

тов и бюджетного законодательства, но при условии соблюдения норм

международного права с учетом финансовых обязательств Кыргызской

Республики в сфере налогообложения физических и юридических лиц с

обязательным выходом на международные отношения. В этой связи отме4

тим тесную взаимосвязь отношений, находящихся под налоговой юрисдик4

цией Кыргызской Республики, с нормами международного права, обосно4

ванно дополняющими национальное законодательство обычаями, принци4

пами, нормами прямого действия. Такие нормы, являясь по правовой при4

роде международными, тем не менее в определенной мере воздействуют

на те сферы отношений, где они имеют свое распространение. Особо это

проявляется в международных стандартах бухгалтерского учета и отчет4

ности, перехода системы бухгалтерских счетов на МСФО, создания благо4

приятного инвестиционного климата и правил здоровой конкуренции.

1. Ержанова С.М. Налогообложение юридических лиц в Казахстане (примеры, ответы на

вопросы, бухгалтерские записи). — Алматы: Каржы�каражат, 1997. 

2. Кочетов Э.Г. О функциях мировых финансов в техногенном измерении. Глобалистика.

Теория, методология и практика. — М.: Норма, 2002. 

3. Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М.: ИД ФБК�ПРЕСС,

2000. 

4. Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования:

Дисс. … докт. юрид. наук. — М., 2003. 
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ППееррввооммааййссььккиийй  ООллеегг  ООллееккссііййооввиичч,,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗЗааххиисстт  ццииввііллььнниихх  ппрраавв  ттаа  ііннттеерреессіівв  ддеерржжааввии  ооррггааннааммии

ппррооккууррааттууррии  ззаа  ззааккооннооддааввссттввоомм  УУккррааїїннии  

ттаа  іінншшиихх  ккррааїїнн

Статтю присвячено дослідженню особливостей українського та зарубіжного
законодавства, що регулює здійснення органами прокуратури захисту
цивільних прав та інтересів держави. Зокрема, досліджуються особливості виз4
начення в матеріальному та процесуальному законодавстві України та інших
держав кола суб’єктів, які зобов’язані здійснювати захист цивільних прав та
інтересів держави. 

Ключові слова: інтерес у цивільному праві, захист цивільного права та інте4
ресу, цивільні права та інтереси держави, органи прокуратури. 

Держава, яка є сувереном та суб’єктом конституційних й інших

публічних відносин, з метою виконання своїх функцій вимушена брати

участь у приватних відносинах як суб’єкт, що має цивільні права та

обов’язки [1, с. 4; 5, с. 23–24]. Одним з наслідків такої участі є потреба в за4

безпеченні захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав та інте4

ресів, що належать державі. Твердження про існування можливості захи4

сту належних державі цивільних прав та інтересів ґрунтується на уяв4

ленні про те, що останні незалежно від суб’єкта, якому вони належать,

мають бути забезпечені юридичною можливістю їх захисту, оскільки в

іншому випадку втрачається сенс їх існування. 

Ст. 15 ЦК України закріплює право кожної особи на захист свого

цивільного права та інтересу в разі його порушення, невизнання або оспо4

рювання. Положення цієї статті базуються на нормах Конституції Ук4

раїни, що закріплюють обов’язок держави забезпечувати, зокрема, за4

хист прав усіх суб’єктів права власності й господарювання (ст. 13), спожи4

вачів (ст. 42), захист прав і свобод людини і громадянина судом (ст. 55). 

Незважаючи на те, що ані Основний Закон України, ані ЦК України не

вказують на можливість захисту прав та інтересів держави, можливість

та фактичне існування цього інституту не викликає сумнівів. Враховуючи

те, що ЦК України не містить вказівки на особливості захисту прав дер4

жави, слід припустити, що такий захист здійснюється в загальному по4

рядку, в тому числі з врахуванням положень глави 3 ЦК України «Захист
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цивільних прав та інтересів» стосовно способів захисту, суб’єктів, які

здійснюють захист, тощо. 

Як випливає зі змісту статей вказаної глави ЦК України, захист

цивільних прав та інтересів здійснюють: суд, Президент України, органи

державної влади, органи влади АР Крим або органи місцевого самовряду4

вання, нотаріус. Цей перелік не є вичерпним. Окреме місце в системі ор4

ганів державної влади, діяльність яких може бути спрямована, у тому

числі, на захист цивільних прав та інтересів держави Україна, займають

органи прокуратури України. Згідно п. 2 ст. 121 Конституції України на

прокуратуру України покладається представництво інтересів держави в

суді у випадках, визначених законом.

Слід звернути увагу на ту обставину, що у випадках спроби захисту ор4

ганами прокуратури прав та інтересів держави в діяльності цих органів

може поставати доволі складна проблема, оскільки, з одного боку, можуть

потребувати захисту права та інтереси держави, з іншого — приватне

право та/або інтерес, у тому числі права та свободи людини і громадянина

[4]. Оцінюючи подібну обставину, слід визнати, що чинне національне за4

конодавство не містить норм, які би чітко регламентували вирішення цьо4

го конфлікту інтересів. 

З урахуванням наведеного вище, метою проведення цього дослідження

є виявлення окремих особливостей захисту прав та інтересів держави, що

здійснюється органами прокуратури відповідно до чинного вітчизняного

законодавства. У дослідженні використовувався порівняльний метод, у

ньому проаналізовано законодавство низки країн СНД, зокрема,

Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азер4

байджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Молдова. 

Положення чинного вітчизняного законодавства та судова практика

свідчать про те, що участь держави Україна в цивільних відносинах, у то4

му числі захист належних державі прав та інтересів відбувається опосе4

редковано в результаті дій органів державної влади чи інших суб’єктів.

Одним із суб’єктів захисту прав та інтересів держави є органи прокурату4

ри, які фактично розглядаються як спеціальний орган (система органів),

що має здійснювати подібний захист у судовому чи позасудовому порядку

[2]. Водночас, у межах глави 10 ЦК України «Органи та представники, че4

рез яких діють держава …» відсутня вказівка на конкретні органи держав4

ної влади, у тому числі на органи прокуратури. 

Немає такої вказівки, а є лише загальне посилання на органи держав4

ної влади як суб’єкти, які діють від держави та від її імені можуть висту4

пати в суді, й у ЦК РФ (ч. 1 ст. 125). Близькі за змістом положення містять

ст. 111 ЦК Республіки Казахстан, ч. 1 ст. 125 ЦК Республіки Білорусь, ч. 1

ст. 193 ЦК Республіки Молдова, ч. 1 ст. 129 ЦК Республіки Арменія.

Тобто, регулювання відносин представництва прав та інтересів держа4

ви в ЦК України та значної частини країн СНД побудоване за однією мо4
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деллю, відповідно до якої представником держави є ціла система органів

державної влади, які діють у межах наявної в них компетенції. Остання

зобов’язує частину органів державної влади, які є представниками (аген4

тами) держави, здійснювати захист належних державі цивільних прав та

інтересів. Безперечно, одним з головних суб’єктів, який має виконувати

подібну захисну функцію, є органи прокуратури. 

Характерним для ЦК України та вказаних країн є й те, що в кодифіко4

ваному законі питанням участі держави в цивільних відносинах присвя4

чувалося незначна за текстуальним матеріалом, кількістю статей, обсягом

норм окрема глава (глави) закону. 

Невеликий за обсягом нормативний матеріал, а також бажання

мінімізувати особливості участі держави в цивільних відносинах мали на4

слідком й те, що в межах цих частин цивільних кодексів відсутні вказівки

на особливості захисту цивільних прав та інтересів держави. Навіть

скоріше навпаки — увага зосереджувалася на врегулюванні відносин з

притягнення держави до цивільно4правової відповідальності, тобто до

відносин, існування яких пов’язане із захистом цивільних прав та інте4

ресів контрагентів держави, а саме суб’єктів приватного права. 

Дещо відмінним в правовому регулюванні представництва держави в

межах цивільних відносин, якщо порівнювати з ЦК України та згаданих

країн СНД, є ЦК Азербайджанської Республіки, який, по4перше, на міс4

тить окремої глави, що регулювала би ці відносини, а по4друге, прямо вка4

зує на те, що органи, за допомогою яких діє Азербайджанська Республіка,

не є юридичними особами. В той же час, ЦК Азербайджанської Республіки

як й інші кодекси країн СНД, не містить вказівки на органи прокуратури

чи інші органи державної влади як спеціалізовані органи захисту

цивільних прав та інтересів держави. 

Подібна одностайність змісту ЦК різних країн, на нашу думку, не є ви4

падковою й не може бути обумовлена винятково минулим спільним

періодом розвитку цивільної юриспруденції цих країн. У дискусії стосов4

но доцільності прямої вказівки в матеріальному цивільному законодавстві

на органи прокуратури як можливі суб’єкти захисту прав та інтересів

держави слід визнати, по4перше, що потреба в такій вказівці дійсно є дис4

кусійною, по4друге, органи прокуратури в більшості пострадянських дер4

жав перебувають в тривалому пошуку свого місця в системі органів дер4

жавної влади, а тому до завершення цього процесу згадування про ці орга4

ни в актах цивільного законодавства, тим більше кодифікованих, виглядає

передчасним. Нарешті, по4третє, на відміну від цивільного процесуально4

го законодавства, в якому органам прокуратури традиційно надано са4

мостійного статусу, в чинному матеріальному законодавстві така традиція

відсутня. 
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Аналізуючи наявну вітчизняну судову практику, слід визнати також

те, що й процесуальний статус органів прокуратури як представників

держави залишається не до кінця з’ясованим. 

Так, органи прокуратури, пред’являючи позов у інтересах держави

Україна (а отже, останню можна розглядати в якості позивача), формулю4

ють визначення суб’єктного складу на стороні позивача: «…в інтересах

держави в особі Міністерства…». В інших справах позивач — суб’єкт при4

ватного права, вимагаючи у держави Україна відшкодування завданої йо4

му шкоди, як правило, також пред’являє вимоги до тих чи інших органів

державної влади, наприклад, органів прокуратури, певного міністерства,

державного казначейства тощо [3]. 

При цьому в обох запропонованих вище прикладах дій учасників про4

цесуальних відносин суд ще на стадії підготовки справи до розгляду або

щонайпізніше на початку розгляду справи по суті буде вимагати від ор4

ганів прокуратури чи позивача визначення в тексті позовної заяви органу

державної влади — представника, що буде уособлювати державу Україна

або як позивача, або як відповідача. 

Тобто, стороною у більшості подібних справ визначається не стільки

держава Україна, скільки орган державної влади, який, по4перше, має

статус юридичної особи (а отже, згідно зі ст. 28, 29 ЦПК України має

цивільну процесуальну право4 та дієздатність) або, по4друге, якимось чи4

ном буде причетний чи до виду діяльності, з якою пов’язаний позов, чи до

вчинення правопорушення, чи буде здійснювати з позивачем розрахунки

за завдані збитки або шкоду. Водночас, держава Україна як потенційний

учасник спірних відносин перетворюється на «неіснуючого» або «зайвого»

учасника судового провадження [3]. 

Своєрідне перетворення представника — органа державної влади на

безпосередньо суб’єкта, якого потрібно представляти, є наслідком того, що

цивільна процесуальна право4 та дієздатність держави Україна як мож4

ливого позивача або відповідача фактично підмінюється процесуальними

право4 та дієздатністю органу державної влади, внаслідок чого навіть най4

вищі судові інстанції приходять до помилкового висновку про те, що пози4

вачем є орган державної влади, а не держава [2].

Звертаючись до аналізу порядку участі в цивільних відносинах такого

представника держави як органи прокуратури, слід визнати дискусійним

питання стосовно правової природи представництва, що здійснюється ци4

ми органами та згадуваної вище проблеми вирішення конфлікту інтересів,

які мають враховувати органи прокуратури в своїх діяльності. 

Правовою підставою представництва інтересів держави в цивільному

судочинстві з метою захисту прав останньої для органів прокуратури є ч. 2

ст. 45 ЦПК України, згідно з якою прокурор здійснює в суді представ4

ництво інтересів держави в порядку, встановленому цим кодексом. 
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Значною мірою схожі формулювання в частині визначення повнова4

жень органів прокуратури на представництво та захист інтересів держа4

ви містить законодавство більшості країн СНД, зокрема, ЦПК РФ (ст. 45),

ЦПК Республіки Білорусь (ст. 80–84), ЦПК Республіки Казахстан (ст. 55),

ЦПК Республіки Молдова (ст. 71). Винятком з цього правила є процесуаль4

не законодавство знову ж таки Азербайджанської Республіки, ЦПК якої

не виокремлює органи прокуратури як самостійного учасника цивільних

процесуальних відносин. 

Незважаючи на те, що у формулюванні функціональних повноважень

органів прокуратури в ЦПК України використано слово «представ4

ництво», формально з посиланням на інші норми більшості з вказаних

процесуальних кодексів країн СНД прокурор не може бути визнаний

представником сторони у справі.

Так, системне тлумачення ст. 26, 38–46 ЦПК України надає змогу дійти

висновку про нетотожність процесуального статусу таких осіб, які беруть

участь у справі як представник (чи навіть законний представник), з одно4

го боку, та органів чи особ, яким зак–оном надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, з іншого боку. Звісно, першим з органів,

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших

осіб, що приходить на думку вітчизняному правнику, будуть органи про4

куратури, які з урахуванням запропонованої інтерпретації положень

ЦПК України не є представниками. 

Тотожні висновки можуть бути зроблені на підставі аналізу інших ЦПК

країн СНД. Наприклад, ЦПК Республіки Білорусь взагалі містить окремі

глави 9 — «Представники» та 10 — «Прокурор», кожна з яких, відповідно,

присвячена регулюванню процесуальних відносин за участю цих різних

осіб в цивільному судочинстві. 

Отже, органи прокуратури, виконуючи представницьку функцію,

представниками у розумінні процесуального законодавства не є, та, як

наслідок з цього, користуються власним колом процесуальних прав та

обов’язків. Так, у згадуваній вище гл. 10 ЦПК Республіки Білорусь проце4

суальні права прокурора визначені в ст. 84, в той час як процесуальні по4

вноваження представника визначені в ст. 79 гл. 9. Аналогічна ситуація має

місце згідно з ЦПК Республіки Молдова, відповідно до ст. 72 якого визна4

чено процесуальні права прокурора, а в ст. 81 — повноваження представ4

ника. 

Разом з тим, з огляду на засадничі положення цивільного процесу,

стосовно змагальності, рівності учасників процесу перед законом і судом

тощо виникає питання щодо обґрунтованості збереження для органів про4

куратури такого самостійного статусу, що надає відмінний від інших пред4

ставників навіть порівняно з іншими представниками держави чи інших

суб’єктів публічного права, комплекс процесуальних прав. 
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Твердження про наявність відмінності в обсязі прав, в сторону надання

органам прокуратури більшого обсягу прав (як правило, прав сторони, за

винятком права на укладання мирової угоди), ґрунтується як на положен4

нях ч. 1 ст. 46 ЦПК України, так і на нормах ЦПК країн СНД, зокрема, зга4

даної ст. 84 ЦПК Республіки Білорусь, ч. 2 ст. 45 ЦПК РФ, ч. 5 ст. 55 ЦПК

Республіки Казахстан, ст. 72 ЦПК Республіки Молдова. 

Вважаємо, що в цивільному судочинстві є сенс визнати органи проку4

ратури (прокурора — за текстом переважної більшості ЦПК) законним

представником, права та обмеження щодо дій якого мають бути макси4

мально чітко визначені в законі, не допускаючи при цьому дискримінації

порівняно з обсягом прав інших представників сторін та третіх осіб як

учасників цивільного судочинства. 

При аналізі відносин представництва прав та інтересів держави не слід

оминати увагою й те, що згадуване вище положення ч. 2 ст. 45 ЦПК Ук4

раїни передбачає також, що, по4перше, органами прокуратури надано

право захищати права інших осіб, серед яких держава є лише звичним,

однак не єдиним суб’єктом, по4друге, суб’єктами, які здійснюють захист

прав, свобод та інтересів осіб відповідно до ст. 45, 46 ЦПК України є широ4

ке коло суб’єктів, а не лише органи прокуратури.

Підсумовуючи проведене дослідження, слід зазначити, що держава не

є бажаним для інших суб’єктів учасником цивільних відносин. Однак вка4

зана небажаність у сучасний період розвитку має бути сприйнята доволі

критично, оскільки участь держави в цивільних та, як наслідок з цього в

цивільних процесуальних відносинах все ж є необхідною. Не менш не4

обхідним є забезпечення якісного рівня правового регулювання цих відно4

син як в Україні, так і в інших країнах СНД. 

1. Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин: Автореф. дис. ... канд. юрид.

наук / Київ. нац. ун�т ім. Т.Шевченка. — К., 2011. — 20 с. 

2. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам:

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 7 [Елек�

тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007600�12

3. Первомайський О.О. Участь держави Україна в цивільних процесуальних відносинах: ок�

ремі питання теорії та практики // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімей�

ного законодавства: Мат�ли міжнар. наук.�практ. конф., присвяченої 90�річчю з дня на�

родження В.П. Маслова, 16 березня 2012 р. / Редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін.;

Нац. ун�т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — Х.: Право, 2012. —

С. 206–210. 

4. Руденко М. Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина // Юридич�

ний журнал. — 2004. — № 7. — С. 32–37.

5. Цивільний кодекс України: Науково�практичний коментар (пояснення, тлумачення, ре�

комендації з використання позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, на�

уковців, фахівців). — Т. 1: Загальні положення / За ред. І.В. Спасибо�Фатєєвої. — Х.:

ФО�П Колісник А.А., 2010. 



Порівняльне цивільне та сімейне право

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
2,

 №
 1

–
2

222244

ЙЙооссииппееннккоо  ССооллооммііяя  ТТаарраассііввннаа,,  
студентка Інституту міжнародних відносин 
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ЗЗааххиисстт  ппрраавв  ссппоожжииввааччіівв  вв  УУккррааїїнніі  ттаа  ЄЄСС::  

ппооррііввнняяллььнниийй  аассппеекктт

На основі законодавства України та ЄС досліджено поняття і зміст громадсь4
ко4правового статусу споживачів з виділенням елемента такого статусу — прав
споживачів. Проведено порівняння спільних та спеціальних прав споживачів
України та країн ЄС.

Ключові слова: споживач, цивільно4правовий статус споживача, спеціальні
права споживачів.

Питання захисту прав споживачів як в Україні, так і в інших державах

завжди надзвичайно актуальне. Коли відбувся перехід до ринкової еко4

номіки, постала проблема створення нових підходів, які були б орієнтовані

на всебічну охорону та захист прав споживачів щодо отримання високої

якості товарів, робіт та послуг. Встановлення таких гарантій сприятиме

також постійній конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності й

дасть змогу спонукати їх до підвищення відповідальності.

Світовою практикою вироблено цілий комплекс основоположних прав

споживачів, до яких належать права на отримання якісних і безпечних

товарів (робіт, послуг), на освіту, інформацію, повне відшкодування за4

подіяної шкоди, на судовий захист, право на об’єднання в громадські орга4

нізації тощо. Проблемою захисту прав споживачів займалося багато вче4

них, серед яких можемо відзначити таких, як А.Ю Зак, В.Н. Семенова, та

багатьох інших. Також значна кількість дисертаційних досліджень при4

свячена регулюванню відносин у сфері захисту прав споживачів. Особли4

вої уваги заслуговують праці С.А. Косінова, Т.О. Кагала, С.Я. Фурси та

О.О. Кармази, які вивчали питання судового захисту прав споживачів, де4

талізували своє дослідження особливостей участі адвоката у справах із

захисту прав споживачів. 

Протягом останніх десятиліть захист прав споживачів став однією з

першочергових цілей, які стоять на порядку денному урядів більшості

країн світу. Ми можемо виділити декілька основних чинників (еко4

номічних та соціальних), які вимагають втручання уряду, щоб захистити

права споживача. В кожній державі захист прав споживачів має свої особ4

ливості. Існують держави, в яких захист прав споживачів діє на досить ви4

сокому рівні, а є держави, в яких він потребує суттєвого вдосконалення.

В Україні сучасний етап розвитку цивільного законодавства характе4

ризується посиленням процесу його гармонізації та уніфікації, що полягає

у спрямованості на використання кращих досягнень цивілізованих країн у

правовій сфері, які відповідають національним інтересам держави і грома4
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дянського суспільства. Повною мірою це стосується і тієї частини

цивільного законодавства, що регулює відносини за участю споживачів.

Споживче законодавство в нашій державі було започатковано 7 лютого

1991 р. Законом України «Про захист прав споживачів». Відтоді воно

постійно оновлюється та вдосконалюється, що дає змогу досягнути від4

повідності цивільного законодавства України стандартам Європейського

Союзу та іншим міжнародно4правовим актам. 

Законодавча база охорони прав споживачів в Україні включає велику

кількість нормативно4правових актів різної юридичної сили та галузевої

спрямованості та містить норми різних галузей права — конституційного,

адміністративного, кримінального, цивільного, які закріплюють базові ка4

тегорії, встановлюють принципи охорони прав споживачів [1, с. 124].

В Україні досить важливу роль в регулюванні відносин за участю спожи4

вачів відіграють норми цивільного права, проте деталізація правових при4

писів здійснюється спеціальним законодавством, основу якого становлять

Закон України «Про захист прав споживачів» та деякі інші законодавчі ак4

ти, які прямо або опосередковано впливають на соціальну політику держа4

ви. Зокрема, це закони «Про обмеження монополізму та недопущення недо4

бросовісної конкуренції», «Про стандартизацію», «Про поштовий зв’язок»,

«Про транспорт», «Про рекламу» та ін. [2].

Норми законодавства України про захист прав споживачів досить повно

та детально врегульовують низку правовідносин, а саме: відповідальність

за неякісну продукцію, загальну безпеку продукції, гарантійні зобов’язан4

ня, маркування продукції, накладення судової заборони та позначення цін.

Вони майже аналогічні нормам права ЄС, проте є й розбіжності. Якщо роз4

глядати положення про відповідальність за неякісну продукцію, то можна

сказати, що в Директиві ЄС вони визначаються як протиправні дії вироб4

ника (наявність браку у виготовленій ним продукції), заподіяння шкоди

споживачеві, причинно4наслідковий зв’язок між протиправними діями та

заподіянням шкоди, вина виробника [3, с. 14]. Аналогічні за змістом норми

містяться в главі 40 Цивільного Кодексу України.

В Україні захист прав споживачів розповсюджується і на правовідно4

сини, пов’язані з наданням послуг та виконанням робіт, а в ЄС сфера дії

Директиви обмежується правовідносинами, які пов’язані лише з викорис4

танням рухомого майна (за винятком похідних сільськогосподарських

продуктів та дикої птиці).

Суб’єктами відповідальності як у вітчизняному законодавстві, так і в

європейському праві є виробники кінцевої продукції, а також виробники

сировини і комплектуючих деталей, імпортери та постачальники про4

дукції [4, с. 29]. Проте у вітчизняному законодавстві до суб’єктів

відповідальності також віднесені продавці товару. 

Основним критерієм визнання продукції неякісною в країнах ЄС є те,

що її безпечність не відповідає очікуванням споживача з урахуванням
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представлення продукції, нормального для даної продукції застосування,

часу випуску продукції в обіг.

Закон України «Про захист прав споживачів» є більш вдалим, оскільки

якість товару (роботи, послуги) визначається вимогами нормативно4пра4

вових актів та нормативних документів, умовами договорів, а також

інформацією, наданою про товар. Незважаючи на те, що в нашій державі

законодавство із захисту прав споживачів вважається одним з найкра4

щих, практика свідчить про зворотнє: права споживачів найменш захи4

щені.

Якщо порівнювати Директиву ЄС щодо питань загальної безпеки про4

дукції та Закон України, то ми побачимо, що перелік обов’язків, які покла4

дені на виробників Директивою, більш детальний, заслуговує на увагу.

Проте Закон України забезпечує більш високий рівень захисту, оскільки

передбачає ще захист довкілля.

Закон України є більш прогресивним, оскільки в ньому чітко визначе4

но, що вимоги відносно безпеки товарів поширюються як на товари, так і

на роботи та послуги. Можна також зазначити, що в Законі України «Про

захист прав споживачів» відсутнє положення про необхідність урахуван4

ня не тільки нормальних, а й легко передбачуваних умов експлуатації.

Цей факт можна визначити як певну прогалину.

Розглядаючи гарантійні зобов’язання в ЄС, ми бачимо, що метою Ди4

рективи є гармонізація законодавства країн4членів ЄС у сфері пра4

вовідносин. Основною її метою є забезпечення уніфікованого мінімального

рівня захисту прав споживачів.

Порівняно з Директивою сфера застосування Закону України «Про за4

хист прав споживачів» відносно гарантійних зобов’язань навіть дещо

ширша, оскільки дія Закону поширюється на відносини купівлі — прода4

жу товарів та на відносини, які пов’язані з наданням послуг і виконанням

робіт [5, с. 102]. Також суб’єктами відповідальності у випадку неналежної

якості товару є не тільки продавець (як це визначено в Директиві), а й ви4

робник.

Щодо маркування продукції в ЄС існують лише окремі директиви, які

охоплюють конкретні види продукції (медикаменти, харчові продукти, ко4

сметика, тютюнові вироби, хімічні речовини, іграшки тощо).

Необхідно надавати інформацію про назву продукту, склад, масу нет4

то, термін придатності, спеціальні умови зберігання та застосування про4

дукції, назву та адресу виробника (фасувальника, продавця), особливості

походження товару, інструкцію щодо застосування та використання про4

дукту.

В деяких директивах визначені екологічні критерії щодо надання мож4

ливості користування спеціальним законом для позначення екологічної

безпеки.
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На відміну від законодавства України, яке містить норми щодо загаль4

них правил маркування (ст. 18 Закону України «Про захист прав спожи4

вачів»), маркування окремих видів продукції, а також необхідності надан4

ня інформації не тільки про товари, а й про роботи та послуги, в ЄС не

існує директиви, аналогічної за змістом Закону України. Все це є ще од4

ним прикладом наявності в законодавстві України принципово важливих

норм, відсутніх на рівні ЄС.

Розглядаючи накладення заборони, ми також можемо зазначити, що

для гармонізації країн4членів ЄС у сфері застосування заходів судової за4

борони 19 травня 1998 р. було прийнято Директиву Європейського Парла4

менту та Ради споживачів, згідно з якою країни4члени ЄС уповноважують

судові та адміністративні органи за поданням певних установ та органі4

зацій, що здійснюють захист прав споживачів, вживати заходів судової

заборони щодо призупинення методів, які суперечать вимогам, встановле4

ним згаданими Директивами [6]. Вона містить також положення про на4

дання уповноваженим органам права звертатися до суду як у власній

країні, так і у будь4якій країні4члені ЄС.

У вітчизняному законодавстві містяться аналогічні положення (ст. 5, 26

Закону України «Про захист прав споживачів»), а також затверджені По4

ложення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств у

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які систематично ре4

алізують неякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг,

умови зберігання та транспортування товарів; Положення про порядок

вилучення неякісних товарів та про порядок припинення відвантаження

(реалізації, виробництва) товарів та послуг, які не відповідають вимогам

нормативних документів.

Директива щодо позначення цін не містить обмежень щодо сфери за4

стосування і стосується продовольчих та непродовольчих товарів. Повною

мірою Директиві відповідає п. 7 Інструкції про порядок позначення цін на

товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та гро4

мадського харчування.

Є також друга група правовідносин, які врегульовані директивами ЄС

та відповідними нормами українського законодавства і стосуються: нечес4

них умов у контрактах, укладених із споживачами; контрактів, що укла4

даються на відстані; кредитів для споживачів; туристичних контрактів;

контрактів, укладених поза торговельними та офісними приміщеннями.

Законодавство України не містить положень щодо регулювання пра4

вовідносин у сферах альтернативних засобів вирішення спорів за участю

споживачів, а також колективного користування нерухомим майном на

умовах «таймер». Чисельні норми законодавства України певною мірою

спрямовані на забезпечення навіть більш високого ступеня захисту прав

споживачів, ніж це передбачено Директивами ЄС, що регулюють ана4

логічні правовідносини. До цих норм можна віднести: норми щодо
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відповідальності за шкоду, заподіяну неякісною продукцією; норми, які

стосуються вимог відносно безпеки товарів (робіт та послуг); норми, які

стосуються гарантійних зобов’язань (сфери застосування цих норм та ко4

ла суб’єктів відповідальності); щодо маркування продукції (сфери засто4

сування цих норм).

На нашу думку, споживча політика ЄС не є цілісною системою відно4

син, яка регулювала б усі аспекти захисту споживачів. Директиви ЄС —

це досить строката структура, яка детально регулює певні сфери, а інші

залишає неврегульованими. Слід підкреслити, що окремі держави — чле4

ни ЄС досі несуть відповідальність за цілісність структури власної спо4

живчої політики та захисту прав споживачів. У свою чергу, Україна може

похвалитися законодавчою базою щодо захисту прав споживачів [7, с. 11].

Ми переконані, що нашій державі все ж таки потрібно проаналізувати

свої негативи та застосувати позитивний досвід ЄС у законодавстві. Якби

уряд України зміг забезпечити базову підтримку головних організацій або

діяльність проектів споживчих організацій на тендерній основі, то це ста4

ло б значним кроком на шляху до європейської інтеграції. Ще одним важ4

ливим заходом з боку уряду стало б удосконалення відкритого діалогу зі

споживчими організаціями та більша довіра до них [8, с. 13]. Цього можна

досягти, провівши консультативні засідання або регулярні політичні кон4

сультації. Бажано було б також, щоб політику в деяких сферах здійснюва4

ли споживчі організації. Наприклад, це може бути діяльність, пов’язана з

освітою споживачів, інформуванням споживачів або визначенням рівня

задоволеності споживачів. 

Система захисту прав споживачів в Україні відрізняється від більшості

європейських систем нестачею розвиненої моделі незалежного тестуван4

ня продукції. У більшості країн ЄС існує принцип рівності сторін. Він озна4

чає, що обидві сторони в спорі мають право надавати письмові свідчення,

наприклад, у формі контрактів або сертифікатів перевірки. Проблема ук4

раїнської системи полягає не стільки в її теоретичній базі, скільки в прак4

тиці застосування. Можливості проведення незалежного тестування дуже

обмежені, а тому споживачі змушені покладатися на експертно4тестин4

гові потужності продавця чи виробника. Це ставить споживачів у про4

грашне становище. Існують також державні експертно4тестингові потуж4

ності, але вони не отримують належного фінансування і їм не довіряють

споживачі [9, с. 1278]. 

Це є однією з найважливіших проблем для захисників інтересів ук4

раїнських споживачів. Вказану проблему потрібно розв’язувати, або ство4

рюючи незалежні тестові лабораторії, або змінюючи саму систему, щоб

вирішення спорів відбувалося за принципом рівності. Споживчі ор4

ганізації можуть брати участь у наданні таких послуг, але загалом

здається малоймовірним, що у подібних організацій будуть ресурси для
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забезпечення послуг без підтримки з боку держави або без оплати з боку

користувачів системи тестування.
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ККааррннаауухх  ББооггддаанн  ППееттррооввиичч,,
аспірант кафедри цивільного права № 1 
Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого» 

ГГееннееррааллььнниийй  ддеелліікктт  vvss..  ддеелліікктт  ннееооббеерреежжннооссттіі::  

ммии  ннее  ттааккіі  ррііззнніі,,  яякк  ззааввееддеенноо  вввваажжааттии

Заведено вважати що континентально4європейське і англо4американське
деліктне право докорінно відрізняються, позаяк перше ґрунтується на принципі
генерального делікту, а друге — на принципі сингулярного делікту. Автор спро4
стовує однозначність цього поділу, показує його умовність, для чого порівнює
два делікти: генеральний делікт (із системи цивільного права) та делікт необе4
режності (із системи загального права).

Ключові слова: деліктне право, генеральний делікт, делікт необережності.

У сучасній компаративістиці міцно утвердилася ідея про те, що між

континентально4європейським і англо4американським деліктним правом

лежить непрохідний кордон: перше системотворчим принципом має

делікт генеральний, а друге — делікт сингулярний. Та чи справді все так

однозначно? 

На нашу гадку, в загальному праві серед так званих сингулярних (чи

спеціальних) деліктів є один такий, що своєю «генеральністю» майже не

поступається генеральному деліктові в системі цивільного права. Це

делікт необережності (tort of negligence). Він має надто широку сферу за4
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стосування: британські судді відзначають, що «різновиди необережності є

невичерпними, їх може існувати стільки ж, скільки й людських помилок»

(див. dictum лорда Макміллана (Lord Macmillan) у справі Donoghue v.

Stevenson [1932] AC 562 (HL)); учені наголошують на проблемі поглинання

деліктом необережності інших спеціальних деліктів [15, с. 63]. 

Згідно з доктринальним визначенням делікту необережності в

англійському праві «особа, яка внаслідок недбалості завдала шкоди

іншим, може бути зобов’язана сплатити компенсацію» [10, с. 25].

Відповідно до § 282 американського Зводу деліктів (Restatement of the

Law (Second). Torts 2d) необережність визначається як «поведінка, яка не

відповідає стандартові, установленому правом для захисту інших від

безпідставного ризику завдання шкоди»1.

Порівняймо тепер цю конструкцію з еталоном генерального делікту —

ст. 1382 Цивільного кодексу Франції. За цією нормою «будь4яке діяння

особи, що завдало шкоди іншому, зобов’язує того, з чиєї вини шкода ви4

никла, її компенсувати»2.

Дивовижно, але, як можемо бачити, два формулювання — англо4амери4

канське і французьке — є надзвичайно схожими за змістом, якщо не тотож4

ними. Різниця хіба в тому, що делікт необережності не поширюється на ви4

падки умисного заподіяння шкоди та «грубе нехтування інтересами

інших», — як це прямо застережено у § 282 американського Зводу

деліктів3. Тож ці два формулювання — це, гадаємо, просто різні способи

вербалізації, ословеснення однієї ідеї; одна думка, висловлена мовами

різних культур. Утім навіть якщо припустити, що між деліктом необереж4

ності та генеральним деліктом є ще деякі змістові відмінності, окрім засте4

реженої в параграфі 282, все одно залишається очевидним, що формулю4

вання обох деліктів є рівновеликими за ступенем узагальненості (гене4

ралізації). Одне слово, сингулярний делікт необережності є настільки ж

узагальненим і абстрактним у своїй диспозиції та широким у застосуванні,

наскільки й генеральний делікт, з тією лише різницею, що перший не поши4

рюється на випадки умисного завдання шкоди й грубе нехтування інтереса4

ми інших.

Зважаючи на сказане вище, ми насмілимося виснувати, що делікт нео4

бережності (tort of negligence) в країнах загального права відіграє роль,

близьку до тієї, яку в країнах цивільного права виконує генеральний

1 Тут і далі наводиться авторський переклад іншомовних нормативних актів. Тому у виносках ми по�
даємо відповідний текст також  мовою оригіналу.

§ 282, Restatement of the Law (Second). Torts 2d

In the Restatement of this Subject, negligence is conduct which falls below the standard established by law for
the protection of others against unreasonable risk of harm [13, с.9].
2 Article 1382 du Code civil de la France

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause B autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivJ
B le rJ parer [7].
3 § 282, Restatement of the Law (Second). Torts 2d 

It [negligence] does not include conduct recklessly disregardful of an interest of others [13, с.9]. 
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делікт1. Порівняймо тепер умови відповідальності при двох означених

деліктах.

Як відомо, складниками генерального делікту є:

1) протиправна поведінка; 2) шкода; 3) причинний зв’язок між проти4

правною поведінкою та шкодою; 4) вина.

Усі умови відповідальності, маючи цілковиту слушність, зауважує

О.Б. Бабаєв, можуть мислитися як логічні операнди, поєднані операцією

кон’юнкції [1, с. 874]. Тому, позначивши протиправну поведінку M (від

англійського «misconduct»), шкоду — D («damage»), причинний зв’язок —

C («causation»), вину — F («fault»), отримаємо логічний вираз формули ге4

нерального делікту:

M /\ D /\ C /\ F (1).

Своєю чергою, делікт необережності має три елементи, які належить

довести позивачеві, аби суд виніс рішення на його користь:

a) наявність у відповідача обов’язку обачності щодо позивача, або ко4

ротко — обов’язок обачності (duty of care);

b) порушення цього обов’язку відповідачем, або коротко — порушення
обов’язку (breach of duty);

c) наявність шкоди, завданої порушенням обов’язку обачності, або ко4

ротко — завдана шкода (resulting damage) [14, с.509; 16, с. 458].

Ці елементи, як і попередні, сполучаються у формулу логічною опе4

рацією кон’юнкції, позаяк недоведення бодай одного з них є підставою для

відмови в задоволенні позову.

Зіставивши умови відповідальності за делікт необережності з умовами

відповідальності за генеральний делікт (формула (1), можна помітити та4

ке. Два елементи a) та b) англо4американської формули (обов’язок обач4

ності та порушення цього обов’язку) відповідають одному елементові M

континентальної формули (протиправна поведінка). Ясна річ, не можна

кваліфікувати певну поведінку порушенням, не визначивши порушенням

чого саме вона є: тому умова про наявність прав та обов’язків, які поруше4

но, у континентальному варіанті формули інкорпорована в перший опе4

ранд — М. Прикметно в цьому контексті, що В.П. Грибанов виокремлював

не чотири, а п’ять умов відповідальності, ставлячи на перше місце на4

явність прав та обов’язків [2, с. 319–323]. Однак загалом у вітчизняній

науці все ж прийнято вважати наявність прав та обов’язків не окремою

умовою відповідальності, а частиною умови «протиправна поведінка».

Очевидно, що означена відмінність між континентальною та англо4амери4

канською формулами великої погоди не робить, головне ж у тому, що

обидва елементи — наявність прав та обов’язків і порушення їх — є не4

обхідними умовами відповідальності в обох системах.

1 Див. також нашу статтю «The Concept of Fault in Tort Law of Common Law Countries» [11, с. 216–217].
Висловлену тут ідею побіжно був завважив також Лука Буразін (Luka Burazin), назвавши делікт нео�
бережності «свого роду генеральним деліктом» (sui generis general tort) [6, с. 7].
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Елементові c) англо4американської формули (завдана шкода), навпаки,

відповідає два елементи — D і C — у континентальній формулі (наявність

шкоди і причинний зв’язок). Утім щодо цієї формальної відмінності можемо

сказати те ж, що й стосовно попередньої. Зрозуміло, мова не про те, що в ан4

гло4американському деліктному праві причинний зв’язок не досліджується

(ще й як досліджується!), а лише про те, що він досліджується в рубриці

«завдана шкода». Хоча подекуди й самі англо4американські правники

виділяють причинний зв’язок окремо, і тоді формула виходить вельми

подібна до континентальної: 1) обов’язок обачності; 2) порушення обов’яз4

ку; 3) шкода; 4) причинний зв’язок між порушенням і шкодою.

Проте одному елементові континентальної формули не знайшлося

відповідника в англо4американській. Зовні серед умов відповідальності за

делікт необережності немає вини. Утім це лише зовні, насправді все не так

просто. І річ тут ось у чому.

Візьмімо, приміром, перший елемент делікту необережності — на4

явність обов’язку обачності. Обов’язок обачності — це, як правило, не фор�

мально�визначений обов’язок. Це не прескрипція з деякого переліку, виз4

наченого законодавцем. Наявність обов’язку обачності встановлюється су4

дом у кожній окремій справі, щодо кожного відповідача й кожного позива4

ча, на основі усіх фактичних обставин справи. Для того, аби констатувати,

що обов’язок обачності мав місце, суду слід відповісти на запитання: «Чи

повинен був сей конкретний відповідач, діючи в цій ситуації, ураховувати

інтереси того кола осіб, до якого належить позивач?» Концептуальним

інструментом для встановлення обов’язку обачності є «принцип ближньо4

го» (neighbor principle), сформульований лордом Еткіном (Atkin) у відомій

справі Donoghue v. Stevenson:

«У праві той принцип, що ти маєш любити свого ближнього, постає в

тім, що ти не повинен завдавати ближньому шкоди; а запитання правника

«Хто є мій ближній?» отримує обмежену відповідь. Ти повинен вживати

розумної обачності, щоб уникати дій чи бездіяльності, які, як ти можеш

розумно передбачити, імовірно завдадуть шкоди ближньому. Хто ж тоді є

моїм ближнім з погляду права? Відповідь, напевно, така — особи, яких моя

поведінка настільки безпосередньо й прямо зачіпає, що я розумно повинен

був мати їх на увазі як таких, коли приймав рішення про ті дії або бездії,

що тепер досліджуються».

Таким чином, критерієм наявності обов’язку обачності є передбачу�

ваність певного типу шкоди для певного кола осіб. Але та ж сама перед4

бачуваність у континентальному праві є передумовою винуватості, хоча

цей цікавий факт, як спостеріг Стефан Грюндман (Stefan Grundmann),

«рідко висвітлюється в англійській чи американській літературі» [8,

с. 1590].

Прикметно також, що значення передбачуваності в делікті необереж4

ності не вичерпується її стосунком до одного елементу а) обов’язку обач4
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ності. Вона має значення і для двох інших елементів. «Концепт передбачу4

ваності, — відзначає М. Джонс (M.A. Jones), — всюдисущий у делікті нео4

бережності. Він лежить в основі «принципу ближнього», але він також вико4

ристовується як критерій порушення обов’язку і віддаленості шкоди. Той

факт, що певні наслідки були «непередбачуваними», може привести до вис4

новку, що поведінка відповідача не була недбалою, і, навіть якщо необе4

режність була явною, шкода непередбачуваного типу буде розцінена як

«надто віддалена», а тому й не забезпечена судовим захистом» [10, с. 32].

Розгляньмо тепер елемент b) делікту необережності — порушення

обов’язку. Знову ж таки, порушення обов’язку — це не просто «технічна»

невідповідність між фактом і формально визначеною нормою. Порушення

обов’язку обачності має місце в тому разі, коли особа, зважаючи на всі об4

ставини ситуації, яка склалася, і на те, що вона за таких обставин мала би

передбачати, поводилася не так, як у такій же ситуації повелася б розум4

на людина. «Критерій, — відзначають Ч. Вайлд (C. Wild) і С. Вейнcтен (S.

Weinsten), — полягає в тому, щоб поставити на місце відповідача гіпоте4

тичну розумну людину, і змоделювати її поведінку за таких обставин» [16,

с. 459]. «Як поводилася б розумна людина за таких же обставин?» — ла4

конічно формулює контрольне запитання для встановлення елементу b) Д.

Говарс (D. Howarth) [9, с. 37].

Таким чином, у загальному праві факт порушення обов’язку обачності

установлюють шляхом зіставлення поведінки відповідача з деякою,

імплікованою з обставин, розумною моделлю. Та саме це зіставлення в

континентальному праві й називають дослідженням винуватості! Так,

відповідно до ст. 4:101 «Вина» Принципів європейського деліктного права

«особа несе відповідальність на основі вини за умисне або необережне по9
рушення обов’язкового стандарту поведінки»1. За ст. 4:102 «обов’язковим
стандартом поведінки є поведінка розумної людини, що залежить, зок4

рема, від природи й значущості інтересу, який захищається, від ступеня

небезпечності діяльності та належного рівня професіоналізму, якого

очікують від особи, що таку діяльність здійснює, від передбачуваності

шкоди, од відносин наближеності чи особливої довірчості між сторонами, а

також від приступності й вартості застережних заходів чи інших альтер4

нативних способів попередження шкоди»2.

1 Principles of European Tort Law
Art. 4:101 Fault
A person is liable on the basis of fault for intentional or negligent violation of the required standard of conduct
[12].
2 Principles of European Tort Law
Art. 4:102 Required standard of conduct
(1) The required standard of conduct is that of the reasonable person in the circumstances, and depends, in par�
ticular, on the nature and value of the protected interest involved, the dangerousness of the activity, the expert�
ise to be expected of a person carrying it on, the foreseeability of the damage, the relationship of proximity or
special reliance between those involved, as well as the availability and the costs of precautionary or alternative
methods (виділення наше. — Б.К.) [12].
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У світлі сказаного, отже, стає зрозумілим, чому в юридичному словни4

ку Блека (Black’s Law Dictionary) лексеми «negligence» (необережність) і

«fault» (вина) подано в одній статті як синонімічні [5, с. 421]: у загальному

ж праві порушення обов’язку обачності (breach of duty) називають іще не4

обережністю (negligence).

Отже, ми вважаємо очевидним той факт, що відповідальність за

делікт необережності, як і, за правило, уся деліктна відповідальність в

англо4американському праві, заснована на принципі вини. Це судження

є загальноприйнятим і серед англо4американських правників [4, с.

1341].

Отже, порівняння умов відповідальності за генеральний делікт в конти4

нентальному праві та умов відповідальності за делікт необережності в за4

гальному праві дає змогу виснувати, що в обох системах судді досліджу4

ють один і той самий набір обставин. Відміна лише в тому, що ці обставини

у двох системах по4різному згруповані доктриною «в комірки» елементів

кінцевої формули. Взаємовідповідність між елементами формул гене4

рального делікту і делікту необережності можна унаочнити такою схемою

(рис. 1).

Рис. 1 Взаємовідповідність між елементами формул генерального

делікту та делікту необережності

Останнім часом помічати схожості в правових системах стало добрим

тоном компаративістських досліджень. У зв’язку з цим заведено говорити

про «конвергенцію» чи «дифузію» правових сімей. Однак, на нашу думку,

маємо тут справу не стільки з конвергенцією (прямуванням до однієї точ4

ки) чи дифузією (взаємопроникненням), скільки з початковою єдністю,
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ґрунтованою на іманентній розумності4раціональності права в космо4

політичному розумінні цього слова. Природного права. Природне право

можна розглядати як набір найраціональніших і найбільш справедливих

розв’язків певного кола типових ситуацій. Ці розв’язки належить відкри4

вати, як відкривають закони фізики чи найоптимальніші рішення в еко4

номіці. Тож не дивно, що різні народи роблять такі відкриття і доходять

однакових висновків щодо справедливого й розумного в деякій стандарти4

зованій ситуації.

Ми не такі різні, як заведено вважати! — Таким, як бачиться, має бути

девіз на щитах сучасних порівняльно4правових студій. 

Типові умови приватноправової відповідальності, про які вище писало4

ся, видається, і не могли бути іншими. Приватним правопорушенням, суто

логічно, може бути лише те, що а) щось порушує; б) комусь шкодить;

в) зайве навіть і говорити — за умови, що порушення й шкода пов’язані;

г) скоєне винно. Винятки з цього правила — коли правопорушенням ува4

жається те, чому бракує однієї чи декількох із наведених ознак — також

мають суто раціональне обґрунтування.

Однак попри все сказане про єдиність набору обставин, досліджуваних

суддями, між континентальною й англо4американською формулами

мається все ж одна посутня відмінність, але не змістова, а інструменталь4

но4прикладна. Одне з чотирьох правил здобуття істинного знання, що їх

визначив Рене Декарт (RenJ Descartes) у «Міркуванні про метод», полягає
в тому, щоб дрібнити складність на якомога більше простих частин [3]. Ко4

ли суддя розглядає справу, перед ним постає неабияка складність — йому

належить розв’язати заплутаний клубок із багатьох фактичних обставин

і дати правову оцінку ситуації в цілому. Найліпше це зробити, розбивши

одне складне питання на декілька простіших, себто погрупувавши фак4

тичні обставини по комірках формули. Як відзначалося, вина дослі4

джується і в континентальному, і в загальному праві. Але в англо4амери4

канській формулі критерії винуватості розпорошені в усіх трьох елемен4

тах (рис. 1), що робить цю формулу менш аналітичною і навіть дещо ек4

лектичною. Натомість у континентальній формулі вина чітко виокремлена

в самостійний елемент. Тому континентальна формула, на нашу думку, є

більш аналітичною, оскільки допомагає судді в декартівському розумінні

розбити складну проблему на простіші.
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УУккррааїїннии  ттаа  ккррааїїнн  ССННДД::  ааннаалліізз  ссккллааддооввиихх  ччииннннииккіівв

Розглядаються завдання цивільного судочинства за законодавством Ук4
раїни та країн СНД, аналізується вплив їх складових чинників на ефективність
судового захисту прав і свобод, обґрунтовується необхідність закріплення в
ЦПК України в якості одного із визначальних складових чинників завдань
цивільного судочинства «правильності» вирішення справи.

Ключові слова: цивільний процес, правосуддя, завдання цивільного судо4
чинства, правильність вирішення справи, судовий захист прав.

Концепцією судово4правової реформи в Україні серед основних прин4

ципів реформи було визначено створення такого судочинства, яке макси4

мально гарантувало б право на судовий захист. У подальшому Концепцією

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Ук4

раїні відповідно до європейських стандартів було закріплено, що цивільне

судочинство слід розглядати як послугу держави щодо вирішення при4

ватноправових спорів сторонам, які самостійно не можуть їх урегулювати.

У цивільному судочинстві засади диспозитивності й змагальності реалізо4

вуються у повному обсязі, суд повинен вирішувати спори, про розв’язан4
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ня яких просять сторони. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

поклав на суд завдання забезпечити кожному право на справедливий суд

та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод передба4

чено право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановле4

ним законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного

характеру. Зазначене положення Конвенції вплинуло й на завдання

цивільного судочинства в Україні, які з набуттям чинності новим ЦПК Ук4

раїни 2004 р. істотно змінилися порівняно з ЦПК України 1963 р.

Водночас, як слушно зауважують вчені4процесуалісти, незважаючи на

перманентні зміни і доповнення процесуального законодавства (які відбу4

лися вже після набрання чинності новим ЦПК України 2004 р.), глибинна

соціально4правова функція цивільного судочинства залишається

незмінною, а всі законодавчі новели в основному стосуються, так би мови4

ти, інструментальної частини судочинства, яка має забезпечити його

ефективність [1, с. 5].

Питання, які стосуються завдань цивільного судочинства, пов’язані пе4

редусім із цивільною процесуальною формою в цілому, окремі аспекти

якої розглядалися такими вченими4процесуалістами та суддями, як

С.В. Васильєв, В.В. Комаров, В.М. Кравчук, В.І. Тертишніков, О.І. Угри4

новська, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан, М.І. Балюк, В.І. Гуменюк, Д.Д. Лус4

пеник, І.Л. Самсін, П.П. Шевчук, А.Г. Ярема та ін. Проте комплексного

порівняльного дослідження завдань цивільного судочинства, визначених

ЦПК України 1963 р. та 2004 р., а також ЦПК країн СНД, не проводило4

ся, їх складові елементи та шляхи забезпечення в цілому не розглядали4

ся. При цьому варто враховувати, що в ЦПК України 1963 р. та 2004 р. і

ЦПК країн СНД завдання цивільного судочинства визначаються по4різно4

му (в одних це охорона і захист прав, в інших — розгляд і вирішення

справ); у деяких кодексах взагалі завдання цивільного судочинства не

визначаються (наприклад, у ЦПК Республіки Вірменія, Грузії). Аналіз

впливу складових чинників завдань цивільного судочинства на ефек4

тивність судового захисту прав і свобод також не здійснювався. Дослі4

дження зазначених питань, а також формулювання на цій основі пропо4

зицій щодо «уточнення» складових чинників завдань цивільного судочин4

ства в Україні й ставить за мету дана стаття.

Відомо, що цивільний процес (судочинство) являє собою врегульований

нормами цивільного процесуального права порядок провадження в

цивільних справах, який визначається системою взаємопов’язаних проце4

суальних прав і обов’язків, а також процесуальних дій, якими вони ре4

алізуються їх суб’єктами — судом та учасниками процесу. Саме за допо4
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могою цивільних процесуальних норм, які регулюють правосуддя в

цивільних справах, й забезпечується виконання завдань цивільного судо4

чинства.

Як й будь4який інший юридичний процес, цивільний процес має свої

завдання, через які розкривається його основне призначення. Проте за4

значені завдання в кодексах радянських часів та сучасних кодексах країн

СНД сформульовано по4різному, що може негативно позначиться на до4

сягненні правозахисної мети правосуддя в цивільних справах. Так, за4

вданнями цивільного судочинства за ЦПК України 1963 р. була охорона

прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом

всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності

з чинним законодавством (ст. 2).

Зазначена стаття вказувала на головне завдання цивільного судочин4

ства — охорону прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і дер4

жави. Вказівка саме на «охоронну функцію» свідчить, що зазначена пра4

вова категорія є ширшою за поняття «захист», тобто «охорона» полягає не

лише в цивільній процесуальній діяльності щодо розгляду і вирішення

цивільних справ, а й профілактично4виховному впливі судової діяльності

як на учасників процесу, так й на невизначене коло осіб. При цьому судо4

ва процесуальна діяльність щодо розгляду і вирішення цивільних справ у

зазначеному випадку виступала не «завданням», а «засобом» його досяг4

нення.

Розкриття завдань цивільного судочинства через «охорону» («захист»)

донині здійснюється у деяких ЦПК країн СНД. Так, ЦПК Республіки Ка4

захстан завданнями цивільного судочинства визначає захист порушених

або оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян,

держави і організацій, зміцнення законності і правопорядку, попереджен4

ня правопорушень. Судочинство в цивільних справах та економічних спо4

рах в Азербайджанській Республіці має своїм завданням судове підтвер4

дження прав і інтересів кожної фізичної і юридичної особи, які виплива4

ють з Конституції, інших законів та нормативно4правових актів. Цивільне

судочинство сприяє пануванню законності й громадського порядку, вихо4

ванню громадян в дусі неухильної поваги законів. За ЦПК Киргизької Рес4

публіки завданнями цивільного судочинства є захист порушених або оспо4

рюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян і юри4

дичних осіб незалежно від форм власності, органів державної влади і

місцевого самоврядування, інших осіб, які є суб’єктами цивільних, трудо4

вих, адміністративних чи інших правовідносин, прав та інтересів Киргизь4

кої Республіки, а також охорона суспільних інтересів [2].

Отже, ЦПК України 1963 р., на відміну від ЦПК Республіки Казахстан,

Азербайджанської, Киргизької Республік тощо, які також визначають за4

вдання цивільного судочинства через «охорону» («захист»), передбачав

лише одну складову завдання, пов’язану безпосередньо зі здійсненням
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правосуддя, — охорону прав і законних інтересів фізичних, юридичних

осіб і держави та не містив іншої складової, яка є в ЦПК зазначених країн

СНД, — превентивної (попереджувальної), пов’язаної із попередженням

правопорушень і зміцненням законності. 

Новий ЦПК України 2004 р. визначив завданнями цивільного судочин4

ства справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення

цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюва4

них прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних

осіб, інтересів держави (ст. 1).

Автори науково4практичного коментаря ЦПК України 2004 р. зазна4

чають, що мета діяльності суду спрямована на захист порушених, невиз4

наних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та

інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Цією метою обумовлюються

і завдання цивільного судочинства, якими є справедливий, неупередже4

ний та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ. Розгляд і

вирішення цивільної справи в суді буде справедливим, якщо його здійсне4

но з дотриманням усіх правових норм, а поведінка суб’єктів цивільних

процесуальних правовідносин характеризується відповідністю панівним у

суспільстві морально4етичним приписам. Неупереджений розгляд і

вирішення справи передбачає насамперед недопустимість надання пере4

ваг при оцінці доказів, ухвалення судом необґрунтованих рішень. Своєча4

сними розгляд і вирішення цивільної справи слід вважати тоді, коли про4

цесуальні дії вчиняються її учасниками з дотриманням строків, встанов4

лених законом і судом [3, с. 5–6].

Отже, за новим ЦПК України 2004 р. «захист» і «охорона» стали метою

цивільного судочинства, а завданням — справедливий, неупереджений та

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ.

Таким же чином визначаються завдання цивільного судочинства й у

деяких країнах СНД. Так, за ЦПК Республіки Білорусь завданнями

цивільного процесуального законодавства є забезпечення правильного і

своєчасного розгляду і вирішення судами цивільних справ, виконання су4

дових постанов та інших актів, що підлягають виконанню, захист прав і

охоронюваних законом інтересів громадян і юридичних осіб. Цивільне

процесуальне законодавство сприяє вихованню громадян в дусі поваги і

виконання законів, попередження правопорушень, зміцненню системи

господарювання і форм власності. За ЦПК Російської Федерації завдання4

ми цивільного судочинства є правильний і своєчасний розгляд і вирішен4

ня цивільних справ з метою захисту порушених або оспорюваних прав,

свобод і законних інтересів громадян, організацій, прав і інтересів

Російської Федерації, суб’єктів Російської Федерації, муніципальних ут4

ворень, інших осіб, які є суб’єктами цивільних, трудових чи інших пра4

вовідносин. Цивільне судочинство має сприяти зміцненню законності і



Порівняльне цивільне та сімейне право

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
2,

 №
 1

–
2

224400

правопорядку, попередженню правопорушень, формуванню шанобливого

ставлення до закону і суду [2].

Отже, на відміну від ЦПК України 2004 р. у ЦПК Республіки Білорусь

і Російської Федерації передбачено, окрім «правосудної» складової, за4

вдання цивільного судочинства, яке полягає у своєчасному і правильному

розгляді й вирішенні цивільних справ, ще є й «превентивна» складова,

пов’язана із попередженням правопорушень та зміцненням законності й

правопорядку.

Також варто звернути увагу, що ЦПК України 2004 р., на відміну від

ЦПК Республіки Білорусь і Російської Федерації, не містить такого чин4

ника, як правильність розгляду і вирішення цивільних справ поряд із чин4

ником своєчасності. Варто визнати, що чинник своєчасності, як і чинники

справедливості й неупередженості, які з’явилися в новому ЦПК України

2004 р., безперечно, впливають на ефективність правосуддя, але прямо не

вказують на необхідність «правильного» вирішення справи, що охоп4

люється поняттями законності й обґрунтованості (виходячи з положень ст.

213 ЦПК України 2004 р.). 

Крім того, своєчасність і неупередженість судового розгляду не можуть

впливати на об’єктивність розгляду справи та на законність ухваленого

судом рішення, адже самі по собі своєчасність і неупередженість розгляду

і вирішення цивільних справ не можуть бути самостійними і достатніми

чинниками досягнення мети цивільного судочинства — захисту поруше4

них прав; досягнення такої мети можливе лише у сукупності з таким скла4

довим чинником завдання цивільного судочинства, як правильність судо4

вого розгляду і вирішення справи.

Саме правильність вирішення справи (на відміну від її своєчасного,

справедливого і неупередженого розгляду), на нашу думку, є визначаль4

ним чинником завдання цивільного судочинства, забезпечення якого, до

речі, є безпосередньою метою попереднього судового засідання (ч. 1

ст. 130 ЦПК України 2004 р.). До того ж не може бути скасоване правиль4

не по суті й справедливе рішення суду з одних лише формальних мірку4

вань (ч. 2 ст. 308 ЦПК України 2004 р.), а порушення норм процесуально4

го права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення в

касаційному порядку, якщо це порушення призвело до неправильного

вирішення справи (ч. 3 ст. 309 ЦПК України 2004 р.).

Такий висновок фактично підтверджують і вчені4процесуалісти, які

зазначають, що виконання проголошених у ст. 1 ЦПК України 2004 р. за4

вдань цивільного судочинства можливе там і тоді, де і коли суд розглядає

і вирішує справу, додержуючись цивільної процесуальної форми, пра4

вильно застосовує відповідні норми матеріального права, оцінює докази

без стороннього впливу, ухвалює законне та обґрунтоване судове рішення,

коли судді не є прямо чи побічно заінтересованими в результаті розгляду

справи [4, с. 40]. 
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Пленум Верховного Суду України в своїй Постанові від 01.11.1996 р.

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»,

з огляду на закріплений ст. 8 Конституції принцип верховенства права,

визначив, що судова діяльність має бути спрямована на захист прав і сво4

бод від будь4яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного

розгляду конкретних справ. Посилання Верховного Суду на якісний роз4

гляд справи, на нашу думку, якраз і вказує на її правильне вирішення.

Завдання цивільного судочинства стосуються кожної справи і реалізу4

ються на всіх стадіях процесу, але головним чином у рішенні суду. Саме в

судовому рішенні отримують судовий захист порушені або оспорювані

права і свободи. Так, при повному задоволенні позову в рішенні суду отри4

мують захист права позивача, які порушено, не визнано чи оспорено

відповідачем. А при відмові в позові — права відповідача від необґрунто4

ваних вимог позивача. У випадку ж часткового задоволення позову рішен4

ням суду, з одного боку, захищаються права позивача, а з іншого — права

відповідача.

Як відзначив Конституційний Суд України, правосуддя за своєю суттю

визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедли4

вості і забезпечує ефективне поновлення в правах (Рішення від 30 січня

2003 р. № 34рп/2003 та від 2 листопада 2004 р. № 154рп/2004).

Таким чином, суд буде вважатися лише тоді таким, що виконав свою

функцію, тобто здійснив правосуддя та ефективно поновив у правах, коли

він вирішить спір та ухвалить рішення на підставі встановлених обставин

справи відповідно до закону. Адже вирішення справи з порушенням ма4

теріального закону або на підставі неповно чи неправильно встановлених

обставин справи буде вважатися неправильним, а це фактично означати4

ме, що правосуддя не здійснилося з причин, які залежать безпосередньо

від суду, на який якраз і покладено завдання правильного і своєчасного

розгляду та вирішення справи.

Неправильне вирішення справи порушує конституційне право грома4

дян на судовий захист, підриває авторитет судової влади і Української

держави в цілому, а відтак правильність вирішення справи має бути

закріплена як один із визначальних складових чинників завдань ци4

вільного судочинства у ст. 1 ЦПК України 2004 р.

Таким чином, аналіз положень ЦПК України 2004 р. та ЦПК країн

СНД дає підстави дати характеристику такому «неписаному» чиннику за4

вдань цивільного судочинства, як правильність вирішення справи. Так,

правильний розгляд і вирішення справ означає, що цивільна справа має

бути розглянута згідно із нормами матеріального права, всебічно і

об’єктивно, з урахуванням інтересів усіх осіб, які беруть участь у справі,

твердженням і запереченням яких треба дати належну юридичну оцінку.

При цьому варто дотримуватися принципів процесуальної рівноправності

сторін, диспозитивності, змагальності й гласності судочинства. А рішення,
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яке ухвалено згідно із законом і яке набрало законної сили, має бути вико4

нуваним і не породжувати нових спорів між сторонами. Причому суд не

може своїм рішенням зобов’язати відповідача до дій, вчинення яких не є

для нього обов’язковим за законом чи договором.

Лише при дотриманні сукупності зазначених умов вирішення справи

вважатиметься правильним, а ухвалене рішення не може бути скасовано

або змінено в апеляційному чи касаційному порядку.

Подальше дослідження складових чинників завдань цивільного судо4

чинства та їх вплив на ефективність судового захисту прав сприятиме

вдосконаленню цивільної процесуальної форми в цілому та належному

виконанню юрисдикційної функції правосуддя в цивільних справах.
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У статті здійснено науково4практичний аналіз реалізації принципів міжна4
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Проблематика принципів нотаріального процесу не є новою в науці. Зо4

крема, українські вчені С. Фурса, В. Комаров, Л. Радзієвська, С. Пасічник

та інші заклали базис розвитку нотаріальної науки в Україні [напр., 4; 6; 7].

Однак, питання щодо дії принципів міжнародного нотаріального процесу

(далі — МНП) під час вчинення нотаріального провадження щодо житла в

Україні майже не досліджене. Натомість, на сьогодні існує тенденція щодо
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збільшення в Україні нотаріальних справ з іноземним елементом. Так, на4

приклад, до нотаріуса в Україні має право звернутися громадянин Німеч4

чини, який на законних підставах перебуває в Україні, щодо посвідчення

заповіту, у якому, зокрема, «вирішить долю» житлового будинку, право на

який зареєстровано в Україні, та квартири, право на яку зареєстровано в

Німеччині. В такому разі нотаріальні відносини містять два іноземні

елементи, а саме, суб’єкт відносин є іноземець, один із об’єктів відносин

розташований за кордоном. 

У міжнародному праві відсутній документ, який би закріплював пе4

релік принципів міжнародного приватного та публічного права, зокрема,

принципів МНП. Доктрина також не дає чіткої відповіді на питання щодо

поняття, системи та видів принципів міжнародного права взагалі та МНП

зокрема. 

Метою нашого дослідження є здійснення науково4практичного аналізу

реалізації принципів МНП під час вчинення нотаріального провадження

щодо житла в Україні. 

У доктрині під принципами нотаріального процесу розуміють теоре4

тично визначені та нормативно закріплені у законодавстві про нотаріат

істотні риси правового регулювання нотаріальних процесуальних відно4

син та процедуру вчинення нотаріального провадження [5, с. 71]. 

Принципи в МНП мають двояке значення. По4перше, складають основ4

ний зміст інституту МНП; є орієнтиром як для подальшої розробки міжна4

родно4правових актів, так і для нормотворчої діяльності держав при вдос4

коналенні законодавства. По4друге, вони індивідуалізують МНП, виділя4

ючи ознаки, які йому притаманні. 

Принципи МНП виражені в нормах права, на підставі яких здійс4

нюється регулювання нотаріальних відносин з іноземним елементом щодо

житла. При їх визначенні має бути врахована специфіка цих відносин, яка

обумовлена їх переважно приватним характером та наявністю у відноси4

нах іноземного елементу. Так, іноземним елементом у таких відносинах

може бути суб’єкт, наприклад, іноземець, об’єкт — житло, право на яке

зареєстроване в іноземній державі, чи юридичний факт. Зазвичай у но4

таріальних відносинах щодо житла міститься два або один іноземний еле4

мент. 

Принципи МНП, як і принципи будь4якої галузі права, тісно взаємо4

пов’язані та становлять одну логіко4правову систему, яка містить у собі

всю сукупність принципів нотаріального процесу в їх співвідношенні та

взаємозв’язку. Зміст будь4якого принципу МНП під час вчинення но4

таріального провадження щодо житла розкривається, як правило, не

тільки безпосередньо на підставі однієї норми, а і за допомогою змісту

інших принципів нотаріального процесу. 

Класифікація принципів МНП може бути різною. Наприклад, за фор4

мою нормативного закріплення принципи МНП, які використовуються
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при вчиненні нотаріального провадження щодо житла в Україні, поділя4

ються на такі, які закріплені в уніфікованих міжнародних договорах, та

такі, які містяться в національному законодавстві з міжнародного приват4

ного права. Наприклад, останні принципи ми поділяємо на дві групи:

загальні принципи регулювання нотаріальних відносин з іноземним еле4

ментом та спеціальні принципи — колізійні. 

До загальних принципів регулювання нами відносяться: національна

юрисдикція, колізійне регулювання, автономія волі, найбільш тісніший

зв’язок, взаємність, пріоритет норми міжнародного договору щодо норми

національного законодавства, забезпечення публічного порядку, верхо4

венство права, а також принцип поваги до прав людини, співробітництва,

рівноправності, сумлінного виконання міжнародних договорів тощо. До

спеціальних (колізійних) принципів нами віднесено колізійні прив’язки

(колізійні формули прикріплення), які використовуються в колізійній

нормі для регулювання нотаріальних відносин з іноземним елементом що4

до житла в Україні. 

Розглянемо деякі з них. 

Так, до загальних принципів, зокрема, відноситься принцип міжнарод4

ного співробітництва, який полягає в тому, що держави беруть на себе

обов’язок співробітничати одна з одною з метою вирішення міжнародних

проблем, зокрема проблем, що стосуються розвитку та удосконалення

інституту нотаріату; надання на запит нотаріуса з України інформації

Міжнародним союзом нотаріату щодо практики застосування норм іно4

земного нотаріального законодавства в іноземній державі. 

Принцип сумлінного дотримання норм міжнародних договорів (зо4

бов’язань) виник у формі міжнародно4правового звичаю pacta sunt servan�

da (лат. — договори мають виконуватися) та міститься у міжнародних до4

говорах. 

Принцип національної юрисдикції у відносинах з іноземним елементом

означає, що міжнародне право, зокрема, міжнародне приватне право, є

правом національним, відносини, які становлять предмет цього права, ре4

гулюються нормами вітчизняного законодавства з міжнародного приват4

ного права. Наприклад, статтею 2 Закону України «Про міжнародне при4

ватне право» (далі — Закон) [1] встановлено, що Закон, зокрема, застосо4

вується до питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з

іноземним елементом: визначення застосовуваного права, процесуальної

правоздатності й дієздатності іноземців, осіб без громадянства та інозем4

них юридичних осіб тощо. 

Принцип колізійного регулювання відносин з іноземним елементом пе4

редбачає, що у нотаріальних відносинах з іноземним елементом щодо

житла виникає колізійне питання, яке вирішується саме через застосу4

вання колізійної норми, а не норми внутрішнього матеріального права.

Так, статтею 4 Закону передбачено, що право, що підлягає застосуванню
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до приватних відносин з іноземним елементом, визначається згідно з

колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього За4

кону, інших законів, міжнародних договорів України. Тобто, на практиці

нотаріус при виборі права повинен надати перевагу колізійним нормам,

передбаченим в Законі, та нормам міжнародних договорів з дотриманням

принципу сумлінного виконання норм міжнародних договорів. При виник4

ненні колізії між нормами міжнародних договорів, учасником яких є Ук4

раїна, перевага має надаватися нормам, які встановлюють найбільш опти4

мальний режим з точки зору зацікавлених осіб для повного визнання їх

прав у міжнародному обігу. 

Принцип кваліфікації, тлумачення та встановлення змісту норм права

береться до уваги тоді, коли однойменні юридичні терміни у різних право4

вих системах мають різний зміст. Це, наприклад, стосується: «доміцилію»,

«форми правочину», «дієздатності», «правоздатності», «місця укладання

правочину» тощо. Так, наприклад, може виникнути ситуація, коли спад4

кове майно, до складу якого входить і житло, традиційно розглядається в

Німеччині та Італії як елемент особистого статусу особи спадкодавця і

підпорядковується його особистому закону, тобто закону громадянства.

Однак відповідно до Закону України майно відділено від особи спадкодав4

ця та підпорядковується закону місця знаходження — закону України. 

Застосування колізійної норми неможливе без попереднього тлумачен4

ня. Відповідно до ст. 7 Закону при визначенні права, що підлягає застосу4

ванню, нотаріус керується тлумаченням норм і понять відповідно до пра4

ва України, якщо інше не передбачено законом. Якщо норми і поняття, що

потребують правової кваліфікації, не відомі праву України або відомі під

іншою назвою, або з іншим змістом і не можуть бути визначені шляхом

тлумачення правом України, то при їх правовій кваліфікації також врахо4

вується право іноземної держави.

У доктрині при вирішенні проблем кваліфікації юридичних понять

склалися, зокрема, такі підходи: кваліфікація за законом суду,

кваліфікація за іноземним правом, а також кваліфікація за принципом ав4

тономної кваліфікації [2, с. 73–76]. 

Згідно із ст. 8 Закону при застосуванні права іноземної держави но4

таріус встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням,

практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

З метою встановлення змісту норм права він може звернутися у встанов4

леному законом порядку до Міністерства юстиції України чи інших

компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити

експертів. Особи, які беруть участь у справі, мають право подавати доку4

менти, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які во4

ни посилаються при обґрунтуванні своїх вимог або заперечень, іншим чи4

ном сприяти нотаріусу у встановленні змісту цих норм. Якщо зміст норм
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права іноземної держави, незважаючи на вжиті заходи, в розумні строки

не встановлений, застосовується право України.

Тобто, нотаріус при вчиненні нотаріальних дій з іноземним елементом

на підставі іноземного законодавства застосовує його норми так, як вони

діють в іноземній державі. При встановленні змісту норми іноземного пра4

ва нотаріус керується офіційним тлумаченням норм іноземного права того

органу іноземної держави, який відповідно до її законодавства має право

надавати відповідні роз’яснення.

Спеціальними принципами, як вище зазначалося, є колізійні прив’язки

(колізійні формули прикріплення), які використовуються в колізійній

нормі, для регулювання нотаріальних відносин з іноземним елементом

щодо житла (аналіз здійснено на підставі норм Закону). Розглянемо деякі

з них через призму спадкових, речових та договірних відносин. 

Наприклад, міжнародні спадкові відносини, які виникають в Україні

після смерті, наприклад, іноземця, та стосуються спадщини, до складу

якої входить, зокрема, і житло, в Україні регулюються нормами розділу Х

Закону. Так, відповідно до ст. 70 Закону такі відносини регулюються пра4

вом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо

спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він

був. Тобто, Закон для визначення правопорядку закріплює колізійну

прив’язку — lex personalis — особистий закон спадкодавця: закон

доміцилію (lex domicilii) чи закон громадянства (lex patriae). Крім цього,

Закон дозволяє використати колізійну прив’язку — lex voluntatis, яка оз4

начає автономію волі сторін. Сторони можуть самостійно визначати, який

правопорядок вони будуть застосовувати до відносин між ними. Однак, ст.

70 Закону застерігає, що вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо

після складання заповіту його громадянство зміниться. 

Проте, відповідно до ст. 71 Закону спадкування нерухомого майна, зок4

рема житла, регулюється правом держави, на території якої знаходиться

це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — правом

України. Тобто, Законом передбачено колізійну прив’язку lex rei sitae —

закон місця знаходження речі.

Як вбачається, спадковий статут в Україні розщеплено: до спадкуван4

ня нерухомого майна, зокрема житла, застосовується закон місця знахо4

дження речі, а до рухомого майна — особистий закон спадкодавця lex per�

sonalis. 

Згідно зі ст. 72 Закону здатність особи на складання і скасування

заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються

правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в

момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт його скасуван4

ня не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми,

якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або пра4

ва громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у
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момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій

знаходиться нерухоме майно.

Тобто, Закон закріплює такі колізійні прив’язки: особистий закон спад4

кодавця (закон доміцилію (lex domicilii) чи закон громадянства (lex patri�

ae)), закон місця знаходження речі (lex rei sitae), а також закон місця ук4

ладення заповіту або акту його скасування (lex loci contractus). 

У доктрині склалися дві основні системи визначення права, що застосо4

вується до спадкових відносин з іноземним елементом: роздільна (єдність

спадкового статуту) та універсальна (розщеплення спадкового статуту).

Так, відповідно до роздільної системи спадкування рухомого майна визна4

чається за особистим правом спадкодавця, а нерухомого майна, зокрема

житла, — законом місця знаходження. Універсальна система підпорядко4

вує спадщину або національному закону, або закону доміцилію, або зако4

ну місця знаходження спадщини [3, с. 10–18].

Речові відносини регулюються відповідно до розділу V Закону. Так, на4

приклад, за загальним правилом та відповідно до ст. 38 Закону право влас4

ності та інші речові права на житло визначаються правом держави, у якій

це майно знаходиться, якщо інше не передбачено законом. Належність

майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша класифікація май4

на визначаються правом держави, у якій це майно знаходиться. Тобто, за4

конодавець визначив колізійну прив’язку — lex rei sitae — закон місця

знаходження речі, яка у законодавстві більшості держав континентальної

Європи є відправним принципом у сфері речових прав.

Натомість право власності та інші речові права, відомості про які підля4

гають внесенню до державних реєстрів, визначаються за правом держави,

в якій це майно зареєстровано (ст. 40 Закону). Отже, законодавець при

визначенні права власності на житло, право на яке зареєстровано в Ук4

раїні, замінив загальну формулу прикріплення lex rei sitae на прив’язку до

права держави, в якій це майно зареєстровано. 

Договірні (зобов’язальні) відносини регулюються, зокрема, розділом VІ

Закону. Фундаментальним критерієм визначення права у цій сфері є

принцип автономії волі сторін lex voluntatis (ст. 43 Закону). Однак, части4

ною другою ст. 44 Закону встановлено колізійні прив’язки для категорій

договорів, для яких визначення права держави, з яким договір найбільш

тісно пов’язаний, здійснюється не на основі «виконання, яке має

вирішальне значення для змісту договору», а саме, для договору щодо

житла — закон знаходження нерухомого майна — lex rei sitae, або закон

держави місця реєстрації майна; до договору щодо житла придбаного на

аукціоні, за конкурсом — закон держави, у якій проводиться аукціон чи

конкурс (lex loci actus — закон місця здійснення акту).

Отже, принципи МНП — це теоретично визначені та нормативно

закріплені у міжнародному та внутрішньому національному законодавстві

істотні напрями правового регулювання нотаріальних процесуальних
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відносин з іноземним елементом та процедури вчинення нотаріального

провадження з іноземним елементом. Принципи МНП, які використову4

ються в нотаріальному провадженні щодо житла в Україні, можна поділи4

ти на дві групи: загальні та спеціальні (колізійні). До загальних принципів

відносяться: національна юрисдикція, колізійне регулювання, автономія

волі, найбільш тісніший зв’язок, взаємність, пріоритет норми міжнародно4

го договору перед нормою національного законодавства, забезпечення

публічного порядку, верховенство права, а також принцип поваги до прав

людини, співробітництва, рівноправності, сумлінного виконання міжнарод4

них договорів тощо. До спеціальних (колізійних) принципів — колізійні

прив’язки (колізійні формули прикріплення), які використовуються в

колізійній нормі для врегулювання відповідних відносин. Крім того, за фор4

мою нормативного закріплення принципи МНП поділяються на такі, які

закріплені в уніфікованих міжнародних договорах, та такі, які містяться в

національному законодавстві з міжнародного приватного права.
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хуванням результатів порівняльного аналізу норм чинного законодавства цих
держав, які регулюють порядок та підстави визначення розміру аліментів на
утримання дитини, виявлені та запропоновані перспективні шляхи удоскона4
лення зазначених норм у законодавстві України. 

Ключові слова: утримання, визначення розміру аліментів, судовий захист,
рішення суду. 

Двадцяте століття відзначилося глибокими інтеграційними процесами

у різних сферах суспільного життя, які не оминули і правові системи

різних держав, які призвели до визначення пріоритетних завдань право4

вої регламентації загальнозначущих суспільних відносин. На міжнарод4

ному рівні, різні держави, об’єднуючись, вирішують найважливіші питан4

ня, які до ХХ ст. традиційно вважалися такими, що стосуються лише

внутрішньодержавних відносин. На міжнародному рівні, спільними зу4

силлями, з урахуванням досвіду застосування правових норм у конкрет4

них державах, розробляються загальні правові стандарти вирішення

внутрішньодержавних проблем у кожній демократичній державі.

Виробляючи єдині правові стандарти, обмінюючись досвідом регулю4

вання суспільних відносин нормами права, порівнюючи їх, результати

правозастосовної практики, держави запозичують одна в одної найбільш

вдалі правові конструкції та механізми їх реалізації, удосконалюючи та

пристосовуючи їх до внутрішньодержавних потреб.

Ці запозичення здійснювалися в галузі публічного та приватного права.

Англійський конституціоналізм, перекладений на континентальний

французько4бельгійський трафарет, обійшов всю західну Європу. Фран4

цузький цивільний та торгівельний кодекси стали для багатьох

західноєвропейських держав предметом безпосереднього засвоєння або

зразком для наслідування в їх законодавстві [7, с. 174].

І це зрозуміло, адже кожна держава при створенні нового законодавст4

ва або при вдосконаленні вже існуючого впроваджує значну кількість пра4

вових норм з прогнозованим ефектом їх дії без досвіду їх апробації у кон4

кретній ситуації. Лише під час використання законодавчих новел розроб4

никам (нормотворцям) стає зрозумілою ефективність тієї або іншої норми,

ефективність регулювання суспільних правовідносин. Однак, цей шлях

досить складний, оскільки пов’язаний з долею людей — осіб, які вступа4

ють у відносини і які безпосередньо вимушені «випробовувати» новели. 

Порівняння заміняє для законодавця дослідження, які він, цілком зро4

зуміло, не в змозі провести самостійно, для винайдення найкращих засобів

для досягнення тієї або іншої накресленої цілі [7, с. 178]. Саме за допомо4

гою проведення порівняння можна уникнути негативних соціально4еко4

номічних ефектів необдуманого впровадження нового законодавства. 

Свого часу питання захисту суб’єктивних сімейних прав дитини на ут4

римання досліджували такі відомі вчені, як З. Ромовська, І. Жилінкова,

С. Індиченко, Л. Савченко та ін. Однак, незважаючи на таку наукову роз4

робленість даної теми, наявність рекомендацій з удосконалення норм ма4
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теріального та процесуального права, у цій сфері ще залишається багато

дискусійних питань. 

У межах даної статі, відповідно до результатів, отриманих при прове4

денні порівняльного аналізу сімейно4правових норм України та Респуб4

ліки Таджикистан щодо визначення розміру аліментів на утримання ди4

тини, ми прагнемо сформулювати пропозиції щодо вдосконалення норм

законодавства України.

Загальна декларація прав людини проголосила особливу турботу про

дитину, чітко закріпивши положення, відповідно до якого діти мають пра4

во на особливе піклування і допомогу з тим, щоб вони могли повністю по4

класти на себе зобов’язання в рамках суспільства, оскільки дитина,

внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони

і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після на4

родження [1]. 

Ставлення до дитини, зокрема до її природних та суб’єктивних прав, є

виміром духовності та гуманності суспільства. Рівень життя та цивілізова4

ності держави визначається тим, як живуть у ній діти, ступенем

суспільної уваги до них та їх правової захищеності [6].

На сучасному етапі розвитку юридичної науки правова регламентація

прав дитини як на внутрішньодержавному так і на міжнародному рівнях

зазнала свого найбільшого розвитку. Наразі у кожній демократичній дер4

жаві дитині гарантовано не тільки право на ім’я, виховання в сім’ї, отри4

мання належного виховання, повагу до її особистості, а й право на захист

цих суб’єктивних прав. 

Кожна дитина має право на захист своєї особистості, честі й гідності від

будь4яких незаконних дій батьків або інших осіб. Батьки повинні здійсню4

вати свої права та виконувати обов’язки по відношенню до дитини ґрунту4

ючись на повазі до прав дитини та її людської гідності [2, с. 231]. 

Сприймаючи в цілому положення міжнародних документів, які вста4

новлюють свого роду стандарти нормативно4правового регулювання

відносин за участю дитини, держави конкретизують ці положення у

внутрішньому законодавстві. Більшість держав світу закріплюють у зако4

нодавстві принципи рівності прав дітей незалежно від кольору шкіри, по4

ходження, соціального статусу. Не є виключенням і Україна.

У сучасному сімейному законодавстві України закріплено принцип,

відповідно до якого кожна дитина має однаковий обсяг прав та обов’язків.

Принцип рівності діє і щодо прав батьків відносно дитини, незалежно від

того, народилася дитина у шлюбі чи поза ним, проживає у повній сім’ї чи

ні. Цей принцип знайшов своє закріплення у нормах чинного законодавст4

ва, зокрема, Конституції України, Сімейному кодексі та ін. [3, с. 112].

Однак, у питаннях захисту прав та інтересів дитини в Україні й досі за4

лишається багато невирішених проблем. Сімейне законодавство України і

надалі розглядає дитину як підвладного суб’єкта батьківських повнова4
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жень, не надаючи нормативного забезпечення самостійності дитини як

суб’єкта сімейних правовідносин, іноді ігноруючи закріплення прав дити4

ни, надаючи переваги нормативному закріпленню виключно обов’язків

батьків у регулюванні цих відносин [4, с. 247].

Своєрідним планом дій щодо забезпечення оптимального функціону4

вання цілісної системи захисту прав дітей є Закон України 2007 р. «Про

Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» [5]. Окрім цієї

Конвенції Закон враховує цілі розвитку, проголошені Декларацією тися4

чоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інте4

ресах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

На жаль, на сучасному етапі розвитку сімейного4шлюбного законодав4

ства України існує багато прогалин і у питаннях забезпечення права дити4

ни на утримання. Сімейний кодекс України (надалі — СКУ) не містить

чітко виписаної норми, яка б закріплювала право неповнолітньої дитини

на утримання від батьків. СКУ містить норму, яка закріплює тільки

обов’язок батьків надавати утримання дитині до її повноліття (ст. 180

СКУ) [9]. Звичайно, обов’язок батьків надавати утримання неповнолітній

дитині до її повноліття має відповідати праву дитини вимагати від батьків

виконання цього обов’язку в повному обсязі, з максимальним дотриман4

ням прав дитини та врахуванням її інтересів. Ставлення до дитини як до

неповноцінного суб’єкта сімейних правовідносин призводить до подаль4

ших як теоретичних, так і практичних помилок при регулюванні алімент4

них відносин батьків і дітей. 

Така позиція вітчизняного законодавця викликає подив, адже суспільні

відносини та принципи регулювання сімейних правовідносин за участю

дитини давно зазнали суттєвих змін у бік підвищення статусу дитини.

Більшість незалежних держав, які входили свого часу до складу СРСР,

також внесли відповідні зміни у внутрішнє законодавство, виділивши ок4

ремо права дітей, привівши у відповідність до вимог міжнародних актів

відповідні кодекси. Значний прорив у нормативному регулюванні алімент4

них відносин за участю дитини зробила Республіка Таджикистан, у нор4

мах Сімейного кодексу якої детально регулюються права та обов’язки ди4

тини та платника аліментів, передбачено перспективні способи надання

утримання дитині та можливість застосування альтернативних способів

стягнення аліментів у різних поєднаннях, що максимально захищає інте4

реси дитини. На жаль, вносячи у норми СКУ чисельні зміни, вітчизняний

законодавець обходить стороною ці важливі питання, проводячи політику

«зміни заради змін»1.

1 Традиційним для сучасної правової позиції є твердження науковців Російської Федерації, що дити�
на є самостійним суб’єктом сімейних правовідносин, а не підвладним носієм сімейних прав, що і бу�
ло підставою для винесення прав дитини в Сімейному кодексі РФ у окремий розділ. Так, О.М. Не�
чаєва зазначає: «визнання дитини носієм лише їй належних прав стало подією, можна стверджувати,
епохальною не тільки для всього світового співтовариства, а й для Росії» [11]. Розділ 11 «Права
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На відміну від СКУ у Сімейному кодексі Республіки Таджикистан (на4

далі СКТ) основні права дитини винесені в окремий розділ. У розділі 11

СКТ, зокрема, закріплено право дитини на отримання утримання від

батьків та інших членів сім’ї (ч. 1 ст. 60 СКТ) [8]. Конкретизуються окремі

права дитини у відповідних розділах та главах СКТ, загальний аналіз

яких свідчить про приділення законодавцем значної уваги саме питанням

надання утримання дітям. СКТ на відміну від СКУ визначає найбільш

важливі питання у аліментних правовідносинах не переобтяжуючи ко4

декс зайвими нормами декларативного характеру, та не здійснює спроб

регулювати відносини не сімейно4правового характеру.

Відповідно до ст. 80 СКТ батьки мають право визначити за домо4

вленістю порядок, розмір та спосіб надання утримання на дітей, укласти

договір про надання утримання, а у випадку недосягнення домовленості та

за умови відсутності договору про утримання дитини стягнення з батьків

утримання на дитину (аліментування) здійснюється у судовому порядку.

У СКТ немає норми щодо визначення власника аліментів, натомість

СКУ, виходячи за межі регулювання сімейно4правових відносин, у ч. 1

ст. 179 вказує на перехід права власності на аліменти на утримання дити4

ни від платника аліментів до одержувача, що є недоречним через низку

підстав: по4перше, ЦК України не передбачено такої підстави набуття

права власності, по4друге, аліменти мають цільове призначення і не мо4

жуть використовуватись на розсуд одержувача, по4третє, сплата

аліментів є обов’язком платника, який виникає в силу прямого припису

закону — утримувати неповнолітню дитину до її повноліття. Тобто,

суб’єктами даних правовідносин є платник, одержувач та дитина, де одер4

жувачем виступає зобов’язана законом або рішенням суду особа — розпо4

рядник аліментів як повнолітня дієздатна особа, яка має право самостійно

вступати в цивільні правовідносини в інтересах дитини. Некоректно та4

кож виписано схожу норму, яка закріплена в ч. 2 ст. 179 СКУ. У зазначеній

нормі йдеться про те, що у разі смерті того з батьків, з ким проживала ди4

тина, аліменти є власністю дитини, а опікун є розпорядником аліментів. 

Вбачається необхідним виключити з СКУ зазначені норми. З резуль4

татів аналізу правовідносин, які регулює дана норма, випливає, що у ви4

падку надання утримання дитині шляхом виплати аліментів власником

коштів (аліментів) і надалі залишається платник, який виконує свій

обов’язок щодо дитини. Адже не буде відбуватися переходу права влас4

ності у випадку надання утримання дитині у повній сім’ї у тому випадку,

коли обидва з батьків проживають з дитиною і надають їй утримання за

рахунок власного доходу, як за рахунок спільного майна батьків (сти4

пендія, заробітна плата, пенсія тощо), так і у випадку надання утримання

дитині за рахунок власного майна кожного з них (доходи від власності, на4

неповнолітніх дітей» регламентує основні права дитини, які забезпечують як її природне існування,
так і соціальне буття [12]. У Сімейному кодексі Республіки Молдова права неповнолітніх дітей так са�
мо винесено в окремий розділ Х «Права неповнолітніх дітей» [13].
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бутої до шлюбу, набутої внаслідок дарування або спадкування). Вба4

чається, що у даних правовідносинах одержувач аліментів виступає як їх

розпорядник, який має право на власний розсуд визначати пріоритети у

питанні задоволення потреб дитини та її утримання виходячи з нагальних

потреб дитини.

Абсурдною є норма СКУ, що регулює стягнення аліментів на утриман4

ня дитини у примусовому порядку. Відповідно до ч. 3 ст. 181 СКУ аліменти

на дитину присуджуються судом як в частці від заробітку так і в твердій

грошовій сумі, однак встановлюючи загальну норму, положення СКУ не

приділяють належної уваги (чітко не регламентують) порядок визначення

розміру аліментів. 

Відсутність чіткої вказівки на норми матеріального права для суду, що4

до встановлення конкретної частки, яка має бути стягнута з платника у

вигляді аліментів на дитину, призводить до переходу предмета доказу4

вання у бік розміру аліментів. Це змушує позивача постійно знаходитися

у стані збирання доказів щодо витрат, пов’язаних з дитиною, які у деяких

випадках просто неможливо отримати. Як приклад можна навести ситу4

ацію, притаманну кожній українській сім’ї. Залучені для догляду за дити4

ною треті особи (вихователь, нянька), які, як правило, отримують певну

суму коштів за надання послуг по догляду або навчанню дитини, не мо4

жуть надати відповідних фінансових документів на підтвердження

здійснених батьками видатків. У деяких випадках відсутність такої чіткої

норми призводить до прийняття судом необґрунтованого рішення щодо

визначення розміру аліментів, а відтак і його перегляду або скасуванню.

Так, відповідно до ст. 183 СКУ частка заробітку (доходу) матері, батька,

яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. При

цьому, вирішуючи дане питання, суди керуються досвідом застосування

норм Кодексу про шлюб та сім’ю, оскільки на сьогодні не існує ні роз’яс4

нень, ні рекомендацій щодо даного питання. 

У СКТ на відміну від СКУ, відповідно до ч. 1 ст. 81, чітко встановлено,

що аліменти на дитину сплачуються щомісячно у розмірі: на одну дити4

ну — однієї четвертої, на двох — однієї третини, трьох і більше дітей —

половини заробітку та іншого доходу батьків. Така чітка регламентація

визначення розміру аліментів на утримання дитини дозволяє уникнути

можливих зловживань з боку суду та винесення необґрунтованого (щодо

розміру) рішення.

Як зазначалося вище, подібна норма існувала і в законодавстві неза4

лежної України до набрання чинності СКУ. Відповідно до ч. 1 ст. 82 Кодек4

су про шлюб та сім’ю України аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків

могли стягуватися в розмірі: на одну дитину — чверті, на двох дітей —

третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) батьків,

але не менше 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кож4

ну дитину, а з осіб, які працюють за контрактом в іноземних державах, —
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не менше двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

на кожну дитину. Однак з невідомих причин ця норма не була включена в

новий СКУ.

Відповідно до ст. 184 СКУ у випадку, якщо платник аліментів має нере4

гулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за

наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою плат4

ника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій

сумі.

Як свідчить правозастосовна практика, ця норма СКУ є пріоритетною

(спеціальною) для судів лише тоді, коли мова іде про примусове стягнення

аліментів на утримання однієї дитини. У випадку стягнення аліментів на

двох і більше дітей суди відмовляють у стягненні аліментів на утримання

дитини у твердій грошовій сумі, визначаючи розмір аліментів у частці від

заробітку. Суди посилаються на спеціальну норму, закріплену в ч. 2 ст. 183

СК, що зобов’язує їх визначити єдину частку від заробітку (доходу) ма4

тері, батька на утримання двох і більше дітей. Більш того, норми СКУ не

дозволяють стягувати аліменти поєднуючи два способи (встановивши ча4

стку від заробітку і тверду грошову суму).

Натомість норми СКТ передбачають можливість стягнення аліментів у

випадках, коли це у частковому відношенні до заробітку та іншого прибут4

ку платника неможливо, важко або істотно порушує інтереси однієї зі

сторін. Суд вправі визначити розмір аліментів, що стягуються щомісяця, в

твердій грошовій сумі або одночасно в частках (відповідно до ст. 81 цього

Кодексу) і в твердій грошовій сумі. Отже, суд не обмежений у питаннях

стягнення аліментів на двох і більше дітей. У випадку, якщо суд прийде до

висновку, що у випадку призначення аліментів у частці від заробітку бу4

дуть істотно порушені права однієї із сторін, можливим є обрання іншого

варіанту визначення розміру аліментів на дитину. Суд за СКТ у питанні

визначення розміру аліментів може діяти у межах, визначених кодексом,

обираючи один із можливих варіантів, зокрема: 1) визначити розмір

аліментів на дитину в частці від заробітку, 2) визначити розмір аліментів

у твердій грошовій сумі, 3) визначити розмір аліментів у частці від за4

робітку і твердій грошовій сумі.

Прогресивною є також норма ст. 109 СКТ. Зазначена норма передбачає

можливість застосування судом, з метою захисту прав неповнолітньої ди4

тини на утримання, тимчасове стягнення аліментів. Відповідно до ч. 1

ст. 109 СКТ у справах про стягнення аліментів суд вправі винести поста4

нову про тимчасове стягнення аліментів до набрання рішенням суду про

стягнення аліментів законної сили. Цікавим є те, що зазначена норма СКТ

має процесуальний характер і дозволяє суду, в провадженні якого знахо4

диться справа про стягнення аліментів, у рамках цієї справи виносити за4

значену постанову. Таким чином, це забезпечує право дитини на утриман4

ня до моменту набрання рішенням суду законної сили по цій справі. Щодо
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розміру аліментів за постановою суду про тимчасове стягнення аліментів,

то він визначається в порядку ст. 81 СКТ, яка не обмежує суд ні у визна4

ченні розміру тимчасових аліментів, ні у визначенні способу їх сплати.

Відповідно до чинного законодавства України суд, у порядку спроще4

ного розгляду — наказового провадження, також може вирішити питання

щодо стягнення аліментів на дитину. Однак, чинний Цивільний процесу4

альний кодекс України (надалі — ЦПКУ) встановлює, що видання Судо4

вого наказу неможливе в рамках позовного провадження, в рамках заяв4

леного позову. Для отримання Судового наказу про стягнення аліментів на

дитину позивачеві необхідно звернутися до суду із заявою про видачу Су4

дового наказу в наказному провадженні. Суд також обмежений нормами

чинного ЦПКУ в разі видачі Судового наказу, щодо визначення розміру

аліментів на дитину на рівні 30% прожиткового мінімуму на дитину

відповідного віку (п. 4 ч.1 ст. 96 ЦПКУ) [10]. 

Враховуючи все зазначене, можна зробити висновок про значну пере4

вагу нормативного регулювання СКТ над нормативним регулюванням

СКУ в питаннях визначення розміру та способу утримання аліментів на

дитину. 

Вбачається доцільним, враховуючи позитивний досвід застосування

норм СКТ щодо захисту аліментних прав дитини, визначення їх розміру,

внести відповідні зміни й у зазначені норми СКУ. Такі зміни суттєво спро4

стять та прискорять захист права дитини на належне утримання та

пов’язаних з ним прав і законних інтересів в Україні.
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Розглянуто переваги звичайного місця проживання дитини порівняно з
іншими критеріями встановлення міжнародної підсудності спорів щодо дитини,
вказано на проблеми практичного застосування даного критерію та запропоно4
вано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: звичайне місце проживання дитини, міжнародна підсуд4
ність.

Одним із важливих питань, що нерідко постають при врегулюванні

міжнародних приватних відносин, є правова кваліфікація норм і понять.

Останнім часом особливої актуальності це питання набуло у сфері міжна4

родного сімейного права — насамперед у зв’язку із набранням чинності

для України низки Гаазьких конвенцій, які в юридичних колах охоплю4

ються терміном «Гаазькі дитячі конвенції» (Hague Children’s Conventions).

Серед цих конвенцій варто відзначити насамперед Конвенцію 1973 р. про

визнання і виконання рішень про зобов’язання стосовно утримання

1973 р., яка є чинною для України з 1 серпня 2008 р. (надалі — Гаазька кон4

венція 1973 р.), Конвенцію про цивільно4правові аспекти міжнародного ви4

крадення дітей, яка діє в Україні з 1 вересня 2006 р. (надалі — Гаазька

конвенція 1980 р.) та Конвенцію 1996 р. про юрисдикцію, право, що засто4

совується, визнання, виконання і співробітництво щодо батьківської

відповідальності та заходів захисту дітей, чинну для України з 1 лютого

2008 р. (надалі — Гаазька конвенція 1996 р.). 

Названі Гаазькі конвенції застосовують чимало термінів, які або

невідомі українській правовій лексиці, або вживаються в дещо іншому ро4

зумінні, ніж у текстах конвенцій, або ще не мають чіткого визначення і
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єдиної практики застосування у нашій державі. Водночас правова

кваліфікація цих термінів має дуже важливе значення, оскільки є основою

належного врегулювання матеріальних та процесуальних відносин з іно4

земним елементом за участю дитини. Одним із таких термінів є «звичайне

місце проживання дитини (habitual residence of a child). Цей термін засто4

совується у встановлених конвенціями правилах про міжнародну

підсудність справ про вжиття заходів, як спрямовані на захист особи чи

майна дитини. Це, зокрема, справи про визначення місця проживання ди4

тини, визначення участі кожного із батьків дитини в її вихованні, про поз4

бавлення чи поновлення батьківських прав. Отже, проаналізуємо, яким

чином «звичайне місце проживання дитини» кваліфікується у правозас4

тосовній практиці України та країн Європейського Союзу, які також є

учасниками перерахованих дитячих Гаазьких конвенцій. 

Відповідно до Гаазької конвенції 1996 р. (ч. 1 ст. 5) звичайне місце про4

живання дитини — це основний загальний критерій визначення міжна4

родної підсудності справ, що пов’язані із захистом дитини та/чи її майна.

На таких самих позиціях у визначенні міжнародної підсудності цієї кате4

горії справ стоїть і Регламент ЄС № 2201/2003 від 27.11.2003 р. про міжна4

родну підсудність та визнання і виконання судових рішень у сімейно4

шлюбних справах та справах про батьківську відповідальність (надалі —

Регламент ЄС Brussels IIbis) [1], який наразі є основним уніфікованим

міжнародно4правовим документом про міжнародну підсудність сімейно4

правових спорів для держав4членів ЄС. Гаазька конвенція 1973 р. у ст. 7

закріплює правила непрямої міжнародної підсудності й до числа органів,

компетентних приймати рішення про зобов’язання з утримання, які вип4

ливають із сімейних відносин, материнства, батьківства, шлюбу чи родин4

них стосунків по чоловіку чи дружині, відносить у тому числі орган дер4

жави, в якій платник аліментів чи отримувач аліментів мали звичайне

місце проживання на момент відкриття провадження у справі. 

Одразу слід зазначити, що правило визначення міжнародної підсуд4

ності сімейно4правових спорів щодо дитини за її звичайним місцем прожи4

вання є відносно новим, воно є здобутком міжнародних документів, які

з’явилися в результаті уніфікації та гармонізації правил міжнародного

цивільного процесу, здійснюваних під егідою Гаазької конференції з

міжнародного приватного права та ЄС в останні десятиліття XX та на по4

чатку XXI ст. Приміром, Гаазька конвенція 1961 р. про повноваження ор4

ганів та право, що застосовується щодо захисту неповнолітніх, яку заміни4

ла Гаазька конвенція 1996 р., в якості домінуючої підстави підсудності

справ про захист дитини та її майна також визначала звичайне місце про4

живання дитини, проте закріплювала й широкі можливості для визнання

юрисдикції за судовими органами держави громадянства дитини (ст. 4). 

Чому ж найновіші Гаазькі дитячі конвенції віддали перевагу все ж та4

ки концепції визначення міжнародної підсудності за звичайним місцем
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проживання дитини? На нашу думку, для цього було декілька причин і пе4

редумов. По4перше, проекти перерахованих вище конвенцій готувалися з

урахуванням наміру застосування конвенцій великим колом держав. Як

наслідок загальне юрисдикційне правило Гаазької конвенції 1996 р. (ч.1

ст. 5), приміром, є прийнятним для країн системи загального права та для

країн ЄС, які у питаннях міжнародної підсудності цивільних та сімейних

спорів поступово на міжнародному рівні відмовилися від концепції грома4

дянства і закріпили в якості основного критерію визначення міжнародної

підсудності місце проживання особи. По4друге, сама концепція визначен4

ня юрисдикції щодо вжиття заходів захисту дитини та її майна за звичай4

ним місцем проживання дитини видається логічною. Адже саме юрис4

дикційні органи держави звичайного місця проживання дитини: 1) тери4

торіально є найбільш доступними для дитини та її законних представ4

ників; 2) можуть об’єктивно дослідити умови проживання та виховання

дитини. По4третє, ця концепція є відображенням однієї із тенденцій сучас4

ного міжнародного права і міжнародного цивільного процесуального права

щодо встановлення більш гнучких колізійних норм і правил підсудності.

Ця тенденція найяскравіше виявляється у закріпленні такої колізійної

прив’язки, як «право, з яким правовідношення має найбільш тісний

зв’язок» (proper law) та юрисдикційного правила про «суд, з яким спір має

найбільш тісний зв’язок» та «найбільш зручний суд» (концепція forum

shopping і концепція forum non conveniens). 

Водночас концепція звичайного місця проживання дитини — і як

колізійний принцип, і як критерій встановлення юрисдикції справи — по4

роджує низку питань практичного характеру: жодна із Гаазьких дитячих

конвенцій не містить її визначення. Відсутнє визначення і у Регламенті ЄС

Brussels IIbis. Необхідність визначення звичайного місця проживання по4

стає також при з’ясуванні такого важливого з практичної точки зору пи4

тання, як співвідношення Гаазької конвенції 1996 р. та Регламенту ЄС

Brussels IIbis. Предметна сфера застосування обох правових актів є

подібною: і Регламент ЄС № 2201/2003, і Гаазька конвенція 1996 р. містять

правила визначення міжнародної підсудності, визнання та виконання су4

дових рішень у справах про батьківську відповідальність. Тому для того,

щоб визначити, який міжнародно4правовий документ застосовується до

конкретної ситуації, варто дати відповідь, у тому числі, на питання: чи має

дитина, щодо якої виник спір, звичайне місце проживання на території

держави4члена ЄС, чи ні. Керуючись ст. 61 Регламенту ЄС Brussels IIbis,

можна стверджувати, що у питаннях визначення міжнародної підсуд4

ності, визнання та виконання судових рішень цей Регламент ЄС завжди

превалюватиме над Гаазькою конвенцією 1996 р., якщо звичайне місце

проживання дитини знаходиться на території однієї з держав4членів ЄС. 

Аналіз права та практики різних держав4учасниць Гаазької конвенції

1996 р. показує, що є дві основні концепції визначення звичайного місця
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проживання. Відповідно до першої до уваги береться об’єктивний фактор,

тобто фізична присутність дитини у певному місці упродовж тривалого

періоду часу. Відповідно до другої варто враховувати також суб’єктивний

момент — намір особи залишитись у певному місці на найближче май4

бутнє. Якщо звернутися до судової практики застосування Гаазької кон4

венції 1996 р., то ми побачимо, що у судових рішеннях звичайне місце про4

живання дитини визначається як те місце, де дитина зазвичай проживає,

куди вона повертається після відвідування інших місць, яке вона розцінює

як свій «дім», де відвідує школу чи дитячий дошкільний заклад. 

На з’їзді Спеціального комітету Гаазької Конференції щодо аналізу

практики застосування Гаазької конвенції 1980 р. та практики застосу4

вання Гаазької конвенції 1996 р. (30 жовтня — 9 листопада 2006 р.) було

відзначено, що формулювання у тексті Конвенції чіткого, жорсткого виз4

начення «звичайного місця проживання дитини» суперечитиме духу Кон4

венції; визначення звичайного місця проживання — це питання фактич4

них обставин, яке має вирішуватися у кожному конкретному випадку

(цим дана концепція і відрізняється від концепції доміцилію як основи

міжнародної підсудності); ці фактичні обставини можуть включати: місце,

в якому дитина відвідує школу; час, проведений дитиною у даному місці;

знаходження сім’ї у певному місці. Таким чином, Комітет зробив висновок

про необхідність фактичного підходу до концепції звичайного місця про4

живання дитини, остаточне визначення якої є повноваженням суду [5].

Схожу позицію з цього питання займає і Комісія Європейського сімейного

права — організація, яка опікується питаннями гармонізації та можливої

уніфікації сімейного права в рамках Європи [6] та Комісія ЄС, яка у червні

2005 р. розробила Практичні Рекомендації щодо застосування нового

Брюссельського Регламенту II [3]. 

Що стосується України, то звичайне місце проживання особи як

колізійний принцип закріплено в Законі України 2005 р. «Про міжнародне

приватне право», проте двостороннім договорам України про правову до4

помогу в цивільних і сімейних справах «звичайне місце проживання осо4

би» невідоме — ні як колізійна прив’язка, ні як принцип визначення

міжнародної підсудності. Тому для України як нової держави4учасниці

Гаазьких дитячих конвенцій питання кваліфікації звичайного місця про4

живання дитини є особливо актуальним. 

У сучасній судовій практиці України справи, в яких відповідно до обста4

вин має застосовуватися, приміром, Гаазька конвенція 1996 р., у тому числі

для обґрунтування юрисдикції українського суду, є численними. Проте у

цих рішеннях, як і в ухвалах про відкриття провадження, відсутнє обґрун4

тування того, що саме Україна (точніше, конкретний населений пункт Ук4

раїни) є звичайним місцем проживання дитини, за яким має розглядатися

справа щодо неї. Приємним винятком може бути Рішення районного суду

Вінницької області від 6 жовтня 2009 р. по справі № 24382/2009. Відповідно
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до обставин справи батько і бабуся малолітньої дитини4громадянки України

подали позов до матері цієї дитини про відібрання дитини, усунення пере4

шкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, примусове повернення ди4

тини з4за кордону; мати дитини, в свою чергу, подала зустрічний позов про

визначення місця проживання дитини разом з нею. На час подання позову і

провадження у справі батько і бабуся дитини постійно проживали в Україні,

а сама дитина разом із матір’ю — в Італії. Вінницький районний суд

Вінницької області постановив, що відповідно до ст. 1, 3 п. «b», 5, 7, 15 Кон4

венції про юрисдикцію право, що застосовується, визнання, виконання та

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту

дітей від 19.10.1996 р. (ратифікована Україною 14.09.2006 р. та набула чин4

ності для України з 01.02.2008 р.) на спірні правовідносини поширюються

юрисдикція і національне право України як Договірної Держави звичайно4

го місця проживання дитини. Варто зауважити, що, як свідчать обставини

справи, визначення звичайного місця проживання дитини не було простим

питанням, оскільки з моменту розірвання шлюбу до порушення (відкриття)

провадження у справі дитина неодноразово змінювала своє місце прожи4

вання:

— з моменту розірвання шлюбу до виїзду матері за кордон (до Італії) у

вересні 2004 р. дитина проживала з матір’ю, в Україні;

— з вересня 2004 р. по липень 2008 р. — з батьком, дідом, бабою в Ук4

раїні;

— з липня 2008 р. до моменту подання позову і відповідно розгляду

справи по суті — з матір’ю та її чоловіком в Італії [4]. 

На нашу думку, той факт, що у судовій практиці України наразі над4

звичайно мало рішень з обґрунтуванням підсудності справи саме судам

України як держави звичайного місця проживання дитини, із посиланням

на відповідні норми чинних Гаазьких конвенцій, є вкрай негативним. Ад4

же, як вже підкреслювалося вище, звичайне місце проживання дитини —

це оціночна категорія, і саме від судів залежить вироблення належної

практики її застосування. У зв’язку з цим варто знову звернутися до

досвіду країн ЄС. Європейські юристи, на основі аналізу судової практики

застосування Регламенту ЄС Brussels IIbis та Гаазьких дитячих кон4

венцій, засвідчують, що держави4члени ЄС виявляють тенденцію до при4

пущення того, що вони є компетентними в силу знаходження звичайного

місця проживання дитини на території їхньої держави; «здається, що во4

ни або не витрачають достатньо часу на вивчення фактів, на яких ба4

зується звичайне місце проживання, або тлумачать факти, що свідчать

про знаходження звичайного місця проживання дитини у їхній державі

більш сприятливо, ніж ті, що вказують на протилежний результат» [3]. Ця

суперечливість у застосуванні права може призвести до того, що суди

обох держав4членів оголосять себе компетентними, і знадобиться декілька

тижнів, а то й місяців, а також грошей, документів і їх перекладів для то4
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го, щоб остаточно визначитися із компетентним судом. У якості ілюстрації

такої ситуації наводиться справа, яка, по суті, вже стала хрестоматійною,

справа de Oliveira. У цій справі свою компетенцію розглядати спір про по4

вернення дитини і встановлення опіки над дитиною одночасно визнали за

собою і німецький суд, і португальський суд: перший — як суд держави, в

якій дитина проживала 5 місяців і в якій проживала та працювала її мати,

другий — як суд держави, в якій працював батько дитини, в якій він запи4

сав дитину до місцевих яслів, коли та приїхала до Португалії на два тижні.

Обоє з батьків заявляли, що дитина має звичайне місце проживання у тій

країні, де вони подали свої заяви про повернення дитини та опіку (мати —

у Німеччині, батько — у Португалії), і суди обох держав прийняли ці за4

яви до свого провадження. Знадобилося 7 місяців для того, щоб суд Порту4

галії відмовився від своєї компетенції на користь німецького суду,

оскільки останній наполягав на своїй компетенції. Зрозуміло, що така та

подібні ситуації можуть призвести до практичних наслідків, які зашкод4

жують дитині, включаючи спроби повторного викрадення дитини або її

приховання, і серед передумов цього — відсутність уніфікованих одно4

значних підходів судів різних держав щодо кваліфікації звичайного місця

проживання дитини. Можливим виходом із такої ситуації може бути роз4

робка керівних роз’яснень, єдиних принципів тлумачення «звичайного

місця проживання дитини». Це могло б стати орієнтиром для суддів, які

розглядають спори щодо дитини, певною мірою спростити і прискорити

процес визначення компетентного суду і, таким чином, суттєво зменшити

вірогідність виникнення конфлікту юрисдикцій між судами різних дер4

жав. На нашу думку, юрисдикційним органам України також варто долу4

читися до цієї роботи.
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Аналізуються ознаки фрагментації в сучасному міжнародному праві навко4
лишнього середовища та досліджується її значення для реалізації міжнародних
природоохоронних норм.

Ключові слова: фрагментація, міжнародне право, міжнародне право навко4
лишнього середовища, реалізація.

Питання фрагментації міжнародного права включено до порядку ден4

ного Комісії ООН з міжнародного права під назвою: «Фрагментація міжна4

родного права: труднощі, зумовлені диверсифікацією та розширенням

сфери охоплення міжнародного права». Фрагментація міжнародного пра4

ва створює як інституційні, так і змістовні проблеми. Перші пов’язані з

юрисдикцією і компетенцією різних інститутів, які застосовують міжна4

родно4правові норми та їх ієрархічні зв’язки inter se. Другі пов’язані з про4

блемою розщеплення права на вузькоспеціалізовані «осередки», що пре4

тендують на відносну автономію один від одного і від загального права.

З одного боку, фрагментація пов’язана з небезпекою появи конфліктую4

чих і взаємовиключних норм, принципів, систем норм та інституційної

практики, які здатні підірвати ефективне здійснення міжнародного права.

З іншого боку, фрагментація відображає поширення міжнародно4право4

вого регулювання на нові галузі й пов’язану із цим диверсифікацію його

предметів і методів [2]. У зарубіжній доктрині проблема фрагментації

міжнародного права загалом і міжнародного права навколишнього середо4

вища (далі — МПНС) зокрема дістала достатнє висвітлення (М. Кос4

кенн’ємі, А. Мартін’ю, Т. Стефенс, Б. Сімма, Д. Пулковський, Р. Вольфрум,

Д. Боданський), чого не можна сказати про вітчизняну доктрину. Тому

спробуємо виявити ознаки фрагментації в сучасному міжнародному еко4

логічному праві та охарактеризувати її значення для реалізації міжна4

родних природоохоронних норм.
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Одні вчені вважають, що розвиток міжнародного права в напрямку ут4

ворення квазі4автономних галузей розчленовує це право [6], інші стверд4

жують, що децентралізація здатна сприяти досягненню цілей міжнарод4

ної спільноти, які не можуть бути досягнути засобами більш загальних

міжнародно4правових норм [8]. А. Мартін’ю зазначає, що розвиток міжна4

родного права через спеціалізовані механізми інколи розглядається в на4

уці як «здоровий плюралізм» або «диверсифікація», а інколи — як «небез4

печне розділення» або «фрагментація» [6]. Таку ж думку висловлюють

Б. Сімма та Д. Пулковський [7]. На нашу думку, в будь4якому разі концеп4

туальною основою врегулювання питання фрагментації повинно виступа4

ти право міжнародних договорів, зокрема положення Віденської конвенції

1969 р. Деякі види загального права не допускають відхилень в силу

спеціального права [2, c. 411, 414]. Так, у рішенні про завод з виробництва

оксидного палива 2003 р. Постійна палата третейського суду відзначила,

що «навіть у цьому випадку [Трибунал] повинен звернутися до

відповідних норм jus cogens, яким lex specialis учасників може суперечи4

ти» [4]. Незважаючи на те, що спеціальне право в деяких випадках відсту4

пає від загального права, такі справи, як Габчиково4Надьмарош 1997 р.,

свідчать про те, що загальне право не обходиться стороною, а все ще

здійснює вплив «на задньому плані» [2, c. 283–284]. Таким чином, авто4

номізація деяких правових режимів, наприклад права прав людини, пра4

ва СОТ, екологічного права, не означає виключення дії норм та принципів

загального міжнародного права. Важливим засобом подолання фрагмен4

тації міжнародного права є врахування ст. 31 (3)(с) Віденської конвенції

1969 р., де йдеться про те, що під час тлумачення міжнародного договору

поряд з контекстом враховуються будь4які відповідні норми міжнародно4

го права, які застосовуються у відносинах між учасниками. Зазначена

стаття аналізувалася в рішеннях Міжнародного трибуналу з морського

права, Постійної палати третейського суду і арбітражного трибуналу в

справі про завод з виробництва оксидного палива, СОТ — у справі

Shrimp�Turtle (1998), а також Міжнародного Суду ООН — у справі про це4

люлозні заводи на річці Уругвай 2010 р. 

Комісія міжнародного права виділила три типи фрагментації: а) фраг4

ментація через конфліктуючі тлумачення загального міжнародного права;

б) фрагментація з причини появи спеціального права як винятку із загаль4

ного міжнародного права, в) фрагментація як результат колізії між різни4

ми типами спеціального права [2, c. 281]. Фрагментація МПНС пов’язана з

існуванням спеціальних автономних режимів усередині галузі, часто неуз4

годжених і конфліктуючих як між собою, так і зі спеціальними режимами

в рамках інших галузей міжнародного права. Як наслідок — відсутність

єдиних уніфікованих принципів і норм, що регулюють охорону навколиш4

нього середовища і раціональне природокористування, проблеми в пра4

вовій регламентації багатьох питань, паралельне регулювання того самого
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питання різними міжнародними природоохоронними угодами, відсутність

злагодженого механізму здійснення споріднених договорів й усього МПНС

як на універсальному, так і на національному рівнях. М. Коскенн’ємі у

1996 р. писав, що міжнародне екологічне право «має мінімальне відношен4

ня до загального міжнародного права» [5, c. 247]. Прикладами фрагментації

з причини появи спеціального права як винятку із загального міжнародно4

го права можуть бути: функціонування інституційних утворень в рамках

міжнародних природоохоронних угод, які ухвалюють обов’язкові для дер4

жав рішення незалежно від їх згоди та сприяють утвердженню елементів

наднаціональності в МПНС. Галузь міжнародного екологічного права є ав4

тономним самодостатнім режимом ще й у тому сенсі, що має свої спе4

цифічні правила реагування на порушення природоохоронних норм — ме4

ханізми з питань дотримання багатосторонніх договорів, які є відмінними

від механізму відповідальності за міжнародне правопорушення. Розши4

рення сфери охоплення міжнародного права відбувається некоординовано,

і основна увага приділяється вирішенню конкретних проблем [2, c. 408].

МПНС не стало винятком: відомо, що більшість багатосторонніх природо4

охоронних угод ухвалювалась як реакція на конкретну екологічну пробле4

му чи катастрофу, без застосування методу прогнозування, в результаті

чого в їх рамках було створено відносно автономні правові режими, які дуб4

люють зусилля та ініціативи в рамках споріднених правових режимів. На4

приклад, такою є ситуація з регулюванням поводження з небезпечними

хімічними речовинами: Базельська конвенція про контроль за транскор4

донним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 р. регу4

лює поводження з небезпечними відходами, значна частина яких підпадає

під сферу регулювання Роттердамської конвенції про процедуру поперед4

ньої обґрунтованої згоди відносно окремих хімічних речовин і пестицидів в

міжнародній торгівлі 1998 р. та Стокгольмської конвенції про стійкі ор4

ганічні забруднювачі 2001 р. Дві останні, охоплюючи одні й ті ж речовини,

використовують різні методи правового регулювання: на відміну від Сток4

гольмської конвенції, яка встановлює загальні зобов’язання для всіх учас4

ників щодо заборони виробництва певних стійких органічних забрудню4

вачів, Роттердамська конвенція дає кожній державі можливість само4

стійно вирішувати, які з небезпечних хімічних речовин і пестицидів забо4

роняти для імпорту, а які дозволяти [9, c. 3]. 

Прикладами фрагментації як результату колізії між різними типами

спеціального права можуть бути положення міжнародних природоохо4

ронних угод, які містять спеціальні торгові зобов’язання і які здатні всту4

пати в конфлікт із торговельними зобов’язаннями за угодами, ухваленими

в рамках Світової організації торгівлі, оскільки порушують основні прин4

ципи права цієї організації. Незважаючи на те, що в своїх прецедентах

СОТ не раз підтверджувала, що ГАТТ і всі додаткові до неї угоди не по4

винні тлумачитись у «клінічній ізоляції від міжнародного публічного пра4
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ва», органи з вирішення спорів цієї організації надто неохоче застосову4

ють при розгляді спорів норми інших міжнародних договорів, зокрема

природоохоронних (справи Tuna�Dolphin (1991 та 1994), Beef Hormones

(1998), EU — Biotech (2006)). 

Інституційна/організаційна фрагментація МПНС виявляється у ство4

ренні, відповідно до міжнародних природоохоронних угод або рішень кон4

ференцій сторін, численних організаційних структур (комітетів, комісій),

діяльність яких часто не скоординована, в результаті чого вони займають4

ся тими самими питаннями. Така фрагментація зменшує ефективність

МПНС у зв’язку з тим, що відсутність координації ускладнює процес

обміну інформацією, збільшує тягар, що покладається на держави для

фінансування цих структур, стає перешкодою виконання міжнародно4

правових зобов’язань на національному рівні. Розгляд міжнародного спо4

ру одночасно в кількох судових/квазісудових установах, кожна з яких по4

тенційно здатна винести рішення, що суперечить одне одному, також є

проявом інституційної фрагментації, оскільки призводить до проблем

конкуруючої юрисдикції, пошуку «зручного» суду, неналежної реалізації

цих рішень. 

Прикладами такого паралельного існування та функціонування судо4

вих органів, які мають компетенцію виносити рішення з «екологічних»

спорів, можуть бути: справа про південного блакитного тунця (Нова Зе4

ландія і Австралія проти Японії), що розглядалася Міжнародним трибу4

налом з морського права у 1999 р. та арбітражним трибуналом, створеним

на основі Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, у 2000 р.; спра4

ва про завод з виробництва оксидного палива (Ірландія проти Сполучено4

го Королівства Великої Британії та Північної Ірландії), яка розглядалася

Міжнародним трибуналом з морського права в 2001 р., арбітражним три4

буналом, створеним відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морсь4

кого права, у 2003 р., Постійною палатою третейського суду в 2003 р. і Су4

дом ЄС у 2006 р.; справа про меч4рибу (Чилі проти ЄС), ініційована одно4

часно в Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу Чилі та

СОТ — на вимогу ЄС; справа про целюлозні заводи на річці Уругвай (Ар4

гентина проти Уругваю), рішення щодо якої винесли Міжнародний Суд

ООН у 2006–2007 рр. і 2010 р. та арбітражний трибунал МЕРКОСУР у

2006 р. [1]. 

Перші дві справи — приклад «внутрішньої» фрагментації міжнародно4

го права навколишнього середовища, коли конфлікт юрисдикцій виникає

між інституціями, які саме на основі джерел міжнародного права навко4

лишнього середовища вирішують «екологічний» спір, що, як правило, сто4

сується суперечностей у тлумаченні та застосуванні двох або більше

споріднених угод [3, c. 15], останні дві справи — приклад «зовнішньої»

фрагментації, коли виносяться рішення судовими установами, які оперу4

ють джерелами різних галузей міжнародного права (в даному випадку
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міжнародного екологічного і міжнародного торгового права), що часто супе4

речать одне одному. В доктрині міжнародного права поширена думка про

те, що для викорінення явища фрагментації у вирішенні «екологічних»

спорів необхідно створити окрему судову установу універсального значен4

ня. На нашу думку, фрагментацію міжнародного права навколишнього се4

редовища у частині, що стосується паралельного вирішення міжнародних

спорів екологічного і природоресурсного змісту в декількох судових

інстанціях, неможливо подолати простим створенням додаткової спеціа4

лізованої судової установи. Потрібне також гармонізоване узгодження по4

зицій усіх задіяних судів, врахування максимальної кількості джерел

міжнародного права, які стосуються конкретного міжнародного спору.

Таким чином, фрагментація міжнародного права і МПНС — явища за4

кономірні, об’єктивні, зумовлені розвитком міжнародних відносин та не4

обхідністю їх врегулювання правовими засобами. Водночас фрагментація

створює проблеми, які стають на заваді ефективній реалізації міжнарод4

но4правових норм, зокрема у природоохоронній сфері. В будь4якому разі

концептуальною основою врегулювання питання фрагментації повинно

виступати право міжнародних договорів. На нашу думку, для подолання

негативних наслідків фрагментації, що стосується сутності, а також інсти4

туційної фрагментації МПНС, необхідно посилювати координаційні зв’яз4

ки між різними природоохоронними договорами, судовими та квазісудо4

вими інституціями, налагоджувати організаційний синергізм шляхом

встановлення взаємозв’язків і тісного співробітництва між органами бага4

тосторонніх угод з охорони довкілля, а також між ними та іншими авто4

номними режимами, наприклад, міжнародним торговим правом.
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Розглядається практика адміністративно4правового забезпечення інно4
ваційного розвитку аграрного сектора в Європейському Cоюзі та США.
Аналізується один з найбільш динамічних та перспективних напрямів розвит4
ку АПК — органічне сільське господарство. Проаналізовано досвід створення та
реалізації державних програм, спеціальних законів та підзаконних актів. Наго4
лошено на важливості існування спеціально уповноважених органів державної
влади в даній сфері, а також відповідних міжнародних неурядових організацій,
які б спільно здійснювали заходи акредитації, сертифікації та маркування
продукції сільського господарства. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, органи виконавчої влади, ор4
ганічне виробництво.

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промис4

ловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність

країни, формує 17 відсотків валового внутрішнього продукту та близько

60 відсотків фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є

одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки,

частка якого у зведеному бюджеті України становить 849 відсотків, а та4

кож займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі ек4

спорту [1].

Від належного адміністративно4правового забезпечення інноваційного

розвитку даної галузі національного господарства значною мірою зале4

жить економічна та соціальна стабільність у нашій державі, її конкурен4

тоспроможність на міжнародних ринках. Саме інновації виступають ос4

новним інструментом, умовою підвищення ефективності виробництва

вітчизняних аграрних товаровиробників [2].

Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку аграрної сфери в

світі виступає так зване органічне сільське господарство, що являє собою

галузь виробничої сфери АПК, в якій застосовується сертифікована сис4

тема виробництва, що використовує енерго4 та ресурсоощадливі техно4

логії і базується на мінімальному використанні механічного оброблення

ґрунту та синтетичних речовин, виключенні з процесу виробництва гене4

тично модифікованих організмів, та має за мету забезпечення суспільства

здоровими й якісними продуктами харчування, а також поліпшення стану

довкілля. 

Розвиток цього інноваційного напряму в АПК слід передусім розгляда4

ти у взаємозв’язку з належним адміністративно4правовим забезпеченням.

Адже розробка ефективного законодавства, результативна та цілеспря4
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мована діяльність уповноважених органів державної влади й недержав4

них організацій здатні створити необхідні передумови для якісного зрос4

тання цієї прогресивної галузі АПК. На жаль, спеціальні державно4владні

повноваження у даній сфері не належать до компетенції жодного із цент4

ральних чи місцевих органів виконавчої влади нашої держави. Крім цього,

розвиток органічного виробництва в Україні згадується лише в держав4

них програмах загальноекономічного характеру в аспекті екологізації ви4

робництва продукції рослинництва та збереження і відтворення родю4

чості ґрунтів та охорони земель сільськогосподарського призначення [3]. 

Очевидно, що процес адміністративно4правового забезпечення орга4

нічного сільського господарства в Україні лише починається, тому, на на4

шу думку, актуальним буде аналіз відповідного зарубіжного законодавст4

ва, системи органів влади, державної підтримки даної галузі АПК, а та4

кож виокремлення ефективних способів та прийомів регулювання

органічного виробництва як одного з пріоритетних напрямів запроваджен4

ня інновацій.

Дослідженням проблем та дискусійних моментів, що виникають у про4

цесі стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора, займалися

такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Ф. Бавес, Т.Є. Брагіна, Т. ДеГрегорі,

Ф. Конфорд, П. Крістіансен, П.Ф. Кулинич, Є.В. Милованов, П.Т. Саблук,

А.М. Статівка та ін. Водночас порівняльно4правовий аспект даного питан4

ня залишився висвітленим недостатньою мірою. 

За даними Міжнародної федерації руху за органічне сільське госпо4

дарство (IFOAM), найбільшу частку в обсязі світового ринку продукції

органічного сільського господарства мають США (45%) та країни Євро4

пейського Cоюзу (36%). Вважаємо адміністративно4правове забезпечення

названих держав вдалим предметом дослідження, адже лише за 15 років

у цих регіонах обсяги продажів органічної продукції збільшилися майже в

десять разів.

Основним нормативним документом ЄС в аналізованій сфері виступає

Директива ЄС № 834/2007 від 28 червня 2007 р., що має за мету насампе4

ред створення системи ведення сільського господарства, яка поважає при4

родні системи і цикли, підтримує і покращує санітарний стан ґрунту, во4

ди, рослин і тварин та баланс між ними, підвищує рівень біологічного роз4

маїття, відповідально використовує енергію і природні ресурси. Норми

Директиви містять технічні вимоги до процесу виробництва органічної

продукції, вимоги до її сертифікації, імпорту, маркування, акредитації, а

також встановлюють вимогу створення кожною країною ЄС спеціального

державного контролюючого органу в цій сфері [4].

Визначальним є також значне розповсюдження діяльності недержав4

них організацій (IFOAM, FiBL, Codex Alimentarius, Soil Association та ін.),

які здійснюють сертифікацію органічної продукції, розробляють основні

вимоги в цій сфері, а також дають дозволи на відповідне маркування.
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Уповноважені органи влади, що створені в кожній країні ЄС, періодично

здійснюють аудити або перевірки таких сертифікуючих організацій. 

У свою чергу, основним нормативно4правовим актом США у сфері ор4

ганічного сільського господарства є Федеральний акт про виробництво ор4

ганічного продовольства 1990 р. (далі — Федеральний Акт). Він встанов4

лює національні стандарти, які регулюють ринок органічного сільського

господарства, а також регламентує міждержавну торгівлю органічно4ви4

робленою продукцією.

Окрім цього, характерною особливістю адміністративно4правового за4

безпечення даної сфери суспільних відносини у США є наявність та ре4

алізація спеціальної державної програми в цьому напрямі. Національна

органічна програма (National Organic Program, NOP) охоплює сферу

сільського господарства США, яка докорінно відрізняється від звичайного

сільського господарства, а тому вимагає спеціального режиму регулюван4

ня. На відміну від інших державних програм NOP є більш розгалуженою

щодо державної політики у сфері виробництва та реалізації органічної

продукції [5, с. 9; 6].

Федеральний Акт чітко визначає систему органів державної влади, до

компетенції яких входить регулювання органічного сільського господарст4

ва: Міністерство торгівлі, Департамент сільського господарства,

Національна Рада з органічних стандартів. До об’єктів такого управління

входять виробники, переробники та продавці органічної продукції. Варто

зауважити, що аналізований нами Федеральний акт передбачає не досить

детальні стандарти щодо органічного сільського господарства, приділяю4

чи більшу увагу загальним положенням, принципам, обмеженням, а та4

кож розподілу повноважень між компетентними органами, а також визна4

ченню торгівельної політики.

Початок процесу органічного виробництва можливий лише в тому ви4

падку, коли відповідний державний інспектор видав сертифікат про до4

тримання всіх необхідних вимог законодавства. Якщо ж інспектором вияв4

лено неправдивість облікової документації, перевищення вмісту заборо4

нених речовин або ж порушення технології виробництва, про яку вироб4

ник знав або ж повинен був знати, то сертифікат на таку продукцію не ви4

дається. Крім того, потягом трьох років такому виробнику забороняється

займатися органічним сільським господарством.

Додатковою перевагою розвитку органічного сільського господарства в

США виступає те, що тут діє спеціальний підзаконний акт, який визначає

вимоги до процесу ведення органічного сільського господарства —

національні Стандарти. Ці стандарти були створено в 2002 р., щоб зупини4

ти суперечності між приватними сертифікаційними та маркувальними

організаціями, які створювали власні стандарти і цим самим дезорганізо4

вували весь ринок органічної продукції. Паралельно з початком роботи

щодо розробки національних Стандартів була впроваджена обов’язкова
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сертифікація, спрямована на те, щоб виробники і продавці органічних про4

дуктів чітко слідували національним Стандартам і не могли отримати

маркування «organic» без проходження даної юридично4значущої проце4

дури [7, с. 92493].

Спеціалізованими органами, що створюються згідно з Федеральним

актом, виступають Національна Рада з органічних стандартів, а також Де4

партамент із сільського господарства США. 

Національна Рада з органічних стандартів є консультаційним органом

при Департаменті сільського господарства США, що займається розроб4

кою та вдосконаленням стандартів ведення органічного сільського госпо4

дарства, затверджує перелік допустимих для використання речовин,

здійснює розробку законодавства щодо подальшого регламентування ор4

ганічного сільського господарства США, затверджує плани окремих ви4

робників щодо ведення їх виробництва, а також надає консультації з при4

воду питань, що входять до її компетенції.

Департамент сільського господарства США (USDA) займається акре4

дитацією сертифікатних установ, спеціалізованих інспекторів, проводить

перевірки дотримання законодавства у цій сфері, затверджує основи

національної політики у сфері органічного сільського господарства [8].

В результаті запровадження єдиних національних стандартів органічного

сільського господарства, а також реалізації цілеспрямованої державної

політики були створені умови для подальшого зростання органічного

сільського господарства в США [9, с. 163–165].

Проаналізувавши законодавчі та підзаконні акти у сфері виробництва

органічного продовольства в США, можна дійти висновку, що основний

акцент державної політики у цій сфері зроблений на регулюванні та кон4

тролі за дотриманням відповідного законодавства щодо виробництва ор4

ганічної сільськогосподарської продукції. Велика увага приділяється дер4

жавній розробці та затвердженню стандартів ведення органічного

сільського господарства.

Порівнюючи таку практику з іншими країнами (Швейцарія, Німеччи4

на, Великобританія), слід підкреслити, що США обрали концепцію дер4

жавного регулювання органічного сільського господарства, залишивши

ринковим механізмам та міжнародним організаціям лише незначну час4

тину повноважень. Можливо, цим і пояснюється досить незначний відсо4

ток поширення органічного виробництва в даній країні — 0,6% загальної

площі усіх угідь [10, с. 32]. Проте таке досить жорстке державне регулю4

вання сприяло збільшенню довіри населення до органічних продуктів, що

і пояснює один з найбільших за обсягом ринків органічної продукції в світі,

який продовжує з року в рік демонструвати значне зростання. 

Таким чином, подальше становлення України в системі міжнародних

відносин неможливе без запровадження інноваційних елементів у

функціонування АПК. Одним з найбільш пріоритетних напрямів у цій
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сфері виступає розвиток органічного виробництва. Як свідчить міжнарод4

ний досвід, необхідним у такому разі є створення ефективного адміністра4

тивно4правового забезпечення, що включатиме як спеціальну норматив4

но4правову базу (державна програма розвитку, спеціальний закон, підза4

конні акти), так і систему уповноважених органів державної влади та

міжнародних недержавних організацій. 

Водночас Україна має шукати компроміс між динамічним розвитком,

який обіцяє ринкова концепція розвитку органічного сільського господар4

ства (пам’ятаючи при цьому про можливість таких же стрімких падінь в

обсягах виробництва), і концепцією жорсткого державного регулювання,

що дає стабільне і надійне зростання обсягів споживання органічної про4

дукції (пам’ятаючи при цьому про незначні темпи щорічного приросту). В

будь4якому випадку кожна з обраних моделей адміністративно4правового

забезпечення дасть змогу ефективніше використовувати нашій державі

свій природо4ресурсний потенціал та активніше запроваджувати інно4

вації у процес функціонування АПК. 
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ККооррииттннююкк  ((ГГооннччаарроовваа))  ННааттааллііяя  ММииккооллааїїввннаа,,
аспірантка Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки

ННааппрряяммии  ггааррммооннііззааццііїї  ззааккооннооддааввссттвваа  УУккррааїїннии  

іізз  ззааккооннооддааввссттввоомм  ЄЄСС  щщооддоо  ррееггууллюювваанннняя  ррииннккуу  ззееммлліі

Проаналізовано еволюцію формування ринку землі України та ЄС з метою
вироблення спільних дій на шляху зближення правових систем.

Ключові слова: земельне законодавство, землі сільськогосподарського при4
значення, ринок земель.

Україна вже 20 років як стала на шлях до ринкової економіки. Цей

шлях передбачає реформування, розвиток та становлення ринку землі, а

також залучення землі в ринковий обіг. А тому даний процес потребує

змін щодо права власності у сфері земельних відносин, а також появи

різних форм власності на землю. Також не слід забувати про ринок

сільськогосподарських земель, який, маючи економічне обґрунтування,

повинен бути включений до загальної системи ринкових земельних відно4

син, за допомогою регулюючих механізмів держави. Чим більша глибина

проникнення земельних відносин до ринку, тим більшим повинен бути

державний контроль за цим процесом. Зазначимо, що ефективне втручан4

ня з боку держави в земельні відносини має позитивний вплив, адже воно

формує чітко оформлений та контролюючий ринок землі, сприяє відрод4

женню земель, екологобезпечному їх використанню, ефективному госпо4

дарюванню на селі тощо.

Проблем формування ринкових земельних відносин та питанням їх ре4

гулювання в українській науковій літературі приділено багато уваги. Роз4

робкою даних питань в Україні займались Ю.Д. Білик, П.І. Гайдуцький,

О.Д. Гнаткович, А.М. Мірошниченко, М.М. Ревенко, П.Т. Саблук, М.Г. Сту4

пень, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, А.Д. Юрченко, В.В. Юрчишин [3, 4, 6–9,

11–15]. В Україні недостатньо уваги приділяється розробленості еко4

номічних важелів становлення ринку землі. Нормативно4правова база

цього питання потребує значних доопрацювань. Найбільшими прогалина4

ми вважаємо сферу регулювання ринку земель сільськогосподарського

призначення.

Як слушно зауважив В.П. Прадун, від успішного функціонування рин4

ку землі залежить «продовольча безпека держави й раціональне й еколо4

гобезпечне використання її найціннішого багатства — земельних

ресурсів» [7, с. 6], підвищення ефективності аграрного виробництва, роз4

виток ринкових перетворень в аграрному секторі економіки. Проте по4

дальша доля соціально4економічних перетворень на селі залежить від

формування такої моделі земельного ринку, яка відповідає інтересам се4

лян, сільських товаровиробників і всього суспільства [10, с. 241–242]. 
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Як зазначає А.Д. Юрченко, основними принципами формування

цивілізованого ринку сільськогосподарських земель є, по4перше, обов’яз4

кова соціальна орієнтація земельного ринку на реалізацію інтересів селян;

по4друге, обґрунтоване державне регулювання ринку землі, створення

системи важелів впливу держави на ринковий обіг землі; по4третє, вива4

жений і диференційований підхід до участі суб’єктів земельного ринку в

укладенні угод щодо купівлі4продажу землі; по4четверте, поступовість

включення приватних сільськогосподарських угідь у ринковий обіг; по4

п’яте, обмеження тіньових спекулятивних операцій на земельному ринку

[12, с. 214].

Для того, щоб ринок сільськогосподарських земель ефективно увійшов

до загальної системи ринкових відносин з боку держави, повинен бути

створений механізм регулювання даного ринку, а також економічне

обґрунтування створення даного ринку. Якщо звернути увагу на регулю4

вання земельних відносин в європейських країнах, то можна помітити, що

в них не існує вільного і необмеженого права приватної власності на зем4

лю, безконтрольних операцій з купівлею і продажем земель. Держава —

необхідний елемент існування та функціонування ринку сільськогоспо4

дарських земель. Незамінність держави визначається за такими напряма4

ми, як створення сприятливих умов для ефективної роботи, раціональне

використання земельних ресурсів, активізація конкурентних переваг

ринку [5, с. 71], забезпечення гарантій та захисту прав суб’єктів господа4

рювання на сільськогосподарському земельному ринку. Ефективне регу4

лювання сільськогосподарського ринку землі з боку держави може спри4

яти виходу України із фінансової та економічної кризи. 

За словами Е.В. Булатової, яка аналізує світовий досвід аграрної

політики, «кожний відсоток виробленої в аграрному секторі продукції

після всіх стадій переробки, збільшуючись у ВВП в 3–4 рази, стимулює

розвиток усіх суміжних галузей» [2, с. 64].

Історично склалося так, що держава відіграє дуже важливу роль на

ринку землі, а проявляється це насамперед через нормативно4правове ре4

гулювання, створюючи законодавчих актів, які покликані врегулювати

питання: 1) обмеження права приватної власності; 2) регулювання макси4

мального розміру земельної ділянки, яка може знаходитися в приватній

власності; 3) контролю за операціями купівлі4продажу з метою недопу4

щення спекуляції.

Згідно із Земельним кодексом України приватна, державна і комуналь4

на форми власності на землю є рівноправними. Подальший розвиток

аграрного підприємництва, соціальний розвиток села, закріплення праце4

здатного населення у селах України неможливі без підтримки з боку дер4

жави інституту приватної власності на землю.

Реалізація земельних інтересів усіх соціальних верств населення в Ук4

раїні забезпечена державною власністю. Земля є національним багатст4



Порівняльне земельне та екологічне право

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
2,

 №
 1

–
2

227744

вом та структурним елементом вітчизняної економіки. Як зазначає

М.М. Ревенко, нині в Україні у державній власності перебуває лише 30 %

сільськогосподарських угідь, які використовуються з навчальною метою,

для забезпечення наукової діяльності, ведення насінництва і племінного

господарства, вирощування лікарських рослин [8, с. 27].

Законодавство України забороняє купівлю4продаж земель сільського4

сподарського призначення, відповідно до прийнятого Верховною Радою

України мораторію. Наразі в Україні здійснюється торгівля лише земля4

ми несільськогосподарського призначення. Вітчизняні науковці вважа4

ють, що за існуючих умов купівля4продаж сільськогосподарських земель

є передчасною [9, с. 6]. Слід визнати цю думку вірною, адже в Україні досі

залишається відкритим дане питання у зв’язку із доопрацюванням

відповідного законодавства, а саме проекту Закону України «Про ринок

земель», Закону України «Про Державний земельний кадастр», а також

внесення відповідних змін до Земельного кодексу України. Вважаємо, що

за таких умов зняття мораторію на купівлю4продаж земель сільськогос4

подарського призначення можливе лише при прийнятті згаданих вище

правових норм та внесенні змін до земельного законодавства.

Практика країн Європи доводить, що держава регулює усі питання,

пов’язані із земельними правовідносинами, а також вводить обмеження

щодо приватного володіння земельними ділянками. Максимальну величи4

ну земельної власності на сім’ю встановлено в Румунії — 100 га, в Угор4

щині — 300 га на особу. Крім цього, в Угорщині пріоритетне право на прид4

бання земельних ділянок сільськогосподарського призначення надається

особам, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю і мають аграрну

освіту [6, с. 5454546]. У Польщі земельні правовідносини регулюються за

допомогою економічних механізмів. Питаннями викупу у селянських гос4

подарств земель та нерухомості та подальшого їх продажу перспектив4

ним господарствам, малоземельним, молодим селянам займається Агент4

ство сільськогосподарської власності державної казни (АВРСП). Належна

кваліфікація покупця є вагомою умовою при прийнятті рішення щодо про4

дажу йому землі [15, с. 544].

На відміну від України в країнах ЄС поширена практика продажу зе4

мель сільськогосподарського призначення. Прикладом є Німеччина, яка

прийняла Закон «Про поліпшення агроструктури і забезпечення сільсько4

господарських і лісогосподарських підприємств (Закон про обіг земельних

ділянок)», за яким усі землі площею понад 1 га підлягають продажу лише

з дозволу місцевих органів влади. При цьому спеціальна дозвільна проце4

дура передбачає обґрунтування потенційним покупцем купівлі землі та

наявність свідоцтва про його професійну підготовку. Також дозвільний

порядок купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення

запроваджений в Австрії. Згідно з федеральним Законом «Про оборот зе4

мельних ділянок» за видачу відповідного свідоцтва відповідає Районна
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комісія із земельного обігу. В Нідерландах за видачу свідоцтва про право

приватної власності на землю сільськогосподарського призначення

відповідають органи земельного контролю, які також повинні ратифікува4

ти всі угоди, пов’язані з переходом права власності на землю [6,

с. 544–547].

Альтернативним щодо вищенаведеного є напрям, спрямований на об4

меження права вільного розпоряджання землею, основною метою якого є

запровадження обов’язкового використання землі для сільського госпо4

дарства протягом певного, встановленого законом терміну, що, в свою чер4

гу, сприятиме боротьбі із спекуляціями на ринку земель сільськогоспо4

дарського призначення. В таких країнах, як Болгарія, Угорщина, Чехія і

Словаччина, цей термін становить 5 років. У Франції, Данії купівля4про4

даж земель сільськогосподарського призначення для несільськогоспо4

дарських потреб або забороняється (у районах особливо родючих земель),

або обмежується (вимагається дозвіл місцевих органів влади, а також осіб,

які проживають у цій місцевості) [10, с. 243].

Найбільший контроль за землями сільськогосподарського призначення

з боку держави здійснюється скандинавськими країнами. Так, у Швеції

переважним правом купівлі землі наділені органи місцевого самовряду4

вання, які використовують це право, щоб розвивати житлове будівництво.

Щодо Норвегії, де 3% земель мають статус сільськогосподарського при4

значення, то відчуження цих земельних ділянок має дозвільний характер,

причому дозволи видаються Міністерством сільського господарства [6,

с. 541–547].

Як зазначає А.М. Третяк, «у більшості країн Центральної та Східної

Європи заборонено продавати землю іноземцям. У недалекому майбутнь4

ому при вступі України до ЄС держава обов’язково повинна регулювати

доступ іноземних фірм на ринок землі України. У цьому ракурсі важливо

використати досвід країн Східної Європи. Угорщина і Чехія внаслідок пе4

реговорів з ЄС і укладання угод погодилися, що з моменту вступу до ЄС

лише через 7 років іноземні громадяни і компанії з країн ЄС зможуть ку4

пувати їхні сільськогосподарські та лісові землі. При цьому фермери з

країн ЄС можуть купувати землю в Угорщині через три роки за умови

попередньої оренди в цей термін. Польща від моменту вступу до ЄС має

124річний мораторій на купівлю іноземними компаніями земель у країні»

[14, с. 62–66].

Отже, прагнення України вступити до ЄС вимагатиме припинення мо4

раторію на купівлю4продаж сільськогосподарських земель. Вважаємо, що

на законодавчому рівні доцільно передбачити підвищені заходи

відповідальності за неправомірну купівлю4продаж або використання зе4

мель сільськогосподарського призначення, а також посилений контроль

щодо покупців земель сільськогосподарського призначення. Цікавим, на

нашу думку, та таким, що повинен бути використаний в Україні, є досвід
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Болгарії, Угорщини, Чехії і Словаччини щодо п’ятирічного терміну вико4

ристання сільськогосподарських земель. Вважаємо слушною пропозицію

Ю.А. Семеряка та М.Г. Москви про те, щоб у процесі формування

відповідного законодавства України внести норму щодо «використання

сільськогосподарських земель без права продажу земельної ділянки про4

тягом п’яти років з часу набуття права власності на неї (при цьому запро4

вадити звільнення від земельного податку терміном на п’ять років), а та4

кож запровадити високий рівень оподаткування на доходи від продажу

землі при короткотерміновому використанні та регресивну шкалу оподат4

кування залежно від терміну володіння (для стимулювання довготерміно4

вого використання землі)» [10, c. 244].

В Україні з метою наближення земельного законодавства до законо4

давства ЄС щодо регулювання права власності на земельні ділянки не4

обхідно використати низку адміністративно4правових методів.

На законодавчому рівні в таких країнах, як Німеччина, Бельгія,

Франція та Іспанія, закріплено, що органи державної влади та місцеві ор4

гани влади мають право вимагати від власників землі здійснювати

меліоративні та охоронні заходи відповідно до державних планів і під їх

контролем. Більше того, відповідні органи влади мають право вилучати зе4

мельні ділянки, власники яких неефективно господарюють, і передавати

їх добре організованим та ефективним фермерським господарствам.

Україні слід використати досвід Угорщини та Чехії у регулюванні пи4

тання щодо купівлі земель сільськогосподарського призначення. Як за4

значає С.О. Алмаші, в Угорщині при купівлі сільськогосподарських угідь

(до 100 га) власник може отримати банківський кредит на 10 років у

розмірі 70 % вартості землі, що купується. В Угорщині також передбачена

система дотацій залежно від площі сільськогосподарських угідь: 1) до

10 га — 12 тис. форинтів на гектар; 2) 10–30 га — 8 тис. форинтів на гектар;

3) понад 30 га (для господарських товариств і кооперативів) дотація на4

дається лише при вирощуванні сої та гороху [1, с. 126].

У Чехії пішли іншим шляхом при визначенні розміру податку за зем4

лю. Земельні ділянки поділено на 44 податкові групи залежно від ґрунто4

во4кліматичних умов. За найбільш родючі землі податок становить 930

крон за гектар, а найменш родючі землі — тільки 10 крон [11, с. 463]. Про4

те не слід забувати, що фермери зацікавлені в тому, щоб працювати на ро4

дючих землях.

Таким чином, ринок сільськогосподарських земель вимагає від держа4

ви ефективної нормативно4правової бази його регулювання з використан4

ням відповідних економічних та контрольно4адміністративних інстру4

ментів. На ринках сільськогосподарських земель у зарубіжних країнах

формується система посередників: обслуговуючих структур, страхових

компаній, об’єднань фермерів, юридичних фірм, агентств оцінювачів зе4

мельної власності та рекламних фірм. Посередники сприяють швидкому
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проведенню операцій купівлі4продажу землі, оцінки нерухомості, страху4

вання, включаючи консалтингові послуги.
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і європейського права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ППииттаанннняя  ссттррууккттууррии  ООссооббллииввооїї  ччаассттииннии  

ккррииммііннааллььннооггоо  ппрраавваа  вв  ззааррууббііжжнниихх  ддеерржжаавваахх::  

ооссооббллииввооссттіі  ккввааллііффііккааццііїї  ззллооччиинннниихх  ддііяянньь

Висвітлюються найважливіші засади побудови Особливої частини криміна4
льного права в Україні та зарубіжних державах, розглядається значення Особ4
ливої частини для кваліфікації злочинних діянь, аналізуються особливості нор4
мативно4правового вираження норм Особливої частини у державах, які
досліджуються.

Ключові слова: кваліфікація злочинних діянь, кримінальний закон,
кримінальна відповідальність.

Кримінальне право будь4якої держави традиційно поділяється на дві

доктринально обґрунтовані частини — Загальну й Особливу. Такий поділ

галузі кримінального права не залежить від суб’єктивних чинників у дер4

жаві: ні від того, до якої правової сім’ї належить держава, ні від форми

держави. Ці чинники впливають лише на те, яку саме структуру матимуть

у державі Загальна та Особлива частини кримінального права. Держави,

що належать до романо4германської правової сім’ї, традиційно формують

Особливу частину кримінального права за об’єктом злочину, визначаючи

розділи чи глави у кримінальних кодексах відповідно до родового об’єкта

злочину. Держави системи загального права зазвичай або не мають ко4

дифікованих джерел кримінального права, або, якщо кримінальні кодекси

діють на території цих держав, але не охоплюють усі групи злочинних

діянь, що становлять Особливу частину кримінального права. Однак прин4

цип поділу кримінального права на Загальну та Особливу частини спос4

терігається і в праві цих країн.

Українська держава з прийняттям нового Кримінального кодексу збе4

регла традиційний його поділ на дві частини, визначаючи, що Особлива

частина — це система норм, які визначають ті чи інші діяння злочинами та

які види покарань можуть бути застосовані до осіб, що вчинили такі діян4

ня. Особлива частина формулює ознаки окремих категорій злочинів, дає

вичерпний перелік діянь, які визначені злочинами і за які настає криміна4
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льна відповідальність. Структура Особливої частини кримінального права

науково обґрунтована, містить норми права, які визначають вид та межі

кримінальної відповідальності за злочини, що згруповані за принципом

родового об’єкта злочину, а також співвідносяться між собою всередині

кожної такої групи.

Саме Особлива частина кримінального права встановлює законодавчі

межі криміналізації суспільно4небезпечних діянь, забезпечує реалізацію

принципів законності, гуманності, справедливості. Державна влада, ре4

алізуючи норми Особливої частини кримінального прав, здійснює виваже4

ну кримінальну політику, виконує свою найголовнішу функцію — захист

прав і свобод людини і громадянина. Крім того, принцип nullum crimen

nulla poena sine lege, закріплений у Загальній частині кримінального пра4

ва, в Особливій частині дістає практичне закріплення та реалізацію.

Специфіка побудови Особливої частини кримінального права прояв4

ляється також у тому, що основну масу норм становлять заборонні норми,

які мають специфічну, усічену структуру і складаються із диспозиції та

санкції. Всі інші норми права, які містяться у Особливій частині, розгляда4

ються як роз’яснювальні та заохочувальні норми права.

Для Особливої частини кримінального права України характерні три

основні ознаки. По4перше, вона є сукупністю кримінально4правових норм,

які визначають види і склади злочинів, встановлюють види й розміри по4

карань, що застосовуються судом до осіб, винних у вчиненні визначеного

злочину. Такий перелік діянь, які визнаються злочинами, є вичерпним.

По4друге, кримінально4правові норми, які формують Особливу частину,

розташовані у визначеному порядку суворої послідовності. По4третє, ці

норми містяться тільки в Кримінальному кодексі України, нормативно4

правових актах, які видає Верховна Рада України.

Поряд із Особливою частиною кримінального права як сукупністю

юридичних норм, що регламентують відповідальність за окремі види зло4

чинів, розглядається й Особлива частина єдиної науки кримінального пра4

ва, яка є одним з її важливих і невід’ємних розділів. Наука, що досліджує

Особливу частину, виступає як сукупність уявлень, наукових поглядів та

ідей про систему норм, які утворюють Особливу частину, а також про ок4

ремі злочини, що санкціонуються кримінальним законодавством. Предме4

том цієї науки є, по4перше, вивчення норм Особливої частини криміналь4

ного права; по4друге, практики їх застосування, оцінка ефективності сис4

теми таких норм; по4третє, розробка пропозицій щодо подальшого вдоско4

налення кримінального законодавства та поліпшення застосування його

на практиці.

Хоча всі правові системи визнають поділ кримінального права на За4

гальну та Особливу частини, структура Особливої частини кожної із дер4

жав має специфічні особливості. Тому доцільно розглянути структуру і

принципи формування Особливої частини кримінального права на при4
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кладі України і зарубіжних держав, зокрема Франції, Німеччині, Англії

та США.

Особлива частина кримінального права України міститься у Криміна4

льному кодексі України 2001 р. та відділена структурно від Загальної ча4

стини. Принципом формування структури Особливої частини є об’єднан4

ня злочинних діянь за родовим об’єктом залежно від його значущості. Так,

виділяються злочини проти основ національної безпеки України, проти

життя і здоров’я особи, волі, честі та гідності особи, статевої свободи та

статевої недоторканності особи, злочини проти власності, проти довкілля,

проти громадської безпеки, проти громадського порядку, посадові злочи4

ни, військові злочини тощо. Розміщення злочинних діянь за родовим

об’єктом дає змогу правильно застосовувати кримінальний закон, тлума4

чити його дійсний зміст, чітко орієнтуватися у Кримінальному кодексі.

Крім того, така структура Особливої частини дає змогу чітко визначити

характер та ступінь суспільної небезпечності діянь, вивчити загальні

спільні ознаки злочинних діянь, розробити та реалізувати заходи щодо

запобігання і припинення цілої групи злочинів [7, с. 5–12].

Кожна стаття Особливої частини кримінального права містить кон4

кретний склад злочину. Саме склад злочину є єдиною, законною, не4

обхідною та достатньою підставою для притягнення особи до кримінальної

відповідальності. Склад злочину містить типову характеристику певного

виду злочину, що має важливе значення для відмежування злочину від

незлочинних діянь взагалі, злочину від інших правопорушень, розмежу4

вання злочинів один від одного та правильної кваліфікації вчиненого. Крім

того, поняттям кваліфікації інколи охоплюється й оцінка вчинення за ок4

ремими елементами і ознаками складу злочину. Наприклад, кваліфікація

злочинного діяння за об’єктом злочину, об’єктивною стороною чи її озна4

ками, суб’єктивною стороною і, нарешті, суб’єктом злочину.

Якщо ж характеризувати Особливу частину кримінального права у за4

рубіжних країнах, то специфічним є те, що вона не обмежується певною

частиною кримінальних кодексів у тих державах, де сам кримінальний

кодекс існує, а охоплює і цілу масу спеціальних законів та підзаконних

нормативно4правових актів, що діють самостійно, містять норми як ма4

теріального, так і процесуального права, та визначають склади окремих

злочинів чи їх груп і відповідно міри кримінальної відповідальності за вчи4

нення визначених злочинних діянь.

Найбільш чітко Особлива частина виділяється у кримінальному праві

держав романо4германської правової сім’ї. Особливістю структури Особ4

ливої частини у державах континентальної правової системи є те, що во4

на не обмежується лише кримінальним кодексом. Поряд з ним діє ціла

низка нормативно4правових актів, у тому числі кодифікованих, які теж

входять до Особливої частини кримінального права. Приміром, до Особли4

вої частини кримінального права Франції, крім КК 1992 р., входять До4
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рожній кодекс (визначає такий вид злочинних діянь, як дорожні правопо4

рушення, а також порядок притягнення до кримінальної відповідальності

за вчинення цих порушень), Кодекс військової юстиції (визначає військові

злочини та міру кримінальної відповідальності за їх вчинення), Митний

кодекс, Кодекс про захист прав споживачів, Кодекс інтелектуальної влас4

ності тощо. Крім того, діє ціла низка некодифікованих законів (зокрема

Закон про комерційні співтовариства 1966 р., Закон про азартні ігри

1983 р., Закон про діяльність кредитних установ і контроль за ними 1984 р.)

і підзаконних нормативно4правових актів, що мають силу закону (най4

важливіші Ордонанс № 454174 від 1945 р. про неповнолітніх порушників,

Ордонанс № 674833 від 1967 р. про біржові операції, Ордонанс № 8641243

від 1986 р. про свободу цін і про конкуренцію та ін.). Кримінальне право

Німеччини також не обмежується Кримінальним уложенням, хоча, на

відміну від Франції, уложення більш детально регламентоване і містить

досить значну кількість складів злочинів. Разом з ним Особливу частину

кримінального права становлять Закон про відправлення правосуддя у

справах молоді в редакції 1974 р., Закон про відповідальність за військові

злочини в редакції 1974 р., Закон про дорожній рух в редакції 1998 р. тощо

[3; 4; 1; 2].

Особлива частина кримінальних кодексів Франції та Німеччини побу4

дована за принципом родового об’єкта і складається із злочинних діянь

проти держави, проти життя і здоров’я людини, проти власності. Крім то4

го, КК Німеччини виділяє злочинні діяння проти навколишнього середо4

вища, загальнонебезпечні злочини та окремий розділ присвячено

кваліфікації посадових злочинів.

Англійська кримінальна система також визнає поділ кримінального

права на дві частини, хоча цей поділ дуже умовний. В основному це питан4

ня віднесене до царини юристів та науковців. Найбільш поширеною докт4

риною поділу злочинів у кримінальному праві Англії визнається поділ

злочинів на злочини проти публічного порядку, проти особи та проти влас4

ності. Такий поділ представлений у роботах Хелсбері, Харріса, Джеймса

та інших учених. 

Слід також зазначити, що Англія теж була під впливом континентальної

правової сім’ї та спробувала створити окремий кримінальний кодекс. Пи4

тання створення кодифікованого кримінального закону порушувалися у на4

укових колах цієї країни у середині ХІХ ст. Так, були створені законопро4

екти, що стосувалися кодифікації злочинів проти особи та корисливих зло4

чинів, зокрема окреслювалися питання кваліфікації крадіжок. У 1860–704х

роках до англійського парламенту були подані декілька нових проектів

кримінального кодексу. Ця робота, в свою чергу, спричинила цілу низку

спроб кодифікації кримінальних статутів, у результаті були створені ко4

дифіковані акти з окремих питань кримінального права. Зокрема, було

прийнято Закон про злочини проти особи 1861 р., який з численними зміна4
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ми продовжує діяти й нині. Цей закон узагальнив кримінальну практику та

дав досить чітку кваліфікацію таким злочинним діянням, як тяжке та про4

сте вбивство, тілесні ушкодження, напад, отруєння, незаконний аборт тощо.

Окрім цього Закону, результатом спроб прийняти єдиний кримінальний ко4

декс у Англії було прийняття законів про підробки та про статеві злочини.

У 1965 р. новостворена Комісія з реформи права запропонувала новий про4

ект кримінального кодексу, який, хоча залишився проектом, але дав життя

іншому, дуже важливому Закону про кримінальну юстицію 1967 р., який

здійснив кардинальну реформу кримінального права Англії, скасувавши

близько 80 застарілих законів у кримінальній галузі. Отже, слід відзначити,

що хоча спроби прийняти кримінальний кодекс у Англії так і залишилися

спробами, але результатом цих спроб була масивна реформа кримінально4

го права та упорядкування кримінальних законів [5].

Що стосується Сполучених Штатів Америки, то тут кримінальне пра4

во увібрало риси як загальної системи права, так і континентальної. У ба4

гатьох штатах діють кримінальні кодекси, а Загальна та Особлива части4

ни кримінального права певною мірою виділені. Слід відзначити, що у

США діє як федеральна кримінальна система, так і системи штатів. На

федеральному рівні Особлива частина кримінального права представлена

Розділом 18 Зводу Законів, який розглядає такі групи злочинів, як злочи4

ни проти життя, здоров’я, проти прав особи, а також злочини проти влас4

ності. Крім того, проаналізувавши федеральне кримінальне законодавст4

во, можна виділити ще декілька груп кримінальних норм, які охоплюють

кваліфікацію певних злочинів. У Зводі Законів США виділяються такі

Розділи, як 15 (законодавство щодо запобігання шахрайству, зокрема не4

законні дії із цінними паперами), 26 (податкові злочини та махінації із

сплатою податків, зокрема, приховування доходів, ухиляння від сплати

податку, подання неправдивих відомостей у податковій декларації), 33 та

42 (розділи, присвячені злочинам проти навколишнього середовища, зок4

рема, забрудненню вод, повітря, контролю над рівнем шумів, порядку та

умовам ліквідації шкідливих відходів виробництва). З цього можна зроби4

ти висновок, що федеральне законодавство у формуванні Особливої час4

тини кримінального права не обмежується виключно 18 Розділом Зводу

Законів. Крім того, Особлива частина кримінального права штатів створе4

на переважно за зразком федеральної та викладена у кримінальних ко4

дексах штатів [6]. 

Як бачимо, Особлива частина кримінального права виділяється у

кожній державі незалежно від того, до якої правової системи вона нале4

жить. Розрізняється лише ступінь кодифікованості Особливої частини у

державі, а також види злочинних діянь, які створюють Особливу частину. 
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Розглядаються проблеми кваліфікуючих обставин убивства у кримінально4
му праві Республіки Польща. Здійснено порівняльний аналіз, на основі польсь4
кого досвіду внесено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодав4
ства України. 

Ключові слова: вбивство, кваліфікуючі ознаки. 

Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції повинна реформувати

свою правову систему, в тому числі систему кримінального права. В зв’яз4

ку з цим актуальним є порівняльний аналіз окремих кримінально4право4

вих засобів протидії злочинам. Вивчаючи досвід інших європейських дер4

жав, ми зможемо успішно вирішити питання приведення українського

кримінального законодавства до вимог європейської спільноти.

Польща є одним з найближчих до України сусідів, які за останні роки

успішно реформували свою правову систему, прагнучи стати членом

європейської та євроатлантичної спільноти. Крім цього, з цією державою у

нас є спільне історичне минуле. Саме ці чинники дають підстави вважати,

що порівняльний аналіз проблем відповідальності за вбивство може бути

корисним для подальшого вдосконалення українського кримінального за4

конодавства, а також розв’язання окремих проблем доктрини криміналь4

ного права.

Досліджуваній проблематиці присвячені праці багатьох українських та

польських науковців, зокрема М. Будин4Кулік, В. Вольтера, В.К. Грищу4

ка, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, М.І. Хавронюка, М. Ціселяка, А. Цо4
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ля. Однак залишається багато дискусійних моментів, зокрема щодо кла4

сифікації кваліфікуючих обставин при вбивстві, розуміння їх змісту тощо.

На відміну від ознак юридичного складу злочину певного виду

кваліфікуючі обставини, що передбачені в диспозиціях статей Особливої

частини КК Республіки Польща, мають інше функціональне призначення.

Зокрема, законодавцем ці обставини використовуються як засіб не для

криміналізації суспільно небезпечного діяння, а диференціації криміналь4

ної відповідальності за злочини певного виду.

В традиційному для польської науки кримінального права розумінні

основний та кваліфікований склад злочину співвідносяться як за принци4

пом загальної та спеціальної норми права (lex specialis derogate legi gener�

ali). В цьому розуміння lex specialis — це вид, а lex generalis — це рід, час4

тиною якого є lex specialis. Всі родові елементи включені у видові, крім то4

го, вид характеризується специфічними елементами, що відрізняють його

від роду. Тому спеціальна норма, якою є норма, що передбачає кваліфіко4

ваний склад злочину, хоч і багатша ознаками, що характеризують еле4

менти складу злочину, проте вужча за змістом, тобто поширюється на

меншу кількість випадків вчинення суспільно небезпечних діянь. Тим са4

мим спеціальна норма є частиною загальної [1, с. 55–56].

Кваліфіковане вбивство передбачено § 2 та 3 ст. 148 КК Республіки

Польща. Зокрема, § 2 ст. 148 КК Республіки Польща передбачає 4 пункти,

в яких викладені кваліфікуючі ознаки, зокрема: 1) вбивство з особливою

жорстокістю; 2) в зв’язку з взяттям заручника, зґвалтуванням або роз4

боєм; 3) з мотивів, що заслуговують на особливе засудження; 4) з викори4

станням вогнепальної зброї або вибухових матеріалів. Крім того, §3 цієї ж

статті передбачає відповідальність за вбивство одним діянням більше

однієї особи, а також вчинене особою, що була засуджена за вбивство.

Слід зазначити, що чинний КК Республіки Польща 1997 р. уперше ввів

поняття кваліфікованого виду вбивства. До цього попередній кодекс

1969 р. передбачав лише основний та привілейований склади умисного

вбивства.

Як недолік слід виділити те, що в окремих пунктах § 2 ст. 148 КК Рес4

публіки Польща представлено декілька кваліфікуючих обставин, а також

те, що кваліфікуючі ознаки викладені не в одному, а в двох (2 і 3) парагра4

фах.

У доктрині польського кримінального права усі кваліфікуючі ознаки

поділяють на три основних види [2, 36]: 1) ознаки, що характеризують

наслідки; 2) ознаки, що характеризують діяння; 3) ознаки, що характери4

зують як наслідки, так і діяння.

Ознаки, що характеризують наслідки, виступають після вчинення

суспільно небезпечного діяння і належать до його наслідків. Такі ознаки

деколи називають ще динамічними. Вони становлять незначну частину

всіх кваліфікуючих ознак, передбачених КК Республіки Польща. Струк4
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тура кваліфікованого складу злочину, що характеризує наслідки, повин4

на мати дві складові: перша — це діяння, яке саме по собі утворює основ4

ний склад злочину, друга — наслідок, за наявності якого утворюється

кваліфікований склад злочину.

Ознаки, що характеризують діяння, мають місце від самого початку

вчинення злочину. В зв’язку з цим їх ще називають статичними. До остан4

ньої групи належать ознаки, що стосуються або можуть стосуватися як

діяння, так і наслідків.

Кваліфікуючі ознаки, що характеризують діяння, є найбільшою гру4

пою всіх кваліфікуючих ознак, передбачених у КК Республіки Польща.

В свою чергу, їх класифікують на наступні види [1, с. 54]: 1) ознаки, що ха4

рактеризують об’єкт злочину; 2) ознаки, що характеризують об’єктивну

сторону злочину; 3) ознаки, що характеризують суб’єкт злочину; 4) озна4

ки, що характеризують суб’єктивну сторону злочину.

В зв’язку з цим можна провести аналогію щодо класифікації

кваліфікуючих ознак, яка є в кримінальному праві України.

Усі кваліфікуючі ознаки вбивства стосуються діяння і відповідно підля4

гають класифікації на підвиди за вищевказаними критеріями.

Відповідно до КК Республіки Польща можна виділити лише одну

кваліфікуючу ознаку вбивства, що характеризує його об’єкт: вбивство од4

ним діянням більше, ніж одну особу (§3 ст. 148 КК Республіки Польща).

Кваліфікуючу ознаку вбивство одним діянням більше однієї особи
можна порівняти з вбивством двох або більше осіб, що передбачено п. 1

ч. 2 ст. 115 КК України. Однак, на відміну від цієї ознаки, яка передбачає

єдність умислу, вбивство одним діянням більше однієї особи передбачає

єдність діяння. При цьому, як зазначає А. Цоль, наслідки не обов’язково

повинні настати одночасно. Різниця в часі між смертю двох чи більше осіб,

позбавлених життя одним діянням, значення для кваліфікації немає [3,

с. 260].

Такий підхід до цієї кваліфікуючої ознаки породжує дискусії в докт4

рині кримінального права Республіки Польща. Зокрема, різні погляди вис4

ловлюються щодо кваліфікації діянь у випадку, коли винний з вогнепаль4

ної зброї вчиняє декілька пострілів, внаслідок чого вбиває двох або більше

осіб, або за допомогою холодної зброї завдає декілька ударів двом або

більше потерпілим, внаслідок чого вони гинуть. Чи слід в такому випадку

дії винної особи розглядати як одне діяння чи як декілька різних?

У доктрині польського кримінального права є дві концепції, які з різних

позицій вирішують дану ситуацію: 1) натуральної єдності діяння та

2) юридичної єдності діяння.

Прихильники концепції натуральної єдності діяння стверджують, що

діянням є реальна подія в зовнішньому світі. Питання про те, що є діянням,

не повинно базуватися на нормативних приписах і наявне незалежно від

права [4, с. 35]. Відповідно до цієї концепції вбивця вчиняє стільки різних
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діянь, скільки разів натискає на спусковий гачок або скільки ударів нано4

сить холодною зброєю.

Прихильники концепції юридичної єдності діяння стверджують, що на

питання єдності чи множинності діянь слід дивитися крізь призму норм

права. В цьому розумінні те, що закон називає одним діянням, є одним

діянням, незалежно від того, скільки дій в реальному житті треба викона4

ти, щоб його вчинити. Те, що в конкретному положенні кримінального за4

кону називається одним діянням, слід розглядати як одне діяння, навіть

якщо воно складається з великої кількості дій чи бездіяльності, які

відповідно до інших положень цього ж закону становлять множинність

діянь [5, с. 57–58; 6, с. 25]. Згідно з цією концепцією описану вищу ситуацію

слід розглядати як одне діяння, що містить ознаки кваліфікованого вбив4

ства.

Видається, що положення теорії та практики кримінального права Ук4

раїни щодо вбивства двох або більше осіб є більш прийнятним, оскільки

дає змогу уникнути багатьох дискусійних моментів. Єдність умислу як

критерій єдності діяння при вчиненні вбивства двох або більше осіб є

більш досконалим.

Більшість кваліфікуючих ознак вбивства за кримінальним правом Рес4

публіки Польща характеризують його об’єктивну сторону. Серед таких

ознак є, зокрема, вбивство з особливою жорстокістю (п. 1 § 2 ст. 148 КК

Республіки Польща), в зв’язку з взяттям заручника, зґвалтуванням або

розбоєм (п. 2 § 2 ст. 148 КК Республіки Польща); із застосуванням вогне4

пальної зброї чи вибухових речовин (п. 4 § 2 ст. 148 КК України).

Особливою жорстокістю в Республіці Польща вважається спосіб позбав4

лення життя іншої особи, який поєднує в собі такі страждання для по4

терпілого, що не були необхідними для позбавлення його життя [7; 8; 9].

Йдеться тут як про фізичні страждання, наприклад, завдання ударів та4

ким способом, щоб смерть не настала відразу, тортури перед заподіянням

смерті, так і про психічні страждання, наприклад, вбивство на очах рідних

чи близьких [10].

Апеляційний суд в Катовіцах зазначив, що вбивство, як протиправне

позбавлення життя людини, завжди є жорстоким. Про особливу жор4

стокість можна говорити тоді, коли як і з об’єктивної сторони цього злочи4

ну, пов’язаної із способом позбавлення життя людини, так і з суб’єктив4

ної — пов’язаної із ставленням винного до свого діяння, потерпілому

заподіюються особливі фізичні або психічні страждання, тобто такі

страждання, які істотно виходять за межі необхідних для позбавлення

його життя [11]. Водночас Апеляційний Суд в Любліні зазначив, що особ4

лива жорстокість полягає в заподіянні смерті із завданням потерпілому

зайвих додаткових страждань, застосуванням тортур, мучення, що були

зайвими для позбавлення його життя [12].
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У доктрині польського кримінального права триває дискусія про те, чи

особлива жорстокість стосується лише страждань особи, яку позбавляють

життя, чи також про особливу жорстокість можна говорити й тоді, коли

особливі страждання завдаються і близьким чи родичам потерпілого.

Враховуючи те, що предметом вбивства в доктрині кримінального права

Республіки Польща є людина, яку позбавляють життя, науковці дійшли

висновку, що особлива жорстокість стосується страждань лише особи, яка

є жертвою вбивства. Однак особливо жорстоким щодо потерпілого буде й

усвідомлення страждань його близьких, на очах яких вчиняється вбивст4

во [1, с. 159].

У п. 2 § 2 ст. 148 КК Республіки Польща об’єднано три кваліфікуючі

ознаки: в зв’язку із взяттям заручника, зґвалтуванням або розбоєм.
Вбивство заручника в кримінальному праві України є кваліфікуючою

ознакою вбивства, що характеризує об’єкт цього злочину. В кримінально4

му праві Республіки Польща ця ознака характеризує об’єктивну сторону,

оскільки має дещо інший зміст.

Даний вид кваліфікованих убивств повинен бути поєднаним з вчинен4

ням одного з трьох злочинів: взяттям заручника (§ 1 ст. 252 КК Рес4

публіки Польща), зґвалтуванням (§ 1–4 ст. 197 ) чи розбоєм (§ 1–2

ст. 280). Цей зв’язок може бути різноманітним. Як зазначає Р. Кокот, вчи4

нення вбивства може бути засобом досягнення мети, яким є взяття заруч4

ника, розбій чи зґвалтування. Вчинене таке вбивство може бути з метою

усунення свідків вищевказаних злочинів [1, с. 164]. А. Цоль зазначає, що

потерпілим при вчиненні цього виду кваліфікованого вбивства може бути

як заручник, особа, що була зґвалтована чи особа, що потерпіла від роз4

бою, так і інша особа, що була, наприклад, свідком вчиненого злочину [3,

с. 250].

Дещо іншу позицію займає А. Марек. Він зазначає, що потерпілим при

вбивстві, пов’язаному з взяттям заручника, дійсно, може бути не лише за4

ручник, а й особи, що перешкоджали вчиненню цього злочину, чи свідки.

Шо ж стосується вбивства в зв’язку із зґвалтуванням чи розбоєм, то

А. Марек вважає: потерпілим від цього злочину може бути лише особа по4

терпіла від зґвалтування чи розбою [13, с. 385]. Заперечуючи йому, А. Цоль

зазначає, що немає жодних підстав до такого звуженого тлумачення

кримінального закону, навпаки, дає підстави для широкої інтерпретації

поняття «в зв’язку з взяттям заручника, зґвалтуванням чи розбоєм».

Зв’язок цей має характер функціональний і включає всі можливі його

форми [3, с. 250–251]. Такої ж думки дотримується Й. Каспшицкі [14].

На широкий зв’язок вбивства з переліченими вище злочинами звертає

увагу й судова практика Республіки Польща. Так, Апеляційний суд Кра4

кова зазначив, що зв’язок вбивства із зґвалтуванням означає будь4який

об’єктивний чи суб’єктивний зв’язок двох злочинів, особливо вчинення

вбивства потерпілої від зґвалтування з метою затерти сліди злочину. При
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цьому немає значення, що винний після зґвалтування спочатку пограбу4

вав потерпілу, а потім позбавив її життя [15].

Суб’єктом даного виду кваліфікованого вбивства може бути лише осо4

ба, що взяла заручника, вчинила зґвалтування чи розбій або співучасник

цих злочинів. Не можуть бути суб’єктом цього виду кваліфікованого вбив4

ства інші особи.

Хоча в кримінальному законодавстві України теж передбачені такі

кваліфікуючі ознаки вбивства, як вбивство заручника та вбивство,

поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої

пристрасті неприродним способом, в них вкладається дещо інший зміст.

Згідно з українським законодавством, на відміну від польського, по4

терпілим від цих видів кваліфікованого вбивства може бути лише заруч4

ник чи особа, яку зґвалтували. Польський підхід до даного питання не

можна застосувати до українського законодавства, оскільки тоді виникне

конкуренція з кваліфікуючою ознакою «з метою приховати вчинення зло4

чину чи полегшити його вчинення» (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

Однак на увагу заслуговує наявність у польському кримінальному за4

конодавстві такої кваліфікуючої ознаки вбивства, як пов’язаність із роз4

боєм. На нашу думку, доцільно включити цю кваліфікуючу ознаку в п. 6

ч. 2 ст. 115 КК України, виклавши її в такій редакції: «вчинене під час

розбійного нападу або з інших корисливих мотивів». Така редакція п. 6 ч. 2

ст. 115 КК України не заперечувала б того, що будь4яке вбивство,

пов’язане з розбоєм, вчиняється з корисливих мотивів, однак звернула б

увагу на те, що при розбої застосовується найбільш тяжке насильство.

В такому випадку органи правозастосування повинні були б встановлюва4

ти, чи було вбивство вчинене під час розбійного нападу, чи це було вбивст4

во з інших корисливих мотивів. Центр ваги при цьому переносився б на

встановлення ознак розбою в діях винного. Вбивство б залишалося вчине4

ним з корисливих мотивів і в іншому випадку. 

Кримінально4правова норма про відповідальність за вбивство із
застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових речовин повинна була б

реалізовувати політику Республіки Польща в боротьбі з незакон4

ним обігом вогнепальної зброї та вибухових речовин, а також з ор4

ганізованою злочинністю. Однак, як зазначає А. Цоль, цей

кваліфікований склад злочину включає також поведінку, яка не

має нічого спільного з обігом вогнепальної зброї чи вибухових ре4

човин, а також організованою злочинністю. Особливо це стосується

вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. Зокрема, згідно з

чинним законодавством Республіки Польщі відповідальності за

цією нормою підлягає, наприклад, поліцейський, який при затри4

манні злочинця перевищив необхідні заходи, які б виключали його

відповідальність, та з табельної зброї смертельно поранив затри4

маного [3, с. 257–258].
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Поняття вогнепальної зброї визначено в Законі Республіки Польщі

«Про зброю та боєприпаси» від 21 травня 1999 р. [16]. Відповідно до ч. 1

ст. 4 цього Закону до вогнепальної зброї належить бойова, мисливська,

спортивна, газова та сигнальна зброя. Визначення поняття вогнепальної

зброї дано в ч. 1 ст. 7 цього Закону. Відповідно до цієї норми вогнепальною

зброєю є небезпечний для життя чи здоров’я прилад, який завдяки дії

газів, що утворилися внаслідок згорання спеціального матеріалу, здатний

вистрілити кулю чи субстанцію з дула чи іншого призначеного для цього

пристрою, що налаштований для попадання в ціль на відстані.

В польській доктрині кримінального права триває дискусія про те, чи

визначення вогнепальної зброї, передбачене Законом Республіки Польща

«Про зброю та боєприпаси», придатне до застосування в кримінальному

праві. Зокрема, йдеться про віднесення до вогнепальної зброї газової

зброї.

Деякі науковці вважають, що законодавча дефініція вогнепальної зброї

може бути застосована при визначенні предмета злочину, передбаченого

ст. 263 КК Республіки Польща, що передбачає відповідальність за неза4

конне виготовлення, зберігання та порушення правил поводження з вогне4

пальною зброєю. Однак у розумінні п. 4 § 2 ст. 148 КК Республіки Поль4

ща газова зброя вогнепальною бути не може [17, с. 38; 18]. Деякі суди та4

кож дотримуються такої позиції [19].

Інші ж науковці вважають, що Закон «Про зброю та боєприпаси» дає

загальне визначення вогнепальної зброї, яке є універсальним і підлягає

застосуванню у всіх галузях права, в тому числі у кримінальному праві [3,

с. 259]. Таку ж позицію можна знайти в більшості судових рішень [20–21].

Верховний Суд Республіки Польща зазначає необхідність однакового

трактування тих самих термінів у кримінальному праві [22].

Поняття вибухових речовин визначено в Законі Республіки Польща від

21 червня 2002 р. «Про вибухові матеріали, призначені для цивільного ви4

користання» [23]. Відповідно до п. 9 ст. 3 цього Закону вибуховими речо4

винами є хімічні речовини, що внаслідок хімічної реакції утворюють газ

такої температури і тиску, а також з такою швидкістю, яка є достатньою

для руйнувань у зовнішньому середовищі.

Під застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових речовин слід ро4

зуміти будь4яке використання їх прямих властивостей як знарядь чи за4

собів убивства. Так, не вважається вбивством із застосуванням вогнепаль4

ної зброї вбивство потерпілого, наприклад, прикладом карабіну. Однак,

якщо винний використав погрозу застосування цього карабіну для подо4

лання опору потерпілого, а потім вбив його, наприклад, ножем, такі дії

підлягають кваліфікації як вбивство із застосуванням вогнепальної зброї

[3, с. 260].

Введення в кримінальне законодавство України такої кваліфікуючої оз4

наки вбивства, як вбивство із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухо4
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вих речовин, на нашу думку, є своєчасним і доцільним, оскільки на розгляді

у Верховній Раді України уже перебуває проект Закону України про

зброю , за яким будуть розширені можливості для законного набуття гро4

мадянами вогнепальної зброї. Наявність такої кваліфікуючої ознаки вбив4

ства в ст.115 КК України матиме профілактичний вплив. Що стосується

вибухових речовин, то в кримінальному праві України встановлена

відповідальність за вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя

багатьох осіб, яке може включати в себе і вбивство з використанням вибу4

хових речовин і, в деяких випадках, з використанням вогнепальної зброї.

Єдиною кваліфікуючою ознакою вбивства, що характеризує його

суб’єкт, у кримінальному праві Республіки Польща є вбивство, вчинене осо%
бою, що була засуджена за вбивство. В даному випадку кваліфікуючою озна4

кою є, по суті, рецидив убивства. Тому в доктрині польського кримінально4

го права виникають питання, за яке саме вбивство особа повинна бути

засуджена: чи це повинно бути кваліфіковане вбивство, чи основний склад

цього злочину, чи особа, засуджена за привілейовані склади вбивства або

за спеціальні його види (наприклад, геноцид) теж відповідатиме за цією

нормою [1, с. 231–232]. Тлумачення кримінального закону не дає жодних

підстав для винятків. Кримінальній відповідальності за цей вид кваліфіко4

ваного вбивства підлягатимуть особи, що були засуджені за будь4яке

вбивство, в тому числі привілейоване. Тому деякі науковці вказують на

недосконалість цієї кримінально4правової норми, вносять пропозиції що4

до її редагування [1, с. 226–245].

Кваліфікуючою ознакою вбивства, що характеризує його суб’єктивну

сторону в кримінальному праві Республіки Польща, є вбивство з мотивів,
що заслуговують на особливе засудження. Апеляційний суд в Любліні зазна4

чив, що мотивацією, яка заслуговує на особливе засудження, є мотивація,

що викликає в суспільстві негативну реакцію, таку, як гнів, осуд, обурен4

ня [24]. Апеляційний суд у Кракові зазначив, що до мотивів вбивства, які

заслуговують на особливий осуд, слід віднести вбивство на замовлення, з

корисливих мотивів, з метою позбутися свідка вчиненого злочину, отри4

мати спадок, позбутися конкурента в бізнесі, спорті чи службовій діяль4

ності, вбивство з незначного приводу чи без яскраво вираженого мотиву

[25]. Апеляційний суд у Вроцлаві зазначив, що вбивство людини, яка, на

думку винного, належить до другої категорії, належить до вбивства з мо4

тивів, які заслуговують на особливе засудження [26].

Ця кваліфікуюча ознака охоплює, по суті, корисливий мотив,

хуліганський мотив, а також мету приховати інший злочин чи полегшити

його вчинення, що є кваліфікуючими ознаками вбивства, які характеризу4

ють суб’єктивну його сторону за кримінальним правом України. Однак мо4

тиви, які заслуговують на особливе засудження, є значно ширшими, ніж

ті, що визначені в українському законодавстві як кваліфікуючі ознаки

вбивства. На нашу думку, закріплення такої кваліфікаційної ознаки в
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кримінальному законодавстві недоцільне, позаяк мотиви, що заслугову4

ють на особливе засудження, є категорією оціночною. Закріплення оціноч4

них категорій у кримінальному законодавстві не сприятиме дотриманню

законності.

Отже, кримінальне законодавство як України, так і Республіки Польща

передбачає кваліфіковані склади вбивства, які утворюються шляхом до4

давання до основного складу злочину ознак, що підвищують ступінь

суспільної небезпеки цього злочину.

Заслуговує на увагу наявність у польському законодавстві такої

кваліфікуючої ознаки вбивства, як вбивство, пов’язане з розбоєм. На нашу

думку, доцільно було б включити цю кваліфікуючу ознаку в п. 6 ч. 2

ст. 115 КК України, виклавши його у такій редакції: «вчинене під час

розбійного нападу або з інших корисливих мотивів». Така редакція п. 6 ч. 2

ст. 115 КК України не заперечувала б того, що будь4яке вбивство,

пов’язане з розбоєм, вчиняється з корисливих мотивів, однак звернула б

увагу на те, що при розбої застосовується найбільш тяжке насильство. В

такому випадку органи правозастосування повинні були б встановлювати,

чи було вбивство вчинене під час розбійного нападу, чи це було інше вбив4

ство з корисливих мотивів. Центр ваги при цьому переносився б на вста4

новлення ознак розбою в діях винного. Вбивство б залишалося вчиненим з

корисливих мотивів і в іншому випадку.
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ААррххииппоовв  ААллееккссеейй  ССееррггееееввиичч,,  
адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России 

ННааччааллььнныыйй  ммооммееннтт  ррееааллииззааццииии  ппррииннццииппаа  ррааззууммннооггоо

ссррооккаа  ууггооллооввннооггоо  ссууддооппррооииззввооддссттвваа  

((ооттрраажжееннииее  ппооззииццииии  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссууддаа  

ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  вв  ррооссссииййссккоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее

ии  ппррааввооппррииммееннииттееллььнноойй  ппррааккттииккее))

Архипов О.С. Початковий момент реалізації принципу розумного строку
кримінального судочинства (відображення позиції Європейського суду з прав
людини у російському законодавстві та правозастосовній практиці)
[російською мовою]

Визначено початок дії принципу розумного строку в кримінальному процесі
Росії. Аналізуються норми національного законодавства та судова практика у
цій сфері. Дається оцінка їх відповідності міжнародному стандарту права обви4
нуваченого на розумний строк кримінального судочинства.

Ключові слова: розумний строк, міжнародні стандарти прав людини,
кримінальне переслідування.

Восприятие и продвижение международных стандартов прав личности

на внутригосударственном уровне сохраняет значение одной из базовых

тенденций развития национальных систем уголовного судопроизводства.

В России, получив особую актуальность около двух десятилетий назад,

этот процесс продолжает участвовать в определении облика правосудия и

по сей день. Одним из его недавних важных этапов является включение в

уголовно4процессуальный закон принципа разумного срока уголовного

судопроизводства, представляющего собой созданный на российском
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уровне продукт развития соответствующего права лица при предъявле4

нии ему любого уголовного обвинения, заложенного в Конвенции о защите

прав человека и основных свобод 1950 года (далее — Конвенция).

Созданию условий для реализации данного права на территории Рос4

сийской Федерации, являющегося элементом международного статуса

личности в уголовном судопроизводстве, послужили и ратификация Кон4

венции в 1998 г., и включение в УПК РФ ст. 6.1, содержащей соответству4

ющее требование в ранге уголовно4процессуального принципа. Поскольку

каждая национальная модель уголовного судопроизводства обусловлена

особенностями того общества, в котором она функционирует, и ни одна из

них не может быть полностью подогнана под некоторую универсальную

идеальную конструкцию, представляется актуальной проблема соблюде4

ния баланса между неукоснительным обеспечением международного

стандарта права на судопроизводство в разумный срок и учетом россий4

ских особенностей уголовного судопроизводства. На противоречивый ха4

рактер сопряжения наднационального и национального права, например,

указывает Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин

[17]. 

Прогресс в обеспечении международно признаваемого права обвиняе4

мого на разумный срок судопроизводства зависит от правильного разре4

шения ряда правоприменительных вопросов, к которым относится и опре4

деление начала действия данного права. Буквальное толкование ч. 3 ст. 6.1

УПК РФ, опирающееся на понятие уголовного преследования (как оно

сформулировано в п. 55 ст. 5 УПК РФ), национально идентичное, не повто4

ряемое даже в таких близких системах судопроизводства, как, например,

белорусская (п. 48 ст. 6 УПК РБ) или казахская (п. 13 ст. 7 УПК РК), по су4

ти, выталкивает за пределы сферы реализации данного права не только

стадию возбуждения уголовного дела, но и ту часть предварительного

расследования, которое осуществляется до официального возникновения

подозрения в отношении конкретного лица, подлежащего привлечению в

качестве обвиняемого. 

Далеко не все отечественные процессуалисты, ученые и практики,

признают эту позицию законодателя правильной. А.В. Образцов,

М.В. Махмутов отмечают, что такое положение не в полной мере отвечает

интересам потерпевшего и других участников уголовного судопроизвод4

ства, особенно по уголовным делам, где расследуемые преступления оста4

лись нераскрытыми [19, с. 20]. В.А. Семенцов, А.П. Кругликов обращают

внимание на противоречие норм п. 55 ст. 5 и ч. 2 ст. 21 УПК РФ о началь4

ном моменте реализации функции уголовного преследования, справедли4

во отмечая, что если первая из них позволяет отсчитывать разумный срок

лишь с появления подозреваемого, то вторая дает возможность относить

начало действия данного принципа ко времени обнаружения признаков

преступления на вполне законных основаниях [21, с. 18]. М.Т. Аширбекова,
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Ф.М. Кудин считают, что закон не фиксирует момента начала осуществ4

ления уголовного преследования, а значит, и момента начала действия

принципа разумного срока [16].

Признавая научный интерес и обоснованность приведенных выше мне4

ний ученых, следует помнить, что принцип разумного срока российского

уголовного судопроизводства происходит из конвенциального права подо4

зреваемого и обвиняемого. Учитывая, что это право не может быть реали4

зовано в отрыве от других уголовно4процессуальных институтов, имею4

щих национальные особенности, определение начала действия принципа

разумного срока, как и решение других вопросов толкования и примене4

ния данного правового предписания, должно опираться прежде на между4

народный стандарт, устанавливаемый Конвенцией и позицией Европей4

ского суда по правам человека (далее — Европейского суда), наделенного

согласно ст. 32 Протокола № 11 к Конвенции, принятого в Страсбурге

11 мая 1994 г., полномочием официального и общеобязательного толкова4

ния ее положений, а затем и на отечественное законодательство и право4

применительную практику. 

Рассматриваемый вопрос последовательно раскрывается в ряде поста4

новлений Европейского суда. Для правильного толкования ч. 1 ст. 6 Кон4

венции, позволяющего установить начало реализации права на разумный

срок судопроизводства, решающую роль играет понимание термина «об4

винение». В отличие от российского законодательства, где им обозначает4

ся выдвинутое в установленном порядке утверждение о совершенном

определенным лицом преступлении, Европейский суд в контексте ст. 6

Конвенции довольствуется наличием лишь предположения об этом, дове4

денным до данного лица официально [1, §46]. 

Используя такую трактовку «обвинения» для установления момента

появления в уголовном деле обвиняемого, Европейский суд в последую4

щих своих решениях определяет начало реализации рассматриваемого

права, указывая, что разумный срок исчисляется с момента предъявле4

ния обвинения, то есть со дня ареста (задержания), официального уведом4

ления о предъявлении обвинения (о преследовании), начала предвари4

тельного расследования [2, § 37]. При этом в последнем случае речь идет

именно о начале предварительного расследования в отношении опреде4

ленного будущего обвиняемого, который об этом уведомляется [4, § 36].

Право на разумный срок судопроизводства не признается с начала воз4

буждения уголовного дела по факту совершенного преступления, если ли4

цо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, неизвестно.

В таком случае только будучи официально уведомлено о начале уголовно4

го преследования, это лицо получает возможность пользоваться данным

правом [5, § 77].

Анализ российского законодательства позволяет говорить, что любое

из оснований появления в процессе участника в статусе подозреваемого,
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предусмотренных ч. 1 ст. 46, взятого в единстве с п. 1 ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 146

УПК РФ, либо обвиняемого, предусмотренного ч. 1 ст. 47, согласованными

с п. 1 ч. 4 ст. 47, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 225 УПК РФ, подразумевает наличие не

только подозрения, но и официального уведомления о нем. Следовательно,

позиция российского законодателя, определяющего в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ

действие принципа разумного срока с начала уголовного преследования в

том его понимании, которое дается в п. 55 ст. 5 УПК РФ, согласуется с

международным стандартом соответствующего права.

В целях единообразного воплощения в правоприменительной практи4

ке, данная позиция была изложена в постановлениях пленумов Верховно4

го и Высшего Арбитражного Судов РФ [7, п. 13]. В соответствии с этим в

своих решениях российские суды признают право подозреваемого и обви4

няемого на разумный срок уголовного судопроизводства с момента обре4

тения ими такого статуса, будь то в силу возбуждения уголовного дела в

отношении установленного лица (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) [8, с. 9], задержа4

ния его в порядке ст. 91 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) [10, с. 15], избра4

ния в отношении него меры пресечения [12], предъявления лицу обвине4

ния [13] и т.д. При этом во внимание принимается дата официального уве4

домления о наличии предположения или утверждения о виновности лица,

а не дата их возникновения, в случае, если они не совпадают.

По мнению Европейского суда, «автономное и самостоятельное» значе4

ние термина «обвинение», определяемое в каждом конкретном случае при

разрешении вопроса о начале действия права на разумный срок, требует

не только формально оценивать наличие указанных выше оснований, но и

определять, не был ли нанесен существенный вред положению лица [1,

§46]. Даже без приобретения на основании процессуального закона стату4

са подозреваемого или обвиняемого, существенный вред интересам лич4

ности должен рассматриваться как предпосылка начала реализации пра4

ва на разумный срок. 

Эта точка зрения находит отражение и в российском правовом прост4

ранстве. Так, Конституционный Суд РФ считает, что понятие «подозрева4

емый» должно трактоваться в его конституционно4правовом, а не в прида4

ваемым ему уголовно4процессуальным законом более узком смысле; в це4

лях реализации конституционных прав необходимо учитывать не только

формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отно4

шении которого осуществляется публичное уголовное преследование [6].

Опираясь на данную позицию, Верховный Суд РФ, проверяя решение ни4

жестоящего суда, подчеркивает, что свидетель, в отношении которого

применяются меры уголовно4процессуального принуждения, имеет право

на судопроизводство в разумный срок с момента начала их действия [11].

В качестве вывода следует отметить, что, несмотря на различие науч4

ных суждений о выборе момента начала действия принципа разумного

срока уголовного судопроизводства, сопоставление российского уголовно4
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процессуального законодательства, правоприменительной практики с

прецедентными решениями Европейского суда позволяет констатировать

соблюдение международного стандарта соответствующего права при оп4

ределении времени исчисления действия рассматриваемого принципа не

только на уровне норм закона, но и в деятельности отечественного право4

применителя.
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ООггррааннииччееннииее  ссввооббооддыы  вв  РРооссссииии

Мінязєва Т.Ф. Обмеження волі у Росії [російською мовою]
Досліджено питання застосування покарань, пов’язаних з обмеженням сво4

боди за кримінальним законодавством Російської Федерації. Особливу увагу
приділено аналізу застосування такого заходу, як умовне позбавлення волі з
іспитовим терміном.

Ключові слова: кримінальне законодавство, види покарань, обмеження волі,
умовно4дострокове звільнення.

На протяжении последних десяти лет в России интенсивно идет ре4

форма уголовного законодательства. При этом она осуществляется в от4

рыве от концепции, выработанной при создании УК РФ 1996 г. Большие

изменения внесены в УК РФ в части наказания и иных мер уголовно4пра4

вового характера. Так, изменения, внесённые в УК РФ 27 декабря 2009 г. и

17 ноября 2011 г., обновили его обстоятельно. Судам приходится пересма4

тривать дела на предмет смягчения ранее назначенных наказаний, уче4

ным — объяснять смысл этих изменений. В сложившихся условиях труд4

но выработать единую практику применения мер принуждения к лицам,

виновным в преступлениях. 

В соответствии с УК РФ за одно и то же преступление, например, за

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст.112 УК

РФ), лицам, обстоятельства дела и характеристики личности которых в

описании совпадают (преступление совершено впервые, отзывы по месту

работы или учебы положительные, семейное положение — наличие пре4

старелых родителей, малолетних детей и т.п.), назначаются разные меры

уголовно4правового характера: одному — ограничение свободы сроком на

два года, другому — лишение свободы на срок три года, но условно с испы4

тательным сроком в три года, третьему — также лишение свободы на срок
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три года, но с отсрочкой отбывания наказания, а четвертому — два года ли4

шения свободы с отбыванием в колонии4поселении. Если эти люди встре4

тятся, как им объяснить такой подход суда, и кому назначена более стро4

гая мера уголовно4правового характера? В среде ученых, практических

работников неоднозначен подход к решению вопроса о том, какая мера из

вышеназванных более строгая. Часть осуждённых условно или с отсроч4

кой, а также лица, условно4досрочно освобождённые от отбывания наказа4

ния, считают, что уж лучше отбыть назначенный срок лишения свободы,

чем жить под условием, например, не посещать определённые места, не

выходить из дома в определенное время, не выезжать из страны и пр., а в

случаях нарушения определенных судом условий — отбывать назначен4

ное наказание по прошествии времени после совершения преступления. 

В то же время принято считать, что реальное отбывание наказания —

более строгая мера. 

Следует заметить, что названия таких мер уголовно4правового харак4

тера, как условное осуждение, отсрочка отбывания наказания не соответ4

ствуют своему содержанию. Осуждение не может быть условным, суд

реально рассматривает дело по существу, назначает наказание и опреде4

ляет ограничения (условия) для виновного. По истечении отсрочки отбы4

вания наказания, если осуждённый не нарушал поставленных перед ним

условий, наказание в виде лишения свободы не отбывается. Лицо либо во4

обще освобождается от отбывания лишения свободы, либо наказание за4

меняется другим, более мягким видом (ч. 3 ст. 82 УК РФ). В соответствии с

ч. 4 ст. 82 УК РФ отсрочка отбывания наказания может быть отменена по

истечении срока, равного сроку назначенного наказания со снятием суди4

мости (ч. 4 ст. 82 УК РФ). То есть лицо будет считаться судимым и вынуж4

денным претерпевать связанные с этим ограничения не в течение срока

отсрочки, равного сроку достижения ребёнком осуждённого возраста че4

тырнадцати лет, а в течение срока назначенного ему наказания в виде ли4

шения свободы (чаще всего это 2–5 лет). 

По существу, и условное осуждение, и отсрочка отбывания наказа4

ния — это своего рода ограничение свободы.

Представляется, что концептуальный подход к назначению наказания

предполагает назначение наказания, установленного в соответствующей

санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса. 

Из всех рассматриваемых мер уголовно4правового характера только

ограничение свободы является наказанием. Оно появилось в уголовном за4

конодательстве России в качестве основного вида наказания, назначаемо4

го только лицам совершеннолетнего возраста с момента принятия УК РФ

в 1996 г., но не было введено в действие до января 2010 г., так как не были

подготовлены условия для его исполнения. Содержание этого наказания в

первоначальной редакции до декабря 2009 г. напоминало условное осуж4

дение с обязательным привлечением осужденного к труду, применявшее4
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ся до 1993 г. в соответствии со ст. 24? УК РСФСР. В действие ограничение

свободы было введено относительно, недавно, 10 января 2010 г., Федераль4

ным законом Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. N 3774ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодек4

са Российской Федерации и Уголовно4исполнительного кодекса Россий4

ской Федерации», но совсем с иным содержанием. 

В действующей редакции ограничение свободы может быть назначено

лицам, достигшим 184летнего возраста, как в качестве основного, так и в

качестве дополнительного видов наказания; лицам несовершеннолетнего

возраста — только в качестве основного вида наказания. 

Как основной вид наказания ограничение свободы может быть назначе4

но за преступления небольшой и средней категорий тяжести осужденным

совершеннолетним — на срок от 2 месяцев до 4 лет, несовершеннолет4

ним — на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

В качестве дополнительного вида наказания ограничение свободы может

назначаться только совершеннолетним осужденным к лишению свободы на

срок от шести месяцев до двух лет и только в случаях, предусмотренных в

санкциях соответствующих статей Особенной части Уголовного Кодекса.

Санкции статей Особенной части УК РФ устанавливают применение допол4

нительного наказания в виде ограничения свободы как обязательного к ли4

шению свободы, так и возможного, то есть по усмотрению суда. 

За совершение особо тяжких преступлений ограничение свободы в ка4

честве дополнительного вида наказания предусмотрено в большинстве

случаев как обязательное к лишению свободы на определенный срок. 

Несмотря на то, что ограничение свободы в действующей редакции, по

своей юридической природе отнесено законодателем к виду наказаний, по

содержанию и последствиям оно напоминает такие меры уголовно4право4

вого характера, как условное осуждение и отсрочка отбывания наказания. 

Напомним, что термин «меры уголовно4правового характера» появился

в законодательстве с момента принятия УК РФ и УИК РФ в 1996 г. В ч. 2 ст.

2 УК РФ закреплено положение о том, что для осуществления поставлен4

ных задач настоящий Кодекс устанавливает «…виды наказаний и иные ме4

ры уголовно4правового характера за совершение преступлений». Согласно

ч.2 ст.2 УИК РФ «Уголовно4исполнительное законодательство Российской

Федерации устанавливает общие положения и принципы исполнения на4

казаний и иных мер уголовно4правового характера, предусмотренных Уго4

ловным кодексом». По смыслу закона меры уголовно4правового характера

— это содержащиеся в нормах Общей части УК виды государственного

уголовно4правового принуждения, назначаемые судом лицу, виновному в

совершении преступления и выражающиеся в лишении или ограничении

прав и свобод этого лица. Их видами являются наказание и иные меры. Ис4

ключением являются случаи назначения принудительных мер медицин4
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ского характера лицам, находившимся в состоянии невменяемости на мо4

мент совершения предусмотренного УК деяния; такие лица не признаются

виновными и не считаются судимыми. В ст. 44 УК дан исчерпывающий пе4

речень наказаний. Соответственно те меры, которые не включены в эту

статью, но могут быть назначены лицу, совершившему общественно

опасное деяние, содержащее признаки преступления, являются иными

мерами уголовно4правового характера. К иным мерам уголовно4правового

характера относятся содержащиеся в нормах Общей части УК РФ виды

государственного уголовно4правового принуждения, не являющиеся нака4

занием и назначаемые судом, главным образом лицам, признанным ви4

новными в совершении деяний (исключение — принудительные меры ме4

дицинского характера, которые могут быть назначены и невиновному ли4

цу — п. а) ч. 1 ст. 97 УК РФ), предусмотренных нормами Особенной части

УК, выражающиеся в ограничении их прав и свобод на период их исполне4

ния. 

До принятия ФЗ от 27 июля 2006 г. понятие и виды иных мер уголовно4

правового характера существовали в теории уголовного права. С июля

2006 г. У1Раздел УК РФ был назван «Иные меры уголовно4правового ха4

рактера», в котором две главы 15 и 151 названы «Принудительные меры

медицинского характера» (ст. 97–104) и «Конфискация имущества»

(ст. 1041, 1042, 1043). Несмотря на то, что законодатель выделил только два

вида иных мер уголовно4правового характера, их перечень более широ4

кий. В него, помимо выделенных в отдельную главу, можно включить ус4

ловное осуждение (ст.73 УК РФ), отсрочку отбывания наказания (ст. 82 и

821 УК РФ), принудительные меры воспитательного воздействия, приме4

няемые к несовершеннолетним, признанным виновными в совершении

преступлений, вместо наказания.

Юридическую природу той или иной меры уголовно4правового харак4

тера законодатель меняет без определенной концепции. К примеру, до

декабря 2003 г. конфискация имущества, как и в УК РСФСР, являлась до4

полнительным видом наказания. Затем этот вид наказания утратил силу,

а через два с половиной года законодатель вернул конфискацию имуще4

ства, но уже определил его юридическую природу как иную меру уголов4

но4правового характера. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 821 УК РФ)

введена в ФЗ N 4204ФЗ от 17 ноября 2011 г.

Если сравнить основание, условия и последствия ограничения свободы

с такими мерами, как условное осуждение и отсрочка отбывания наказа4

ния, то нетрудно заметить их сходство. Разница усматривается в отсутст4

вии иных мер уголовно4правового характера в санкциях статей Особенной

части УК РФ, критериях назначения и сроках испытания. 

Так основанием назначения всех вышеуказанных мер уголовно4право4

вого является вывод суда о возможности исправления осужденного без
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помещения его в исправительное учреждение. Критериями назначения

ограничения свободы являются: наличие его в санкции соответствующей

статьи Особенной части УК РФ и совершение лицом преступления не4

большой или средней категорий тяжести впервые. Критерии назначения

условного осуждения не зависят от категории совершённого лицом пре4

ступления и числа осуждений. Эта мера является как бы вторичной, она

выбирается виновному после определения ему вида и размера исправи4

тельных работ, ограничения по военной службе; содержания в дисципли4

нарной воинской части или лишения свободы на срок до 8 лет. Критерия4

ми назначения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) являются

женщинам — состояние беременности или наличие ребенка в возрасте до

14 лет; мужчинам — наличие ребенка в возрасте до 14 лет и отсутствие у

него матери. Отсрочка не назначается в случаях осуждения к лишению

свободы на срок более 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления про4

тив личности. Критерии назначения отсрочки отбывания наказания боль4

ным наркоманией (ст. 82? УК РФ) — осуждение к лишению свободы впер4

вые за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ и

изъявление виновным желания добровольно пройти курс лечения от нар4

комании, а также медико4социальную реабилитацию. Срок ограничений

при ограничении свободы равен назначенному судом сроку. Испытатель4

ный срок при условном осуждении — от шести месяцев до одного года в

случаях назначения наказания в виде лишения свободы на срок до одного

года, или более мягкого наказания и на срок от шести месяцев до пяти лет

в случаях назначения лишения свободы на срок свыше одного года. Он мо4

жет быть как меньше назначенного судом срока лишения свободы, так и

больше него в указанных законом пределах или равен ему. В случае на4

значения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части

условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося

срока военной службы на день провозглашения приговора».

Срок отсрочки отбывания наказания, назначенной в соответствии со

ст. 82 УК РФ, — до достижения ребёнком 14 лет, или до отбытия оставше4

гося срока наказания. Срок отсрочки отбывания наказания больным нар4

команией — до окончания лечения и медико4социальной реабилитации,

но не более чем 5 лет.

Условия, которые могут быть поставлены осуждённым, к которым при4

менено ограничение свободы или условное осуждение, — не уходить из

жилища в определённое время суток; не посещать определённые места; не

выезжать за пределы муниципального образования; не посещать места

проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них; не из4

менять места жительства, или пребывания (обязательно для лиц, осуж4

дённых к ограничению свободы) и (или) учебы без согласия специализиро4

ванного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием

наказания; обязанность являться в специализированный государственный
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орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, от 1 до 4 раз в

месяц для регистрации. Условия отсрочки в случаях применения её в по4

рядке ст. 82 УК РФ — заниматься воспитанием ребёнка, а в случаях при4

менения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией — пройти

курс лечения от наркомании, а также медико4социальную реабилитацию. 

Надзор и контроль за осуждёнными к ограничению свободы, условно или

с отсрочкой отбывания наказания, осуществляют уголовно4исполнитель4

ные инспекции, а в отношении военнослужащих — командование воинских

частей. В случаях уклонения осужденных к ограничению свободы, условно

или с отсрочкой от контроля уголовно4исполнительных инспекций, послед4

ние осуществляют первоначальные разыскные мероприятия и обращаются

в оперативные подразделения уголовно4исполнительной системы.

Последствием отбывания ограничения свободы, по истечении назна4

ченного судом срока, является наличие судимости в течение одного года. В

случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания — за4

мена неотбытой части наказания лишением свободы из расчета 1 день ли4

шения свободы за два дня ограничения свободы.

Последствиями условного осуждения могут быть продление испыта4

тельного срока, но не более, чем на один год; освобождение от отбывания

назначенного судом наказания по истечении испытательного срока с авто4

матическим снятием судимости; отбывание назначенного судом наказа4

ния в случаях неисполнения поставленных условий.

Последствиями отсрочки отбывания наказания могут быть освобождение

от отбывания наказания, по истечении срока отсрочки или по истечении сро4

ка, равного сроку назначенного наказания со снятием судимости; направле4

ние до истечения срока отсрочки для отбытия назначенного судом наказа4

ния; замена назначенного наказания другим, более мягким наказанием.

Проведённое сравнение ограничения свободы, условного осуждения и от4

срочки отбывания наказания позволяет прийти к выводу о том, что мерой,

которая может быть применена ко всем осужденным при наличии основания

и соответствующих критериев, является условное осуждение. Вместе с тем

термин «условное осуждение» не корректен. Осуждение не может быть ус4

ловным. В то же время в УК РФ содержится такой вид освобождения от на4

казания, как условно4досрочное освобождение от отбывания наказания,

процесс исполнения которого тождественен условному осуждению.

Поскольку и условное осуждение, и отсрочка отбывания наказания

предполагают ограничение свободы, постольку вполне можно внести соот4

ветствующие изменения в ст. 53 УК РФ, позволяющие применять преду4

смотренное в ней наказание к осужденным беременным женщинам, лицам

обоего пола, имеющим малолетних детей, и к больным наркоманией,

осуждённым за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, 231 и ст. 233

УК РФ, а нормы об условном осуждении и об отсрочке отбывания наказа4

ния в таком случае.
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Розглядаються соціальні аспекти глобалізації. Аналізуються проблеми, зу4
мовлені впливом глобалізації на соціальний вимір, зміна параметрів людського
добробуту під впливом глобалізації. Акцентується увага на потребі формування
сучасної концепції соціальної держави в умовах глобалізації. 

Ключові слова: глобалізація, соціальна політика, соціальна держава, гло4
бальні трансформації.

Нині широко дискутуються питання, за якими моделями будувати4

меться і функціонуватиме суспільство в умовах глобалізації. Для полі4

тиків глобалізація стає серйозною проблемою: дедалі частіше саме на неї

покладають провину за світову економічну кризу, забруднення довкілля і

зростання нерівності доходів. На думку американського соціолога Р. Ро4

бертсона, ми переживаємо «епоху невпевненості», пов’язану, зокрема, з

внутрішніми суперечностями, закладеними в самому понятті «гло4

балізація» [7]. Очевидно, що в соціальному плані глобалізація сприяла

поліпшенню людського добробуту, але лише в тих суспільствах, які

зуміли використати запропоновані нею можливості. За цих умов завдан4

ням соціальної держави є не тільки підтримка найуразливіших груп

суспільства, а й надання можливості кожному реалізуватися, внести свій

внесок у створення суспільного багатства, маючи гарантії забезпечення

своїх інтересів.

Дослідження проблеми започатковане У. Беком, В. Іноземцевим, М. Кві4

ком, В. Кочетковим, Л. Кочетковою, М. Марченком, В. Співаком, О. Стри4

жак, І. Яжборовською та ін. Незважаючи на достатню кількість досліджень

явища глобалізації, у вітчизняній науці практично відсутні роботи, які б

розкривали вплив глобалізації на соціальну державу. Оскільки Україна

паралельно починає як розбудовувати соціальну державу, так одночасно

стикається з глобалізаційними викликами, то дослідження їх сумісності та

суперечностей становить значний науковий інтерес. 

Глобалізація, що надає планеті небувалої досі цілісності, не згладжує її

внутрішню суперечливість, а навпаки, загострює її. У результаті міцніюча
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взаємозалежність обертається зростаючою взаємоуразливістю. Головна

небезпека поділу світу на зони добробуту та злиднів у тому, що в умовах

глобальних трансформацій посилюється зв’язок бідності з іншими гло4

бальними ризиками — нелегальною міграцією, тероризмом, зростанням

транснаціональної злочинності тощо. Соціальна нерівність, яка з’яв4

ляється в ході економічної глобалізації, має безліч проявів: нерівність

соціального становища країн4учасниць, нерівні можливості доступу до

інформації, освіти тощо.

Глобалізація не тільки створює додаткові стимули розвитку, а й спри4

чиняє серйозні негативні наслідки. Ще в 1995 р. на Всесвітній зустрічі на

вищому рівні в Копенгагені з проблем соціальних аспектів глобалізації бу4

ли розглянуті проблеми, зумовлені впливом глобалізації на соціальний

вимір. Представники 186 країн визнали необхідність включення соціаль4

них стратегій в економічне планування [22].

На спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН із питань соціального

розвитку (Женева, 2000 р.) підкреслювалося: «Проблема, яку, без4

сумнівно, доведеться вирішувати сучасному поколінню, полягає в забез4

печенні гарантій того, щоб людські та соціальні цінності керували ходом

економічної глобалізації» [23]. Однак поки що немає підстав говорити про

єдину, чітко сформульовану концепцію соціальної держави в умовах гло4

балізації. 

Переваги глобалізації розподіляються нерівномірно як між країнами,

так і всередині їх. Під впливом глобалізації деякі країни домоглися знач4

них темпів економічного зростання, що сприяє зниженню загальної

бідності в світі. Інші ж країни стикаються з труднощами адаптації до но4

вих реалій, які посилили розгубленість громадян, особливо в країнах із ви4

соким рівнем безробіття, в державах із труднощами інтеграції праців4

ників4мігрантів і членів їх сімей. Результати економічної інтеграції на

світовому рівні незбалансовані та часто несприятливі для основних її ак4

торів. Щоб бути стабільним процесом, глобалізація повинна забезпечити

рівномірний соціальний розвиток для всіх, а економічні успіхи гло4

балізації повинні супроводжуватися соціальним прогресом [4].

Глобалізація, що проявляється, зокрема, у посиленні конкуренції, зму4

шує підприємців у будь4який спосіб скорочувати витрати виробництва, що

вони й роблять, насамперед за рахунок економії витрат на робочу силу. Це

зумовлює падіння платоспроможного попиту та розхитування соціальної

стабільності. У цих умовах перед соціальною державою стоїть складне за4

вдання: забезпечити ефективну взаємодію з приватним підприємництвом,

що необхідно для стимулювання економіки, не допускаючи при цьому зни4

ження рівня соціального захисту найманих працівників.

Велика частина суперечок про глобалізацію та її переваги стосуються

питання нерівності доходів і того, чи зробила глобалізація за кілька ос4

танніх десятиліть багатих багатшими, а бідних біднішими. Наприклад,



Хома Н.М. Соціальні проблеми глобалізації (в контексті реформування соціальної держави)

330055

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

Л. Д’Андреа Тайсон, колишній радник з національної економіки в

адміністрації Б. Клінтона, й інші економісти стверджували, що «в міру

зростання глобалізації відставання по доходу на душу населення у бідних

країнах від багатих збільшилося» [24, с. 24–28; 18; 10, с. 80–98; 25, с. 9–93].

Д. Долар і А. Край, економісти Світового банку, оскаржили цю оцінку, за4

явивши, що «наявні дані свідчать про діаметрально протилежне... [і що]

нинішня хвиля глобалізації, що почалася близько 1980 року, навпаки,

збільшила економічну рівність і знизила бідність» [12]. Ймовірно, головне

питання, що виникає у зв’язку з глобалізацією, не стосується нерівності

доходів і того, посилюється вона чи ні; скоріше, питання в тому, чи

збільшує глобалізація добробут людей і, якщо нерівність у добробуті

дійсно збільшилася, то чи сталося це тому, що багаті країни збагатилися

за рахунок бідних [2].

Однак, як нерідко відзначають противники глобалізації, добробут лю4

дей не тотожний багатству (за гаслом антиглобалістів — «ВВП ситий не

будеш»). Ототожнювати добробут і багатство означає плутати цілі та засо4

би. Якщо багатство, або середньодушовий дохід (вимірюваний часткою ва4

лового внутрішнього продукту на душу населення), є, ймовірно, кращим

показником матеріального добробуту, його велика значимість зумовлена

тим, що він або дозволяє забезпечити суспільство (й індивідів) засобами

для поліпшення інших, можливо, важливіших, параметрів людського доб4

робуту (таких, як захищеність від голоду, охорона здоров’я, рівень смерт4

ності, експлуатація дитячої праці, якість освіти, доступ до питної води і

санітарних умов, тривалість життя) [15, с.6, 10–19; 16], або виявляється

пов’язаним з іншими бажаними показниками (такими, як верховенство

права, прозорість влади, економічна і, до певної міри, політична свобода).

Отже, чи поліпшуються параметри людського добробуту під впливом

глобалізації? Чи збільшився розрив між багатими і бідними країнами, і як4

що так, то чи несе за це відповідальність глобалізація? Добробут більшої

частини населення покращився і продовжує поліпшуватися. Завдяки

поєднанню економічного зростання та технологічного прогресу порівняно

із ситуацією півстолітньої давності сучасні середньостатистичні індивіди

живуть довше, хворіють менше, вони краще освічені, рідше голодують і

частіше відправляють дітей до школи, ніж на роботу. За цей період показ4

ники добробуту підвищилися у всіх групах країн, незважаючи на те, що в

багатьох країнах Центральної Африки, Східної Європи і колишнього

СРСР середня тривалість життя знизилася порівняно з кінцем 19804х

років — унаслідок СНІДу, малярії чи проблем, пов’язаних з погіршенням

економічного становища.

Не обмежуючись нерівністю доходів, лауреат Нобелівської премії з

економіки (1988 р.) А. Сен стверджує, що нерівність — це головна пробле4

ма глобалізації і що «найважливіше питання пов’язане з розподілом по4

тенційних вигод від глобалізації між багатими та бідними країнами і між
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різними групами країн» [19]. Там, де відставання за параметрами добробу4

ту зросло, це сталося, як вважає американський економіст І. Гоклані, не

через надмірну, а через недостатню глобалізацію. Багаті країни живуть

краще не тому, що вони відібрали щось у бідних; швидше, бідні країни жи4

вуть краще тому, що отримують користь із технологій, які розвивають ба4

гаті, і їхня ситуація покращилася б ще більше, якби вони змогли у ще

більшому обсязі скористатися плодами глобалізації [2].

Внаслідок глобальної конкуренції на світовому ринку та ринку праці

західноєвропейські й американські підприємства для уникнення банкрут4

ства перемістили виробництва в країни з низькою оплатою праці. Ця тен4

денція призводить до посилення нерівності між багатими бідними країна4

ми, зростання безробіття, бідності. Критик економічної глобалізації, ка4

надський економіст М. Чоссудовскі називає її глобалізацією бідності, на

якій паразитує «глобальний клуб мільярдерів, який налічує приблизно

450 членів... Реальні заробітні плати в країнах третього світу і в Східній

Європі майже в 70 разів нижчі, ніж у США, Західній Європі і Японії; це

стосується всіх груп, у т.ч. висококваліфікованих працівників та на4

уковців» [11, c. 28]. Глобалізація світового господарства нині є найваж4

ливішою причиною того, що події на одному кінці світу в мінімальні

терміни призводять до змін у соціальній ситуації в іншій.

Глобалізація може призвести до ще більшого розшарування у рівнях

роз-витку окремих країн. США і Західна Європа контролюють понад 70%

світо-вих ресурсів. 20% країн розпоряджаються 84,7% світового ВНП, на

їхніх гро-мадян припадає 84,2% світової торгівлі і 85,5% заощаджень на

внутрішніх рахунках. З 1960 р. відставання найбідніших країн від найба4

гатших подво-їлось [6, с. 52–53].

Існують різні, часто діаметральні погляди на вплив глобалізації на роз4

виток бідних держав: одні фахівці переконані, що участь у світовій

торгівлі, розширення доступу до нових ідей, технологій сприятливі для

більшості населення країн, що розвиваються, інші стверджують, що це не

зовсім так чи зовсім не так. Між «золотим» і «голодним» мільярдами —

давня прірва, у них контрастні рівні, якість і спосіб життя. В епоху гло4

балізації соціально4економічна поляризація людства в крайніх точках по4

силюється. На початку XXI ст. на частку розвинених країн припадає мен4

ше 12% населення і близько 60% світового ВВП. Частка найменш розвине4

них країн в населенні Землі становить 12%, у світовому ВВП — 1% [5, с. 27].

Жебрацьке існування, антисанітарія, підірване недоїданням здоров’я роб4

лять населення найбідніших країн уразливими до інфекцій та епідемій,

які загрожують і розвиненим країнам (ВІЛ, лихоманка Ебола, атипова

пневмонія та інші пандемії).

На думку Т. Кілліка (Інститут вивчення світового розвитку, Лондон),

«глобалізація покращує добробут економічно активних бідняків, як

дрібних фермерів, так і працюючих за наймом, одночасно залишаючи на4
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призволяще тих, хто не здатний адекватно реагувати на настільки швидкі

зміни». Збільшуючи нерівність у доходах, глобалізація руйнує одночасно

традиційні системи соціальної підтримки економічно залежного населен4

ня (безробітних, інвалідів, людей похилого віку, позбавлених піклування

родичів, сиріт, біженців, сімей, очолюваних жінками і дітьми, питома вага

яких у країнах, які розвиваються, дуже висока), не даючи нічого натомість

[17, с. 175]. На думку Т. Кілліка, незважаючи на загальне підвищення до4

ходів, «глобальна нерівність ще збільшилася за останнє десятиліття» [17,

с. 164]. Основну частину тих, хто опиняється практично поза поліпшенням

або навіть втрачає в результаті прогресу, становлять сільські жінки в

країнах, що розвиваються, рівень освіти і кваліфікації яких нижчий, ніж у

чоловіків. Вивчення ситуації у країнах, що розвиваються, показує, що ре4

форми, які залишають на периферії глибинні причини нерівності, нерідко

не тільки не зменшують, а й інтенсифікують негативні процеси. Таким чи4

ном, «незважаючи на величезні потенційні можливості та вигоди гло4

балізації, існує реальна небезпека того, що сільська біднота, яка не має до4

ступу до освіти та інших факторів, необхідних для досягнення успіху у ви4

сококонкурентному світі, опиниться за рамками позитивного світового

процесу» [17, с. 169].

У найменш розвинених регіонах світу, насамперед у Африці південніше

Сахари, де в середньому за період 198142005 рр. темпи економічного зрос4

тання були дуже низькими, а приріст населення високий, ситуація з

бідністю розвивалася драматично. Чисельність жебраків збільшилась із

212 млн у 1981 р. до 388 млн у 2005 р., бідних — із 303 до 575 млн [3, c. 31–32].

Скорочуючись у цілому, бідність концентруватиметься в Африці на

південь від Сахари, в країнах з обмеженими ресурсами, які не мають вихо4

ду до морів, що ускладнює їхнє входження в процес глобалізації, а

відповідно залучення у світову цивілізацію. Погіршення умов життєдіяль4

ності разом із посиленням під впливом глобалізації міжетнічних і міжкон4

фесійних конфліктів як усередині окремих країн, так і на регіональному

рівні, до 2030 р. може розширити зони нестабільності, прирікаючи мільйо4

ни людей на злидні або перетворюючи їх на біженців. У цьому випадку ма4

сова міграція населення з країн, що розвиваються, в розвинені загострить

проблему бідності в останніх, для яких проблема бідності теж не віртуаль4

на: за даними офіційної статистики, у другій половині 20004х років майже

80 млн (16%) жителів ЄС і близько 40 млн (13,2%) жителів США жили за ме4

жею бідності [13]; у Нідерландах і Данії цей показник становив 10–12%, в

Іспанії, Італії і Греції — 20 — 21% [20].

Проблема бідності посилюється демографічними процесами. У найб4

лижчі двадцять років населення Землі зросте майже на 1,5 млрд осіб. Го4

ловна демографічна проблема, породжена глобалізацією, полягає у вкрай

нерівномірному та різкому демографічному зростанні людства. Понад 97%

приросту припаде на країни, що розвиваються. При цьому на 320 млн осіб
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збільшиться населення в Африці на південь від Сахари [14, с.38], де

бідність застійна, передається з покоління в покоління.

Глобалізація населення, зумовивши найпотужніші міграційні потоки,

привела до створення нових етнорасових груп. Для слаборозвинених

країн високий демографічний ріст поєднується з економічною відста4

лістю, що може привести до локальної, а потім і глобальної кризи (у ви4

гляді боротьби / війни за переділ сукупного загальнопланетарного багат4

ства, доступ до світових ресурсів) [1].

Глобалізація, з одного боку, сприяє посиленню відкритості суспільства

й економіки, створює можливості для ефективнішої співпраці у світовому

масштабі, а з іншого — кидає виклик країнам, які тільки стали на шлях до

інформаційного суспільства, де основними чинниками розвитку та забез4

печення конкурентоспроможності є: ефективне використання інфор4

маційних технологій, створення та впровадження інновацій у всі сфери

життєдіяльності, забезпечення умов розвитку людини як члена

суспільства, особистості, працівника тощо.

Глобалізація має вплив на всі аспекти безпеки людського розвитку як у

масштабах світового співтовариства, так і в межах окремих країн. Однак

якщо в розвинених країнах більшість населення відчуває позитивний

вплив, то в інших країнах негативний вплив досить часто перевищує по4

зитивний ефект від глобалізації. Через нерівномірність розвитку країн

глобалізація надає асиметричного характеру їхнім взаємовідносинам, а

також породжує нерівність, яка не зменшується, а збільшується. Дедалі

зростаюча різниця в доходах і рівнях життя різних країн і соціальних груп

в умовах глобалізації ослабляє основу сталого розвитку людства.

Дедалі частіше висловлюється припущення, що основна соціальна су4

перечність глобалізації — це гальмування прогресу або пряме погіршення

умов існування основної (і такої, що збільшується) частини людства за ра4

хунок прискорення розвитку і зростання добробуту меншої його частки

[9]. Проте, як вважає Дж. Стігліц, «глобалізацію можна вибудовувати так,

щоб розкрити її позитивний потенціал. Ми не можемо повернути колесо

глобалізації назад — нам доведеться жити з нею. Питання в тому, як її ви4

будувати, щоб якомога більше людей в результаті отримало максимум ко4

ристі, щоб її плоди розподілялися більш рівномірно» [8, с. 19]. У книзі «Гло4

балізація і незадоволення нею» Дж. Стігліц зазначає: «Я не настільки

наївний, аби повірити, що ринок сам по собі вирішить усі соціальні пробле4

ми. Нерівність, безробіття, забруднення довкілля не подолати без активної

участі держави» [21, с. 13]. Отже, соціальна держава вимушена адаптува4

тися до викликів глобалізації, пристосовувати свої програми, аби не допу4

стити їх утопічності, а тому формування новітньої її концепції є перспек4

тивним науковим завданням.
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ССууччаасснниийй  ееттаапп  ііннттееггррааццііїї  РРууммууннііїї  ттаа  ММооллддооввии::

ддввооррііввннеевваа  ггрраа  ввннууттрріішшннььооїї  ттаа  ззооввнніішшннььооїї  ппооллііттииккии

Аналізується сучасний етап процесу етнополітичної інтеграції Румунії та
Молдови на прикладі внутрішньо4 та зовнішньополітичної діяльності основних
політичних акторів двох держав.

Ключові слова: зовнішня політика, політична гра, етнополітична інтеграція.

Об’єднавчі тенденції, які існували у стосунках між Молдовою та Ру4

мунією після розвалу СРСР у 904х роках ХХ ст., не призвели до етно4

політичної інтеграції обох держав. Румунія зацікавлена в розширенні

своїх територій за рахунок етнічно, культурно та лінгвістично близької

Молдови. Праві політичні сили Молдови та Румунії проводять спільну

уніоністську (спрямовану на об’єднання двох країн) політику, яка призве4

ла до ефекту «демолдовенізації». У Концепції державної національної по4

літики Республіки Молдова навіть з’явилося визначення демолдо4

венізації — як безперервних спроб заперечення існування молдовської

нації і молдовської державності, дискредитації молдовської історії, ігно4

рування самоназви нації та мови. Проект інтеграції Молдови з Румунією

став на заваді вирішенню Придністровського конфлікту та поверненню

території невизнаної республіки до складу Молдови. 

Молдовські політики в 904х роках схилялися до інтеграції в Європейсь4

кий Союз через возз’єднання з Румунією. У випадку реалізації цього

варіанту Правобережжя Дністра (Молдова) увійшло б до складу Румунії,

а Лівобережжя (ПМР) повернулося до складу України. Однак цей сце4

нарій більше влаштовував Румунію, ніж Молдову. Російська дослідниця

інтеграційних процесів у регіоні А. Язькова переконана, що для румунсь4

кої сторони Придністров’я не має першочергового значення, оскільки воно

не входило до складу історичної Молдови [11, c. 117]. Крім того, молдовсь4

ке населення не становить більшості у невизнаній республіці, а сама вона

перебуває під геополітичним впливом Росії. Нагадаємо, що Молдова разом

з Придністров’ям за часів Радянського Союзу (1924–1940 роки) входили

до складу України в статусі автономії — Молдавської АРСР. У зв’язку з

цим колишній Президент невизнаної республіки І. Смірнов натякав владі

України про можливість реінтеграції Придністров’я та України. Наразі

Румунія не зацікавлена в інтеграції Молдови разом з територією

Придністров’я. Однак для молдовських політиків вирішення придніст4

ровського конфлікту на користь Молдови є одним з першочергових

зовнішньополітичних завдань.
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Румуноінтеграційні прагнення наштовхнулися на спротив значної час4

тини молдовського населення, насамперед національних меншин, які по4

боюються утисків своїх прав в об’єднаній державі. Зрештою Румунія всту4

пила до Європейського Союзу в 2007 р., що наклало свої обмеження на не

зовсім прозорі та легітимні спроби розширення території держави за ра4

хунок сусідніх держав. Євросоюз не підтримує ідеї возз’єднання Румунії

та Молдови. Нагадаємо, що політичні сили Румунії неодноразово висува4

ли етнотериторіальні вимоги не лише до Молдови, а й до України.

Політичні кризи у Молдові, розкол суспільства за принципом схвален4

ня/несхвалення інтеграції з Румунією, небажання молдовської еліти

втрачати владу, а молдовського народу — суверенітет та незалежність,

спроби врегулювати Придністровський конфлікт — саме ці фактори

уповільнили процес етнополітичної інтеграції обох держав. 

Білоруський дослідник А. Челядинський, розглядаючи поняття інтег4

рації у міжнародних відносинах, ставить у своїй праці слушне риторичне

запитання: наскільки суб’єкти (лідери держав) готові пожертвувати час4

тиною суверенітету (державного, національного, економічного) для більш

успішного вирішення спільних проблем в межах одного державного утво4

рення? Вчений виокремлює шість елементів інтеграції. Найбільш прита4

манними етнополітичній інтеграції нам видаються чотири із запропонова4

них [11, c. 29]. По4перше, передумови інтеграції, до яких відносять високий

рівень соціально4економічного, правового, політичного розвитку;

спільність проблем, що стоять перед державами у сфері розвитку; демон4

страційний ефект інтеграції, що дає поштовх для позитивних зрушень.

По4друге, цілі інтеграції — політичні, економічні, культурні. По4третє, ге4

ографічна близькість держав4учасниць етнополітичної інтеграції. По4чет4

верте, спільне історичне минуле. Аналіз етнооб’єднавчого процесу Молдо4

ви та Румунії підтверджує наявність абсолютної більшості елементів.

Чому ж інтеграція обох держав не просувається в практичній площині й

водночас не сходить з порядку денного Молдови та Румунії?

Питання возз’єднання з Румунією залишається однією з головних при4

чин розколу молдовського суспільства. Наприкінці березня 2012 р. пред4

ставники Націонал4ліберальної партії Молдови, програмною метою якої є

возз’єднання обох держав, провели марш у Кишиневі під гаслами «Вели4

ка Румунія!», «Молдова — це Румунія», присвячений 944й річниці (у

1918 р. Молдова була включена до складу Румунії) об’єднання Молдови та

Румунії. Партія комуністів Республіки Молдова вимагала скасування

маршу, посилаючись на Закон про зібрання, який забороняє проведення

заходів, що мають за мету порушення територіальної цілісності, заклика4

ють до збройної агресії, національної, расової, етнічної та релігійної во4

рожнечі. Інші політичні сили, зокрема «Патріоти Молдови», також нама4

галися перешкодити прихильникам ліквідації молдовської державності.

«Ми — суверенна, незалежна держава, і ніколи не допустимо приєднання
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Молдови до Румунії», — запевнив лідер партії М. Гарбуз [2]. Представни4

ки Націонал4ліберальної партії відповіли, що уніоністські політичні по4

гляди мають право на вираження в демократичній державі, на залучення

прихильників, кількість яких невпинно зростає. «І цей процес не зупини4

ти», — запевнила голова НЛП В. Павличенко. Між уніоністами (прихиль4

никами возз’єднання Молдови та Румунії) та молдовеністами (прихильни4

ками незалежної молдовської державності) відбулися сутички під час

маршу 26 березня 2012 р. 

Права Націонал4ліберальна партія має проблеми з реєстрацією після

того, як прийняла рішення на з’їзді внести до статуту головне програмне

завдання — об’єднання Молдови з Румунією. Ця мета суперечить консти4

туційним принципам Республіки Молдова. Згідно зі ст. 41 Основного зако4

ну держави партії та інші громадсько4політичні організації, завдання та

діяльність яких спрямовані проти суверенітету, незалежності та тери4

торіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними [3].

У зв’язку з ініціативою НЛП міністр юстиції звернувся до Конституційно4

го Суду Молдови з проханням витлумачити цю статтю Конституції. Чи4

новника бентежить рішення Апеляційної палати, в якому зазначається,

що висунуте партією гасло про об’єднання Молдови та Румунії під час ви4

борчої кампанії не містить загроз для цілісності держави. 

Оскільки молдовські виборці не одностайні у ставленні до інтеграції з

Румунією, політичні сили спекулюють на цьому питанні під час кожної ви4

борчої кампанії. У ході виборів до місцевих органів влади 2011 р. НЛП ак4

тивно використовувала це гасло і жодних зауважень з боку влади або пра4

воохоронних органів не отримала. Наразі політична сила подала позов до

суду проти Міністерства юстиції, яке відмовило у реєстрації оновленого

статуту партії. НЛП звинувачує владу в політичному переслідуванні

партій з румунськими та уніоністськими поглядами. Націонал4ліберали

побоюються, що замість того, щоб заборонити партії комуністичного ідео4

логічного напрямку, влада домовиться з Партією комуністів Республіки

Молдова і вони спільно проголосують закон про заборону румунського

уніонізму в Молдові. ПКРМ та Партія регіонів Молдови почали домагати4

ся розпуску НЛП, адже її дії формально спрямовані проти суверенітету

Молдови. ПРМ у своїй програмі називає націоналізм загалом та уніонізм

зокрема небезпечним явищем, публічні прояви якого повинні каратися

відповідно до законодавства республіки.

Етнополітичні пристрасті у Молдові, поляризація молдовського

суспільства та політикуму змушують сумніватися в тому, що питання

інтеграції держав найближчим часом вирішиться на користь однієї зі

сторін. Уніоністи наполягають на відновленні принципу одна нація — одна

держава, вважаючи молдован штучно історично відокремленою гілкою

румунської нації; молдовеністи стверджують, що молдовська нація само4

достатня й обіцяють до кінця захищати молдовську державність, мову та
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ідентичність. Невідомо, наскільки далеко зайшов би розкол та конфлікт у

молдовському суспільстві, якби не взяли паузу в процесі возз’єднання Ру4

мунії та Молдови молдовські політики, зробивши протягом останніх деся4

ти років вибір на користь самостійної, незалежної молдовської держави.

Причому незалежно від ідеологічних уподобань та політичної орієнтації. 

Уніоністи, як і молдовеністи, проігнорували пропозицію Румунії, яку в

2006 р. озвучив румунський Президент Т. Бесеску, офіційно заявивши про

можливість об’єднання двох держав в одну. На зустрічі з молдовськими

школярами румунський політик зазначив, що Румунія та румуни — єди4

на держава, єдиний народ в Європі, що залишився розділеним після

возз’єднання Німеччини [1]. Він спрогнозував, що об’єднання двох держав,

населених румунською нацією, відбудеться вже в Європейському Союзі, й

цей процес триватиме не довше 25 років. Молдовська влада не почула ру4

мунського Президента і, навпаки, доклала зусиль, щоб перешкодити ма4

совому набуттю румунського громадянства громадянами Молдови. Напе4

редодні вступу до ЄС Румунія надавала громадянство всім охочим молдо4

ванам за спрощеною процедурою.

Молдовська політична еліта свідомо законсервувала процес об’єднання

Румунії та Молдови. А як відомо з теорії етнополітології, успішній інтег4

рації має передувати згода політичних еліт обох держав, що інтегрують4

ся, у випадку добровільної етнополітичної інтеграції. З боку молдовської

еліти такої згоди у вигляді реальних кроків не спостерігалося, незважаю4

чи на декларативну підтримку правими політиками об’єднання. Етно4

політична інтеграція може мати також примусовий або напівпримусовий

характер, однак не в демократичній Європі.

Етнополітологи К. Дойч та Дж. Ротшильд у своїх працях підкреслюють,

що етнополітична інтеграція — дуже суперечливий та конфліктний про4

цес. К. Дойч виокремив три етапи інтеграції: етап інтелектуалів, етап

політиків, етап масового руху [12, p. 164]. Румуно4молдовська етно4

політична інтеграція суперечливо та конфліктно пройшла етап інтелекту4

алів, але призупинилася на етапі молдовських політиків, які не бачать для

себе перспектив в об’єднаній державі, тому втрачають інтерес до інтег4

рації, щойно здобувши владу. 

Приєднання Молдови до Румунії залишається предметом дискусій на

передвиборчому етапі, приводом для збурення громадського невдоволення

та мобілізації електорату політичними силами обох таборів. Наприклад, М.

Гімпу, лідер правої Ліберальної партії (у 2009–2010 рр. голова парламен4

ту), виконуючи обов’язки Президента Молдови, повідомив, що, незважаю4

чи на те, що є уніоністом, він не проводитиме політику об’єднання з Ру4

мунією. Однак у своїх інтерв’ю політик неодноразово зазначав, що «Ру4

мунія не просто сусід. Ми один народ, але дві держави», [5] називав мол4

довську мову виключно румунською, але завжди уточнював, що румунсь4

ка мова зовсім не означає об’єднання з Румунією, як і іспанська на Кубі не
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означає об’єднання з Іспанією. В інших питаннях політика М. Гімпу була

правоцентристською і не підтримувалася частиною громадян. 

Зокрема, в.о. Президента видав указ про запровадження Дня радянсь4

кої окупації 28 червня, який передбачав проведення щорічних траурних

заходів та встановлення пам’ятника на центральній площі столиці жерт4

вам радянської окупації [4]. Цим же документом Молдова зажадала від

Росії негайного виведення військ, дислокованих на території невизнаної

Придністровської Молдавської Республіки. Також М. Гімпу направив ли4

ста генеральному секретарю НАТО з проханням допомогти змусити

Російську Федерацію вивести війська з Придністров’я, оскільки саме вони

є постійним джерелом небезпеки для Молдови і підживлюють при4

дністровський сепаратизм. Ці кроки викликали обурення частини насе4

лення та опозиційної Комуністичної партії. Тому Конституційний Суд

Молдови визнав вищезгаданий указ неконституційним і скасував його, а

російські війська залишилися в Придністров’ї, продовжуючи виконувати

миротворчу місію в зоні конфлікту.

Не лише М. Гімпу, отримавши владні повноваження, відмовився від ре4

алізації уніоністської політики. Чинний прем’єр4міністр Молдови В.

Філат, лідер правоцентристської Ліберально4демократичної партії, всту4

пивши на посаду, також уникав реалізації уніоністської політики. Політик

заявив, що «Молдова відбулася як держава.. об’єднання не хоче населен4

ня і воно неможливе юридично» [7]. Дійсно, жодним національним право4

вим або міжнародно4правовим документом не передбачена процедура ет4

нополітичної інтеграції двох держав в одну. Як стверджує російський

дослідник інтеграції держав А. Цицугін, у сучасній теорії держави та пра4

ва немає чіткої позиції щодо об’єднання держав. Виходячи з цього, вчений

пропонує визначити «об’єднання держав» як державне утворення, ство4

рене на основі інтеграції самостійних держав силовим (окупації, анексія)

або правовим (міжнародний договір, ад’юдікація, цесія) способом для до4

сягнення певних цілей економічного, військового, соціального або іншого

характеру [9, c. 5]. За словами уніоністів, Велика Румунія покликана

вирішити більшість проблем економічного характеру обох держав,

суттєво зміцнити свою політичну позицію на міжнародній арені та викона4

ти головну місію — об’єднати всіх румун, що сприятиме максимальному

задоволенню їх національно4культурних потреб. 

Інтеграції Румунії та Молдови може передувати міждержавне

об’єднання як перехідна форма устрою. Подібні сценарії вже висувалися

правими молдовськими політиками. На початку 2007 р. Націонал4лібе4

ральна партія розпочала реалізацію проекту під назвою «Міждержавний

союз Румунії та Молдови», що передбачає в подальшому створення єдиної

держави. Однак він не отримав підтримки серед молдовських політиків.

В.о. Президента М. Гімпу розкритикував ініціативу, назвавши її великою

дурницею. Політик побоюється, що такий проект може означати
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погіршення стосунків з Румунією та навіть призвести до її дезінтеграції,

тому пообіцяв не допустити його реалізації.

У будь4якому випадку об’єднанню має передувати політичне, ком4

промісне рішення обох держав, яке підтримає більшість населення. Потім

під це рішення має створюватися спеціальна правова база, яка уможли4

вить об’єднання. Однак, зважаючи на його непопулярність серед значної

частини молдовського населення, уніоністи так і не наважилися розпоча4

ти процес об’єднання двох держав, хоча декларували свою прихильність

до румунського шляху інтеграції Молдови. 

Таку політичну позицію дає змогу зрозуміти теорія подвійної гри

(twolevel game) внутрішнього та зовнішнього рівнів політики, вперше за4

пропонована Р. Патнемом. Дослідник переконаний, що більшість зовніш4

ньополітичних стратегій, процесів та переговорів можна обґрунтувати за

допомогою цього методологічного підходу. 

На національному рівні внутрішньої політики уряд завжди зазнає тис4

ку з боку виборців, різних груп впливу, що змушує його приймати такі

рішення та проводити таку політику, яка б забезпечувала уряду політич4

ну підтримку з боку цих груп. На зовнішньополітичному рівні національ4

ний уряд намагається розширити свої можливості задовольняти

національні вимоги, при цьому мінімізуючи несприятливі наслідки й впли4

ви ззовні. Кожен національний політичний лідер бере участь у політичній

грі на обох цих дошках — внутрішній та зовнішній арені, стверджує

Р. Патнем [13, p. 434]. Політичні актори та глядачі змушені толерувати

певні відмінності у політичній риториці лідерів держави між двома рівня4

ми гри. Незважаючи на це, є потужні стимули для узгодження, логічного

зв’язку політики, що проводиться на внутрішній та зовнішній політичній

арені. 

З одного боку, є потужний запит на інтеграцію двох держав на

національному рівні. За підрахунками соціологів, незважаючи на те, що

активні прихильники уніонізму становлять 10–15% населення Молдови

(це найактивніша частина суспільства — молодь та інтелігенція), консер4

вативна більшість молдовського суспільства проти інтеграції, оскільки по4

боюється негативних наслідків цього процесу — конфліктів, заворушень,

дезінтеграції Молдови, втрати суверенітету, погіршення добробуту,

соціальної незахищеності, утисків національно4культурних прав. Мол4

довські політики змушені враховувати позиції обох частин електорату,

тобто грати на двох дошках політики.

Румунські політики також ведуть дворівневу гру. На офіційному рівні

вони визнають незалежність Молдови, всіляко підтримують її євроінтег4

раційні наміри. Наприкінці березня 2012 р. відбулося засідання спільної

комісії з європейської інтеграції парламенту Румунії та парламенту Мол4

дови. Його підсумком стала резолюція «Про політичну підтримку Рес4

публіки Молдова в процесі приєднання до Європейського Союзу». В доку4



Порівняльна політологія

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
2,

 №
 1

–
2

331166

менті, зокрема, зазначається, що Республіка Молдова є європейською

державою з правомірними євроінтеграційними прагненнями [6]. При цьо4

му 27 березня 2012 р. у румунському парламенті відбулися дебати на тему

«Об’єднання двох румунських держав: європейський спосіб усунення

наслідків пакту Молотова4Рібентропа та стабілізація кордонів НАТО та

ЄС» за участю депутатів парламентів Молдови та Румунії, істориків, гро4

мадських активістів, які займаються проблемою об’єднання двох ру4

мунських держав.

Напередодні дебатів відновила роботу Рада об’єднання Молдови та Ру4

мунії, яка вперше була створена 1991 р. у Бухаресті, до складу якої

увійшли представники інтелігенції обох держав. Рада об’єднання Румунії

та Молдови збирається підштовхнути політиків Бухареста та Кишинева,

а також суспільство до прискорення процесу об’єднання румун по обидва

береги ріки Прут. Рада об’єднання вважає, що порятунок національної

ідентичності, румунської мови та культури можливі тільки у випадку

об’єднання Молдови та Румунії. Праві політичні сили Румунії та Молдови

привітали ініціативу. Націонал4ліберальна партія зазначила, що спільни4

ми зусиллями уніоністи обох держав намагатимуться переконати грома4

дян Молдови та Румунії в необхідності жити в об’єднаній державі.

Таким чином, визнаючи Молдову як незалежну європейську державу,

праві політичні кола Румунії паралельно відмовляють їй у визнанні, фор4

суючи процес возз’єднання шляхом формування спільної політичної

свідомості громадян обох держав. Наприклад, Е. Томак, державний секре4

тар Департаменту зв’язків з діаспорою (більш відомий як Департамент за4

кордонних румун) МЗС Румунії, припустив об’єднання в майбутньому

транспортних та енергетичних систем Румунії та Молдови, вільне пересу4

вання людей та формування єдиного ринку праці й закликав політиків

обох держав форсувати ці події.

Отже, політичні лідери обох держав ведуть дворівневу політичну гру.

Несподіванкою для молдовеністів стала позиція новообраного Президента

Молдови Н. Тімофті. Політик заявив, що найбільшою проблемою держави

є консолідація молдовського суспільства, тому головною об’єднуючою

ідеєю повинна стати європейська інтеграція. Однак процес європейської

інтеграції з подачі уніоністів у Молдові тепер ототожнюється з інтег4

рацією з Румунією. Рада з об’єднання Румунії та Молдови оголосила, що

об’єднання двох держав — найефективніший спосіб європеїзації Рес4

публіки Молдова. Президент Молдови офіційно не підтримує возз’єднан4

ня, однак припускає, що в майбутньому Румунія може поглинути Молдо4

ву. Також Н. Тімофті не виключив, що Конституція Молдови буде змінена

в мовній частині — молдовську мову в ст. 13 замінить румунська мова.

Молдовеністи, аналізуючи такі заяви, оголосили, що Н. Тімофті не прой4

шов тест на державність і не може бути гарантом збереження Республіки

Молдова.
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Незважаючи не уповільнення етнополітичної інтеграції Румунії та

Молдови протягом останніх десяти років, у 2012 р. спостерігається поси4

лення доцентрових тенденцій між державами. Однак цей процес відбу4

вається завуальовано через дворівневу гру основних політичних акторів у

внутрішній та зовнішній політиці Румунії та Молдови, які в такий спосіб

намагаються не допустити конфліктів та задовольнити вимоги усіх сег4

ментів суспільства.
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ООффссееттннаа  ппооллііттииккаа  ЧЧеессььккооїї  РРеессппууббллііккии  

ппррии  ііммппооррттіі  ооззббррооєєнннняя  ттаа  ввііййссььккооввооїї  ттееххннііккии

Розглянуто офсетну політику Чеської Республіки при імпорті озброєння та
військової техніки з метою забезпечення потреб власних збройних сил.

Ключові слова: офсет, військово4технічне співробітництво, оборонно4промис4
ловий комплекс, товари військового призначення та подвійного використання.

У сучасному світі забезпечити обороноздатність будь4якої держави

можна тільки в співпраці з іншими країнами. На законодавчому рівні Ук4

раїна закріпила свій позаблоковий статус [1]. Така позиція передбачає

функціонування ефективної системи забезпечення необхідного ступеня

національної безпеки держави, якого Україна має домагатися, покладаю4

чись на власні можливості.

Одним із важливих аспектів забезпечення високого ступеня національ4

ної безпеки будь4якої держави світу є її власні боєздатні збройні сили, ос4

нащені сучасними зразками озброєння та військової техніки.

Сьогодні в Україні при формуванні та реалізації військово4технічної та

військово4промислової політики на системному рівні визначено такі про4

блеми [3, с. 6]:

1) здійснення технічного оснащення Збройних Сил (ЗС) та інших

військових формувань України сучасними системами озброєння та

військової техніки (ОВТ) в умовах бюджетних обмежень за рахунок за4

купівлі їх на підприємствах українського оборонно4промислового ком4

плексу (ОПК) або імпорту з інших країн;

2) реалізація програм розвитку та реструктуризації українського ОПК

як складової високотехнологічного сектору економіки;

3) обмежені бюджетні можливості та протекція національних інтересів

у разі відкриття внутрішнього ринку оборонної продукції (розвиток обо4

ронної промисловості та економіки, залучення нових технологій, розвиток

наукового потенціалу, залучення інвестицій тощо).

Необхідність технічного переоснащення ЗС України зумовлює потребу

в імпорті сучасних систем ОВТ. Вартість таких систем велика, що надто

обтяжливо для бюджету України.

Виходячи із зазначеного, необхідним для України є формування

відповідної нормативної бази застосування такої практики у військово4

технічному співробітництві (ВТС) із зарубіжними державами при імпорті

ОВТ, яка суттєво зменшуватиме навантаження на бюджет та економіку

України загалом. В даному випадку вигідною альтернативою є викорис4

тання Україною при закупівлі озброєння та військової техніки офсетних

схем.
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Сутність офсету полягає в отриманні Україною компенсації за придба4

ну продукцію оборонного призначення від країни4імпортера цієї продукції

і передбачає укладення договорів, результатом яких має стати отримання

сторонами певних економічних вигод. Метою запровадження в Україні

офсетних процедур і визначення порядку укладання офсетних договорів

має стати задоволення потреб України у військовій і цивільних сферах на

найвигідніших для держави умовах. 

Офсетні вимоги залежно від того, чи є товари та послуги, що надають4

ся за офсетом, невід’ємною частиною товарів військового призначення та

подвійного використання (ТВППВ), які постачаються, класифікують на

прямі та непрямі [2, с. 101].

Прямий офсет — компенсаційні угоди, які виконуються експортером в

оборонних галузях промисловості імпортера в рамках реалізації офсетних

проектів, безпосередньо пов’язаних з продукцією військового призначен4

ня, що постачається. Як правило, прямий офсет використовується у разі:

— організації спільних підприємств з виготовлення окремих вузлів, де4

талей і запасних частин до ТВППВ, що постачаються;

— організації складальних виробництв ТВППВ, що постачаються, або

їх окремих компонентів;

— передачі технологій, розробок і ноу4хау щодо виробництва ТВППВ,

що постачаються, а також комплектуючих вузлів і деталей, організації

цього виробництва в країні4імпортері;

— закупівлі постачальником оборонної продукції послуг місцевого ви4

робництва, передачі субпідрядних робіт на її виготовлення місцевим обо4

ронним підприємствам;

— відряджанні фахівців постачальника для надання технічного спри4

яння (проведення консультацій з експлуатації, ремонту й технічного об4

слуговування ТВППВ, що постачаються).

Непрямий офсет — компенсаційні угоди, які виконуються експортером

в оборонних галузях промисловості та/або інших сферах економіки імпор4

тера шляхом реалізації офсетних проектів, безпосередньо не пов’язаних

із ТВППВ, що постачаються. У рамках цього типу офсету, як правило,

здійснюються:

— прямі інвестиції у цивільні галузі економіки країни4імпортера;

— передача сучасних технологій і ноу4хау в різні цивільні галузі

країни4імпортера;

— створення взаємовигідних спільних виробництв у різних секторах

економіки країни4імпортера на базі переданих експортером технологій і

ноу4хау;

— розвиток системи освіти і навчання громадян країни4імпортера.

Суб’єктами офсетної діяльності, як правило, є: уряд країни4імпортера

(визначає офсетний пакет); уряд країни4експортера (комплексна оцінка

зисків і збитків, які несуть офсетні запити); фірми4спецекспортери;
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субпідрядники фірм4спецекспортерів (якщо замовникові передається ви4

робництво ТВППВ та окремих їх компонентів); цивільні фірми країни4ек4

спортера (якщо офсет поширюється на номенклатуру товарів, яка виго4

товляється або планується виготовлятися ними); наукові організації та

підприємства країни4імпортера, які задіяні в офсетних програмах.

Основні тенденції у сфері офсету:

— збільшення кількості країн, що застосовують офсет при закупівлі

продукції військового призначення;

— жорсткість умов застосування офсету імпортерами продукції

військового призначення;

— зростання значимості офсетних програм при проведенні тендерів на

поставку продукції військового призначення;

— жорсткість штрафних санкцій за невиконання офсету і підвищення

вимог до забезпечення гарантій його виконання;

— зменшення величини «мультиплікаторів» (коефіцієнтів) при визна4

ченні офсетної вартості проектів;

— значне збільшення витрат експортерів продукції військового при4

значення на виконання офсетних зобов’язань.

Особливості офсету як специфічного виду економічної діяльності:

— усі витрати на виконання робіт у рамках офсету сплачуються екс4

портерами продукції військового призначення, при цьому такі витрати

можуть сягати 20–25 % ціни головних контрактів на поставку;

— кожна країна, що застосовує офсет при закупівлі продукції військо4

вого призначення, висуває свої, особливі офсетні вимоги;

— відмова експортера від виконання офсету в будь4якій країні, що засто4

совує офсетну практику, призводить до втрати контракту на поставку про4

дукції військового призначення і практично виключає можливість подаль4

шого військово4технічного співробітництва з цієї країною. В деяких країнах

прийнято спеціальні нормативні документи, відповідно до яких постачаль4

ник, що створює суттєві труднощі при реалізації офсетних проектів і не ви4

конує своїх зобов’язань, втрачає право поставки ТВППВ у ці країни;

— розробка офсетних програм і виконання офсету потребують залу4

чення спеціально підготовлених співробітників.

Досвід застосування офсетних схем багатьма європейськими країнами

свідчить про доцільність закупівлі за такими схемами сучасного ОВТ як

для власних збройних сил (внутрішній офсет), так і для просування про4

дукції національного ОПК на світові ринки. Для України в цьому контексті

корисним може стати досвід країн, які мають добре розвинену норматив4

но4правову базу в сфері застосування компенсаційних схем і розглядають

офсет як обов’язкову та невід’ємну частину закупівлі за імпортом про4

дукції та послуг військового призначення.

Питання застосування офсетних угод при закупівлі ОВТ досліджували

такі вітчизняні та іноземні фахівці, як В. Артяков, В. Бадрак, С. Бондар4
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чук, В. Бегма, В. Горбулін, В.Зубарєв, О. Їжак, В. Копчак, О. Кутовий,

Ю. Малишенко, О. Свергунов, С. Чемезов, А. Шевцов та інші. Зокрема,

О. Їжак, Ю. Малишенко, А. Шевцов розглядали питання застосування оф4

сетних угод країнами4членами Вишеградської групи [4; 5]. Однак такі

важливі аспекти офсетної діяльності, як питання законодавчого забезпе4

чення застосування офсетних схем, досліджено недостатньо. 

Офсетна діяльність у Чеській Республіці (ЧР) здійснюється відповідно

до Засад (основ) реалізації програм промислової співпраці (далі — Заса4

ди), які були ухвалені розпорядженням уряду ЧР № 499 від 28 червня

2010 р. У цьому ж розпорядженні зазначено, що Принципи реалізації оф4

сетних програм, які були ухвалені розпорядженням уряду ЧР № 9 від

5 січня 2005 р., втратили чинність [7].

Засади базуються на основних принципах Офсетного кодексу (Code of

Conduct on Offsets) — документа, що регулює загальні правила для реалізації

офсетів у 26 країнах4членах Європейського оборонного агентства (ЄОА).

Крім того, урядом затверджено Формуляр офсетної пропозиції та Ме4

тодику визначення вартості офсетної пропозиції, які є додатками до за4

значеного розпорядження [8, 9].

У Засадах чітко визначено понятійно4категоріальний апарат реалізації

програм промислової співпраці. Зокрема, Програма промислової співпраці

(далі — Програма) визначається як інструмент економічної компенсації

витрат держави на отримання товарів та послуг у рамках реалізації дер4

жавного замовлення у сфері національної безпеки, яке фінансується за

рахунок державного бюджету. Основними пріоритетами програм промис4

лової співпраці є: трансфер технологій та ноу4хау; підтримання експорту;

прямі іноземні інвестиції; розвиток малого і середнього бізнесу в ЧР; роз4

виток нових інноваційних технологій; підвищення потенціалу сфери об4

слуговування; розвиток технологій із захисту навколишнього середовища;

промислова кооперація для підвищення конкурентоспроможності чеських

підприємств.

Поріг офсетних зобов’язань становить 1 млрд. чеських крон без ПДВ, а

вартість Програми не може перевищувати 100 % загальної контрактної

ціни без ПДВ. Максимальний період виконання Програми — 10 років.

Офсетні зобов’язання класифікуються на прямі та непрямі. Пряме оф4

сетне зобов’язання — форма надання компенсації іноземним постачаль4

ником підофсетної продукції витрат державного замовника на закупівлю

такої продукції, яка прямо стосується зазначеної продукції. Непряме оф4

сетне зобов’язання — форма надання компенсації іноземним постачаль4

ником підофсетної продукції витрат державного замовника на закупівлю

такої продукції, яка прямо не стосується зазначеної продукції. 

Підофсетна продукція — продукція оборонного призначення, закупів4

ля якої за імпортом здійснюється на умовах одержання ЧР відповідних

компенсацій.
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Координацію діяльності замовників щодо укладення, виконання та

здійснення контролю за виконанням офсетних договорів здійснює Офсет4

на комісія при Міністерстві промисловості та торгівлі ЧР. 

Офсетна комісія складається з 4 представників Міністерства промис4

ловості та торгівлі, 2 представників Міністерства оборони і 2 представ4

ників МВС, по 1 представнику від Міністерства закордонних справ,

Міністерства фінансів, Міністерства місцевого розвитку, Міністерства

праці та соціальних питань, Міністерства освіти, молоді та спорту,

Міністерства сільського господарства і Міністерства навколишнього сере4

довища. Головою офсетної комісії призначається заступник Міністра про4

мисловості та торгівлі ЧР.

Предметом переговорів з іноземними постачальниками є офсетні вимо4

ги, офсетна пропозиція, вартість офсетних зобов’язань; строки виконання

офсетних зобов’язань. 

Офсетний договір укладається на строк, який визначається в рамках

переговорів щодо виконання контракту на постачання підофсетної про4

дукції, але не може перевищувати 10 років. 

В офсетному договорі вказуються: найменування сторін, місце укла4

дення договору; предмет офсетних зобов’язань; вартість офсетних зо4

бов’язань; моніторинг виконання офсетних зобов’язань; форма та строки

подання звітності; строки договору та порядок приймання виконаних

офсетних зобов’язань; відповідальність сторін, зокрема щодо сплати

штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання офсетних

зобов’язань, невиконання взятих зобов’язань щодо отримання компен4

сації; збереження комерційної таємниці тощо.

За оцінкою уряду Чехії, рівень реалізації компенсаційних програм, що

супроводжували закупівлю шведських винищувачів JAS439 «Grippen»,

вважається задовільним. Основним досягненням є підвищення експортних

можливостей чеської промисловості.

Водночас, на думку представників чеських компаній, які брали участь

у зазначеній Програмі, низка проектів, зарахованих концерну Saab як ви4

конання офсетних зобов’язань, могла бути реалізована поза рамками оф4

сету, зокрема такі [6, с. 24]:

— отримання замовлення на суму 11 млн. крон чеською компанією

Evektor Aerotechnik (виробник спортивних літаків);

— просування продукції чеських компаній FIC CZ (виробник

комп’ютерної техніки), Brusch SEM (генератори) та МРН Medical Plastic

(медичне оснащення) на зовнішні ринки;

— інвестиції шведських компаній у чеський телеканал «Пріма».

Крім того, експертами відзначається несвоєчасне виконання концерном

Saab офсетних зобов’язань.

У рамках іншої компенсаційної програми, що супроводжує покупку

БТР «Pandur» концерну General Dynamics Land Combat Systems, відзна4
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чається недостатнє просування урядом Чехії інтересів оборонних ком4

паній у ході отримання останніми офсетних проектів. 

Наприклад, низка чеських компаній — Tesla, Meopta4optika, Mesit,

Dicom, LPP, Retia, E4Com, ZVI, B.O.I.S.Filtry — виявляли зацікавленість у

виконанні офсетних проектів з виробництва озброєння, систем управління

та оптики для БТР «Pandur» (у межах зобов’язань). Проте уряд Чехії у

лютому 2006 р. уклав контракти на постачання зазначеної номенклатури

(загальною вартістю 120 млн. дол. США) з ізраїльськими виробниками. 

Проблемним питанням використання в сучасних умовах досвіду Чесь4

кої Республіки є те, що Україна не є членом ЄС і НАТО, а підтримка з бо4

ку найвпливовіших держав є вагомим важелем впливу на іноземних

суб’єктів, які беруть участь в офсетних операціях.

Отже, ретельно продумані й професійно складені офсетні вимоги до закор4

донних учасників тендерів на постачання ОВТ для Збройних Сил України

сприятимуть розвитку не тільки національного ОПК, а й української еко4

номіки в цілому. Зокрема, застосування прямого офсету дасть можливість

здійснювати проекти з організації спільних підприємств у ОПК, складових

виробництв продукції, яка постачається, або окремих компонентів до неї, пе4

редачі технологій і ноу4хау. В свою чергу, застосування непрямого офсету

дасть змогу залучати прямі іноземні інвестиції не тільки в оборонну промис4

ловість, а й у цивільні галузі, розвивати сучасну інфраструктуру.

Перспективи подальших досліджень — застосування офсету, зокрема

аналіз застосування офсетних схем як імпортерами, так й експортерами

озброєння та військової техніки.
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ННННааааууууккккоооовввваааа    ххххрррроооонннніііі ккккаааа

ІІVV  ммііжжннааррооддннаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя  

««ККооммппааррааттииввііссттссььккіі  ччииттаанннняя»»

27–28 квітня 2012 р. у Львові відбулася ІV Міжнародна наукова конфе4

ренція «Компаративістські читання». Її організаторами виступили Інсти4

тут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національна ака4

демія правових наук України, Львівський державний університет

внутрішніх справ, Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, Українська асоціація порівняльного правознавства. Інфор4

маційними партнерами заходу стали журнали «Порівняльно4правові

дослідження», «Порівняльне правознавство», «Право України», «Право4

ведение», «Евразийский юридический журнал», «Юридичний журнал», а

також «Юридична газета».

Міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання» —

щорічна непересічна подія в науковому житті України. Перша (2009, Київ)

й друга (2010, Івано4Франківськ) конференції було проведено в рамках

міжнародних наукових симпозіумів «Дні порівняльного правознавства». А

загалом це вже сьомий щорічний міжнародний компаративістський фо4

рум, який лише змінює свої організаційні форми — науковий семінар,

симпозіум, конференція. 

Уже традиційно цей захід поєднав у собі елементи власне наукової кон4

ференції та курсів підвищення кваліфікації для юристів. Програмою

«Компаративістських читань» було передбачено проведення відкритих

лекцій видатних науковців, секційних засідань та серії презентацій науко4

вої літератури.

Оргкомітет «Компаративістських читань» очолили доктор юридичних

наук, академік НАН України, іноземний член РАН, член4кореспондент

Міжнародної академії порівняльного права, директор Інституту держави

і права ім. В.М. Корецького НАН України Ю.С. Шемшученко; доктор юри4

дичних наук, професор, академік Національної академії правових наук

України, віце4президент — керівник Київського регіонального центру

НАПрН України В.П. Тихий; доктор юридичних наук, заслужений юрист

України, генерал4лейтенант міліції, ректор Львівського державного

університету внутрішніх справ МВС України М.М. Цимбалюк, доктор

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка І.С. Гриценко. Коор4

динаторами конференції виступили кандидат юридичних наук, доцент,
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член Міжнародної академії порівняльного права, завідувач Центру

порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корець4

кого НАН України, вчений секретар Української асоціації порівняльного

правознавства О.В. Кресін та кандидат юридичних наук, доцент, началь4

ник кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного

університету внутрішніх справ І.М. Ситар. 

Учасники міжнародної конференції прослухали курс лекцій з актуаль4

них проблем порівняльного правознавства. Його розпочала лекція доктора

юридичних наук, професора кафедри теорії держави та права Національ4

ної академії внутрішніх справ О.Д. Тихомирова «Філософські та теоре4

тичні засади порівняльно4правових досліджень». Він, зокрема, зазначив,

що сучасні дискусійні проблеми розуміння порівняльно4правової науки

може бути розв’язано в межах постнекласичної науки, у гносеологічному

плані вони обумовлені постнекласичним типом раціональності, онто4

логічному — умовами пізнього постмодерну, аксіологічному — сучасними

цінностями людства, методологічному — компарацією та компара4

тивізмом, антропологічному — «людським виміром» науки, а в праксео4

логічному — реальним полілогом культур.

Доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського Сою4

зу і порівняльного правознавства Національного університету «Одеська

юридична академія» М.А. Дамірлі у своїй лекції «Порівняльне правознав4

ство у пошуках власної ідентичності» присвятив увагу розгляду питання

щодо наукового статусу порівняльного правознавства на основі визначен4

ня його предмету і методу, паралелей з компаративістськими науками,

визначення критеріїв його науковості. Серед останніх він виділив онто4

логічні, гносеологічні (епістемологічні), інституційно4організаційні. Серед

основних характеристик порівняльного правознавства він виділив ком4

плексність і міждисциплінарність.

Доктор юридичних наук, член4кореспондент Міжнародної академії

порівняльного права, заслужений професор Інституту філософії права

Католицького університету Угорщини Ч. Варга прочитав лекцію на тему

«Ментальність як компонент права у процесі порівняння права». Він вка4

зав, що норми є лише зовнішнім вираженням права, а тому порівняльне

правознавство має звертатися не лише до них, а й до того, що їх визначає,

а саме — до правових культур. Він це продемонстрував на основі

порівняння сучасного правового розвитку США та європейських країн. Це

дало йому можливість виділити основні елементи американської правової

ментальності: процесуалізм, гіпер4раціоналізм, «юриспатію». 

Доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач

кафедри теорії держави і права та політології, керівник Науково4

освітнього центру порівняльної правової політики Пензенського держав4

ного університету О.Ю. Саломатін у своїй лекції «Порівняльна правова

політика як інструмент реформування правової системи» сформулював
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концепцію порівняльної правової політики як нового комплексного напря4

му юридичної науки, який на основі поєднання здобутків порівняльного

правознавства, порівняльного державознавства, порівняльної політології

здатний створити основи для реформування права, оцінки інститутів і

норм зарубіжного права на предмет їх можливості та форм рецепції

національною правовою системою.

Кандидат юридичних наук, директор Центру глобальних юридичних

досліджень Бібліотеки Конгресу США П. Рудик у лекції «Порівняльно4

правові дослідження на службі парламентських установ (на прикладі

Конгресу США)» продемонстрував механізми та форми діяльності

спеціалізованого порівняльно4правового наукового підрозділу, поклика4

ного здійснювати наукове та експертне забезпечення законотворчої

діяльності. 

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філо4

софії права Національного університету «Львівська політехніка» С.С. Слив9
ка у лекції «Канонічне право: природний та метакорпоративний порів4

няльні аспекти» наголосив, що згадані в назві аспекти утворюють транс4

національну систему духовно–матеріальних цінностей. Щодо визначення

предмета канонічного права, то його слід віднести до такої філософської ка4

тегорії, як одиничне, тоді загальним буде природне право, а особливим —

позитивне право. Відтак канонічне право (як одиничне) є формою реалізації

природного права (загального) в позитивному праві Церкви (особливому).

На думку лектора, канонічне право складається з двох груп елементів: при4

родно–правових і позитивно–правових (це стосується й галузей права), які

після активного втручання людини стають нормами.

Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету По4

лоцького державного університету О.В. Єгоров прочитав лекцію на тему

«Білоруська правова система на сучасній юридичній карті світу». Серед

критеріїв типологізації правової системи він зокрема розглянув джерела

права, нормативну своєрідність, систему права, правовий понятійний

фонд та тип правосвідомості. На основі цього він відзначив, що попри

близькість правової системи Білорусі з слов’янською правовою групою

відбувається її поступове наближення до скандинавської правової групи в

межах романо4германської правової сім’ї.

У рамках «Компаративістських читань» було організовано низку

секційних засідань: «Теоретико4методологічні питання порівняльного

правознавства», «Сучасні правові системи та їх взаємодія», «Порівняль4

ний вимір міжнародного та європейського права», «Порівняльно4правові

підходи у теорії та історії права», «Порівняльне конституційне, адміні4

стративне та фінансове право», «Порівняльне цивільне, підприємницьке,

трудове право», «Порівняльне кримінальне право». Під час секційних

засідань було проведено дванадцять майстер4класів, п’ятнадцять презен4

тацій наукової літератури, виголошено близько вісімдесяти виступів.
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Перед початком «Компаративістських читань» було видано щорічний

збірник наукових праць «Порівняльне правознавство: сучасний стан і

перспективи розвитку» (за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цим4

балюка, І.С. Гриценка; упорядники О.В. Кресін та І.М. Ситар), до якого

увійшли 172 статті; а також шість методичних посібників на основі відкри4

тих лекцій. 

Кожний з безпосередніх учасників конференції одержав іменний сер4

тифікат, який підтверджує його участь у лекційній і власне конфе4

ренційній частинах «Компаративістських читань». Під час роботи конфе4

ренції було організовано виставку наукової та навчально4методичної літе4

ратури з порівняльного правознавства. Завдяки організованій культурній

програмі учасники конференції змогли познайомитися з історією та

архітектурними перлинами Львова.

Загалом у IV міжнародній науковій конференції «Компаративістські

читання» взяло участь 232 науковці (з них понад 170 — безпосередньо).

Серед них 49 докторів наук, 113 кандидатів наук, 70 учасників з вищою

освітою, які не мають наукового ступеня. Вони представляли 13 країн та 51

місто: Україну (Київ, Львів, Одесу, Харків, Сімферополь, Дніпропет4

ровськ, Донецьк, Луганськ, Херсон, Севастополь, Світловодськ, Ужгород,

Білу Церкву, Маріуполь, Чернігів, Феодосію, Запоріжжя, Кіровоград,

Суми, Луцьк), Російську Федерацію (Москву, Санкт4Петербург, Пензу,

Самару, Іваново, Волгоград, Архангельськ, Орехово4Зуєво, Таганрог, Са4

ратов, Казань, Саранськ, Ростов на Дону, Перм, Красноярськ, Єкатерин4

бург, Воронеж), Угорщину (Будапешт), США (Вашінгтон, Карлайл), Біло4

русь (Мінськ, Полоцьк), Молдавію (Кишинів), Туреччину (Стамбул),

Польщу (Варшаву, Седльце), Болгарію (Благоєвград), Киргизстан

(Бішкек), В’єтнам (Ханой), Німеччину (Берлін), Азербайджан (Баку).

О.В. Кресін, І.М. Ситар

ММееттооддооллооггііччнниийй  ссееммііннаарр  

««ППррооббллееммии  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа»»

Однією з традицій Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України є проведення методологічних семінарів, присвячених принципам

і засобам пізнання найбільш актуальних питань юридичної науки і прак4

тики. В тому числі, значна їх частина присвячується питанням порівняль4

ного правознавства. 

24 квітня 2012 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України відбувся методологічний семінар «Проблеми порівняльного пра4

вознавства». З доповідями на ньому виступили доктор юридичних наук,
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іноземний член НАН України, член4кореспондент Міжнародної академії

порівняльного права, заслужений професор Університету штату

Пенсільванія (м. Карлайл), почесний професор Університетського колед4

жу Лондона Уїльям Елліотт Батлер та кандидат юридичних наук, дирек4

тор Центру глобальних юридичних досліджень Бібліотеки Конгресу США

Пітер Рудик. Координаторами методологічного семінару були доктор юри4

дичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України Володимир Павлович Горбатенко та

кандидат юридичних наук, доцент, член4кореспондент Міжнародної ака4

демії порівняльного права, керівник Центру поріваняльного правознавст4

ва Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Олексій

Веніамінович Кресін. 

У своєму виступі «Юридичний переклад, правосуддя та порівняльне

правознавство» У.Е. Батлер присвятив увагу аспектам використання іно4

земного права у міжнародному арбітражному процесі, зокрема розумінню

та перекладу текстів іноземного права. Зокрема, він наголосив: «для пере4

кладу жодних стандартів не встановлено, і юридична практика може бути

на диво недбала у своїй наївності щодо центральної ролі, яку має відігра4

вати переклад у визначенні норм іноземного права у певній ситуації». На

думку У.Е. Батлера, юридичний переклад є найскладнішим і найці4

кавішим видом перекладу, «сутністю порівняльного правознавства».

Він звернув увагу на юридичні фікції, пов’язані з перекладом. Під

фікцією рівнозначності він розуміє неможливість точно відтворити за4

рубіжну юридичну термінологію, тому що вона «приводить до створення

внутрішньо пов’язаного набору знаків, який не може бути успішно пере4

несений до будь4якої іншої системи». Іншою фікцією є оригінальність (ав4

тентичність) текстів багатомовних міжнародних договорів — або мовний

паритет — наприклад, у Європейському Союзі, а також законодавства у

багатомовних країнах. Адже при узгодженні текстів між собою до них

фактично вносяться певні зміни. 

Також У.Е. Батлер у своєму виступі поставив проблему авторитетності

перекладу. Він зазначив, що у більшості випадків використовується

анонімний переклад нормативних текстів — зроблений компанією4

підрядником або завантажений з мережі Інтернет. При цьому не звер4

тається увага на кваліфікацію перекладача. Зокрема, він зазначив, що

«англомовні версії правових матеріалів пострадянських країн мають жах4

ливу якість». Тому щодо точності перекладу слід здійснювати «юридич4

ний аудит». 

Загалом перекладом мають займатися перекладачі, які мають як ма4

ють досвід іноземної мови і водночас є фахівцями з порівняльного право4

знавства. Адже йдеться про розуміння особливостей зарубіжного права (й

«ментального світу іншої правової системи та її знаків») та зарубіжної

юридичної мови. 
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Відповідаючи на питання учасників семінару, У.Е. Батлер вказав, що в

українських і пострадянських реаліях значною проблемою є відсутність

окремої спеціальності «порівняльне правознавство» для захисту канди4

датських і докторських дисертацій. У зв’язку з цим він наголосив: «у кож4

ного дослідника має бути свій дім», тому «слід звільнити порівняльне пра4

вознавство від обмежень минулого» і нарешті вирішити питання його

інституціоналізації як спеціальності. При цьому він зазначив, що особли4

вим завданням порівняльного правознавства, яке не може бути виконане

іншими юридичними дисциплінами, є комплексне вивчення взаємодії пра4

вових систем. 

П. Рудик виступив з доповіддю на тему «Порівняльно4правові

дослідження на службі парламентських установ (на прикладі Конгресу

США)». Він виклав основні принципи й особливості законодавчого проце4

су в США та визначив роль дослідницьких юридичних установ, у тому

числі тих, що спеціалізуються в галузі порівняльного правознавства, у

функціонуванні законодавчої влади. Зокрема, він розповів про ор4

ганізацію та діяльність Центру глобальних юридичних досліджень Юри4

дичної бібліотеки Конгресу США — як провідної наукової установи в

США в галузі зарубіжного і міжнародного права й порівняльного право4

знавства. 

Він навів приклади досліджень, які здійснюються на вимогу членів

Конгресу та співробітників його апарату, висвітлив процедуру їх викори4

стання у законодавчій роботі, при проведенні слухань у комітетах і

комісіях Конгресу, ратифікації міжнародних договорів, у роботі із запита4

ми виборців. Він вказав на форми опублікування результатів досліджень

Центру.

П. Рудик зазначив, що Юридичну бібліотеку було створено рішенням

Конгресу в 1832 р., нині вона нараховує понад три мільйони книг та інших

одиниць зберігання. У ній збираються правові матеріали навіть невизна4

них і вже неіснуючих держав і державоподібних утворень і нерідко вона

має повніші колекції щодо права окремих країн світу, ніж самі ці країни. 

Як правило, співробітники Центру мають зарубіжну юридичну освіту.

За непідтвердженими даними, першим керівником дослідницької групи,

яка згодом перетворилася на Центр глобальних юридичних досліджень,

був колишній голова Тимчасового Уряду Російської імперії О.Ф. Керенсь4

кий. Й нині серед співробітників є видатні особи — наприклад, колишній

голова Верховного Суду Ірану та ін. У Центрі працює двадцять наукових

співробітників та науково4допоміжний персонал. Спеціалізація

співробітників відбувається за країнознавчим і регіонознавчим принципа4

ми. Найбільша увага приділяється країнам, з якими США має найбільш

інтенсивні відносини — Канаді, Мексиці, країнам ЄС, Росії, Китаю. 

Основною формою роботи співробітників Центру є підготовка багато4

національних досліджень — або у зв’язку з певними подіями за кордоном,
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або у зв’язку з підготовкою реформ. Нерідко співробітники роблять до4

кладні доповіді з найбільш актуальних питань зарубіжного та міжнарод4

ного права в одній з палат Конгресу. Наприклад, перед підписанням важ4

ливого двостороннього договору Конгрес запрошує співробітників Центру

для доповіді щодо повноважень органів влади країни4контрагента. Зага4

лом Центр задовольняє близько п’ятисот запитів на рік. 

Іншою складовою діяльності Центру є його робота для органів виконав4

чої влади та судів. Зокрема, у зв’язку з дискусією щодо можливості вико4

ристання іноземного права в судах у 2011 р. на запит Верховного Суду

США Центр підготував фундаментальне дослідження щодо відповідної

практики за кордоном. Верховний Суд та інші суди США у багатьох ви4

падках використовують результати порівняльно4правових досліджень

Центру в якості основної чи додаткової мотивації своїх рішень. Із запита4

ми до Центру звертаються Державний департамент та Міністерство юс4

тиції США. 

Третьою складовою діяльності Центру є робота із зверненнями грома4

дян через веб4сайт. Будь4який американець може звернутися до Центру

із запитом щодо консультації із зарубіжного чи міжнародного права, якщо

це стосується його особистих справ. 

До цього слід додати електронні проекти Центру — наприклад, посту4

пове створення бібліотеки нормативних матеріалів щодо права країн

світу. Також Центр бере активну участь у забезпеченні діяльності Амери4

канської асоціації міжнародного права. 

Відповідаючи на питання учасників семінару, П. Рудик відзначив, що

Центр глобальних юридичних досліджень сам не може ініціювати якісь

дослідження без санкції Конгресу, але на практиці співробітники Центру

весь час займаються моніторингом політичних і правових подій у країнах

світу, щоби його функціонування було системним і спрямовувалося на ви4

передження можливих запитів держави і суспільства. 

Загалом у загальній дискусії після доповідей взяли участь понад сімде4

сят науковців — співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корець4

кого НАН України, інших науково4дослідних установ, викладачі універ4

ситетів Києва і Київської області, співробітники органів влади, юридичних

компаній. Також учасники ознайомилися з виставкою виданб Інституту

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Української

асоціації порівняльного правознавства. У своїх виступах вони наголосили

на важливості таких заходів і висловили сподівання на продовження робо4

ти методологічного семінару «Проблеми порівняльного правознавства» на

регулярній основі.

О.В. Кресін
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ЮЮррииддииччнниийй  жжууррннаалл  ««ППррааввоо  УУккррааїїннии»»  

ввііддссввяяттккуувваавв  ссввооєє  9900��ррііччччяя

31 травня 2012 року в Національному культурному центрі «Україн4

ський дім» відбулося урочисте спільне засідання засновників, членів на4

укової ради та редакційної колегії, юридичної громадськості України з на4

годи 904річчя заснування загальнонаціонального юридичного журналу

«Право України». 

Привітати журнал із знаменною датою прийшли представники заснов4

ників журналу «Право України», зокрема, Міністерства юстиції України,

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого госпо4

дарського суду України, Генеральної прокуратури України, Національної

академії правових наук України, Національного університету «Юридична

академія України імені Ярослава Мудрого», Інституту держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України, Спілки адвокатів України, а також відомі

вчені, юристи, державні діячі та народні депутати України.

З вітальним словом від Президента України Віктора Федоровича Яну9
ковича виступив Міністр юстиції України Олександр Володимирович Ла9
вринович, зазначивши, що нині роль часопису є більш вагомою, адже він

виходить трьома мовами, що дає можливість вітчизняній юриспруденції

інтегруватися у світовий правовий простір, забезпечуючи вдосконалення

державно4правової політики нашої держави. Він також привітав колектив

Редакції, авторів та читачів журналу від Міністерства юстиції України

наголосивши на тому, що журнал є одним із провідних джерел наукової

думки, організаційно4інтелектуальним осередком у справі розвитку

вітчизняної юридичної науки, формування правової ідеології, у центрі

якої — права людини, розбудови демократичної правової держави, вихо4

вання нової генерації українських правників.

Вітання Голови Верховної Ради України Володимира Михайловича
Литвина зачитав завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апа4

рату Верховної Ради України, постійний представник Верховної Ради Ук4

раїни у Конституційному Суді України, член Вищої ради юстиції Ана4

толій Олександрович Селіванов, зазначивши, що видання вражає «полі4

фонією» наукових вимірів, широтою дослідницьких тематик та підбору

авторів статей, їхнім високим фаховим рівнем. У розмаїтій палітрі рубрик

дев’ятнадцяти додатків до «Права України» відображаються інтереси

всього суспільства — від дошколят до науковців і юристів4практиків.

Вітальну адресу від Прем’єр4міністра України Миколи Яновича Аза9
рова колективу Редакції «Права України» зачитав Радник з правових пи4

тань Прем’єр4міністра України Фідель Іванович Тимченко. Він зазначив,

що на сучасному етапі творення української державності діяльність жур4

налу є надзвичайно важливою, оскільки на його сторінках всебічно обгово4

рюються теоретичні та практичні питання юридичної науки та освіти, по4
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ширення кращого досвіду правозастосування, правового виховання насе4

лення, насамперед, молоді.

У своєму вітальному слові Голова Конституційного Суду України Ана9
толій Сергійович Головін наголосив, що все навколо змінюється, гло4

балізується, сучасний світ стає дедалі інформативнішим, але зали4

шається високим рівень журналу — найстарішого в Україні фахового

юридичного видання. Збагачення змістовного наповнення методологією і

практикою переконливо підтверджує, що на сторінках журналу розви4

вається творчих дух дискусій, наявний критичний аналіз досягнутого і

розкриваються нові актуальні теми, а все це відображає сучасний стан

поєднання теоретичної думки з практичними потребами розвитку право4

вої науки в Україні. 

Голова наукової ради журналу «Право України», Президент Націо4

нальної академії правових наук України, ректор Національного універси4

тету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Василь Яко9
вич Тацій вказав на те, що протягом всього часу свого існування видання

посідає чільне місце серед друкованих засобів інформації юридичного

спрямування. На сторінках журналу глибоко й всебічно висвітлюються

проблемні теоретичні питання правозастосування в Україні та за кордо4

ном, подаються змістовні коментарі до законодавчих актів та наукові

дослідження, які мають принципово важливе значення для подальшого

розвитку всіх галузей права і юридичної практики в нашій державі.

Директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Юрій Сергійович Шемшученко відзначив, що розвиток наукової думки

потребує відповідної інтелектуальної інфраструктури, одним із найваж4

ливіших елементів якої є видання спеціалізованих часописів. Тому він

звернув увагу на значну роль, яку можуть відіграти у інтелектуальному

житті країни додатки до »права України» — журнали «Філософія права і

загальна теорія права», «Порівняльне правознавство», «Європейське пра4

во», «Міжнародне право» та ін. На думку Ю.С. Шемшученка, такий крок

виведе журнал «Право України» у лідери фахових юридичних видань на4

шої держави та перетворить на одну з найбільш динамічних спеціалізова4

них журнальних груп в Європі, а ці додатки стануть ефективним стиму4

люючим засобом для розвитку вітчизняного правознавства та юридичної

практики.

Голова Ради суддів України, перший заступник Голови Верховного Су4

ду України Ярослав Михайлович Романюк у своєму привітанні наголо4

сив, що високий рівень журналу «Право України» та його авторитет — це,

перш за все, заслуга Редакції, зосередженої та професійної команди інте4

лектуалів. Він побажав колективу подальших творчих успіхів, невичерп4

них життєвих сил, а журналу «Право України» — великих накладів, ши4

рокої читацької аудиторії, розвитку і процвітання.



Юридичний журнал «Право України» відсвяткував своє 90�річчя

333333

Українсько�грецький м
іж

народний науковий ю
ридичний ж

урнал «П
орівняльно�правові дослідж

ення», 2012, №
 1–

2

Привітання від Голови Вищого господарського суду України Віктора
Івановича Татькова виголосив заступник Голови Вищого господарського

суду України Анатолій Йосипович Осетинський. Він зазначив, що часо4

пис завжди відзначався об’єктивністю і передовими поглядами у

висвітленні та обґрунтуванні назрілих правових проблем, реформ дер4

жавного рівня, новаторських поглядів на систему судоустрою, різно4

манітністю тематики, що сприяє формуванню, розвитку та утвердженню

правової культури нашого суспільства. 

Вітальну адресу від Генерального прокурора України Віктора Павло9
вича Пшонки зачитав заступник Генерального прокурора України Гри9
горій Порфирович Середа. Він наголосив, що протягом десятиліть для

кожного прокурора, юриста4практика та науковця це одне з основних

джерел аналітичної інформації про нагальні проблеми правозастосуван4

ня, ґрунтовного поглиблення знання норм чинного законодавства,

провідних статей загального державно4політичного характеру, теоретич4

них розробок з різних галузей права.

Президент Спілки адвокатів України, заступник Голови Вищої ради

юстиції Лідія Павлівна Ізовітова у своєму виступі зазначила, що часопис

з пильною увагою ставиться до висвітлення проблематики адвокатури, за4

безпечення та здійснення адвокатської діяльності, незалежності й про4

фесійної етики, а також функціонування громадських об’єднань адво4

катів, а відтак служить налагодженню конструктивного діалогу між усіма

учасниками процесу розбудови правової держави в Україні. 

Від імені Державної судової адміністрації України головного редакто4

ра, членів наукової ради та редакційної колегії юридичного журналу

«Право України» привітав Голова Державної судової адміністрації Ук4

раїни Руслан Іванович Кирилюк, зазначивши, що публікації на сторінках

журналу сприяють підвищенню рівня правової свідомості суспільства.

На урочистому засіданні виступив головний редактор юридичного

журналу «Право України», академік НАПрН України Олександр Дмит9
рович Святоцький. У своїй доповіді «Минуле і сучасне журналу «Право

України» — втілення фахового досвіду багатьох поколінь вітчизняних

юристів» він приділив увагу виникненню та становленню юридичного ви4

дання, яке пройшло тернистий, однак досить успішний шлях дев’яти де4

сятиліть. 

Функціонування журналу на різних етапах свого становлення і розвит4

ку мало неабияке суспільне значення. У радянський період (1922–1990 рр.)

журнал висвітлював, коментував, пропагував той юридичний «інструмен4

тарій», за допомогою якого реалізовувалась політика української ра4

дянської держави. Його видання було підпорядковано завданням побудо4

ви, захисту і розвитку соціалізму. Після розпаду Союзу РСР і радикальної

трансформації Української РСР у незалежну державу Україна наш жур4

нал активно долучився до вирішення завдань, пов’язаних з формуванням
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і утвердженням держави саме як правової, з науковим обґрунтуванням

відповідних трансформаційних перетворень в основних сферах суспіль4

ного життя.

Особливості сучасного правового розвитку визначили такі основні

стратегічні завдання журналу на найближчу перспективу: 

· актуалізація публікацій (їх спрямованість на вирішення нагальних

правових проблем українського сьогодення);

· «європеїзація» публікацій (їх спрямованість на сприяння входжен4

ню України до європейського правового простору);

· підвищення ефективності публікацій (посилення їх позитивного

впливу на вдосконалення юридичної практики та правового виховання). 

Цілі покоління фахівців — науковців і практиків — на сторінках видан4

ня «Право України» творили юридичний літопис України; намагалися

своїми працями знайти вірний шлях до істини в спірних питаннях; нада4

вали роз’яснення тих чи інших нормативних актів та позицій; спираючись

на закордонний досвід, підказували як удосконалити вітчизняне законо4

давство; відображали найбільш важливі для державно4правового розвит4

ку України події та процеси. Всі ці роки журнал «Право України» був і за4

лишається головним форумом для обговорення останніх досягнень юри4

дичної науки. Разом з тим, теорія поєднувалася із практичним досвідом

правового регулювання суспільних відносин. Адже більшість із науковців,

які публікувалися у виданні, насамперед були саме практиками.

Нині на сторінках видання друкуються науково4теоретичні та прак4

тичні матеріали. Перший напрям публікацій журналу — актуальні за4

гальнотеоретичні та галузеві правові питання, правозастосовча практика,

а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід. Другий

напрям стосується конституційної, судово4правової та адміністративно4

правової реформ. Третій — матеріали практики Європейського суду з

прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського, Ви4

щого адміністративного та Вищого спеціалізованого суду України з роз4

гляду цивільних і кримінальних справ, міжнародного комерційного

арбітражу, третейських судів тощо. 

Процеси глобалізації доводять неможливість ефективного розвитку

держави, права, науки виключно у національних межах. Тому Редакція

ініціювала випуск англомовної та російськомовної версій «Право Украї9
ни», які дадуть можливість ознайомитися з українським правом зару4

біжним юристам, сприятимуть інтеграції українських учених у євро4

пейський та міжнародний інтелектуальний простір. 

Прагнучи посилити позитивний вплив своїх публікацій на розвиток в

Україні правової науки і практики, юридичної освіти та правового вихо4

вання та розширення кола читачів (у тому числі зарубіжних), набуття

міжнародної значущості, журнал «Право України» розпочав видання

різноманітних додатків. 
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Журнал «Філософія права і загальна теорія права» покликаний стати

публікатором робіт зі світоглядно4методологічних та теоретико4аналітич4

них проблем правової науки, які становитимуть інтерес не тільки для

представників обох названих дисциплін, що взаємодоповнюють і взаємно

збагачують одна одну, але також і для інших учених4юристів та для

юристів4практиків.

Серед журналів — додатків до «Права України» можна виділити групу

видань, присвячених порівняльному пізнанню зарубіжного, європейсько4

го та міжнародного права. Теоретико4методологічні засади для цієї сфери

знань покликаний створити журнал «Порівняльне правознавство».

Порівняльне дослідження виступає єдино можливим соціогуманітарним

аналогом експерименту чи лабораторного досліду в точних та природни4

чих науках, і тому його цінність для правових реформ важко переоцінити.

Тому метою журналу є сприяння побудові й постійному вдосконаленню

правової системи України з метою забезпечення ефективності її функ4

ціонування, стабільності державотворення, своєчасної відповіді на

внутрішні та зовнішні економічні та політичні виклики, а також підвищен4

ня якості викладання у вищих навчальних закладах, створення випускних

спеціалізацій та спеціальності із захисту кандидатських і докторських ди4

сертацій з порівняльного правознавства, формування свідомості сучасно4

го українського юриста, який мислить глобально, а діє в інтересах своєї

країни.

Основними завданнями журналу «Міжнародне право» є ознайомлення

читачів із історією міжнародно4правової думки, основними подіями в на4

уці міжнародного права та діяльності міжнародних організацій, публіка4

ція міжнародно4правових документів та рішень міжнародних судових та

арбітражних установ у справах за участю України з відповідним комента4

рем (аналізом). Журнал «Європейське право» присвячений правовим ас4

пектам діяльності Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ЄАВТ та

інших міжнародних європейських організацій і об’єднань. На його шпаль4

тах висвітлюються основні теоретичні та практичні питання впливу діяль4

ності європейських міжнародних організацій на правовий порядок Ук4

раїни. Метою журналу «Право США» є ознайомлення української ауди4

торії з досягненнями американської юридичної науки та практики.

Дослідження американської правової системи викликає інтерес, оскільки

Сполучені Штати Америки вважаються зразком демократії, відкритості

суспільного й політичного життя, конституційного шляху вирішення

суспільних проблем, взірцем гарантування та захисту прав людини і гро4

мадянина. «Зібрання актів європейського права» є першим в Україні сис4

тематизованим зібранням міжнародно4правових документів, прийнятих

міжнародними європейськими організаціями.

Іншу групу журналів4додатків присвячено системній публікації та ос4

мисленню судової практики. Журнал «Судова практика» покликаний
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інформувати юристів4практиків про важливі події, які відбуваються в

юридичному житті нашої країни, розкривати особливості застосування

законодавчих норм у різних галузях судочинства. Видання збірника
«Європейський суд з прав людини. Судова практика» має виробляти

власний підхід до постановки і розв’язання проблематики щодо рішень

Суду, враховуючи при цьому досвід своїх попередників. Головне його

спрямування — задоволення запитів громадян щодо поінформування про

рішення Суду, роз’яснення основних його позицій з питань тлумачення і

застосування Європейської конвенції з прав людини (далі — ЄКПЛ), ви4

явлення еволюції у таких рішеннях, як об’єктивної реакції на соціальні

зміни в європейських спільнотах. Журнал «Альтернативне вирішення
спорів» є першим та єдиним в Україні періодичним виданням, повністю

присвяченим різноманітним способам альтернативного вирішення спорів,

на сторінках якого якісно та своєчасно обговорюються актуальні пробле4

ми, світові тенденції та українські реалії альтернативного вирішення

спорів.

Ще два збірники складають блок видань нормативно4правових актів.

У основу видання «Зібрання законів України» покладено тематичний

Класифікатор правових актів України. Вихід у світ «Зібрання законів Ук4

раїни» слугуватиме справі зміцнення законності у діяльності державних

органів, установ та підприємств, а також сприятиме набуттю правових

знань громадянами України, забезпеченню верховенства права у державі.

Збірник «Зібрання діючих міжнародних договорів України» публікуєть4

ся з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення

цілей, завдань та принципів зовнішньої політики України, закріплених у

Конституції України. Видання є першим повним та систематизованим

зібранням чинних дво4 та багатосторонніх міжнародних договорів Ук4

раїни.

До групи, присвяченої правовому вихованню молоді, увійшло три

видання. Мета «Студентського юридичного журналу» — забезпечити

свободу та можливість цілеспрямованим молодим науковцям своїми

сміливими ідеями і неупередженим розумом зробити внесок у розвиток

вітчизняної юридичної науки, уже сьогодні створити основу для наукових

звершень у майбутньому. Журнал для школярів «Абетка права» покли4

каний наблизити підлітків до усвідомлення, цінування, повноцінного кори4

стування й захисту прав людини. Матеріали журналу мають на меті на4

вчити думати та розуміти, як на практиці використовувати те, що дарова4

но від народження. Збірник для дітей дошкільного віку «Правобукварик»
відкриває малечі світ прав людини, пояснює дітям у формі казки й гри, що

таке справедливість, у чому полягає цінність життя, повага до іншої люди4

ни, що таке честь, гідність, свобода пересування, свобода слова, свобода

переконань, особиста безпека, недоторканність, власність тощо. 
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Учасники святкових зборів погодилися в тому, що ці видання унікальні

для України, є юридичними журналами нового покоління, спрямованими

на всебічне задоволення наукових, практичних, інформаційних потреб

різних категорій українських і зарубіжних, сучасних і майбутніх юристів.

Масштаби ж видавничої діяльності Редакції «Права України» під керів4

ництвом академіка Олександра Святоцького не мають аналогів у нашій

країні й є зразком самовідданої праці, присвяченої втіленню в державі ви4

соких ідеалів демократії, верховенства права, прав людини.

Загалом у святкуванні взяли участь понад чотириста осіб, що пред4

ставляли наукові та навчальні заклади, органи державної влади, бізнес4

структури тощо з багатьох міст України — Києва, Харкова, Одеси, Льво4

ва, Чернівців, Донецька, Запоріжжя та інших, а також гості з Угорщини,

Росії, США, Сербії.

ММііжжннааррооддннаа  шшккооллаа  ««ППррааввооввіі  ссииссттееммии  ссууччаассннооссттіі»»  

З 20 квітня по 2 травня 2012 р. у Національному університеті «Одеська

юридична академія» відбулася міжнародна школа «Правові системи су4

часності», організована спільно з Новосибірським державним технічним

університетом. Її слухачами стали студенти цих ВНЗ, а також Національ4

ного гуманітарного університету (м. Одеса). 

Тижнева навчально4наукова програма школи складалася з 15 лекцій

(30 академічних годин), присвячених різним аспектам порівняльного пра4

вознавства, міжнародного права та права ЄС. Лекції читали високок4

валіфіковані експерти — теоретики і практики з різних країн: 

— «Порівняльне правознавство: в пошуках власної ідентичності»

(Дамірлі М.А., доктор юридичних наук, професор кафедри права Євро4

пейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської юридичної

академії); 

— «Цивілізаційні основи методології порівняльно4правових дослі4

джень» (Бехруз Х.Н., доктор юридичних наук, професор кафедри права

Європейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської юридич4

ної академії);

— «Міжнародне право як метанаратив»; «Міжнародне право: фрагмен4

тація і проліферація» (Толстих В.Л., доктор юридичних наук, доцент, де4

кан юридичного факультету Новосибірського державного технічного

університету);

— «Право Європейського Союзу» (Кривцова І.С., кандидат юридичних

наук, доцент кафедри права Європейського Союзу та порівняльного пра4

вознавства Одеської юридичної академії); 
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— «Шенгенський звід правил: коротка історія, зміст, Шенгенські кон4

венції та їх впровадження» (Ліндсаар Л., радник з впровадження Шен4

генського зводу правил Місії Європейського Союзу з прикордонної допо4

моги Україні та Молдові);

— «Особливості системи права Ради Європи» (Анцупова Т.О., кандидат

юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу та

порівняльного правознавства Одеської юридичної академії); 

— «Правова система Держави Ізраїль» (М. Баришніков, експерт, за4

прошений Ізраїльським культурним центром в Одесі, адвокат, партнер

Юридичної компанії «ВКВ»); 

— «Ісламське право: становлення та еволюція» (Газізова Р.Г., старший

викладач кафедри конституційного та міжнародного права Інституту

бізнесу та інноваційних технологій Казанського національного

дослідницького технічного університету ім. А.Н. Туполєва);

— «Правова система Киргизької Республіки» (Ісраілова А.М., доктор

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри податкового та фінансового

права Киргизько4Російського слов’янського університету);

— «Правова система Азербайджанської Республіки» (Гараджаєв

Дж.Я., кандидат юридичних наук, доцент, суддя Конституційного Суду

Азербайджанської Республіки); 

— «Правова система США» (Р. Керіган, адвокат, партнер юридичної

фірми «Kerrigan, Estess, Rankin, McLeod & Thompson, LLP», директор

Центру з прав людини в Університеті штату Флорида); 

— «Правова система України» (Мішина Наталя Вікторівна, доктор

юридичних наук, професор кафедри конституційного права Одеської

юридичної академії); 

— «Правова система Республіки Молдова» (Д. Марін, докторант Мол4

довського державного університету, викладач Університету політичних і

економічних європейських знань «Костянтин Стере»). 

По завершенні програми міжнародної школи відбувся круглий стіл

«Право в епоху глобалізації», під час якого учасники, експерти, а також

організатори обговорили питання, які постали в процесі занять, а також

підвели підсумки школи. У студентів була можливість поділитися з екс4

пертами та організаторами своїми враженнями та побажаннями на май4

бутнє. Одностайною була думка щодо необхідності проведення подібних

міжнародних шкіл у майбутньому, зважаючи на їх прогресивністі і небу4

валу корисність. На церемонії закриття Міжнародної школи «Правові си4

стеми сучасності» всім учасникам були вручені офіційні сертифікати, що

засвідчують виконання ними програми Школи. 

Бехруз Хашматулла Набійович,
доктор юридичних наук, професор кафедри права 

Європейського Союзу та порівняльного правознавства 

Національного університету «Одеська юридична академія»
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ММееттооддооллооггііччнниийй  ссееммііннаарр  

««ППррааввоо  ——  ХХррииссттиияяннссттввоо  ——  ООссооббаа::  аассппееккттии  ввззааєєммооддііїї»»

15 грудня 2011 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького

НАН України відбувся методологічний семінар на тему «Право — Хрис4

тиянство — Особа: аспекти взаємодії», метою якого було висвітлення дис4

кусійних питань взаємодії права, релігії та особи в контексті розвитку су4

часної держави. 

Під час семінару велося обговорення таких проблем: права людини за

вченням християнської церкви, їх відображення у законодавстві України

та інших держав; людина як найвища соціальна цінність держави та

вінець Божого творіння згідно християнського віровчення; роль христи4

янських цінностей у формуванні суспільної моралі, правової культури

особи, етики державних службовців; церква як духовна інституція та

суб’єкт політичного життя: функції, напрями діяльності, взаємодія з орга4

нами державної влади; вплив християнських ідей на праворозуміння та ін.

Центральне місце серед означених проблем зайняла дискусія щодо

«нових» прав людини у сучасному світі, які визнаються деякими держава4

ми, однак стають «каменем спотикання» у стосунках між ними і христи4

янськими конфесіями.

Доповідаючи щодо даної проблеми, кандидат юридичних наук О. Льво4

ва зазначила, що нині у світі існує тенденція перегляду певних прав люди4

ни, покладених в основу Загальної декларації 1948 р. Зокрема, конста4

тується, що людині не варто нав’язувати які4небудь істини, а витоки пра4

ва варто шукати у взаємній згоді. Мається на увазі, що права людини

мають бути результатом процесу, в межах якого більшість досягає згоди в

контексті того, що є справедливим та істинним. Тобто, справедливим вва4

жається те, до чого схиляється воля більшості. Саме в світлі цього обгово4

рюються сьогодні «нові права людини». З цього випливає, що цінними вва4

жаються не якісні, а кількісні характеристики, тобто розуміння справед4

ливості та істинності у праві залежить від не рівня духовної та правової

культури суспільства, а від волі більшості у суспільстві, навіть якщо їх мо4

ральні переконання явно деградують і є руйнівними для розвитку особис4

тості. В юридичній науці традиційно увага приділяється двом аспектам

розуміння права — природним та юридичним правам. Однак сьогодні

відкривається третій аспект, суб’єктивний шлях, що враховує спромож4

ності та свободи співтовариства. 

У світлі цього постає проблема, які саме права є істинними, а які хибни4

ми? Умовою істинності прав, на думку доповідача, є те, що створює абсо4

лютну основу для діяльності людини і передбачає концепцію її цілісності

(сумління, добро і зло).

Однією з проблем, в якій бачення церкви та держави не співпадають, є

проблема відношення до життя людини та відображення цього на норма4
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тивному рівні. Право на життя — це абсолютне право кожної людини, виз4

начене ст. 27 Конституції України. Згідно християнського віровчення,

життя дарується людині Богом, а тому ніхто — ані з членів суспільства,

ані з боку держави — не має права зазіхати на цей священний дар.

Але кого саме держава чи члени суспільства визнають людиною, коли

виникає людське життя, і які критерії такого ставлення до людини та її

життя? Життя людини у самому її незахищеному стані (тобто до народ4

ження) увесь час перебуває під загрозою штучного переривання вагітності

(аборту), яку церква розглядає як вбивство. 

Сучасні вчені4юристи зазначають, що індивідуальність живої людини

зберігається від моменту запліднення протягом усього розвитку й аж до

смерті, змінюється тільки фенотип (зовнішній вигляд). Конституції

Ірландії та Словацької Республіки визнають право на життя людини до її

народження. В Україні питання щодо визнання юридичної суб’єктності

ембріона поки не вирішене.

Наступним моментом щодо «нових прав людини», істинність та при4

родність яких піддається сумніву, є легалізація деякими державами евта4

назії як гуманної смерті. Згідно з християнським вченням, людина має

смиренно приймати те, що лише Бог є господарем смерті. Навіть прибічни4

ки евтаназії визнають, що варто переосмислити роль медика таким чином,

щоб не лікар, а сам пацієнт вчиняв дії, що ведуть до смерті. Тобто, кон4

цепція «милосердної смерті» робить крок до так званого «асистованого са4

могубивства». У будь4якому випадку, хтось має взяти на себе духовну

відповідальність за дострокове, штучне, неприродне переривання життя

людини.

Не відповідає ідеї наданих Богом прав людини й право на легалізацію

одностатевих стосунків і навіть на укладення відповідних шлюбів, право

таких сімей виховувати дітей. Це спотворює інститут сім’ї як союз чо4

ловіка та жінки з природною можливістю (даром) народжувати дітей та

продовжувати людський рід.

Доктор юридичних наук, професор Н. Оніщенко зауважила, що роль

християнських цінностей у суспільстві є значною та цінною. Однак церква

має також спостерігати за гідним моральним рівнем своїх священнослу4

жителів та внутрішнім ствердженням в них божих чеснот, адже катаст4

рофічним може стати явище зневіри людей у Бога та святість через такі

гріхи служителів, як користолюбство, блуд та ін. 

Кандидат юридичних наук О. Богінич поцікавився біблійним визначен4

ням поняття «справедливість» та її прояв у соціальних правах людини.

Доповідач О. Львова зазначила, що Біблія не надає конкретного визначен4

ня справедливості, однак воно реконструюється із її тексту таким чином,

що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки й навіть наміри,

«що посіє людина, те й пожне». 
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Також у дискусії з приводу християнських цінностей, прав людини та

їх забезпеченні взяли активну участь доктор юридичних наук Н. Пархо4

менко, кандидати юридичних наук Л. Макаренко, Т. Тарахонич,

О. Стрєльцова, С. Сунєгін, В. Васецький.

Підсумовуючи обговорення, учасники методологічного семінару пого4

дилися в тому, що християнські цінності мають могутній «здоровий» по4

тенціал, який здатний наповнити морально4справедливим змістом

національне законодавство. Однак, у першу чергу, дані цінності мають

стати частиною духовної культури та життя кожного окремого громадя4

нина.

Львова О.Л.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

відділу теорії держави і права Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України
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ППППееееррррссссооооннннаааалллл іііі їїїї

ЮЮввііллеейй  ззаассттууппннииккаа  ггооллооввннооггоо  ррееддааккттоорраа  

««ППооррііввнняяллььнноо��ппррааввооввиихх  ддоосслліідджжеенньь»»  

ІІррииннии  ООллееккссііїїввннии  ККрреессііннооїї

Цими днями відзначає свій славний ювілей засновниця української

школи правової політології, мудрий учений та вчитель Ірина Олексіївна

Кресіна. 

Ірина Олексіївна народилася 10 серпня 1952 р. у Києві. 1974 р. закінчи4

ла Київський державний (нині — національний) університет імені Тараса

Шевченка. З того ж року — на викладацькій і науково4редакційній роботі.

У 1974–1975 рр. — учитель середньої школи № 20 у м. Києві. З 1975 по

1992 р. працювала у Правлінні Товариства «Знання» України. Паралельно

у 1984–1988 рр. навчалася у аспірантурі Київського державного універси4

тету імені Тараса Шевченка, 1990 р. захистила дисертацію на здобуття на4

укового ступеня кандидата філософських наук. 

У 1990–2001 рр. І.О. Кресіна працювала доцентом кафедри політичних

наук Київського національного університету будівництва і архітектури, у

1992–1995 рр. — Київського інституту сухопутних військ, у 1995 по

1999 рр. — кафедри політології Київського славістичного університету.

1994 р. їй було присвоєно вчене звання доцента. У 1995–1998 рр. вона на4

вчалася у докторантурі на кафедрі політичних наук Київського

національного університету будівництва і архітектури. 1999 р. захистила

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на те4

му «Розвиток української національної свідомості в контексті сучасних

політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 — етнополітологія та етно4

державознавство).

З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України: у 1999 — 2002 рр. — завідувач Центру з науково4методичного і

організаційного забезпечення видання «Юридичної енциклопедії», з

2002 р. — завідувач відділу правових проблем політології. 2001 р. їй було

присвоєно вчене звання професора. Вона продовжила викладацьку

діяльність — працювала професором кафедри політології Національного

університету «Києво4Могилянська академія» (з 1999 по 2006 р.), кафедри

політичних наук Київського національного університету будівництва і

архітектури (2001–2008 рр.), Інституту політичних наук, провідним на4

уковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень
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(з 2007 по 2011 р.). Окрім того, у 2003–2004 рр. була головним редактором

Видавничого дому «Ін Юре». 

2003 р. Ірину Олексіївну обрано академіком Української академії

політичних наук, 2006 р. — присуджено почесне звання «Заслужений діяч

науки і техніки України», а 2009 р. — обрано членом4кореспондентом

Національної академії правових наук України.

Вона є членом Експертної ради ВАК України з філософських, політич4

них та соціологічних наук (з 2000 р.), була членом Наукової ради Держав4

ного комітету України у справах національностей та релігій, вченим се4

кретарем Експертної ради з історії, філософії і політології та Науково4ме4

тодичної комісії з політології Міністерства освіти і науки України. З 2000 р.

вона є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здо4

буття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і

права ім. В.М. Корецького НАН України. 

Основними напрямами наукової діяльності Ірини Олексіївни є політи4

ко4правові проблеми державотворення в Україні, питання національно4

державного будівництва і управління, захисту прав людини і національ4

них меншин, здійснення політичної і правової реформ, становлення гро4

мадянського суспільства в Україні, а також порівняльна політологія. Вона

є автором понад трьохсот п’ятидесяти наукових праць, у тому числі авто4

ром або співавтором понад тридцяти монографічних видань. Десятки ко4

лективних та індивідуальних монографій, інших наукових видань

опубліковано за її редакцією. Вона стала засновником наукової школи

правової політології у Національній академії наук України, під науковим

керівництвом Ірини Олексіївни захищено 10 докторських і 22 кандидатсь4

ких дисертацій з політичних та юридичних наук.

Протягом багатьох років Ірина Олексіївна є головним редактором

збірника наукових праць «Держава і право». Під її керівництвом це видан4

ня було реанімовано, воно стало випускатися регулярно, було визнано фа4

ховим, його обсяг принципово зріс. Висока наукова і видавнича якість цьо4

го збірника поступово зробила його одним з найпрестижніших періодич4

них юридичних і політологічних видань країни. Також І.О. Кресіна є за4

ступником головного редактора наукових журналів «Порівняльно4правові

дослідження» та «Судова апеляція», членом редколегій наукових

збірників і часописів «Правова держава», «Політичний менеджмент»,

«Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії» та ін.

Але Ірина Олексіївна — не лише видатний академічний вчений, вона —

практикуючий політолог і юрист. У 2006–2010 рр. вона представляла Ук4

раїну в Комітеті Ради Європи з питань захисту національних меншин.

І.О. Кресіна була членом Ради з етнонаціональної політики при Президен4

тові України (2006–2010 рр.), Міжвідомчої робочої групи з питань протидії

ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості (2007–2010 рр.), робочої

групи з підготовки щорічних Послань Президента України до Верховної
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Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» (2007 —

2010 рр.), Міжвідомчої робочої групи з розробки законодавства України з

етнонаціональної політики Міністерства юстиції України та Держкомнац4

релігій.

Результатом активної участі Ірини Олексіївни у законотворчій роботі

стали підготовлені нею в співавторстві законопроекти «Про Концепцію

державної етнонаціональної політики України», «Про сучасну модель

адміністративно4територіального устрою України», «Про національні

меншини в Україні», «Концепція гуманітарного розвитку України на

період до 2020 року» та ін. Також вона здійснювала наукову експертизу

численних міжнародних угод, законопроектів, проектів інших норматив4

них актів.

Ірину Олексіївну відзначено низкою державних та відомчих нагород,

серед яких: Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2012 р.), Почесна Грамота

Верховної Ради України (2002 р.), Подяка Прем’єр4міністра України

(2010 р.), Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2009 р.), Премія

імені Ярослава Мудрого НАПрН України (2004 р.), Почесна відзнака Дер4

жавної судової адміністрації України (2009 р.), Почесна грамота ВАК Ук4

раїни (2009 р.), Почесна відзнака Міністерства сім’ї, молоді та спорту

(2007 р.), почесне звання «Відмінник освіти України» (2002 р.).

Редакційна рада і редакційна колегія міжнародного наукового журналу

«Порівняльно4правові дослідження» від усієї душі вітають Вас, Ірино

Олексіївно! Здоров’я, натхнення, наснаги!

Основні наукові та науково9методичні праці І.О. Кресіної:

1. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. Ет4

нополітологічний аналіз: Монографія. — К.: Вища школа, 1998.

2. Національна держава: національний і наднаціональний виміри:

Монографія. — К., 1998 (у співавторстві).

3. Нація і держава: теоретико4методологічний та концептуальний

аналіз: Монографія: В 2 кн. — Кн. 1, 2. — К., 1998 (у співавторстві).

4. Державотворення і правотворення в Україні: Монографія. — К.:

Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001 (у співав4

торстві).

5. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Бібліог4

рафічний покажчик. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України, 2002 (у співавторстві).

6. Парламентські вибори в Україні: Правові і політичні проблеми:

Монографія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

2003 (у співавторстві).

7. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Моно4

графія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ло4

гос, 2003 (у співавторстві).
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8. Інститут імпічменту: Порівняльний політико4правовий аналіз: Мо4

нографія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Логос, 2004 (у співавторстві).

9. Демократія і регіональна еліта: політико4правові проблеми влади в

столиці України — місті Києві: Монографія. — К.: Логос, 2005 (у співав4

торстві).

10. Інформаційне законодавство: В 6 т. — Т. 1 — 6. — К.: Юридична

думка, 2005 (у співавторстві).

11. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в

Україні: Монографія. — К.: Ін4т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН

України, 2006 (у співавторстві).

12. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні: Моно4

графія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Юридична думка, 2006 (у співавторстві).

13. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність:

Збірник. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

2006. (24е вид. — 2008, 34є вид. — 2011)

14. Політологія: Навчально4методичний посібник. — К.: Вища школа,

2003 (у співавторстві). (24е вид. — 2006 р.).

15. Інформаційне законодавство України: Науково4практичний ко4

ментар. — К.: Юридична думка, 2006 (у співавторстві).

16. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми

взаємодії: Монографія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького

НАН України; Логос, 2007 (у співавторстві).

17. Права людини в сфері виконавчої влади: Монографія. — К.: Ін4т

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Наукова думка, 2007 (у

співавторстві).

18. Політична система для України: історичний досвід і виклики су4

часності: Монографія. — К.: Ніка4Центр, 2008 (у співавторстві).

19. Мовна ситуація в Україні та шляхи неконфліктного розв’язання

мовних проблем: Монографія. — К.: Інститут політичних і етнонаціональ4

них досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008 (у співавторстві).

20. Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України:

Наукова доповідь. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

НАН України, 2008 (у співавторстві).

21. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості. — К.: Інсти4

тут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України, 2009 (у співав4

торстві).

22. Адміністративно4територіальна реформа в Україні: політико4пра4

вові проблеми: Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Ко4

рецького НАН України; Логос, 2009 (у співавторстві).
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23. Соціально4економічний стан України: наслідки для народу та дер4

жави: Національна доповідь. — К.: НАН України; НВЦ НБУВ, 2009 (у

співавторстві).

24. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в

Україні: Монографія. — К.: Юридична думка, 2010 (у співавторстві).

25. Демократичні засади державного управління та адміністративне

право: Монографія. — К.: Юридична думка, 2010 (у співавторстві).

26. Засоби подолання кризових явищ у системі державного уп4

равління: світовий досвід і Україна: Наукова записка. — К.: Інститут дер4

жави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2011 (у співавторстві).

27. Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Ук4

раїні: Наукова записка. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М.Корецького

НАН України, 2011 (у співавторстві).

28. Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні:

Монографія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Логос, 2011 (у співавторстві).

29. Конституція України: Науково4практичний коментар. — Х.: Пра4

во, 2011 (у співавторстві).

30. Реформування адміністративно4територіального устрою: ук4

раїнський та зарубіжний досвід: Монографія. — К.: Ін4т держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України; Логос, 2011 (у співавторстві).

31. Проблеми утвердження толерантності в українському суспіль4

стві. — К.: Логос, 2011.

32. Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно4

політичних перетворень в Україні: Наукова записка. — К.: Ін4т держави і

права ім. В.М.Корецького НАН України, 2011 (у співавторстві).

33. Правове забезпечення державного суверенітету України: Моно4

графія. — К.: Ін4т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Юридична думка, 2011 (у співавторстві).
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ЮЮввііллеейй  ппррооффеессоорраа  ВВллааддаа  ККооннссттааннттииннеессккоо

Нещодавно міжнародна юридична громадськість відзначила семидеся4

тирічний ювілей Влада Константинеско — відомого вченого — фахівця у

сферах права Європейського Союзу, конституційного права, порівняльно4

го правознавства та політології, а також визначного організатора науки. 

В. Константинеско народився 19 червня 1942 р. у м. Клуж у Румунії у

родині знаменитого юриста4компаративіста Леонтіна4Жана Константине4

ско. Незабаром після ІІ Світової війни з батьками емігрував до Франції і

оселився в Парижі. 

Середню освіту одержав у Ліцеї Гоше у Версалі, французькій школі в

Мадриді; 1960 р. закінчив франко4німецький ліцей у Саарбрюкені з

ступінню бакалавра філософії (з відзнакою). Навчався на факультеті пра4

ва та економіки в Університеті Нансі II, де став магістром публічного пра4

ва (1965 р.) і політичних наук (1966 р.). 1970 р. там само захистив докторсь4

ку дисертацію з юридичних наук на тему: «Компетенція та повноваження

Європейських співтовариств: до питання про правову природу співтова4

риств», а у 1974 р. отримав ступінь доцента публічного права і політичних

наук цього університету. 

У 1974–1976 рр. працював доцентом Університету Святого Йосипа в

Бейруті (Лівія), а у 1976–1978 рр. — професором Університету ім. Мохам4

меда V у Рабаті (Марокко). З 1978 р. є професором Страсбурзького універ4

ситету ім. Роберта Шумана, одним з директорів Центру європейських і

міжнародних досліджень та головою Комітету експертів у сфері публічно4

го права цього ж університету. 

В. Константинеско вже понад тридцять років очолює Міжнародний фа4

культет порівняльного права, який функціонує на базі Страсбурзького

університету, є найвідомішим і найпрестижнішим у світі центром підви4

щення кваліфікації фахівців з порівняльного правознавства, навчання на

якому з 1960 р. пройшли понад десять тисяч слухачів з понад ста країн

світу.

Він також викладає в Інституті політичних досліджень у Страсбурзі,

Коледжі Європи (м. Натолін). Читав лекції в Кембриджському, Лестерсь4

кому, Барселонському, Боннському, Лозаннському, Бухарестському та ін.

університетах. В. Константинеско брав участь у численних законопроект4

них роботах, включаючи розробку нової конституції Румунії. Є членом

Національної ради університетів Франції.

Є почесним професором Університета4дель4Росаріо (м. Богота), поче4

сним доктором Клузького університету ім. Бабеша4Бойяї, Фрібургзького і

Бухарестського університетів. 

Серед його наукових праць слід відзначити насамперед такі:

«CompJtences et pouvoirs dans les communautJs europJennes: contribution

B l’Jtude de la nature juridique des communautJs» («Компетенція та повно4
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важення Європейських співтовариств: до питання про правову природу

співтовариств», 1974), «TraitJ sur l’Union europJenne: signJ B Maastricht le

7 fJvrier 1992: commentaire article par article» («Маастрихтський договір
про заснування Європейського Союзу 1992 р.: постатейний коментар»,

1995, у співавторстві), «Le traitJ de Nice: PremiJres analyses» («Ніццький

договір», 2001, у співавторстві), «Einfhhrung in das franz`sisches Recht»

(«Вступ до французького права», 2001, у співавторстві), «Le traitJ consti4

tutionnel europJen» («Європейський конституційний договір», 2005, у
співавторстві), «Droit constitutionnel» («Контитуційне право», 2006, у

співавторстві). 

Безперечно, професор Влад Константинеско є одним з визначних ор4

ганізаторів науки у сфері порівняльного правознавства, багато у чому за4

вдяки його зусиллям збережено й розвивається Міжнародний факультет

порівняльного права, який є одним з символів визнання та світової інтег4

рації зусиль компаративістів світу. Довгих і плідних Вам років, професоре

Константинеско!

Кресін О.В.

ЮЮввііллеейй  ООллееккссааннддрраа  ДДееооннииссооввииччаа  ТТииххооммиирроовваа

Нещодавно наукова громадськість України відзначила ювілей справж4

нього вченого та чудової людини — Олександра Деонисовича Тихомирова.

О.Д. Тихомиров народився 1 жовтня 1951 р. у с. Булатові Плесецького р4

ну Архангельської області. У 196941974 рр. навчався в Київському техно4

логічному інституті легкої промисловості. Протягом дев’яти років працю4

вав в апараті Міністерства внутрішніх справ України. Другу вищу освіту

здобув у 1983 р., закінчивши Київську вищу школу МВС за спеціальністю

«правознавство». У 198441987 рр. навчався в ад’юнктурі Київської вищої

школи МВС СРСР. 

З 1987 р. Олександр Деонисович обіймав посади викладача кафедри,

старшого викладача, начальника кафедри теорії та історії держави та

права. У 1995 р. був призначений на посаду першого проректора з на4

вчальної роботи Національної академії внутрішніх справ, а в 1997 р. —

професора кафедри теорії держави та права (назва вузу змінилася на

Київський національний університет внутрішніх справ). 

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида4

та юридичних наук, а в 2006 р. — доктора юридичних наук (назва дисер4

тації — «Юридична компаративістика: філософсько4методологічні заса4

ди»). У 1993 р. О.Д. Тихомирову присвоєно вчене звання «доцент» по

кафедрі теорії держави та права, в 2007 р. — професора. 
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Він підготував п’ять кандидатів юридичних наук, а також під його на4

уковим керівництвом завершують дисертаційні дослідження три здобува4

ча. Є членом двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Входить до

складу редакцій журналів «Порівняльно4правові дослідження», «Порів4

няльне правознавство», «Компаративистика», «Юридична психологія і пе4

дагогіка», «Науковий вісник Київського національного університету

внутрішніх справ», «Філософські та методологічні проблеми права».

У 2011 р. йому присвоєні почесні звання «Заслужений професор

Національної академії внутрішніх справ», «Заслужений юрист України».

У 2011 р. нагороджений Подякою Прем’єр4міністра України та Почесним

знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України

приватної форми власності. У 2000 та 2007 рр. був лауреатом всеук4

раїнських конкурсів на краще професійне досягнення «Юрист року» в

номінації «юрист4викладач».

Основними сферами наукових досліджень та викладання Олександра

Деонисовича є проблеми теорії держави та права, філософії права,

порівняльного правознавства, методології юридичної науки. Він є автором

та співавтором понад 100 наукових праць, серед яких 8 монографій,

підручників та навчальних посібників. Серед них понад 50 публікацій відо4

бражають дослідження філософських, теоретичних та методологічних за4

сад юридичної компаративістики. 

Олександр Тихомиров є Людиною з великим серцем, яка надихає ото4

чуючих щирою відданістю порівняльному правознавству і науці загалом,

щедро ділиться досвідом і оптимізмом, любов’ю до життя і людей. Довгих,

натхненних і щасливих років Вам, Олександр Деонисович!

О.В. Кресін

Основні наукові та навчально9методичні праці О.Д. Тихомирова у сфері
порівняльного правознавства та інших порівняльних дисциплін:

Монографії та брошури:

1. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и

методологические проблемы. — К.: Знання, 2005. — 334 с.

2. Порівняльне правознавство (теоретико4правове дослідження):

Монографія / За ред О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. — К.: Фенікс, 2007. —

430 с. (член авт. кол.).

3. Философские проблемы правовой компаративистики. — К.: «Ло4

гос», 2009. — 32 с.

Навчально�методичні посібники:

4. Методологія сучасного правознавства: Навч.4метод. матеріали. —

К.: НАВСУ, 2001. — 16 с.

5. Юридична компаративістика: Навч.4метод. матеріали. — К.: НА4

ВСУ, 2001. — 15 с.
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6. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права /

Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: «Юридична думка», 2012. — 492 с.

(член авт. кол.).

Наукові статті:

7. Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії і

методології // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інститу4

ту МВС України. — 2000. — № 1. — С. 31–39.

8. Поняття правової системи: компаративістський підхід // Рефор4

мування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в

контексті європейських інтегративних процесів: Зб. наук. пр.: В 2 ч. / Ред4

кол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. — Ч. 1. — К.:

Національна академія управління, 2004. — С. 158–162.

9. Виникнення порівняльно4правових досліджень в Україні // Часо4

пис Київського університету права. — 2005. — № 4. — С. 32–36. 

10. Філософсько4компаративні проблеми соціальної регуляції // На4

уковий вісник Юридичної академії МВС України. — 2005. — № 4. —

С. 56–63.

11. Гносеологічне значення поняття соціальної ситуації для

порівняльного правознавства // Наукові записки. Національний універси4

тет «Києво — Могилянська академія». — 2005. — Т. 38: Юридичні на4

уки. — С. 66–69.

12. Плюралізм розуміння порівняльного правознавства (порівняльно4

го права) // Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. — 2005. —

№ 3. — С. 12–21.

13. Порівняльне правознавство і вивчення іноземного права: теоре4

тичні проблеми та методологічні підходи // Проблеми правознавства та

правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. — Донецьк, 2005. — № 3. —

С. 94–104.

14. Філософське та методологічне значення еволюції розуміння науки

для досліджень юридичної компаративістики // Науковий вісник Ужго4

родського національного університету. — 2005. — № 5. — С. 17–26.

15. Історія та географія юридичної компаративістики: наукознавчі

підходи // Науковій вісник Національної академії державної податкової

служби України. — 2005. — № 5. — С. 118–123. 

16. Філософсько — методологічні підходи до досліджень юридичної

компаративістики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Феде4

рації профспілок України. — 2005. — № 5. — С. 52–61.

17. Компаративізм як парадигма соціогуманітарних наук // Право і

суспільство. — 2005. — № 3. — С. 127–131.

18. Філософія простору і географія права: міфи чи реальність юридич4

ної компаративістики? // Науковий вісник Київського національного

університету внутрішніх справ. — 2006. — № 1. — С. 49–60.
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19. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософсь4

кого осмислення // Право України. — 2006. — № 2. — С. 32–34.

20. Компаративные исследования в лингвистике и их значение для

философского осмысления юридической компаративистики // Закон и

жизнь (Кишинев). — 2006. — № 2. — С. 25–30.

21. Компаративизм и постмодернизм в контексте правовой реальнос4

ти // Закон и жизнь (Кишинев). — 2006. — № 3. — С. 36–41.

22. Критичний аналіз підходів до розуміння порівняльного правознав4

ства // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 2. — С. 49–52.

23. Методологічні особливості досліджень юридичної компаративісти4

ки як соціального інституту // Підприємництво, господарство і право. —

2006. — № 3. — С. 3–6.

24. Юридична компаративістика і порівняльне правознавство: на4

укознавчий підхід // Південноукраїнський правничий часопис. — 2006. —

№ 1. — С. 58–63.

25. Світоглядні та філософські підстави юридичної компаративісти4

ки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх

справ. — 2006. — № 1. — С. 352–361.

26. Порівняльна політологія, геополітика, політична географія: ево4

люція і сучасний стан // Актуальні проблеми політики. — 2006. —

Вип. 29. — С. 561–569.

27. Порівняльне правознавство: університетський та академічний

шляхи розвитку в Україні // Держава і право. — 2006. — Вип. 31. —

С. 36–41.

28. Компаративний підхід як основа методології юридичної компара4

тивістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх

справ. — 2006. — Вип. 32. — С. 230–235.

29. Філософсько–теоретичні засади використання поведінкового та

ситуативного підходів в компаративних юридичних дослідженнях // Ад4

вокат. — 2006. — № 2. — С. 19–23.

30. Індуктивний підхід до розуміння порівняльного правознавства //

Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх

справ. — 2006. — № 2. — С. 36–41.

31. Порівняльне правознавство в контексті постмодернізму //

Порівняльно–правові дослідження. — 2006. — № 1. — С. 8–16.

32. Юридична компаративістика як сучасний етап розвитку

порівняльного правознавства // Право України. — 2006. — № 5. —

С. 34–36.

33. Філологічні науки: філософсько4компаративний дискурс // На4

уковий вісник Київського національного університету внутрішніх

справ. — 2006. — № 3. — С. 233–239.

34. Філософсько4методологічні аспекти порівняльного правознавства

у контексті проблематики державного управління // Соціально4економіч4
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ні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресур4

си і механізми ефективного управління (Збірник наукових праць). —

Вип. 2(58). — Львів, 2006. — С. 48 — 60.

35. Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії

та методології // Науковий вісник Національного університету державної

податкової служби України. — 2006. — № 1–2 (33–34). — С. 164–171.

36. Філософські проблеми та підходи до структуризації юридичної

компаративістики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Феде4

рації профспілок України. — 2006. — № 2. — С. 32–37.

37. Філософсько4методологічні аспекти досліджень юридичної компа4

ративістики як наукових знань // Науковий вісник Дніпропетровського

державного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 1. — С. 38–42.

38. Юридична компаративістика як постнекласичний етап розвитку

порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство: сучасний

стан і перспективи розвитку: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка,

О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін, О.М. Редькіна, за участі К.О. Черніченка. —

К., 2006. — С. 117–125.

39. Діалектика глобального та локального в правовому компара4

тивізмі // Українське право. — 2007. — № 1. — С. 9–16.

40. Компаративізм і постмодернізм у контексті соціально4гуманітар4

ного осмислення правової реальності // Про українське право. — 2009. —

Чис. ІV. — С. 294–301.

41. Philosophical Problems of Legal Comparativistics // Journal of

Comparative Law. — 2010. — Iss. 1.

42. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до

праворозуміння // Право України. — 2010. — № 4. — С. 100–105.

43. Плюралізм інтерпретацій юридичної компаративістики //

Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб.

наук. праць. — К.: Логос, 2010. — С. 16419.

44. Philosophical and Methodological Aspects of the Compararative

Approach to Legal Thinking // Law of Ukraine. — 2011. — No. 1. —

P. 144–148.

45. Философские и методологические аспекты компаративного подхо4

да к правопониманию // Право Украины. — 2011. — № 1. — С. 144–148.

46. Philosophical Problems of Legal Comparativistics // Foundations of

comparative law: methods and typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin,

Iu.S. Shemshuchenko. — London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. 

47. Компаративная философия права: проблемы становления (фило4

софский аспект) // Компаративистика — 2010: сравнительное правоведе4

ние, сравнительное государствоведение, сравнительная политология:

Материалы междунар. науч.4практ. и учеб.4метод. конф. / Под ред.

А.Ю. Саломатина. — Пенза: Изд.4во ПГУ, 2011. 
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48. Юридическая компаративистика как научная специальность, на4

учная и учебная дисциплины // Порівняльне правознавство: досвід і про4

блеми викладання: Зб. наук. праць і навч.4метод. матеріалів / За ред.

Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. — К.: ВДК Універси4

тету «Україна», 2011. — С. 10–21.

49. Методологія порівняльно4правового підходу // Конституція Ук4

раїни — основа модернізації держави та суспільства: Матеріали наук.

конф. — Х.: Право, 2001. — С. 135–136.

50. Методологические вопросы истории сравнительного правоведе4

ния // Динаміка наукових досліджень — 2005: Матеріали IV міжнар. на4

ук.– практ. конф. — Т. 41: Історія держави та права. — Дніпропетровськ:

Наука і освіта, 2005. — С. –59.

ЮЮввііллеейй  ООллььггии  ФФееддооррііввннии  ССккааккуунн

Наукова громадськість України відзначила ювілей видатного Вченого

Ольги Федорівни Скакун — визнаного фахівця у сферах історії політич4

них і правових вчень, теорії права, порівняльного правознавства, на кни4

гах якої протягом багатьох років виховуються молоді юристи. 

Ольга Федорівна народилася 16 березня 1937 р. у м. Слов’янськ Донець4

кої обл. (тоді — Сталінська обл.). У 1960 р. закінчила історичний факультет

Харківського державного університету ім. М. Горького (тепер Харківський

національний університет ім. В. Каразіна). Працювала вчителем історії в

середній школі селища П’ятихатки Харківської області (1960–1963), стар4

шим лаборантом, завідувачем кабінетом історії УРСР Харківського дер4

жавного університету (1963–1965). У 1965–1968 рр. навчалася в аспіран4

турі Харківського державного університету. 1968 р. О. Скакун у

спеціалізованій вченій раді цього ж університету захистила дисертацію на

ступінь кандидата історичних наук на тему «Історичні погляди О. Я. Єфи4

менко». З 1968 по 1972 рр. — старший викладач, доцент кафедри історії

держави і права Харківського юридичного інституту; у 1972–1997 рр. —

професор кафедри теорії держави і права цього ж інституту (з 1995 —

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава

Мудрого»). 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук в Інституті держави і права АН УРСР на тему

«Політична і правова думка на Україні (186141917 рр.)». 1972 р. їй при4

своєно вчене звання доцента, а 1990 р. — професора; 1994 р. її обрано чле4

ном4кореспондентом Академії правових наук України. З 1997 по 2010 р. —

професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського

національного університету внутрішніх справ. З 2010 р. — завідувач кафе4

дрою правового регулювання економіки Кримського економічного інститу4



Персоналії

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
2,

 №
 1

–
2

335544

ту Київського національного економічного університету ім. Вадима Геть4

мана. Була секретарем, головою правової секції Будинку вчених м. Харко4

ва (1975–1986 рр.), членом Дорадчих зборів Української правничої фун4

дації (1992–1997 рр.).

Ольга Федорівна є академіком Національної академії правових наук

України (2010) та Української академії політичних наук (1993), заслуже4

ним юристом України (1999). Нагороджена орденом княгині Ольги 34го

ступеня (2002), знаком «Відмінник освіти України» (2004), відзнаками

МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2006), «За

сприяння органам внутрішніх справ України» (2007), грамотами МВС. За4

служений професор Національного університету внутрішніх справ (2003).

У 2002 р. на ІІІ Всеукраїнському конкурсі кращих професійних надбань

визнана юристом року в номінації «юрист4науковий співробітник». За

значний особистий внесок у справу підготовки фахівців для української

юстиції вписана Міністерством юстиції до «Золотої книги» української

юстиції (1995). 

Під керівництвом О. Скакун було підготовлено і захищено 25 канди4

датських дисертацій.

Є членом редакційних колегій наукових періодичних видань «Право

України», «Порівняльно4правові дослідження», «Вісник Харківського

національного університету внутрішніх справ», «Ученые записки Таври4

ческого университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки»,

«Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія:

Право», «Державне будівництво та місцеве самоврядування» та ін.

Ольга Федорівна Скакун є автором понад 700 наукових праць, зокре4

ма — п’яти монографій, 19 підручників, 18 навчальних посібників і на4

вчально4методичних видань. Найзначнішими серед них є праці: «Політич4

на і правова думка на Україні (1861–1917 рр.)» (1987), «Іван Франко»

(1987), «М. П. Драгоманов як політичний мислитель» (1993), «Теорія дер4

жави і права» (десять видань між 1996 та 2011 рр.), «Теорія держави і пра4

ва (енциклопедичний курс)» (чотири видання між 2005 та 2009 рр.), «Юри4

дична деонтологія» (п’ять видань між 1999 та 2008 рр.), «Загальне

порівняльне правознавство» (2008 р.). Її підручник «Теорія права та дер4

жави» у 2009 р. отримав перше місце на конкурсі на краще наукове, на4

вчальне та періодичне видання в системі МВС України.

Ольга Федорівна — мудра людина і чарівна жінка. Здоров’я і натхнен4

ня Вам на довгі роки!

О.В. Кресін 

Найважливіші праці О. Ф. Скакун

Монографії, брошури, довідники:

1. Политическая и правовая мысль на Украине (186141917). — Х. : Ви4

ща школа, 1987. — 160 с.
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2. Иван Франко. — М. : Юрид. лит., 1987. — 128 с.

3. М. П. Драгоманов как политический мыслитель. — Х. : Основа,

1993. — 144 с.

4. Правова система України : У 5 т. — Т. 1 : Методологічні та істори4

ко4теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи Ук4

раїни / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — Х. : Право, 2008. — 728 с.

(у співавторстві) 

5. Правова система України на правовій карті світу // Наукові до4

повіді Ін4ту державного будівництва і місцевого самоврядування АПрН

України. — Х. : Эспада, 2004. — 96 с.

6. Словарь терминов по теории государства и права. — Х. : Основа,

1993. — 179 с. (1997. — 180 с.) (у співавторстві) 

7. Терміни і поняття в законодавстві України : науково4практичний

словник4довідник. — Х. : Эспада, 2003. — 512 с. (у співавторстві)

8. Юридический научно4практический словарь4справочник (основ4

ные термины и понятия). — Х. : Эспада, 2007. — 488 с. (у співавторстві)

9. Принцип единства логического и исторического методов в сравни4

тельном правоведении : открытая лекция. — К. ; Симферополь : Логос,

2007. — 31 с. (Серия науч.4метод. изданий «Академия сравнительного пра4

воведения». Вып. 5). 

10. Правова система — держави, суспільства, регіону, світу? (Щодо

базових категорій порівняльного правознавства). — К. ; Х. ; Сімферополь :

Логос, 2008. — 32 с. (Серія наук.4метод. видань «Академія порівняльного

правознавства». Вип. 12). 

11. «Загальне порівняльне правознавство» як навчальна дисципліна :

досвід і перспективи в Україні. — К. ; Івано4Франківськ : Логос, 2010. — 18

с. (Серія наук.4метод. видань «Академія порівняльного правознавства».

Вип. 21).

Підручники та навчальні посібники:

12. Теорія держави і права. — Х., 1996. — 325 с. (1997. — 496 с. ; 2000. —

704 с. ; 2001. — 656 с. ; 2005. — 656 с. ; 2006. — 656 с. ; 2008. — 656 с. ; 2009. —

520 с. ; 2010. — 520 с. ; 2011. — 526 с.) (у 1996 та 1997 рр. — у співавторстві).

13. Теория государства и права (энциклопедический курс). — Х.,

2005. — 840 с. (2006. — 776 с. ; 2007. — 840 с. ; 2009. — 752 с.) (у 2006 та

2009 рр. — українською мовою).

14. Юридическая деонтология. — Х. : Основа, 1999. — 304 с. (2002. —

504 с. ; 2002. — 336 с. ; 2006. — 384 с. ; 2008. — 400 с.) (у 2008 р. — ук4

раїнською мовою).

15. Общее сравнительное правоведение : Основные типы (семьи) пра4

вовых систем мира. — К. : Ін Юре, 2008. — 464 с.

16. Хрестоматия по юридической деонтологии. — Х. : Эспада, 2002. —

448 с.
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17. Прогресивна політико4правова думка на Україні (IX ст. —

1917 р.). — К. : Рад. шк., 1990. — 88 с.

Статті:

18. Эволюция становления юридической компаративістики : от Древ4

ней Греции до современной Украины // Україна і Греція : історична спад4

щина і перспективи співробітництва : зб. наук. праць міжн. наук.4практ.

конф. — Т. 1. — Ч. ІІ. — Маріуполь, 1999. — С. 488–491.

19. Судова правотворчість у країнах континентальної Європи // Дер4

жавне будівництво та місцеве самоврядування. — Х. : Право, 2001. —

Вип. 1. — С. 124–136.

20. Модельний закон як важливий інструмент зближення національ4

них законодавств // Наше право. — 2003. — № 2. — С. 102–108. (у співав4

торстві)

21. Регіональне, місцеве самоврядування за Конституціями України і

Швейцарії: аксіологічний аналіз перспектив розвитку // Конституція Ук4

раїни : досвід реалізації та шляхи удосконалення : матеріали «круглого

столу». — Х., 2006. — С. 19–23.

22. Традиции и новации в праве Украины и Македонии : сравнитель4

ный анализ // Українсько4македонські паралелі в історії і сучасності :

Міжнар. наук. конф. — Сімферополь, 2006. — С. 38–49.

23. Место общего сравнительного правоведения в системе юридичес4

ких наук и его официальный статус // Порівняльне правознавство : Су4

часний стан і перспективи розвитку. Зб. наукових статей. — К., 2006. —

С. 6–15.

24. О термино4понятиях «типология», «типологизация», «тип» в срав4

нительном правоведении // Порівняльно4правові дослідження. — 2007. —

№ 1–2. — С. 30–34.

25. Категорії «інтеграція», «гармонізація», «апроксимація», «уніфіка4

ція» в правовому середовищі : схожість і відмінність дії // Порівняльно4

правові дослідження. — 2008. — № 1. — С. 51–60.

26. Верховенство права як принцип взаємодії правових систем в умо4

вах глобалізації // Порівняльне правознавство : Сучасний стан і перспек4

тиви розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму «Дні порівняльно4

го правознавства». — К. : Логос, 2009. — С. 97–102.

27. Соотношение общего методологического похода и метода в сравни4

тельном правоведении // Сравнительное правоведение в российском выс4

шем образовании : сб. учебно4метод. и науч. материалов / под ред.

А. Ю. Саломатина. — Пенза : Изд4во ПГУ, 2009. — С. 111–123.

28. Legal System : State, Region, World? // Foundations of comparative

law : methods and typologies / Ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin,

Iu. S. Shemshuchenko. — London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing,

2011. — P. 159–188.
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29. Аксиологический поход в исследованиях по сравнительному пра4

воведению // Проблеми порівняльного правознавства : Зб. тез наук. до4

повідей ІІІ міжнародної наукової конференції «Компаративістські читан4

ня». — Львів; К., 2011. — С. 7–9.

30. Метатеория общего сравнительного правоведения как научной и

учебной дисциплины // Порівняльне правознавство : досвід і проблеми

викладання : зб. наук. праць і навч.4метод. мат4лів. — К., 2011. — С. 22–29.

31. Сравнительное правоведение и методология его познания //

Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : зб.

наук. праць. — К. : Логос, 2011. — С. 12–21. 

ЮЮввііллеейй  ВВооллооддииммиирраа  ІІллллііччаа  ЛЛааффііттссккооггоо

Нещодавно відзначив свій ювілей видатний вчений та справжній

інтелігент — Володимир Ілліч Лафітський. 

Володимир Ілліч народився 21 лютого 1957 р. у Москві. У 1974–1979 рр.

навчався на юридичному факультеті Московського державного універси4

тету ім. М.В. Ломоносова, в 1979 — 1983 рр. — в аспірантурі Інституту дер4

жави і права Російської академії наук. У 1984 р. захистив дисертацію на

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Консти4

туції американських штатів (порівняльно4правовий аналіз)». У 1987 р.

йому присвоєно вчене звання доцента. З 1988 р. працює в Інституті зако4

нодавства і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації.

Нині — на посаді заступника директора Інституту. В.І. Лафітський викла4

дав у Російській правовій академії при Міністерстві юстиції РФ, Мос4

ковському державному інституті міжнародних відносин, Університеті

Берклі (США), інших вищих навчальних закладах. Він — член Європейсь4

кої асоціації сприяння законотворчості.

Він був експертом Конституційної комісії РФ і одним з авторів парла4

ментського проекту Конституції РФ (1992–1993 рр.). Брав участь у роз4

робці низки законопроектів, у тому числі Федерального закону «Про цен4

три історичної спадщини Президентів РФ, які припинили виконання своїх

повноважень» (2008 р.), Модельного закону Міжпарламентської Асамблеї

СНД «Про паспортно4візові документи нового покоління» (2010 р.) та ін.

Є членом науково4методичної ради Центральної виборчої комісії

Російської Федерації.

В.І. Лафітський є автором понад 150 наукових праць, у тому числі 15

монографічних досліджень: «Порівняльне правознавство в образах пра4

ва» (2010–2011 рр., у двох томах), «Верховенство права та проблеми його

забезпечення в правозастосовчій практиці» (2009, 2010 рр., у співав4

торстві), «Rule of Law in Russia: Issues of Implementation, Enforcement and
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Practice» (2009 р., у співавторстві), «Воскресіння права» (2008–2009 рр., у

трьох частинах), «Конституційний лад США» (2007 р.), «Конституційна

економіка» (2006 р., у співавторстві), «Конституційна економіка для шкіл»

(2006 р., у співавторстві), «Вибори до Європейського Парламенту» (2005

р.), «Правове регулювання президентських виборів у США» (2004 р.), «По4

езія права: сторінки правотворчості від давнини до наших днів» (2003 р.),

«Основи конституційного ладу США» (1998 р.), «Депутат парламенту в за4

рубіжних державах» (1995 р., у співавторстві), «Уряд, міністерства і відом4

ства в зарубіжних країнах» (1994 р., у співавторстві), «США: консти4

туційний лад і роль штатів у структурі американського федералізму»

(1993 р.), «Федерація в зарубіжних країнах» (1993 р., у співавторстві),

«Конгрес США» (1990 р.). Він має публікації в зарубіжних виданнях (в

США, Німеччині, Канаді, Китаї, Україні, Узбекистані та інших країнах).

Володимир Ілліч був укладачем ряду збірників нормативних актів:

«Міжнародно4правові стандарти соціального забезпечення» (2008 р.),

«США: Конституція і законодавчі акти» (1993 р.), а також вибраних творів

найбільших російських учених: «І.Т. Голяков. Вибране (2008 р.), «С.В. Юш4

ков. Вибране» (2007 р.), «М.Н. Гернет. Вибране» (2005 р.). Відповідальний

редактор низки книг, у тому числі: «Сучасні виборчі системи» (в п’яти то4

мах: 2006–2010 рр.), «Банк Росії в XXI столітті» (2003 р.), «Нариси методо4

логії законотворчості» (1996 р., у співавторстві), «Конституційне (держав4

не) право. Довідник» (1995 р.). Заступник відповідального редактора ви4

дань «Конституції держав Америки» (2006 р., у трьох томах), «Конституції

держав Азії» (2010 р., у трьох томах).

Є заступником головного редактора «Журналу зарубіжного законодав4

ства та порівняльного правознавства», член редакційної колегії серії

«Держава і право» «Реферативного журналу» Інституту наукової інфор4

мації з суспільних наук РАН.

Дорогий Володимир Ілліч, високо цінуємо Вашу відкритість і готовність

ділитися своїми надзвичайно широкими знаннями й життєвим досвідом,

бажаємо Вам здоров’я і натхнення на довгі роки!

О.В. Кресін 

ЮЮввііллеейй  ККррііссттооффеерраа  ООссааккввее

Нещодавно відзначив свій семидесятирічний ювілей видатний амери4

канський і російський учений, великий ентузіаст розвитку порівняльно4

правових досліджень Крістофер Осакве.

К. Осакве народився 8 травня 1942 р. Навчався на підготовчому

(1962–1963 рр.), а згодом — на юридичному факультеті Московського дер4

жавного університету ім. М. В. Ломоносова (1963–1967 рр.), в аспірантурі
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цього ж університету (1967–1970 рр.). Під керівництвом Г. Тункіна підго4

тував і в 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міжнародно4

правовий статус універсальних міжнародних організацій — проблема

правосуб’єктності». У 1974 р. в Іллінойському університеті захистив док4

торську дисертацію на тему «Участь Радянського Союзу в універсальних

міжнародних організаціях — стратегія і правова політика». 

З 1970 р. — науковий співробітник, з 1972 р. — доцент, а у

1977–1988 рр. — професор права Тьюлейнського університету, перший

директор Центру порівняльного права ім. Іссон4Вейманна цього універси4

тету (1978–1986 рр.). У 1988 р. К. Осакве став лауреатом премії ім.

Ф. Франкфуртера за досягнення у викладанні (викладач року Тьюлейнсь4

кого університету). Також викладав у Мічіганському (1981), Пенсільвансь4

кому (1978), Оксфордському (1980, 1988–1989 рр.), університетах Нотр

Дам (1971–1972 рр.), Вашингтона і Лі (1986), Віттієрському коледжі в Лос4

Анджелесі (1991–1992 рр.). Займався науковими дослідженнями у Центрі

міжнародно4правових досліджень Гаазької академії міжнародного права

(1969), Центрі дослідження Росії Гарвардського університету (1972),

Центрі дослідження Росії та Східної Європи Мічіганського університету

(1981), Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова

(1982). Окрім того, він активно займався громадською науково4ор4

ганізаційною роботою, серед іншого, очолював Секцію порівняльного пра4

ва Асоціації американських юридичних факультетів (1981–1982 рр.). 

Наприкінці 804х рр. К. Осакве перейшов на практичну роботу: в

1989–1991 рр. — керуючий партнер Московського офісу юридичної фірми

«Ріддл і Браун», з 1992 р. — керуючий партнер Нью4Орлеанського офісу

міжнародної компанії «Євроло Груп». 

Розпад Радянського Союзу та радикальне реформування правових си4

стем пострадянських країн дало Крістоферу Осакве шанс реалізувати на

практиці результати своїх багаторічних досліджень права цього регіону

Від Світового Банку та Американського агентства з міжнародного розвит4

ку він направлявся як радник до Росії, Казахстану, Киргизстану, Турк4

меністану. Про цю діяльність нині він говорить як про «виклик», мож4

ливість, «яка трапляється раз на ціле життя й яку я не міг пропустити». К.

Осакве був консультантом з правових реформ при Верховній Раді РФ

(1990–1993 рр.), здійснюючи юридичну експертизу законопроектів, які

надходили на розгляд Верховної Ради від Кабінету Міністрів та

Адміністрації Президента. 

Після цього К. Осакве був направлений головою групи зарубіжних юри4

дичних радників Міністерства економіки Казахстану (1994–1995 рр.), а та4

кож очолив робочу групу з реформування права щодо іноземних інвес4

тицій, здійснював юридичну експертизу Цивільного кодексу та інших за4

конів Казахстану. У 1995–1996 рр. — юридичний радник Адміністрації

Президента Киргизстану, очолював робочу групу з реформування госпо4
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дарського права, став одним з основних розробників законодавства у цій

сфері, зокрема, Ч. 1 і 2 Цивільного кодексу, законів про іпотеку, компанії,

державні підприємства, ліцензування комерційної діяльності, реєстрацію

юридичних осіб, розробником механізму державної реєстрації нерухо4

мості й іпотеки та ін. 

У 1996–1997 рр. він працював юридичним радником Кабінету Міністрів

Казахстану з правової реформи та координатором програми Американсь4

кого агентства з міжнародного розвитку з розвитку торговельного права

Казахстану. Брав участь у розробці Ч. 2 Цивільного кодексу Казахстану,

законів щодо банкрутства, компанії, змін до законів про іноземні інвес4

тиції, іпотеку та ін. Одночасно (у 1996–1997 рр.) був юридичним радником

Кабінету Міністрів Туркменістану, займаючись законодавством у сфері

прав людини, комерційного та гірничого права. 

З середини 904х років поруч з виконанням функцій радника з правових

реформ К. Осакве повертається до викладацької роботи. На пропозицію

головного юридичного радника Президента Казахстану професора Шай4

хенова продовжив перебування у цій країні, ставши професором

порівняльного права Казахського державного юридичного університету

(1997–1999 рр.), виступив першим директором Центру порівняльного пра4

вознавства цього університету. Протягом тривалого часу один семестр

кожного року він викладає порівняльне правознавство та порівняльне

цивільне і комерційне право у провідних університетах Росії — Московсь4

кому державному університеті ім. М. В. Ломоносова (1995–2005 рр.), Мос4

ковському державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ (з

2004 р.), Вищій школі економіки (з 2000 р.), Московській державній юри4

дичній академії ім. О. Кутафіна (2004–2010 рр.) та ін. 

Приємно відзначити, що у 2006 та 2010 рр. К. Осакве приїжджав в Ук4

раїну на запрошення Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України та Української асоціації порівняльного правознавства. Перший

раз він взяв активну участь у Міжнародному науковому семінарі

«Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» в

Криму, вдруге — виступав у Інституті держави і права з відкритою лек4

цією та провів низку зустрічей з керівниками київських вузів. Він є чле4

ном редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Порівняльно4

правові дослідження». 

К. Осакве є членом Американського інституту права (з 1981 р.), Амери4

канської асоціації юристів (з 1974 р.), Американського товариства

порівняльного права (з 1978 р.), Американської асоціації міжнародного

права (з 1971 р.) та ін. Він є автором 127 наукових праць з порівняльного

правознавства, американського, російського і міжнародного права. Серед

них — одні з найбільш відомих підручників з порівняльного правознавст4

ва у західному світі та у пострадянських країнах.
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К. Осакве дотримується домінуючих у англо4американському світі по4

глядів на порівняльне правознавство як на метод дослідження, але тлума4

чить його дуже широко: «інтелектуальний інструмент, техніку мислення,

сукупність наукових методів найвищого рівня, систему знань щодо зако4

номірностей розвитку правових систем, допомагаючи тому, хто володіє

нею, доходити правильних висновків щодо істинної природи порівнюва4

них правових систем взагалі (макрокомпаративістика) чи окремих галу4

зей та інститутів права у порівнюваних правових традиціях (мікрокомпа4

ративістика)». К. Осакве вважає, що порівняльне правознавство не має

власного предмета дослідження, але вказує на вагомі його завдання: «ви4

явлення і розуміння подібності та відмінності між правовими системами,

гармонізація їх принципів та інститутів, синхронізація гострих конфліктів

між різними правовими культурами та світоглядами, і, врешті4решт,

сприяння їх зближенню та уніфікації, але зберігаючи їх національну авто4

номність та історичну індивідуальність». 

Звичайно, у його поглядах відображено суперечність між, з одного бо4

ку, традиціями англо4американського правового мислення і позиціями

класиків, на авторитет яких він спирається, а з іншого, — усвідомленням

масштабності та багатогранності феномену порівняльного правознавства,

який аж ніяк не вміщується у прокрустове ложе поняття методу як

інструменту юридичних наук. Визнання цієї суперечності К. Осакве зміг

сформулювати у висновку про те, що в даному випадку не існує суттєвої

різниці між теорією методу та науковою дисципліною, а також про те, що

позиції романо4германських та пострадянських учених4юристів мають

фундаментальну аргументацію. Як зазначає він, «спір між «научниками»

та «методистами» щодо природи порівняльного правознавства має не

сутнісний, а виключно дефініційний характер», тому що виходить із за4

гального розуміння поняття «наука», відмінного в юристів загального та

континентального права. 

К. Осакве послідовно виступає проти змішування порівняльного право4

знавства з вивченням зарубіжного права, аргументовано і послідовно до4

водячи, що друге є лише підготовкою до першого. Він зміг сформулювати

авторське бачення поетапних стадій здійснення порівняльно4правового

аналізу, а також аксіом та принципів порівняльно4правового аналізу. 

Одним з перших він актуалізував ідею поділу порівняльного право4

знавства на загальну та особливу частину і саме на цій основі розробив

свій підручник «Порівняльне правознавство у схемах». Між іншим,

наскільки нам відомо, це перший у світі графічний підручник з цієї дис4

ципліни. К. Осакве послідовно відстоює позицію щодо ключового місця, яке

порівняльне правознавство має посідати в юридичній освіті — адже су4

часні національні правові системи «входять до інтегрованого правового

простору», потрібна підготовка фахівців також для транснаціональної

юридичної практики. 
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К. Осакве — чудова людина, вчений, який навіть у часи «холодної

війни» зміг здобути визнання і на Заході, і у Радянському Союзі. Він часто

каже, що людина, яка живе в штаті Луїзіана з його унікальною правовою

спадщиною на межі романо4германського та англо4американського права

є компаративістом від народження — і він реалізував таке своє покликан4

ня як у наукових дослідженнях й викладанні, так і в якості фахівця з пра4

вових реформ у пострадянських країнах. Від щирого серця бажаємо йому

здоров’я, натхнення і нових наукових здобутків на ниві порівняльного

правознавства!

О.В. Кресін

Найважливіші публікації К. Осакве 
у сфері порівняльного правознавства:
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ССппооггааддии  ппрроо  ВВооллооддииммиирраа  ТТууммаанноовваа11

Моє перше знайомство з Володимиром Тумановим не було особистим,

але з його творами. Будучи студентом юридичного факультету Гар4

вардського університету і працюючи в якості наукового асистента профе4

сора Г. Дж. Бермана (1918–2007), я регулярно читав усі номери журналу

«Советское государство и право», які одержувала бібліотека факультету.

В той час цей журнал надсилався наземною (морською поштою) і прибу4

вав із запізненням на чотири — шість місяців. Я побачив у ньому велику

рецензію В. Туманова на книгу Г. Дж. Бермана «Юстиція в СРСР» (1963) [1]

і відразу ж показав цей матеріал останньому, який був незадоволений

змістом і тональністю цього огляду. Він попросив мене зробити переклад.

Йому не сподобався мій переклад, і зробив свій. Він також був незадоволе4

ний своєю версією і переробляв її кілька разів.

Г. Дж. Берман потім приступив до підготовки відповіді. Він не мав жод4

них ілюзій, що його відповідь буде або може бути опублікована в Москві в

ті часи. Але він влаштував так, що переклад рецензії В. Туманова і його

відповідь були опубліковані в щоквартальному журналі «Soviet Law &

Government», який видавався М. В. Шарпом у м. Вайт Плейнз (штат Нью

Йорк) [2]. Лише через певний час я зрозумів, наскільки глибоко Г. Дж. Бер4

ман був ображений і роздратований рецензією В. Туманова.

Майже два десятиліття минуло. У 1982 р. згідно з Угодою між Бри4

танською академією та Академією наук СРСР було встановлено прямі

зв’язки між юридичним факультетом Університетського коледжу Лондо4

на та Інститутом держави і права Академії наук СРСР. Я взяв на себе

ініціативу в Лондоні щодо цих контактів коли на наявність такої угоди

мені вказав академік В. Кудрявцев (1918–2007), який дав зрозуміти, що

Інститут буде вітати такі домовленості. Після того як технічні та фінансові

деталі були обумовлені його представником, професором К. Шереметом, і

мною від імені Університетського коледжу Лондона, постало питання про

безпосереднє наповнення рамкових домовленостій дослідницькими про4

ектами. Я був здивований, коли радянська сторона висловила своє

зацікавлення порівняльним правом — пропозиція настільки ж несподіва4

на, як і приємна.

Перший англо4радянський симпозіум, організований в Університетсь4

кому коледжі Лондона, був присвячений загальним питанням порівняль4

ного права. До радянської делегації входив і професор Туманов. Після по4

передніх зауважень академіка В. Кудрявцева В. Туманов зробив основну

доповідь. Своїм виступом Туманов значно пом’якшив уявлення, що скла4

лося на Заході щодо недостатніх можливостей для конструктивного

порівняльно4правового дослідження «буржуазних» і «соціалістичних»

правових систем. «Сумно, що радянське й англійське право так мало

1 Переклад з англійської О. Кресіна.
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порівнюються. Водночас, наявні всі передумови для розвитку таких

досліджень, які безсумнівно будуть корисними для обох сторін», — зазна4

чав він [3, C. 76]. Він визначив низку конкретних сфер, у яких, на його дум4

ку, таке порівняння може бути корисним для здійснення правових ре4

форм. Його зауваження та симпозіум загалом справили величезне вра4

ження в Лондоні — в той час і в подальшому. Ми сприйняли його доповідь

як передвісництво того, що потім було названо Перебудовою.

Після цього я зустрічався з В. Тумановим рідко, зазвичай під час

відвідин Інституту держави і права в Москві. Він завжди був щирим і

підтримував порівняльно4правові дослідження, які здійснювалися в рам4

ках Британсько4Радянської угоди. У пострадянський період було приємно

побачити, як компаративіст В. Туманов домігся значних політичних висот

депутата Верховної Ради і високої судової посади, як голова Консти4

туційного Суду Російської Федерації. У мене немає сумнівів, що його знан4

ня в галузі порівняльного права дуже допомогли йому у виконанні його

обов’язків. Його наукові праці стали дороговказом для тих, хто творив на4

прикінці радянської епохи, й незамінні для розуміння тієї епохи.

1. Berman H. J. Justice in the U.S.S.R. — rev. ed. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press,

1963.

2. Berman, H. J. A Reply to V. A. Tumanov // Soviet Law and Government. — 1966. — Vol. IV. —

No. 3. — P. 11–16. 

3. Tumanov V. A. On Comparing Various Types of Legal Systems // Comparative Law and Legal

System : Historical and Socio�Legal Perspectives / Ed. by W. E. Butler, V. N. Kudriavtsev. —

London, 1985. — P. 69�78.
Уїльям Елліотт БАТЛЕР

доктор юридичних наук, професор, 

іноземний член Національної академії наук України, 

член�кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, 

екстраординарний професор права 

Університету штату Пенсильванія, 

почесний професор порівняльного права 

Лондонського університетського коледжу

ППаамм’’яяттіі  ММииккооллии  ВВаассииллььооввииччаа  ВВііттррууккаа

10 серпня 2012 р. на 754му році життя помер відомий російський та

український вчений4юрист і літературознавець, суддя Конституційного

Суду Російської Федерації у відставці, професор Микола Васильович

Вітрук.

Він народився 4 листопада 1937 року на заїмці Жаровка Первомайсько4

го району Томської області. 1959 р. закінчив юридичний факультет Томсь4

кого державного університету ім. В.В. Куйбишева. Дипломну роботу на те4
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му «Сутність правових відносин у соціалістичному суспільстві» захистив

під керівництвом відомого вченого О.А. Жидкова. 

З 1959 по 1960 рік завідував Молчанівською районною юридичною кон4

сультацією в Томській області, одночасно проходив стажування в

Томській обласної колегії адвокатів і працював адвокатом. З 1960 по

1963 р. працював асистентом кафедри теорії та історії держави і права

Томського державного університету. 

У 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі Київського державного універ4

ситету імені Тараса Шевченка по кафедрі теорії та історії держави і пра4

ва. Одночасно читав лекції на заочному відділенні юридичного факульте4

ту. 1966 р. у Київському університеті під керівництвом члена4кореспон4

дента АН УРСР П.О. Недбайла захистив кандидатську дисертацію на те4

му «Суб’єктивні права радянських громадян та їх розвиток у період

будівництва комуністичного суспільства». З 1966 по 1972 р. працював там

само асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри теорії та

історії держави і права. Викладав теорію держави і права, спецкурс

«Вчення про норми соціалістичного права та їх реалізацію», вперше в

СРСР розробив програму і викладав нову навчальну дисципліну «Основи

правової кібернетики». 1971 р. одержав звання доцента. Одночасно з 1966

по 1971 р. працював у складі делегації Української РСР у Комісії ООН з

прав людини.

З 1972 по 1981 р. — старший науковий співробітник Інституту держави

і права АН СРСР. Одночасно викладав в Академії суспільних наук при ЦК

КПРС, Університеті дружби народів імені Патріса Лумумби. 1978 р.

М.В. Вітруку було присвоєно вчене звання старшого наукового спів4

робітника. 1979 р. у Інституті держави і права АН СРСР він захистив док4

торську дисертацію на тему «Проблеми теорії правового становища особи

в розвиненому соціалістичному суспільстві». З 1981 по 1984 р. працював

заступником начальника кафедри теорії держави і права та консти4

туційного права Академії МВС СРСР. 1982 р. йому присвоєне звання про4

фесора.

З 1984 по 1991 р. — начальник кафедри державно4правових дисциплін

Вищої юридичної заочної школи МВС СРСР. З 2005 р. — завідувач кафе4

дри конституційного права Російської академії правосуддя. Також викла4

дав у Міжнародному незалежному університеті Молдови (м. Кишинів),

Далекосхідному інституті законодавства і правознавства, Томському дер4

жавному університеті.

М.В. Вітрук став одним із засновників теорії конституціоналізму і кон4

ституційного правосуддя в Росії, досліджував проблеми правового стату4

су особи, методології права, конституціоналізму, правової кібернетики.

Протягом багатьох років розробляв навчальні програми та викладав те4

орію держави і права, конституційне право, державне право зарубіжних

країн, конституційне правосуддя, правову кібернетику. М.В. Вітрук — ав4
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тор понад трьохсот наукових праць, серед яких понад сорок — ук4

раїнською мовою. Він підготував 33 кандидати юридичних наук.

У 1991–2003 рр. М.В. Вітрук був суддею Конституційного Суду

Російської Федерації, у 1991–1995 рр. — заступник Голови Суду, викону4

вав обов’язки Голови Суду (1993–1995 рр.). Одночасно у 1992–1995 рр. був

членом Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської

комісії Ради Європи) від Росії.

Протягом багатьох років він брав активну участь у законотворчій ро4

боті. Зокрема, у створенні проекту Закону СРСР «Про правове становище

іноземних громадян в СРСР», був членом робочих комісій з підготовки

проекту Конституції СРСР і узагальнення матеріалів його всенародного

обговорення (1977 р.), учасник підготовки матеріалів до проекту Консти4

туції РРФСР (1978 р.), керівник колективу з розробки проекту Закону РФ

«Про громадянство Російської Федерації» (1991 р.), учасник Консти4

туційної Наради 1993 р., підготовки проекту Федерального конституційно4

го акту «Про Конституційний Суд Російської Федерації» (1993–1994 рр.)

та ін. Як незалежний експерт Ради Європи давав висновки щодо проектів

конституцій та конституційних законів України, Латвії, Албанії, Білорусі,

Грузії.

М.В. Вітрука було нагороджено Почесною грамотою Президента

Російської Федерації (2008 р.), медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступе4

ня (1991 р.), медаллю «Ветеран праці» (1984 р.), Почесною грамотою Ради

Федерації Федеральних Зборів (2003 р.) та ін. Він мав низку почесних

звань: заслужений діяч науки Російської Федерації (1997 р.), заслужений

юрист Російської Федерації, заслужений працівник культури Удмуртсь4

кої Республіки (1997 р.).

Як автор циклу літературознавчих праць, присвячених творчості

Сергія Єсеніна, збирач «Єсеніани» він став лауреатом Національної премії

імені Трокая Борисова (2004 р.). Був членом Союзу письменників Росії.

Пам’ять про Миколу Васильовича житиме в серцях його колег, друзів,

учнів.

Кресін О.В. 

Основні праці М.В. Вітрука:

1. Конституционное правосудие. Судебно4конституционное право и

процесс: Учеб. пособие. — 34е изд., перераб. и доп. — М.: Норма; Инфра4М,

2011. — 592 с. 

2. Конституционное право Российской Федерации: учебник / Под

общ. ред. Н.В. Витрука; Российская академия правосудия. — М.: Норма;

Инфра4М, 2010. — 656 с. (у співавторстві)

3. Общая теория юридической ответственности: Монография. — 24е

изд., испр. и доп. — М.: РАП, 2009. — 432 с. 

4. Верность Конституции: Монография. — М.: Изд4во РАП, 2008. —

272 с. 
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5. Общая теория правового положения личности. — М.: Норма,

2008. — 448 с. 

6. Общая теория государства и права: В 34х т. / Отв. ред. М.Н. Мар4

ченко; Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

24е изд., перераб. и доп. — М.: Зерцало, 2002. (у співавторстві)

7. Научно4практический комментарий к Конституции Российской

Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. — 24е изд., перераб. и доп. — М.:

Спарк, 2002. — 670 с. (у співавторстві)

8. Конституционное правосудие в России (199142001 гг.). — М.: Горо4

дец4издат, 2001. — 508 с. 

9. Политология: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко; Московский

государственный университет им. М. В. Ломоносова. — 24е изд., перераб. и

доп. — М.: Зерцало, 1997. — 384 с. (у співавторстві)

10. Правовой статус личности в СССР. — М.: Юрид. лит., 1985. — 176 с.

11. Общая теория правонарушения и ответственности: Социологичес4

кий и юридический аспекты. — Л.: Изд4во ЛГУ, 1983. — 142 с. (у співав4

торстві)

12. Права личности в социалистическом обществе / Отв. ред. В.Н. Ку4

дрявцев, М.С. Строгович; Академия наук СССР. Институт государства и

права. — М.: Наука, 1981. — 272 с. (у співавторстві)

13. Общественные организации, право и личность / Отв. ред.

А.И. Щиглик, Ц.А. Ямпольская; Академия наук СССР. Институт государ4

ства и права. — М.: Наука, 1981. — 367 с. (у співавторстві)

14. Конституционный статус личности в СССР /Академия наук СССР.

Институт государства и права; ред. кол.: Н.В. Витрук и др. — М.: Юрид.

лит.,1980. — 256 с. (у співавторстві)

15. Международные пакты о правах человека и советское законода4

тельство / Институт государства и права АН СССР, Институт научной ин4

формации по общественным наукам АН СССР. — М., 1976. (у співав4

торстві).

16. Марксистско4ленинское учение о государстве и праве: История

развития и современность / Ред. кол.: Н.В. Витрук и др.; Академия наук

СССР. Институт государства и права. — М.: Наука, 1977. — 352 с. (у співав4

торстві)

17. Проблемы теории социалистического государства и права / Ака4

демия наук СССР. Институт государства и права; ред. кол.: Н.В. Витрук и

др. –М., 1977. — 139 с. (у співавторстві)
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ННооввиийй  ннааууккооввоо��ппррааккттииччнниийй  жжууррннаалл  

««ППооррііввнняяллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо»»

У науковому житті України відбулася знаменна подія — у травні

2012 р. побачив світ новий науково4практичний журнал «Порівняльне

правознавство». Цей журнал є водночас самостійним періодичним видан4

ням і додатком до журналу «Право України». Маємо визнати, що першого

і єдиного журналу «Порівняльно4правові дослідження», який видається з

2005 р., зовсім недостатньо для великої держави з багатою і давньою ком4

паративістською спадщиною. Завдання, які стоять перед Україною та ук4

раїнською юридичною наукою, стрімка динаміка національної школи

порівняльного правознавства, яка виводить його на лідерські позиції се4

ред пострадянських країн, вимагали появи нового спеціалізованого

періодичного видання.

Завдання нового журналу — всебічно висвітлити підходи українських

та зарубіжних учених до вирішення фундаментальних проблем

порівняльного правознавства. Тому кожний номер присвячений певній

проблематиці, кожна стаття окремо замовляється провідним фахівцям.

Мета нового видання — вивести українську компаративістику, а також її

викладання та практичне використання, на рівень вищих світових стан4

дартів.

Редакційна рада журналу складається з видатних компаративістів, які

представляють усі п’ять континентів, найважливіші міжнародні та

національні центри та школи порівняльного правознавства. 

Здвоєний перший випуск «Порівняльного правознавства» (№ 1–2 за

2012 р.) присвячено філософії, теорії, методології та історії порівняльного

правознавства. До цього випуску обсягом 456 с. увійшло 68 матеріалів, ав4

тори яких представляють Україну (Київ, Львів, Одеса, Сімферополь),

Росію (Москва, Єкатеринбург, Саратов, Пенза, Улан4Уде), Канаду (Торон4

то), Німеччину (Гамбург, Мюнхен), США (Карлайл, Дарем), Білорусь (Но4

вополоцьк), Молдову (Кишинів), Італію (Турин), Данію (Копенгаген),

Угорщину (Будапешт), Узбекистан (Ташкент), Польщу (Краків), Францію

(Париж, Страсбург). Серед них 26 докторів і 11 кандидатів наук. 15 авторів

є академіками або членами4кореспондентами Міжнародної академії

порівняльного права. Усі матеріали подаються в перекладі українською

мовою.
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Окрім основного блока статей журнал містить інтерв’ю з президентом

Української асоціації порівняльного правознавства академіком

Ю.С. Шемшученком; відкриті лекції М.А. Дамірлі та О.В. Кресіна, присвя4

чені питанням теорії й історії порівняльного правознавства; блок

публікацій джерел, у якому представлено перший у світі переклад з

німецької мови основоположної для порівняльного правознавства праці

П.Й.А. фон Фейєрбаха «Погляд на німецьке правознавство» 1810 р., дві не4

друковані праці Р. Давида з архіву ЮНЕСКО, які представляють нове

післявоєнне бачення філософії порівняльного правознавства, а також ма4

ловідому й принципово важливу працю українського компаративіста

П.Ф. Мартиненка «Порівняльне правознавство: онтологічний статус»; ру4

брики «Центри порівняльного правознавства», «Рецензії та огляди»;

«Бібліографії» (в тому числі з покажчиком дисертацій з проблематики

порівняльного правознавства, захищених в Україні протягом

1991–2011 рр.); «Наукова хроніка», «Ювіляри», «Пам’яті видатних уче4

них» (в тому числі з підбіркою спогадів про Володимира Туманова).

Темою наступного випуску журналу буде «Правові системи сучасності:

типологія, класифікація, взаємодія». Редакція «Порівняльного правознав4

ства» обіцяє, що зможе вразити читача спектром і глибиною розглянутих

проблем, ознайомить з найвищими здобутками сучасної світової компара4

тивістики у межах обраної теми.

Вже запрацював і продовжує наповнюватися сторінка журналу в ме4

режі Інтернет: www.porivnyalne.pravoua.com.ua

Ми певні, що журнал «Порівняльне правознавство» стане незамінним

джерелом для вченого, викладача, практикуючого юриста, студента.

ЛЛааффииттссккиийй  ВВллааддииммиирр  ИИллььиичч,,
кандидат юридических наук, доцент, член�корреспондент 
Международной академии сравнительного права, 
заместитель директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации

ООттззыывв  ннаа  ррееццееннззииюю  ААллееккссееяя  ККрреессииннаа  ннаа  ккннииггуу

««ССррааввннииттееллььннооее  ппррааввооввееддееннииее  вв  ооббррааззаахх  ппрраавваа»»11

Рецензия известного украинского компаративиста Алексея Кресина на

мою книгу «Сравнительное правоведения в образах права» отличается от

других рецензий резкостью оценок. Одной из причин стало стремление

1 Рецензия А.В. Кресина на двухтомный труд В.И. Лафитского «Сравнительное правоведение в обра�
зах права» (М., 2010–2011) опубликована в № 2 «Порівняльно�правових досліджень» за 2011 г.
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защитить собственную научную позицию, на которую, впрочем, я не поку4

шался. Второй причиной, очевидно, стало желание втянуть меня в дискус4

сию. Что ж, надо признать, это ему удалось. Оставить без ответа рецен4

зию, в которой допущено много поверхностных замечаний, я не мог. 

1. О методологии и методах познания

Первое замечание рецензента касается недостаточного раскрытия той

методологии и тех методов познания, которые использовались в моей ра4

боте. Действительно, «инструментарий» остался в основном за рамками

книги. Но разве в этом была необходимость? Нужно ли художнику вы4

ставлять, помимо своих картин, кисти и краски и при этом объяснять, как

он их применил? Нужно ли писателю рассказывать, какие средства он ис4

пользовал, и почему события в его книге развиваются так, как он задумал,

а не так, как представляется другим?

Конечно, мне могут возразить, что научная работа — это особый жанр.

Но есть ли необходимость в изложении методологии и методов исследова4

ния во всех работах? Их набор известен, многократно описан. И при всех

различиях в научных подходах имеет одну цель — познания истины.

Познание истины и было той целью, которую я ставил перед собой.

Для достижения этой цели я выбрал особый ракурс познания правовой

действительности — через образы права. Дело в том, что любой норматив4

ный правовой акт закрепляет не только отдельные нормы, но и некие об4

разы, которые отражают совокупность представлений о допустимом и не4

допустимом, правомерном и неправомерном. Именно они, а не отдельно

взятые нормы, придают праву необходимую силу воздействия на созна4

ние, а через него — на общественные отношения. 

Чтобы читатель увидел эти образы права или, по крайней мере, тот

свет, который исходит от них, я включил в книгу фрагменты законода4

тельных актов разных цивилизаций и разных эпох. 

Слово «свет» использовано неслучайно. Оно является ключевым для

объяснения не только методологии исследования, но и композиции самой

книги. Источник света в праве — это религия. В ее огне зарождается не

только жизнь права, но и формируется его генетический код, определяю4

щий пути его дальнейшего развития. 

В разных религиях — свой генетический код права. Поэтому описание

разных сообществ права (христианского, исламского, иудейского, буддий4

ского и других) предваряется рассказом о жизни и учениях основателей

религий либо, как в конфуцианской традиции права, этико4правового ми4

ровоззрения. Имеют ли они юридическое значение? Несомненно, имеют,

поскольку в них отражен тот высший идеал, а также те ценности, которым

должно следовать право.

В книге рассказывается также о некоторых потерянных мирах права,

разрушенных вместе с теми цивилизациями, которые дали им жизнь.
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Прослеживая развитие основных правовых сообществ современного

мира, я искал истину не только в священных писаниях и в законодатель4

ных актах, но и в памятниках литературного и народного творчества. Не4

обходимость обращения к этим источникам хорошо объясняют слова

В.Г Белинского о том, что «поэт мыслит образами, он не доказывает исти4

ну, а показывает ее». 

Очевидно также, что истина не может быть раскрыта только при помо4

щи формально4юридических либо иных традиционных методов научного

познания. Необходимо использование и других методов, в том числе,

исследования и сопереживания тех образов права, которые отражены в

произведениях великих поэтов, а также в народных легендах, балладах и

песнях. Иного пути к познанию права нет. 

2. О предмете и целях сравнительном правоведении

Для меня ясно одно: сравнительное правоведение — это самостоятель4

ное комплексное научное направление, которое не может быть втиснуто

ни в одну из существующих правовых дисциплин. Каждое из них окажет4

ся «прокрустовым ложем», которое потребует либо сокращения предмета,

либо его изменения. 

Во многом сравнительное правоведение призвано решать те же задачи,

что и теория государства и права. Но это — совершенно разные научные

дисциплины, обладающие разным предметом исследования, разным науч4

ным инструментарием. Нередко они конкурируют между собой. Именно

это объясняет стремление многих теоретиков права «подмять» сравни4

тельное правоведение под себя. Но приведет ли это к хорошим результа4

там? Конкуренция — это основное условие развития не только в экономи4

ке, политике, социальной сфере, но и в науке. Стоит ей только исчезнуть, и

тут же наука лишится одного из самых мощных стимулов своего развития. 

В постоянной конкуренции проходит и жизнь права. Поэтому в числе

задач сравнительного правоведения я упомянул критику чужого и пропа4

ганду собственного правового развития (стр. 89), хотя и критически выска4

зался об этом (стр. 89–90). Но этот вопрос послужил поводом к упреку, с ко4

торым не могу согласиться. Дело в том, что сравнительное правоведение,

как бы мы к этому ни относились, неизбежно вовлекается в орбиту идеоло4

гических споров и противоречий. В условиях глобализации они все более

усиливаются, угрожая существованию многих правовых сообществ, семей

и групп. Поэтому не так открыто, как во времена прежнего идеологическо4

го противостояния капитализма и социализма, но, тем не менее, все также

настойчиво пропагандируются ценности, присущие тому или иному право4

вому сообществу. Это — реальность. И не считаться с нею нельзя. 

3. Об истории сравнительного правоведения

Я не могу согласиться с критикой моей концепции истории сравнитель4

ного правоведения. Для рецензента, как и для многих компаративистов,
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сравнительное правоведение — это одномерно развивающееся во време4

ни и в пространстве явление, которое имеет одну точку роста и общее на4

правление развития. Но так ли это? 

В своей книге я утверждаю обратное. Для меня сравнительное правове4

дение — это не дар западной цивилизации и не продукт какой4либо одной

юридической школы. Это — единая река, которая вобрала в себя разные

потоки сравнительно4правовых идей. 

Процесс формирования этой реки знаний включал несколько этапов,

которые последовательно раскрываются в книге. В начале описываются

первые источники («первоистоки») сравнительного правоведения, кото4

рые стали появляться практически одновременно с VI века до нашей эры

в разных очагах культуры — в древнегреческих полисах, в древней Ин4

дии и в древнем Китае. Спустя несколько столетий, с начала IX века на4

шей эры, появляется новый источник — исламские компаративистские

идеи. А вскоре сквозь толщу забвения или небытия начинают пробивать4

ся новые потоки христианских сравнительно4правовых идей Западной

Европы, Киевской Руси и Скандинавских земель. 

Естественно, о науке сравнительного правоведения в этой части рабо4

ты речь не идет. Нет ее и в моих словах о том, что «впервые сравнительное

право предстало как объект обособленного исследования в книге Платона

«Законы» (т. I, стр. 15). Эти слова необходимо толковать буквально, а не

расширительно, как это сделал уважаемый рецензент. 

Новый этап в развитии сравнительного правоведения наступает на ру4

беже XIV — XV веков, когда начинается постепенный процесс кристалли4

зации целей и методов сравнительного правоведения. Первым, кто об4

ратился к этим вопросам, стал великий арабский ученый Ибн Халдун.

В Западной Европе наибольший вклад в разработку идей сравнительного

правоведения внесли Никколо Макиавелли, Эразм Роттердамский, Томас

Гоббс, Джон Локк, Джамбатиста Вико, Шарль Монтескье, Джеймс Мэди4

сон, Александр Гамильтон, Джон Джей, Фридрих Савиньи.

Это — великие предтечи науки сравнительного правоведения, но не

представители этой науки. Подобных утверждений в моей книге нет. 

Странно выглядят упреки рецензента по поводу неясности критериев

выбора мыслителей — от Аристотеля до начала XIX века. По4моему, они

очевидны. В книге описываются сравнительно4правовые подходы, кото4

рые представлены в великих памятниках художественного и научного

творчества и которые были положены в фундамент формирующейся на4

уки сравнительного правоведения.

Эта мысль четко прослеживается в книге. Так, в ней буквально сказа4

но: «Сравнительное правоведение Франции, у истоков которого стояли

Ф. Бомануар, Я. Куяций, Ж. Боден и Ш. Монтескье, оформилось как само4

стоятельное научное направление и учебная дисциплина в 1831 г, когда в
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Колледж де Франс была учреждена специальная кафедра Общей истории

и сравнительного законодательства» (т. I, стр. 68). 

С этого момента и начинается история сравнительного правоведения

как самостоятельной науки. 

В этой связи могу только добавить: с моей точки зрения, единственным

критерием существования научного направления, как такового, является

наличие соответствующих научных школ. Поэтому о науке сравнительно4

го правоведения можно говорить только с момента их появления, а не с оз4

вучивания или опубликования каких4либо идей. Эта идея в книге прове4

дена последовательно, о чем свидетельствует заголовок третьего парагра4

фа главы первой «Школы сравнительного правоведения». При этом я не

забываю о вкладе Л. Фейербаха и А. Тибо, в чем меня незаслуженно упре4

кает рецензент (см. т. I, стр. 70).

Еще ряд упреков принять не могу. Рассказывая о российской школе

сравнительного правоведения, я указываю такие имена, как С. Десницкий,

М. Ковалевский, Н. Максимейко, Ф. Тарановский. Это — российские уче4

ные, которые работали и жили в Российской Империи. Естественно, их

творческое наследие принадлежит не только современной России, но и

современной Украине, и современной Беларуси. Разделить это общее на4

следие на российское (русское), украинское, белорусское невозможно. 

Упрекают меня и в том, что в разделе о современной российской школе

сравнительного правоведения я упоминаю работы О.Скакун и А. Тихоми4

рова. Но я их указал как украинских ученых (см. т. I, стр. 84) в ряду зару4

бежных авторов, чьи книги стали доступными для российских читателей

в силу самого факта их опубликования на русском языке. Приводя эти

данные, я подчеркнул одну мысль. Современная российская школа срав4

нительного правоведения развивается, впитывая в себя идеи разных

школ — французской (Р. Давид и Р. Леже), немецкой (К.Цвайгерт и

Х. Кетц), британской (У. Батлер), американской (К. Осакве), узбекской

(А. Саидов), украинской (О.Ф. Скакун и А.Д. Тихомиров). Вместе с тем, я

поделился своей мечтой о том, что эта добрая традиция не будет прерва4

на и что российские читатели смогут и в будущем знакомиться на русском

языке с трудами зарубежных, в том числе украинских, ученых. 

О большем я не прошу.

4. О национальных корнях права

Уважаемый рецензент подвергает жесткой критике мои идеи о нацио4

нальных корнях права. Но этот упрек не справедлив.

Двести лет назад один из величайших правоведов Германии Фридрих

Карл Савиньи отметил, что «истинное море права» — это национальный

дух, национальные обычаи и традиции, а «законы — это всего лишь его бе4

рега». 

Чтобы познать право, необходимо броситься с безжизненных скал за4

конов в «истинное море права», окунуться в реальную жизнь права, ощу4
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тить на себе силу ее течений и волн. И дело не только в том, что законы

скоротечны (за редкими исключениями, срок их жизни не превышает

двух — трех десятилетий), но и в том, что национальный дух права, наци4

ональные правовые обычаи и традиции определяют закономерности раз4

вития правовых систем. 

Многие из них имеют тысячелетнюю историю. Поэтому от них невоз4

можно избавиться. По сути, это то родовое благословение а иногда, и родо4

вое проклятие, которое сопровождает жизнь нации от момента ее рожде4

ния до заката.

В подтверждение приведу лишь несколько примеров того, как язык

права (а именно в нем, как в зеркале, отражается дух права) определяет

содержание права. 

Так, во всех славянских, в том числе в русском и украинском языках,

право ассоциируется не только с такими словами, как «правильное»,

«справедливое», «праведное», но и с такими понятиями, как «правитель4

ство», «правитель». В результате, возникают особые образы, в которых

право предстает в основном как продукт воли правителя, а справедли4

вость — как те блага, которые исходят от него. Такие традиционные обра4

зы предопределяют содержание многих правовых и политических явле4

ний. 

Другой пример. В русском, украинском и в других славянских языках

слово «богатство» — это то, что дано от Бога и что человек не может при4

своить себе. Такое восприятие во многом объясняет, почему в истории сла4

вянских народов было так много экспроприаций и почему так слабо в них

защищалась частная собственность. 

Еще один пример: слово «порядок» происходит от слова «ряд» — дого4

вор и отражает начала общественной самоорганизации славян. В их пони4

мании порядок возможен лишь там, где достигнут общественный договор

(«ряд»), определяющий права и обязанности каждого.

Забвение таких правовых истин ведет к оскудению права, к его внут4

реннему разлому и, в конечном счете, к его распаду. Поэтому так важно

хранить национальный дух права и беречь его как священный огонь (По

крайней мере, до тех пор, пока большинство населения не станет носите4

лем другого национального духа права). 

Надеюсь, что этот ответ снимает сомнения рецензента по поводу воз4

можности сохранения (допустимости признания) национальных корней в

многонациональных сообществах.

В этой связи можно отметить также то обстоятельство, что многие пра4

вовые семьи называются по имени тех наций, которые дали им жизнь. Так,

общее право ассоциируются с англо4саксонским, а континентальное право

с романо4германским. Этническая принадлежность отражена и в назва4

нии славянского права.
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5. О славянском праве

Славянское право — это ветвь великого древа христианского права.

И историю его формирования и развития я рассматриваю исключительно

в общем контексте христианской традиции права.

Такой подход вызывает ряд необоснованных претензий рецензента.

В частности, ему не нравится, что христианство рассматривается мною в

отрыве от иудаизма. Но это совершенно разные религии. Да, действитель4

но христианство было рождено в недрах иудаизма. Об этом в книге сказа4

но много. Но очень скоро оно стало не только самостоятельным, но и про4

тивостоящим ему религиозным мировоззрением. 

Рецензент подвергает сомнению и тезис о том, что в славянском праве

христианские ценности находят наиболее полное свое воплощение. Но где

еще, помимо славянского мира, столь часто и столь последовательно пред4

принимались попытки осуществить христианские идеалы, в том числе от4

торжения власти, социального единства, общности собственности. Это на4

следие сохранено и сейчас, несмотря на все реформы коммунистического

и посткоммунистического времени.

Рецензент отвергает и второй основной тезис, касающийся единых

корней славянского права. В частности, он отрицает факт существования

в прошлом единой государственности славян, считая, что этот факт осно4

ван на «ненадежных источниках». Но в мой книге он доказывается свиде4

тельствами арабского географа Аль4Массуди, древнеримского географа

Страбона, готского историка Иордана, которые в науке не подвергались

сомнению.

Сомнения ученых вызывают лишь три источника, приведенные в кни4

ге, — «Суд Любуши», «Велесова книга» и песни родопских славян. Этот

факт я отмечаю в сносках на страницах 207 и 208 первого тома. Вместе с

тем, я подчеркиваю тот факт, что полностью их отвергать нельзя, по4

скольку они находят параллели в других источниках. Так, сведения о Бе4

лой книге славян можно найти во многих древнеславянских легендах и

песнях. А упоминания о досках с записью законов, о чем рассказано в

«Песне Любуши», можно обнаружить не только в фольклоре, но в некото4

рых летописях и в законодательных актах (в частности, в Псковской

судной грамоте). В любом случае, о каком4либо широком использовании

указанных спорных источников в моей книге говорить нельзя.

Резкой критике подвергнуты и мои суждения о самоуправлении сла4

вян. При этом рецензент ссылается «на целые», но почему4то безымянные

школы юридической науки. В этой связи отмечу только одно: никакие

«научные школы» не смогут вымарать из нашей общей истории правду о

вечевых, иных формах самоуправления городских, сельских и казачьих

общин.

В своей книге я утверждаю, что в большей части славянских земель за4

имствование чужеродных правовых моделей имело ограниченный харак4
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тер и не влияло на правовое развитие в целом (т. I, стр. 105). Эту позицию

я последовательно отстаиваю. Однако рецензент этот тезис оспаривает,

вырывая из контекста мои слова. Речь идет о фрагменте на страницах

240–241, в котором буквально сказано следующее: славянское право «в

дальнейшем… впитывало в себя многие модели классического римского

права: в православных землях через рецепции византийского законода4

тельства (в основном из его кратких изложений Эклоги и Прохирона), а в

католических землях через допущение прямого действия сводов католи4

ческого церковного законодательства». 

Этот фрагмент развивает ту мысль, которая высказывалась раньше:

влияние чужеродных моделей было ограниченным и ограничивалось (а

именно об этом идет речь на стр. 240–241) в основном пределами церков4

ного права. 

Не справедлива оценка и той части работы, в которой анализируются

современные конституции славянских стран. Рецензенту кажется стран4

ным, что я обращаюсь к преамбулам основных законов. Но дело в том, что

в их текстах — квинтэссенция правовой идеологии. Поэтому нельзя о них

забывать. Далее в своей книге я перехожу к дальнейшему анализу текстов

славянских конституций, выявляя присущие им черты, в том числе повы4

шенное внимание к социальным вопросам, патерналистское участие госу4

дарства в регулировании социальных и экономических отношений и т.д. 

Однако уважаемый рецензент ждет от меня дополнительной аргумен4

тации. А, не дождавшись, высказывает то, что, судя по всему, хотел услы4

шать от меня: «тексты новых конституций…. в большой степени являются

интернационализированными, сформированными под влиянием права

ООН, Совета Европы и других международных организаций, «престиж4

ных» зарубежных моделей». 

Но с такой позицией я не могу согласиться. Правотворческая деятель4

ность в России, в Украине, в других государствах мира — это не процесс

механистического заимствования, «переноса» международных стандар4

тов либо «престижных» моделей. Безусловно, они изучаются. И, несо4

мненно, учитываются при разработке конкретных правовых решений. Но

не заимствуются. 

В 1992–1993 гг. я был экспертом Конституционной комиссии Россий4

ской Федерации и участвовал в разработке парламентского проекта Кон4

ституции. Мне довелось разрабатывать отдельные положения Конститу4

ции Крыма в 1995 г, а также многие российские законы, принятые на про4

тяжении последних 20 лет. Технология законотворческой деятельности

мне хорошо знакома. Известны и международно4правовые стандарты, и

конституции современного мира. Поэтому могу с уверенностью говорить о

высокой степени самостоятельности и высоком профессиональном уровне

авторов не только действующей Конституции России (в ее подготовке я не

участвовал), но других основных законов славянского мира, в том числе
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Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии, Болга4

рии.

К сожалению, уважаемый рецензент повторяет очень избитый и посто4

янно навязываемый тезис о том, что славянское право — это продукт за4

имствования других правовых моделей. Такие поверхностные оценки не4

справедливы не только по отношению к моей книге, но и к тем, кто созида4

ет новое славянское, в том числе украинское, право, разрабатывая новые

правовые акты, совершенствуя правоприменительную практику, воспи4

тывая новые поколения юристов.

В заключение критического обзора славянского права рецензент упре4

кает меня за то, что я не обосновываю тезис о том, что в славянском праве

все более громко заявляют о себе такие ценности, как христианская вера,

духовность, единение, национальное самосознание, прямое народное

правление и милосердие» (т. I, стр. 266). К сожалению, этот тезис вырван

из контекста. Поэтому я продолжу его так, как он сформулирован в книге:

«Эти ценности — правовое наследие славян, их кредо веры, надежды,

любви».

Так нужно ли его обосновывать? Ведь речь идет о предмете веры, той

веры, которая передается из поколения в поколение и которая погаснет

только тогда, когда исчезнет славянский мир. Эта вера нашла отражение

не только в памятниках славянской духовной и правовой мысли, не толь4

ко в современных научных изданиях, но и в повседневной жизни: в молит4

вах, мольбах о помощи, в призывах к справедливости и милосердию. Не4

ужели эти голоса не слышны? 

Да, можно сделать вид, что ничего не происходит. Но правовая реаль4

ность от этого другой не станет. А она, если отбросить все второстепенное,

заключается в одном: в неутолимой жажде справедливого и милосердно4

го права.

6. О вненаучном контексте книги

Наверное, и эти слова также вызовут упреки рецензента. Но для меня

все, что связано с жизнью права, имеет научную ценность. 

В своей книге я высказываю свою позицию, обосновываю ее, не вступая

в полемику с кем бы то ни было. Но почему4то рецензент меня обвиняет в

том, что я отказываю другим ученым в праве иметь собственное мнение. 

Столь же безосновательны обвинения и в моей «заангажированности».

В качестве примера рецензент приводит мои слова о том, что славянское

право «было величественным даже в таких чудовищных проявлениях, как

сталинизм». Но, давайте будем справедливы, я нигде и никогда не высту4

пал сторонником сталинизма. И даже в той фразе, которую цитирует ре4

цензент, я говорю о чудовищных проявлениях сталинизма. Вместе с тем,

оценивая законодательство той эпохи, я не мог не отметить высокий уро4

вень Конституции СССР 1936 г. а также ряда других законодательных ак4

тов. Другое дело, что эта Конституция и эти законы служили прикрытием
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для самых страшных преступлений ХХ века. Об этом я писал много, в том

числе во втором томе рецензируемой книги (т II, стр. 395–401). Но, очевид4

но, рецензент его не читал.

В этой связи отмечу и некорректное цитирование моих слов на XVIII

Международном конгрессе сравнительного права в Вашингтоне. Я не гово4

рил о том, что советское видение сущности и реальной роли права периода

сталинизма стало отражением российской правовой традиции. В своем вы4

ступлении я только подчеркнул, что сталинизм возродил крепостничество,

отбросив Россию, по меньшей мере на семьдесят десятилетий назад. Об

этом я говорил и писал неоднократно. И менять свою позицию не собираюсь.

Совершенно непонятно возмущение по поводу моих слов о том, что в

известной книге Р. Леже славянскому, в том числе российскому праву

уделяется очень мало внимания. Так, право Польши описывается в ней на

трех страницах, а право Чехии — менее чем на одной (т. I, стр. 242). И из

этих слов сделан вывод о том, что я обвиняю всех западных компаративи4

стов! Недопустимость такого произвольного толкования моих слов совер4

шенно очевидна.

Но рецензент на этом не остановился, усматривая в моей книге тот же

недостаток, что и в книге Р. Леже. В частности, он указывает, что я якобы

«вообще» игнорирую украинское право, ограничиваясь только цитирова4

нием «Песни о Марии Богуславке». 

Но такое обвинение совершенно безосновательно. Прежде всего, я дол4

жен подчеркнуть, что, в отличие от Р.Леже, я не описывал правовые сис4

темы отдельных государств. Книга посвящена правовым сообществам, се4

мействам и группам, а не отдельным, как у Р. Леже, национальным право4

вым системам. Далее, мне непонятно, почему уважаемый рецензент не за4

метил множественные упоминания украинского права. Так, на страни4

це 117 я цитирую Гражданский кодекс Украины. На странице 218 указы4

ваю на то духовное влияние, которое оказал Киево4Печерский монастырь

на общественное, в том числе правовое развитие Украины. На странице

229 я иллюстрирую развитие институтов славянского самоуправления

примером организации местного самоуправления в Киеве. На странице

265 сказано о том, что на руинах СССР образовались три славянских дер4

жавы — Россия, Украина и Беларусь и что «в каждой из них формирова4

лись новые либо преобразовывались прежние правовые системы». На

страницах 267, 269, 270, 272 цитируются положения Конституции Украи4

ны. А на странице 273 обращается внимание на проблемы правопримени4

тельной практики Украины. Конечно, хотелось бы посвятить праву Укра4

ины больше внимания. Но формат книги это не позволял.

Совершенно бессмысленны и упреки рецензента в том, что я «отказы4

ваю всем славянским народам в их праве на собственную личность». При

этом, что самое странное, такой вывод обосновывается тем, что мною от4

мечается исторический факт существования в древности единого, общего
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языка всех славян. Конечно, можно пытаться переписать историю. Но

вряд ли (по крайнем мере, в этом случае) такая попытка увенчается успе4

хом.

Столь же беспочвенны утверждения рецензента о том, что я «прямо

пропагандирую региональную интеграцию в рамках СНГ». Нет, никакой

«пропагандой» я не занимался. Я только отметил очевидный факт, что

правовая база государств4участников СНГ не соответствует тем задачам,

которые должны быть решены в целях обеспечения региональной интег4

рации (т. I, стр. 111). 

Другой вопрос: «Нужна ли интеграция России, Украине и Беларуси»?

Убежден, что да, поскольку без нее ни одна из трех славянских держав

полноценно развиваться не может.

Вместе с тем, очевидно и то, что мы так и не научились цивилизованно,

вдумчиво, с заботой о будущих поколениях выстраивать наши межгосу4

дарственные отношения.

И, тем не менее, я верю в то, что братство славянских народов будет

воссоздано вновь — естественно, на новых началах, исключающих какое4

либо деление на «старших» и «младших», не допускающих чей4либо дик4

тат либо забвение национальных интересов. 

Совершенно непонятен и тот последний упрек, который рецензент вы4

сказывает по поводу моей книги. В ней я предупреждаю о той угрозе, ко4

торую таит технократизм для всех правовых сообществ, без исключения.

При этом доказываю совершенно ясный тезис о том, что технократизм —

это прямая дорога к тоталитаризму, поскольку он разрушает духовные

начала права. Эта тенденция прослеживается повсеместно: не только в

христианском, но и в других правовых сообществах, в том числе, в ислам4

ском и индуистском праве. Поэтому не нужно выискивать какой4либо пер4

воисточник технократизма. Это — общая проблема для всех, что иллюст4

рируется примерами из права Европейского Союза. Можно, конечно, «за4

рыться в песок» правовых иллюзий и делать вид, что ничего не происхо4

дит. Но чем это кончится? 

И последнее. Конечно, моя книга не лишена недостатков. Также ясно и

то, что у многих она вызовет отторжение. Что ж, я к этому готов. И никого

осуждать не буду. 
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Національного університету «Одеська юридична академія»

ФФууннддааммееннттааллььннее  ддоосслліідджжеенннняя  ппррооггррааммннооссттіі  

уу  ммііжжннаарроодднноо��ппррааввооввооммуу  ррееггууллюювваанннніі

Слід відзначити появу останніми роками у вітчизняній юридичній на4

уці досліджень з проблематики програмного правового регулювання та

правових форм програмного менеджменту. Праці, присвячені проблемам

правоохоронного, муніципального, автономістського, державного правово4

го програмування можна вважати передвісниками формування нової

національної наукової школи. Цей науковий процес зумовлений в першу

чергу практичними потребами, адже сьогодні саме програмне регулюван4

ня широко використовується у міжнародних та національних правових

системах. Також простежується зв’язок між відповідними науковими здо4

бутками та правовими програмними актами, які ухвалені та виконуються

у різних державах. 

Водночас, поширення практики програмного регулювання на глобаль4

ному, регіональному та двосторонньому рівнях міждержавної взаємодії, у

практиці міждержавних організацій, широке використання програмних

імплементаційних механізмів зумовлюють додатковий, міжнародно4пра4

вовий вектор подібних досліджень. Тому поява наукових монографічних

праць у цій сфері не викликає здивування; скоріше дивує те, що вони з’яв4

ляються із значним запізненням, адже до рецензованої монографії одесь4

кого науковця Б.В. Бабіна1 повноцінних міжнародно4правових досліджень

у цій сфері не було як у вітчизняній, так і у зарубіжній науці міжнародно4

го права. Тому предмет монографічного дослідження не лише стає

логічною складовою теорії правового програмного регулювання, що фор4

мується, але й має велику наукову актуальність і незаперечну новизну.

Структура, причини і динаміка процесів розроблення, ухвалення та ре4

алізації програмних правових актів зумовлюють необхідність предметно4

го аналізу правового програмного регулювання наднаціональних відносин.

Ці питання є актуальними, вони виникли у національний та міжнародній

правовій практиці в період розвитку глобальних соціально4економічних

відносин ХХ ст. і вимагають належного наукового осмислення та ре4

алізації у сфері міжнародно4правової практики. Відсутність відповідних

теоретичних розвідок у міжнародній правовій доктрині спричиняє невиз4

1 Бабін Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми
реалізації. — Одеса: Фенікс, 2012. — 454 с.
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наченість самого предмету та методу дослідження програмних актів, по4

роджує наявність паралельних досліджень однієї проблематики. Але вод4

ночас усталена традиція описового дослідження юридичних феноменів

обумовлює незначну кількість повноцінних пошукових наукових робіт у

цій сфері, в рамках яких дослідження практики публічного програмуван4

ня супроводжувалося б теоретичним обґрунтуванням.

У монографії Б.В. Бабіна проведено узагальнення складових феномену

програмного регулювання у сучасному міжнародному праві, зокрема, що4

до онтологічного змісту такого регулювання, програмного потенціалу

міжнародних правовідносин, форм міжнародного права та його норм, спе4

цифіки міждержавних програм та програм міжнародних організацій,

взаємодії міжнародних та національних механізмів програмного регулю4

вання. Автором використано не лише значний обсяг міжнародних право4

вих актів, але й велику кількість зарубіжних доктринальних праць, знач4

на частина яких до цього не була відома у вітчизняній міжнародно4пра4

вовій науці. Дослідником критично розглянуто стан справ у національній

міжнародно4правовій школі з відповідних питань; водночас, одним з ціка4

вих висновків Б.В. Бабіна є ствердження наявності національного теоре4

тичного доробку в сфері міжнародного програмного регулювання, що

може вважатися істотним внеском української науки у глобальну міжна4

родно4правову доктрину.

Автором з використанням належної наукової методології здійснено

дослідження еволюції програмних регуляторів на наднаціональному рівні,

визначено специфіку програмного регулювання як форми регулятивної

діяльності глобального значення, виявлено передумови запровадження

такого регулювання на міжнародному рівні, проведено аналіз змісту між4

народного правового регулювання в рамках вирішення питання програм4

ного змісту, програмних форм і програмних норм сучасного міжнародного

права, надано міжнародно4правову оцінку багатостороннім і двостороннім

програмам, що ухвалюються між державами та їх урядами, а також про4

грамам, що схвалюються в рамках діяльності міждержавних організацій

глобального і регіонального характеру, визначено специфіку впливу

національних правових програмних механізмів на міжнародне правове

програмування та досліджено імплементацію міжнародних програм у

національному праві (на прикладі України).

Не можна не погодитися з висновком автора про те, що програма як

елемент регулювання суспільних відносин є водночас комплексом узгод4

жених за часом, метою та виконавцями заходів, сукупністю матеріальних

ресурсів, що були виділені на реалізацію цих заходів, організаційною

структурою, що має здійснювати зазначені заходи, та спеціально розроб4

леним та затвердженим документом, що містить відповідні норми та при4

писи стосовно заходів, ресурсів та організаційних структур. Також

Б.В. Бабіним запропоновано цікаву класифікацію програмно4прогнозних
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та стратегічних документів, за якою програма в організаційно4управ4

лінському контексті має певні відмінності, що відрізняють її від заходів,

проектів, планів, концепцій та стратегій. Дослідник доводить, що плану4

вання та стратегування часто має форми програмного регулювання, а

інкорпоровані системи проектів та заходів стають програмами. При цьому

стратегування визначається Б.В. Бабіним як організаційний, політичний

та правовий процес, який потребує вчинення ряду програмних заходів.

Концепції, проекти, заходи у цьому контексті автор монографії пропонує

розглядати як елемент або етап процесу правового програмування.

Слід відзначити спробу автора детермінувати феномен міжнародно4

правового програмування з використанням теоретико4правового інстру4

ментарію, зокрема, в рамках аксіологічного та герменевтичного підходів.

Водночас, не можна повністю погодитися з тезами Б.В. Бабіна про прин4

ципову відмінність дослідницького інструментарію щодо джерел (форм)

міжнародного (публічного) права від аналогічних конструктів інших юри4

дичних наук. Адже автор сам доводить наявність спільних рис у міжна4

родному та національному програмному регулюванні, аж до встановлення

зв’язків між наднаціональними та державними процесами правового про4

грамотворення. Втім, ми вважаємо монографію Б.В. Бабіна якісним науко4

вим твором, що став визначною віхою у становленні теорії програмного

правового регулювання загалом та міжнародно4правового регулювання

зокрема, у зв’язку з чим рекомендуємо її не лише експертам та теорети4

кам міжнародного публічного права, але й всій юридичній громадськості,

адже програмні правові форми, норми та механізми нині є багатовимірним

та міждисциплінарним феноменом. 

ССккааккуунн  ООллььггаа  ФФееддооррііввннаа,,  
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 
заслужений юрист України, член�кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного права, 
завідувач кафедри правового регулювання економіки 
Кримського економічного інституту 
Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана

ННооввее  ввииддаанннняя  зз  ііссттооррііїї  ввччеенньь  ппрроо  ддеерржжааввуу  іі  ппррааввоо**  

Хто свого часу вивчав цей курс, будучи студентом юридичного вузу,

добре пам’ятає, яку роль відіграло в успішному засвоєнні теорії держави і

* Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і : Курс лекцій. — Х.: Право, 2012. — 416 с.
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права, філософії права, теорії кримінального права і процесу, консти4

туційного права та інших юридичних дисциплін, у науковій і практичній

роботі усвідомлення величі права в ході правозастосовної практичної

діяльності. Як завжди, для студента багато важить зміст і методичний

рівень лекцій, майстерність викладача. Нове видання з історії вчень про

право і державу, що рецензується, є курсом лекцій, прочитаних у

Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава

Мудрого» професором Г.Г. Демиденком, який є автором і співавтором вже

багатьох підручників з цієї дисципліни*. Даний курс лекцій (має назву

«Історія політичних і правових учень» — спеціальність 12.00.01) привертає

увагу лаконічністю і водночас повнотою викладення матеріалу, чіткою си4

стематизацією найвизначніших учень про право і державу з найдавніших

часів до сьогодення. Його відрізняє від деяких інших видань з цієї темати4

ки майстерне (доступною мовою) подання складних право4державних

учень (теорій, ідей), їх зв’язок із сучасністю. Зазначене дає змогу стверд4

жувати, що рецензоване видання відповідає основним вимогам ака4

демічного викладення матеріалу.

На жаль, з часів СРСР обсяг викладання цього курсу скорочено в на4

вчальних планах навіть провідних вузів, а в деяких з них (наприклад, у

вузах системи МВС) його зовсім не введено до навчальних планів. Між тим

у курсі історії вчень про право і державу акумульовано тисячолітні теоре4

тичні пошуки й альтернативні рішення проблем сутності права, співвідно4

шення права і закону, права і держави, права і суспільства, ролі права як

найважливішої соціальної системи регулювання суспільних відносин. То4

му, не пізнавши історії накопичення знань про природу права, неможливо

глибоко засвоїти теорію та історію держави і права, методологію й теорію

конституційного, адміністративного, кримінального права і процесу,

цивільного права і процесу та інших юридичних дисциплін. Розвиток уяв4

лень про право і державу в їх взаємозв’язку, про свободу і справедливість

у співвідношенні з правом, про закон і законність, моделі суспільного і дер4

жавного устрою, про форми і принципи відносин особи і влади викла4

дається саме в цьому курсі, який є зібранням знань про інтелектуальні до4

сягнення людства в галузі права і держави. Право4державна класика —

вчення про право і державу стародавніх греків Сократа, Платона,

Арістотеля, Цицерона, римських юристів, Ж. Бодена, Г. Гроція, Дж. Лок4

ка, Ш4Л. Монтеск’є, Ж4Ж. Руссо, І. Канта, Р. Ієринга та ін., правових шкіл

та їх доктрин — зосереджена на вічних і завжди актуальних проблемах

право4державного розвитку. Історія вчень про право і державу, як й інші

історико4правові дисципліни, входить до скарбниці правової культури:

* Рецензованому курсу лекцій (українською мовою) передували видання підручника з історії вчень
про державу і право (2004, 2007), а також курс лекцій російською мовою та хрестоматія, яка була пер�
шою в Україні і Росії. До речі, Хрестоматія з історії вчень про державу і право (5 вид., Х., 2011) є
унікальним виданням: вона містить понад 200 конспектів (найбільш значущих фрагментів) з творів
видатних мислителів минулого. 
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будучи професійно4патріотичною основою формування юриста як особис4

тості, вона допомагає здійснити підготовку спеціалістів вищої кваліфі4

кації, на класичних прикладах вчить мислити, шукати точне тлумачення

й оцінки правових норм, правових явищ, юридичних фактів. 

Отже, необхідність відповідності європейським і державним стандар4

там вищої юридичної освіти в Україні вимагає відведення належного

місця у системі юридичних дисциплін курсу історії вчень про право і дер4

жаву. Засвоєння майбутніми юристами багатовікового досвіду пізнання

проблем права і держави є гарантією від ідеологічного монізму в юридич4

них науках, запорукою професіоналізму і високої культури юриста

ХХІ століття. Долати правовий нігілізм, утверджувати верховенство пра4

ва в державі, демократичні цінності в суспільному житті, побудувати пра4

вову, демократичну, соціальну державу неможливо без поваги і уваги до

право4державної класики, плідного історичного досвіду теоретичного

вирішення проблем права і держави.

Реалізації цих нагальних завдань здатні посприяти нові видання

підручників і навчальних посібників із зазначеного курсу, зокрема нове

видання курсу лекцій професора Г.Г. Демиденка «Історія вчень про право

і державу». Як засвідчує рецензований курс лекцій, автор використав чи4

малий власний досвід: 1) глибоке знання першоджерел — саме на їх

аналізі ґрунтується виклад матеріалу у навчальному посібнику; 2) прак4

тика викладання цього курсу у Національному університеті «Юридична

академія України імені Ярослава Мудрого»; 3) підготовка методично4на4

вчальної літератури; 4) написання наукових статей. Втішно, що випускни4

ки цього славетного юридичного закладу України — прокурори, судді,

практикуючі юристи і вчені4правознавці з вдячністю згадують лекції ви4

кладачів цього курсу і високо цінують набуті знання, використовуючи їх у

практичній і науковій роботі.

Основну увагу в навчальному посібнику зосереджено на найбільш виз4

начних, класичних вченнях про право і державу: право4державних ідеях

софістів, Сократа, Платона, Арістотеля, Цицерона, вченнях про право4

творчість та праворозуміння римських юристів, правових концепціях се4

редньовічних філософів і юристів, європейських просвітників, найбільш

впливових ученнях про право і державу мислителів Нового і Новітнього

часу. Цінно, що приділено належну увагу й західноєвропейським право4

державним ученням, поширеним у ХХ–ХХІ ст. В окремому розділі пода4

но концепції соціального і неокласичного лібералізму про правову,

соціальну державу, основні сучасні теорії права — соціологічна, норма4

тивістська, реалістична, аналітична, природного права. Завершальною в

огляді правових теорій є інтегрована юриспруденція — коротко, але повно

розкрито особливості розуміння і тлумачення права її творцями. 

Однією з переваг курсу лекцій є органічне вплетення в його зміст досяг4

нень української політико4правової думки, акцент на тих інтелектуаль4
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них надбаннях її представників, які свідчать про випередження ідей євро4

пейських і американських мислителів або здійснення певного впливу на

них. Це, зокрема, концепція поділу влади у творчій спадщині Ст. Оріховсь4

кого, Ю. Десницького, Конституції П. Орлика, доктрина невідчужуваних

прав людини і громадянина М. Козачинського, ліберальний консти4

туційний проект М. Драгоманова, моделі правової держави М. Ковалевсь4

кого, В. Гессена, П. Новгородцева, Б. Кістяківського та ін. 

На жаль, у подібних навчальних виданнях (як і у рецензованому

лекційному курсі) вітчизняні право4державні вчення в їх еволюції зазви4

чай подаються наприкінці курсу, що певною мірою нівелює їх значущість.

Необхідно дотримуватися єдиного принципу викладу навчального мате4

ріалу — поєднання часового і просторового вимірів, у рамках яких засто4

совується портретно4тематичний. У такому разі висвітлення право4дер4

жавної думки України має відбуватися не за просторово4часовим

виміром, а за часово4просторовим, а це потребує перегляду програми да4

ного лекційного курсу.

До переваг рецензованого навчального посібника слід віднести те, що

провідне місце в ньому відведено вченням (теоріям, ідеям) про право, ад4

же у більшості підручників і навчальних посібників з цієї дисципліни

відповідно до попередньої радянської традиції пріоритет продовжує нале4

жати вченням про державу, при цьому нерідко висвітлюються такі дер4

жавознавчі проблеми, які навіть опосередковано не пов’язані з правом.

А вони не віднесені до предмета історії вчень про право і державу. При за4

значеному підході нерідко випадають з поля зору авторів таких підруч4

ників і посібників ідеї (теорії, вчення) про співвідношення «букви» і «духу»

права, роль юридичної аргументації в процесі правозастосування,

взаємозв’язок правотворчості й судової діяльності, юридичні терміни та

інші правові проблеми. Студент ХХІ століття повинен стояти на нових

світоглядних позиціях — ставитися до права як до самостійної історичної,

соціальної і культурної цінності, а не продовжувати сприймати право як

продукт діяльності держави. У даному навчальному посібнику матеріал

про історію право4державних вчень подано у контексті розвитку загаль4

нотеоретичного правознавства, починаючи з розуміння і тлумачення пра4

ва давньогрецькими мислителями і закінчуючи розвитком теорій права у

ХХ столітті.

Вдалою інформативною частиною навчального курсу є короткі біог4

рафічні довідки у розділах, іменний покажчик, список джерел і літерату4

ри з курсу наприкінці книги.

Отже, курс лекцій професора Г.Г. Демиденка відповідає вимогам до на4

укового і методичного рівня навчального посібника для вищих навчальних

закладів у галузі юриспруденції. Він сприятиме фундаментальності тео4

ретичних знань студентів, підвищенню їх професійної, правової культури.
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ААннддррііййккоо  ООллььггаа  ФФееддооррііввннаа,,  
доктор юридичних наук, професор, 
член�кореспондент НАПрН України, 
завідувач відділу проблем державного управління 
та адміністративного права Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України 

ССввііттооввиийй  ддооссввіідд  ррееффооррммуувваанннняя  ппууббллііччннооїї  ввллааддии  

ттаа  ууккррааїїннссььккіі  ррееааллііїї  

За двадцять років незалежності в Україні практично сформовано

більшість інститутів публічної влади — органів та інших інституцій,

підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та

здійснюють інші управлінські функції. Однак існуюча система публічної

влади не відповідає стратегічному курсу держави на утвердження демо4

кратії та європейських стандартів належного врядування, оскільки зали4

шається неефективною, схильною до корупції, внутрішньо суперечливою

і надмірно централізованою, закритою від суспільства, громіздкою і

відірваною від потреб простої людини, і внаслідок цього стала гальмом у

проведенні соціально4економічних і політичних реформ. Незважаючи на

непоодинокі спроби реформування бюрократичного апарату держави,

особливого успіху в цій сфері досягти не вдалося через низку об’єктивних

та суб’єктивних причин. 

З огляду на це монографія А.В. Берези «Реформа публічної влади: су4

часні концепції і політична практика»1 має особливе значення, оскільки є

спробою комплексного осмислення суті та функцій публічної влади у су4

часному світі з огляду на висунення нових вимог до держави, появу нових

інформаційно4комунікаційних технологій та якісні зміни у структурі

соціуму, зумовлені ними (формування так званого постіндустріального

суспільства)

Досягти такого результату автору вдалося завдяки використанню ши4

рокої джерельної бази, яка включає наукові дослідження, нормативно4

правові акти, звіти та рейтинги міжнародних організацій, що сприяє фор4

муванню об’єктивного уявлення про суть процесів та напрями їх розвит4

ку. Список використаної літератури, вміщений в кінці книги, свідчить, що

автором здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняних і зарубіжних праць з

питань ефективної організації публічної влади, практики впровадження

управлінських концепцій у конкретних країнах. 

1 Береза А.В. Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика: Монографія. —
К.: Логос, 2012. — 360 с.
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До безумовних здобутків автора слід віднести детальний аналіз як по4

зитивних, так і негативних наслідків впровадження сучасних інфор4

маційно4комунікаційних технологій у соціальні та управлінські процеси,

зокрема проблеми демократичності мереж урядування. Оригінальним є

порівняння різних стратегій щодо впровадження електронного урядуван4

ня на прикладі Естонії та Іспанії, спільним елементом яких є визнання йо4

го важливості та необхідності на рівні вищого керівництва держави. 

Дана монографічна праця є, безсумнівно, вагомим внеском у вітчизняні

політологічні дослідження проблем організації публічної влади, ме4

ханізмів забезпечення стабільності політичної системи. 

Монографія А.В. Берези є логічно завершеною, науково обґрунтованою

працею, яка містить низку інноваційних положень, авторське тлумачення

процесів, що відбуваються на регіональному рівні. Її актуальність зумов4

лена нагальною необхідністю реформування відносин між центром і

регіонами, удосконаленням системи місцевого самоврядування в Україні. 

Зроблені автором висновки будуть корисними для політиків, керівників

центральних органів виконавчої влади, державних службовців, політо4

логів і юристів, оскільки є джерелом об’єктивної інформації про сучасні

тенденції організації виконавчої влади в умовах демократичних систем. 

ЗЗббііррнниикк  ннааууккооввиихх  ппррааццьь  ««ППооррііввнняяллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо::

ссууччаасснниийй  ссттаанн  іі  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу»»

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 Р. Давид, «справжнє розуміння між народами буде

досягнуто лише коли вони пізнають один одного краще; а знання їх інсти4

туцій, їх концепцій права та справедливості й способу застосування цих

концепцій є необхідним чинником для взаємного розуміння». 

Розвиток цієї науки, як і будь4якої іншої, неможливий без певної ор4

ганізаційної та видавничої інфраструктури, а також регулярного форуму

для обговорення найважливіших наукових проблем. Тому з 2001 р. на4

уковці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у

співпраці з ученими та викладачами інших українських та зарубіжних на4

уково4дослідних установ і навчальних закладів здійснюють програми,

спрямовані на розвиток порівняльного правознавства. Створена і успішно
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функціонує Українська асоціація порівняльного правознавства, видають4

ся серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства» та

серія навчально4методичних видань «Академія порівняльного правознав4

ства», міжнародний журнал «Порівняльно4правові дослідження», збірни4

ки наукових праць. 

2011 р. вже традиційно зібрала разом учених, викладачів, практикую4

чих юристів4практиків щорічна міжнародна наукова конференція «Ком4

паративістські читання», організована Інститутом держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України, Львівським державним університетом

внутрішніх справ, Київським національним університетом імені Тараса

Шевченка, Українською асоціацією порівняльного правознавства, міжна4

родним науковим журналом «Порівняльно4правові дослідження». Інфор4

маційними спонсорами виступили наукові журнали «Право України»,

«Евразийский юридический журнал», «Правоведение», «Юридичний

журнал», «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра4

воведения».

До початку конференції було видано два збірники тез виступів —

«Проблеми порівняльного правознавства» і «Проблеми теорії та історії

держави і права». Загалом у двох книгах опубліковано 132 матеріали ук4

раїнською, російською та англійською мовами. Це дало змогу зробити дис4

кусії під час конференції більш предметними і цікавими. 

У новому збірнику наукових праць «Порівняльне правознавство: су4

часний стан і перспективи розвитку»1 опубліковано 65 матеріалів україн4

ською, російською, англійською мовами. Статті присвячено історії, теорії,

філософії порівняльного правознавства, загальним питанням розвитку і

взаємодії правових систем сучасності, порівняльному дослідженню

міжнародного та європейського права, порівняльному конституційному

праву і державознавству, порівняльному цивільному, трудовому,

кримінальному праву. Автори статей представляють Україну (Київ,

Львів, Одеса, Харків, Сімферополь, Луцьк, Суми, Рівне, Луганськ, Івано4

Франківськ), Росію (Москва, Пенза, Нижній Новгород, Самара, Єкатерин4

бург, Орел, Новосибірськ, Ярославль, Твер, Якутськ, Брянськ), США

(Карлайл), Угорщину (Будапешт) та Польщу (Варшава). Серед авторів 17

докторів наук, 36 кандидатів наук, 12 авторів без наукового ступеня.

Сподіваємося, що це видання стане цікавим і корисним для тих, хто

займається дослідженням і викладанням порівняльного правознавства,

галузевих порівняльно4правових дисциплін, на практиці використовує

здобутки юридичної компаративістики.

1 Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник наукових праць / за ред.
Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка, О. К. Маріна ; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. — К. : Логос,
2011. — 520 с.
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Фейербах П.И.А. Идея и необходимость универсальной юридической на9
уки. Естественное право, философия права, общее правоведение [на украин�
ском языке]

Лерминье Ж.Л.Э. О методе истории сравнительных законодательств [на
русском языке]

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Кресин А.В. Жан Луи Эжен Лерминье как теоретик и преподаватель срав9
нительного законоведения [на украинском языке]

Статья посвящена анализу творческого пути и самых значительных работ
Э. Лерминье (1803–1857) — заведующего кафедрой общей и философской исто4
рии сравнительных законодательств в Колледж де Франс (1831–1849) —
первой кафедры сравнительно4правовой направленности в мире. Автор рекон4
струирует развитие философского и исторического подходов к познанию права
в работах Э. Лерминье и формирование им сравнительного методологического
подхода, методики сравнительно4правового исследования, основ сравнительной
истории права и элементов философии сравнительного правоведения, нового
концептуального видения национального права и взаимосвязей правовых сис4
тем. Автор приходит к выводу о том, что Э. Лерминье сформулировал сравни4
тельно4правовой подход около 1836 г. в контексте преподавания истории срав4
нительных законодательств и конструирования новой системы юридических
наук, доказывает, что этот подход является оригинальным идейно4концепту4
альным комплексом, созданным на основе критического переосмысления идей
исторической школы права, немецких и французских философско4правовых
течений начала ХІХ в. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение, сравнительное законоведе4
ние, сравнительная история права, сравнительный подход, философия права,
институционализация сравнительного правоведения.

Кудин С.В. Теоретико9методологические и практические аспекты сравни9
тельной истории права в трудах Н.А. Максимейко [на украинском языке]

В статье исследуются взгляды Н.А. Максимейко в сфере теоретико4методо4
логических основ сравнительной истории права и применение им историко4
сравнительного метода. Доказано, что ученый предложил собственную интер4
претацию эпистемологических проблем сравнительной истории права, обнару4
жил сходство между памятниками права Киевской Руси, Великого Княжества
Литовского и других государств, генетическую связь между Русской Правдой и
Литовским Статутом.

Ключевые слова: сравнительная история права, историко4сравнительный
метод.
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Цветкова Ю.В. Множественность классификаций правовых семей: пробле9
мы и перспективы [на украинском языке]

В статье рассматриваются позитивные и негативные особенности феномена
множественности классификаций правовых семей и возможные тенденции раз4
вития этого явления.

Ключевые слова: классификация правовых семей, множественность, пред4
мет сравнительного правоведения

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ

Гоша И.О. Унификация и гармонизация права как средства сближения на9
циональных правовых систем: концептуальные основы [на украинском языке]

Рассматриваются унификация и гармонизация как средства сближения на4
циональных правовых систем. Анализируются причины и последствия процес4
сов, связанных с унификацией и гармонизацией права. Исследуются критерии
эффективности этих процессов.

Ключевые слова: национальная правовая система, унификация права, гар4
монизация права.

Белорицкий Г.А. Влияние английского права на формирование правовой
системы Государства Израиль [на украинском языке]

Рассматривается влияние английского права на формирование правовой си4
стемы Государства Израиль, а также его место и роль в современном израиль4
ском праве.

Ключевые слова: правовая система, общее право, прецедентное право, им4
плементация, адаптация.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Гарасымив Т.З. Сущность человека и причины его девиантности: компара9
тивистско9философское измерение и европейские традиции [на украинском
языке]

Раскрывается сущность человека и причины его девиации в компаративист4
ско4философском измерении и европейской традиции.

Ключевые слова: девиантность, компаративистский подход, философское
измерение, европейская традиция.

Савайда Е.И. Взгляды украинских юристов на сущность энциклопедии
права и теории права (сравнительный анализ) [на украинском языке]

Анализируется сущность такого правового явления, как энциклопедия пра4
ва, и ее связь с теорией права. Исследованы основные теоретические положе4
ния украинских учёных, которые влияли на формирование содержания и зна4
чение энциклопедии права.

Ключевые слова: энциклопедия права, теория права, философия права.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРАВА

Бабин Б.В. Международные и национальные правовые программы: меха9
низмы взаимного воздействия [на украинском языке]

Рассмотрены нормы правовых программных актов Украины, предусматри4
вающих аспекты имплементации в Украине международных программ. Иссле4
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дованы соответствующие нормы, рассмотрены механизмы воздействия между4
народных программ на правовую систему Украины, исследованы специализи4
рованные, программные имплементационные механизмы. Рассмотрены нормы
правовых программ Украины, регламентирующих аспекты разработки и реа4
лизации международных программ.

Ключевые слова: государственная программа, международная программа,
международное правовое программирование, национальное законодательство,
программная имплементация.

Данельян А.А. Регулирование инвестиционных споров в рамках СНГ и про9
блемы государственного суверенитета стран Содружества [на русском языке]

Участие государства в разрешении инвестиционных споров остается одним
из основных вопросов в международном инвестиционном праве. В условиях
свободной циркуляции капиталов происходят новые вызовы государственному
суверенитету. Принимающее инвестиции государство должно исходить из
политических, социальных и других факторов, в том числе при даче согласия
отвечать в международных институциональных арбитражных центрах и арби4
тражных судах ad hoc.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономический суверенитет,
недропользование, национальный режим, инвестиционный споры, междуна4
родный арбитраж.

Аллахвердиев А.В. Составные элементы преступлений против человечнос9
ти [на русском языке]

В статье анализируются некоторые составные элементы преступлений про4
тив человечности, являющиеся одним из видов международных преступлений.
Автор отмечает, что преступления против человечности часто приравниваются
к преступным действиям, предусмотренным в национальных законодательст4
вах государств (например, преступления против личности). Он считает, что объ4
ектами преступлений против личности являются отдельные индивиды или не4
сколько лиц, тогда как объектом преступлений против человечности является
значительное количество лиц — мирное гражданское население. Делается вы4
вод о том, что если преступления против личности могут быть совершены без
наличия государственного плана или политики, не предусматривая каких4либо
методов и ресурсов, то для преступления против человечности необходимы го4
сударственный план и политика, а также применение необходимых методов и
ресурсов. 

Ключевые слова: преступления против человечности, международные пре4
ступления, объекты преступления. 

Криволапов Б.М. Реформирование современной системы финансового ре9
гулирования и контроля в праве ЕС [на украинском языке]

Анализируются последние изменения в системе банковского регулирования
и контроля в праве ЕС во время мирового финансового кризиса. Раскрывается
содержание последних директив и регламентов ЕС, которые внесли эти измене4
ния. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, органы финансового контро4
ля, банковский надзор.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Бойко Ю.П., Садыкова Э.Л. Мировой опыт развития федеративных отно9
шений в многонациональных государствах [на украинском языке]

Статья посвящена мировому опыту развития федераций в многонациональ4
ных государствах. На основе изучения практического опыта продемонстриро4
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ваны характерные особенности создания национально4территориальных феде4
раций на основе этнического принципа. Показано, что вопрос о выборе той или
иной формы государственного устройства в многонациональных обществах
тесно связан с проблемой территориальной целостности и стабильности госу4
дарства.

Ключевые слова: федерация, равноправие и самоопределение народов, на4
ционально4территориальные федерации.

Пересада О.М. Конституционный процесс как способ демократической
трансформации: доктринальные основы [на украинском языке]

Рассматривается феномен конституционного процесса как средства демо4
кратической трансформации и развития современных государств. Особое вни4
мание уделяется теоретическим аспектам доктринального характера, опреде4
ляющим специфику конституционного процесса, в контексте развития и совер4
шенствования конституции.

Ключевые слова: конституция, конституционный процесс, демократическая
трансформация.

Подорожная Т.С. Конституционный процесс и современная мировая кон9
ституционная практика: сравнительно9правовые аспекты [на украинском
языке]

Анализируется мировая конституционная практика в отношении форм ор4
ганизации государственной власти в демократических странах. Исследуются
вопросы осуществления эффективного государственного управления и реалии
современного конституционного процесса.

Ключевые слова: конституция, демократическое государство, государст4
венная власть, конституционный процесс.

Чешмеджиева М. Контроль за деятельностью администрации, осуществ9
ляемый посредством предложений и сигналов [на русском языке]

Осуществлен сравнительно4правовой анализ института предложений и сиг4
налов и омбудсмена как внесудебных способов защиты прав и законных интере4
сов граждан. Внимание акцентируется на праве граждан на контроль за дея4
тельностью государственной администрации посредством внесения предложе4
ний и сигналов, рассмотренных как средство осуществления общественного
контроля за ее деятельностью. Показано, что основным предназначением ом4
будсмена является наблюдение за административной деятельностью и выпол4
нение роли сдерживающего фактора в борьбе против злоупотреблений, ущем4
ляющих права и интересы граждан. 

Ключевые слова: предложения, сигнал, общественный контроль, защита
прав и интересов граждан, омбудсмен.

Квач С.С. Имплементация положений Европейской хартии местного само9
управления в конституциях современных стран [на украинском языке]

Исследуются конституционные нормы современных государств, направлен4
ные на регулирование местного самоуправления через призму требований и ре4
комендаций Европейской хартии местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, конституция, конституционные
принципы местного самоуправления, международные стандарты местного са4
моуправления.

Падалко Г.В. Основные муниципальные модели современности: некоторые
вопросы типологии [на украинском языке]

Освещается зарубежный опыт организации и функционирования местного
самоуправления. Систематизированы основные подходы к классификации му4
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ниципальных моделей современности. Рассмотрены положения, свидетельст4
вующие о разнообразии национальных систем местного самоуправления, нали4
чии у них общих и отличительных черт.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная власть, терри4
ториальная община, муниципальное право, муниципализм, децентрализация.

Чорнобай Е.Л. Некоторые особенности профессиональной деятельности
юриста в правовых государствах [на украинском языке]

Рассматривается юридическая деятельность как самостоятельное правовое
явление, как важный элемент правовой системы, анализируется компетент4
ность юриста4специалиста в решении отдельных актуальных проблем рефор4
мирования отечественной правовой системы, в процессах адаптации к европей4
ским стандартам. 

Ключевые слова: юрист, профессиональная деятельность, компетентность,
правовые системы, адаптация, европейские стандарты.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Шепетько С. Юридическое лицо как субъект административного деликта
по законодательству зарубежных стран [на украинском языке]

Проанализировано административно4деликтное законодательство зару4
бежных стран в контексте признания юридического лица субъектом админист4
ративного деликта. Предложено внесение научно обоснованных изменений в
действующее законодательство о введении ответственности юридического лица
за совершение административного деликта.

Ключевые слова: юридическое лицо, административный деликт, субъект
административного деликта.

Омельчук В.В., Вахний О.В. Нормативно9правовое урегулирование мигра9
ционной проблемы в системе государственной гуманитарной политики: зару9
бежный опыт [на украинском языке]

Проанализированы подходы к нормативно4правовому обеспечению интег4
рации миграционного потенциала в гуманитарное пространство принимающих
государств.

Ключевые слова: мигранты, государственная политика, интеграция.

Петришина9Дюг Г.Г. Финансирование политических партий: проблемы
правового регулирования в современных государствах [на украинском языке]

Исследуется проблематика финансирования политических партий в
современных государствах мира, анализируются основные источники финан4
сирования деятельности политических партий и определяются проблемы, воз4
никающие в этой сфере.

Ключевые слова: политическая партия, финансирование политической партии. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Онищик Ю.В. Гармонизация и унификация таможенного законодательст9
ва стран Европейского Союза: финансово9правовой аспект [на украинском
языке]

Учитывая комплексный характер таможенного законодательства, автором
рассматриваются финансово4правовые аспекты его гармонизации и унифика4
ции в странах Европейского Союза. 

Ключевые слова: таможенное законодательство, таможенные платежи, та4
моженный союз.
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Ахундов А.Т. Проблемы совершенствования правовых основ государствен9
ного финансового контроля в Украине и Азербайджанской Республике [на
русском языке]

Анализируются теоретико4правовые вопросы института финансового
контроля, определены возможные направления совершенствования законода4
тельства Украины и Азербайджанской Республики, регулирующего сферу фи4
нансового контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственное
управление, правовое регулирование финансового контроля. 

Газизова Р.Г. Специфические методы правового регулирования исламских
финансовых отношений [на русском языке]

Рассматриваются некоторые вопросы воздействия исламских правовых
норм на финансовые отношения, которые в своей совокупности образуют систе4
му способов воздействия и выступают методами регулирования исламских
финансовых отношений. 

Ключевые слова: исламское право, правовые методы, финансовые общест4
венные отношения

Исраилова А.М. Налоговая недискриминация как один из принципов за9
щиты прав и интересов налогоплательщиков в Кыргызской Республике [на
русском языке]

Рассматриваются теоретические аспекты применения принципа налого4
вой недискриминации в разрезе норм международного налогового права,
обусловленные политикой Кыргызской Республики в инвестиционной
сфере.

Ключевые слова: налог, инвестиции, налоговые обязательства, льготы, пре4
ференции, недискриминация, двойное налогообложение.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Первомайский О.А. Защита гражданских прав и интересов государства
органами прокуратуры по законодательству Украины и других государств [на
украинском языке]

Статья посвящена исследованию особенностей украинского и зарубежного
законодательства, регулирующего осуществление органами прокуратуры
защиты гражданских прав и интересов государства. В частности, изучаются
особенности определения в материальном и процессуальном законодательстве
Украины и других государств круга субъектов, которые обязаны осуществлять
защиту гражданских прав и интересов государства.

Ключевые слова: интерес в гражданском праве, защита гражданского
права и интереса, гражданские права и интересы государства, органы проку4
ратуры.

Йосипенко С.Т. Защита прав потребителей в Украине и ЕС: сравнительный
аспект [на украинском языке]

На основании анализа законодательства Украины и ЕС исследованы поня4
тие и содержание гражданско4правового статуса потребителей с выделением
элемента такого статуса — прав потребителей. Проведено сравнение общих и
специальных прав потребителей Украины и стран ЕС.

Ключевые слова: потребитель, гражданско4правовой статус потребителя,
специальные права потребителей.
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Карнаух Б.П. Генеральный деликт vs. деликт неосторожности: мы не такие
разные, как принято считать [на украинском языке]

Принято считать, что континентально4европейское и англо4американское
право коренным образом отличаются, поскольку первое основано на принципе
генерального деликта, а второе — на принципе сингулярного деликта. Автор оп4
ровергает однозначность подобного деления, показывает его условность, для
чего сравнивает два деликта: генеральный (из системы гражданского права) и
деликт неосторожности (из системы общего права).

Ключевые слова: деликтное право, генеральный деликт, деликт неосторож4
ности. 

Короед С.А. Задачи гражданского судопроизводства по законодательству
Украины и стран СНГ: анализ составляющих факторов [на украинском языке]

Рассматриваются задачи гражданского судопроизводства по законодатель4
ству Украины и стран СНГ, анализируется влияние их составляющих факто4
ров на эффективность судебной защиты прав и свобод, обосновывается за4
крепление в ГПК Украины в качестве одного из определяющих составляющих
факторов задач гражданского судопроизводства «правильности» разрешения
дела.

Ключевые слова: гражданский процесс, правосудие, задачи гражданского
судопроизводства, правильность разрешения дела, судебная защита прав.

Кармаза А.А. Особенности осуществления принципов международного
нотариального процесса в нотариальном производстве по поводу жилища в
Украине [на украинском языке]

В статье осуществлен научно4практический анализ реализации принципов
международного нотариального процесса в нотариальном производстве относи4
тельно жилищных вопросов в Украине.

Ключевые слова: международный нотариальный процесс, принципы меж4
дународного нотариального процесса, жилище. 

Левковский Б.К. Судебная защита прав ребенка на содержание: особеннос9
ти определения размера алиментов и их удержания по законодательству
Украины и Республики Таджикистан [на украинском языке]

В статье рассмотрены особенности определения судом размера алиментов
на содержание ребенка по законодательству Украины и Республики Таджики4
стан. С учетом результатов сравнительного анализа норм действующего за4
конодательства этих государств, регулирующих порядок и основания опреде4
ления размера алиментов на содержание ребенка, выявлены и предложены
перспективные пути совершенствования указанных норм в законодательстве
Украины.

Ключевые слова: содержание, определение размера алиментов, судебная
защита, решение суда.

Черняк Ю.В. Сравнительно9правовой анализ концепции обычного места
жительства ребенка как критерий определения международной подсудности
семейно9правовых споров относительно ребенка [на украинском языке]

Рассмотрены преимущества обычного места жительства ребенка по сравне4
нию с другими критериями определения международной подсудности споров
относительно ребенка, указаны проблемы практического применения данного
критерия и предложены пути их разрешения.

Ключевые слова: обычное место жительства ребенка, международная под4
судность.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Медведева М.А. Значение проблемы фрагментации международного права
для реализации международно9правовых норм в области охраны окружаю9
щей среды [на украинском языке]

Анализируются признаки фрагментации в современном международном
праве окружающей среды и исследуется ее значение для реализации междуна4
родных природоохранных норм.

Ключевые слова: фрагментация, международное право, международное
право окружающей среды, реализация.

Берлач Н.А. Международный опыт административно9правового обеспече9
ния инновационного развития АПК [на украинском языке]

Рассматривается практика административно4правового обеспечения инно4
вационного развития аграрного сектора в Европейском Союзе и США. Анализи4
руется одно из наиболее динамичных и перспективных направлений развития
АПК — органическое сельское хозяйство. Проанализирован опыт создания и
реализации государственных программ, специальных законов и подзаконных
актов. Отмечена важность существования специально уполномоченных органов
государственной власти в данной сфере, а также соответствующих междуна4
родных неправительственных организаций, которые совместно осуществляли
бы мероприятия по аккредитации, сертификации и маркировке продукции
сельского хозяйства.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, органы исполнительной
власти, органическое производство.

Корытнюк (Гончарова) Н.М. Направления гармонизации законодательства
Украины с законодательством ЕС о регулировании рынка земли [на украин�
ском языке]

Проанализирована эволюция формирования рынка земли Украины и ЕС с
целью выработки совместных действий на пути сближения правовых систем.

Ключевые слова: земельное законодательство, земли сельскохозяйственно4
го назначения, рынок земель.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Гончарук О.В. Вопросы структуры Особенной части уголовного права в
зарубежных государствах: особенности квалификации преступных деяний
[на украинском языке]

Освещаются наиболее существенные основания построения Особенной час4
ти уголовного права в Украине и зарубежных станах, рассматривается значе4
ние Особенной части для квалификации преступных деяний, анализируются
особенности нормативно4правового выражения норм Особенной части в иссле4
дуемых государствах.

Ключевые слова: квалификация преступных деяний, уголовный закон, уго4
ловная ответственность.

Маковецкая Н.Е. Умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах
по уголовному праву Республики Польша [на украинском языке]

Рассматриваются проблемы квалифицирующих обстоятельств убийства в
уголовном праве Республики Польша. Проводится сравнительный анализ, на
основании польского опыта вносятся предложения по усовершенствованию уго4
ловного законодательства Украины.

Ключевые слова: убийство, квалифицирующие признаки.
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Архипов А. С. Начальный момент реализации принципа разумного срока
уголовного судопроизводства (отражение позиции Европейского суда по
правам человека в российском законодательстве и правоприменительной
практике) [на русском языке]

Определяется начало действия принципа разумного срока в уголовном про4
цессе России. Анализируются нормы национального законодательства и судеб4
ная практика в этой сфере. Дана оценка их соответствию международному
стандарту права обвиняемого на разумный срок уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: разумный срок, международные стандарты прав челове4
ка, уголовное преследование.

Минязева Т.Ф. Ограничение свободы в России [на русском языке]
Исследуется вопрос о применении наказаний, связанных с ограничением

свободы в уголовном законодательстве Российской Федерации. Особое внима4
ние уделяется анализу использования такой меры, как условное лишение сво4
боды с испытательным сроком.

Ключевые слова: уголовное законодательство, виды наказаний, ограниче4
ние свободы, условно4досрочное освобождение.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Хома Н.М. Социальные проблемы глобализации (в контексте реформиро9
вания социального государства) [на украинском языке]

Рассматриваются социальные аспекты глобализации. Анализируются про4
блемы, обусловленные воздействием глобализации на социальное измерение,
изменения параметров благосостояния людей под влиянием глобализации. Ак4
центируется внимание на необходимости формирования современной концеп4
ции социального государства в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, социальная политика, социальное государ4
ство, глобальные трансформации.

Витман К.Н. Современный этап интеграции Румынии и Молдовы: двуху9
ровневая игра внутренней и внешней политики [на украинском языке]

Анализируется современный этап процесса этнополитической интеграции
Румынии и Молдовы на примере внутренней и внешней политической деятель4
ности основных политических акторов двух государств.

Ключевые слова: внешняя политика, политическая игра, этнополитическая
интеграция.

Мокляк С.П. Офсетная политика Чешской Республики при импорте воору9
жения и военной техники [на украинском языке]

Рассматривается офсетная политика Чешской Республики при импорте во4
оружения и военной техники с целью обеспечения собственных вооруженных сил.

Ключевые слова: офсет, военно4техническое сотрудничество, оборонно4про4
мышленный комплекс, товары военного назначения и двойного использования. 

НАУЧНАЯ ХРОНИКА

IV международная научная конференция «Компаративистские чтения»
[на украинском языке]

Методологический семинар «Проблемы сравнительного правоведения» [на
украинском языке]
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Юридический журнал «Право Украины» отпраздновал свое 909летие [на
украинском языке]

Международная школа «Правовые системы современности» [на украин�
ском языке]

Методологический семинар «Право9Христианство9Личность: аспекты
взаимодействия» [на украинском языке]

ПЕРСОНАЛИИ

Юбилей Ирины Алексеевны Кресиной [на украинском языке]

Юбилей Влада Константинеско [на украинском языке]

Юбилей Александра Деонисовича Тихомирова [на украинском языке]

Юбилей Ольги Федоровны Скакун [на украинском языке]

Юбилей Владимира Ильича Лафитского [на украинском языке]

Юбилей Кристофера Осакве [на украинском языке]

Батлер У.Э. Воспоминания о Владимире Туманове [на украинском языке]

Памяти Николая Витрука [на украинском языке]

РЕЦЕНЗИИ

Новый научно9практический журнал «Порівняльне правознавство»
(«Сравнительное правоведение») [на украинском языке]

Лафитский В.И. Отзыв на рецензию Алексея Кресина на книгу «Сравни9
тельное правоведение в образах права» [на русском языке]

Оборотов Ю.Н. Фундаментальное исследование программности в между9
народно9правовом регулировании [на украинском языке]

Скакун О.Ф. Новое издание по истории учений о государстве и праве [на
украинском языке]

Андрийко О.Ф. Мировой опыт реформирования публичной власти и укра9
инские реалии [на украинском языке]

Сборник научных трудов «Сравнительное правоведение: современное со9
стояние и перспективы развития» [на украинском языке]
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AD FONTES

von Feuerbach P.J.A. The idea and necessity of the universal legal science.
Natural law, legal philosophy, and general jurisprudence [in Ukrainian]

Lerminier J.L.E. On the method of the history of comparative legislations [in
Russian]

HISTORY AND THEORY OF COMPARATIVE JURISPRUDENCE

Oleksiy Kresin. Jean Louis EugPne Lerminier as the theoretician and profes9
sor of comparative legislation [in Ukrainian]

The article is devoted to the analysis of the biography and most valuable works
of EugPne Lerminier (1803–1857) — the chair of general and philosophic history of
comparative legislations in the College de France (1831–1849) — the first chair of
the comparative jurisprudence character in the world. The author reconstructs the
development of philosophical and historical approaches to the comprehension of
law in the works of EugPne Lerminier and the formation of his comparative
methodological approach, the methodic of comparative4legal investigation, the
grounds of comparative legal history and elements of the philosophy of compara4
tive jurisprudence, new conceptual vision of national law and interaction between
legal systems. The author comes to the conclusion that EugPne Lerminier formu4
lated comparative4legal approach around 1836 in the context of teaching the histo4
ry of comparative legislations and the new system of legal sciences construction,
proves that this approach is the original set of ideas and concepts, created on the
ground of critical reassessment of historical school ideas as well as German and
French legal philosophy trends of the early XIX century.

Key words: comparative jurisprudence, comparative law, comparative legisla4
tion, comparative legal history, comparative approach, legal philosophy, institu4
tionalization of comparative jurisprudence.

Sergiy Kudin. Theoretical9methodological and practical aspects of the com9
parative history of law in the works of Mykola Maksimeyko [in Ukrainian]

The article examines the concepts of Mykola Maksimeyko in the field of theo4
retical and methodological bases of comparative history of law and his applying of
historical4comparative method. It is proved that the researcher made his own
interpretation of the epistemological problems of comparative history of law, dis4
covered the similarities between the memorials of law of Kyivan Rus, Grand
Duchy of Lithuania and of other countries, the genetic relationship between the
«Pravda of Rus» and Lithuanian Statute.

Key words: comparative history of law, historical4comparative method.

Julianna Tsvetkova. Plurality of the classifications of legal families: problems
and prospects [in Ukrainian]

The article is dedicated to the positive and negative peculiarities of the legal
families classification plurality and possible tendencies of its development.

Key words: classification of legal families, plurality, subject of comparative law. 
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GENERAL ASPECTS OF CONTEMPORARY LEGAL SYSTEMS DEVELOPMENT
AND INTERACTION

Iryna Gosha. Unification and harmonization of law as a means of convergence
of national legal systems: conceptual bases [in Ukrainian]

The article deals with the unification and harmonization as a means of conver4
gence of national legal systems. The causes and consequences of the processes con4
nected with the unification and harmonization of law are analyzed. The criteria of
the efficiency of these processes are considered.

Key words: national legal system, unification of law, harmonization of law.

Gennadiy Beloritskyi. The impact of English law on the formation of the
legal system of Israel [in Ukrainian]

The article is devoted the impact of English Common Law on the formation of
the legal system of Israel, as well as its role and place in the modern Israeli law 

Key words: legal system, common law, case law, implementation, adaptation.

COMPARATIVE APPROACHES IN LEGAL THEORY AND PHILOSOPHY

Taras Garasimiv. The essence of human and reasons of his deviance: compara9
tive9philosophical dimension and European tradition [in Ukrainian]

The article is devoted opening of essence of human and reasons of his deviance
in comparative4philosophical dimension and European tradition.

Key words: deviance, comparative approach, philosophical dimension,
European tradition.

Olena Savayda. Conceptions of the Ukrainian lawyers in relation to essence of
encyclopedia of law and theory of law (comparative analysis) [in Ukrainian]

The article is devoted to the problem of finding out of essence of such legal phe4
nomenon, as encyclopedia of law and its connection with the theory of right. The
substantive theoretical provisions of the Ukrainian scientists which influenced on
forming of contents and value of encyclopedia of law are analyzed.

Key words: encyclopedia of law, theory of law, philosophy of law.

COMPARATIVE DIMENSION OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Boris Babin. International and National Legal Programs: Mechanisms of
Bilateral Implementation [in Ukrainian]

The norms of program legal acts of Ukraine that regulates the aspects of the
international programs implementation in Ukraine are examined. The analysis of
correspondent norms is made, the mechanisms of impact of the international pro4
grams on the Ukrainian legal system are highlighted, special program implemen4
tation mechanisms are investigated. The norms of Ukrainian legal programs regu4
lating the aspects of development and realization of the international programs are
analyzed.

Key words: state program, international legal programming, international pro4
gram, national legislation, program implementation.

Andrei Danelyan. The regulation of investment disputes in the frame of CIS
and state sovereignty problems of Commonwealth countries [in Russian]

The state participation in settlement of investment disputes is one of the main
questions in international investment law. In the conditions of capital’s free move4
ment the new challenges to state sovereignty are arose. The host state must take
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into consideration political, social, cultural and other factors when giving its
approval to be responsible in international institutional arbitration centres and
arbitration ad hoc.

Key words: foreign investments, economical sovereignty, subsoil usage, nation4
al regime, investment disputes, international arbitration.

Alovsat Allahverdiev. Compound elements of crimes against humanity [in
Russian]

The article examines some of the constituent elements of crimes against
humanity, which are a type of international crimes. The author notes that crimes
against humanity are often treated as criminal actions provided for in national leg4
islation of states (eg, crimes against the person). He believes that the objects of
crimes against persons are single individuals or few individuals, whereas the sub4
ject of crimes against humanity is a broad mass of the population, that is, peaceful
civilians. The conclusion is that if a crime against the person may be committed
without a state plan or policy, without providing any methods and resources, for
crimes against humanity requires the state plan and policies, as well as the use of
appropriate techniques and resources.

Key words: crimes against humanity, international crimes, objects of the crime.

Bogdan Kryvolapov. Reforming of the modern system of financial regulation
and control in EU law [in Ukrainian]

The article is devoted to recent changes that have taken place in the system of
banking regulation and control in the EU law that were approved at the time of the
world financial crisis. The author analyzes the provisions of the latest EU directives
and rules which envisaged these changes.

Key words: world global crisis, bodies of financial control, baking supervision.

COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Yuriy Boyko, Elmira Sadykova. World experience of the federative relations
development in multiethnic states [in Ukrainian]

The article is devoted to the world experience of the federations development
in multiethnic states. On the ground of the practical experience examination char4
acteristic aspects of national4territorial federations creation are highlighted. The
author argues that the question of choice of one or another form of state territori4
al order in multiethnic societies is tightly connected with the territorial integrity
and stability of state issue.

Key words: federation, equality and self4determination of peoples, national4
territorial federations.

Olga Peresada. Constitutional process as a means of democratic transforma9
tion: doctrinal grounds [in Ukrainian]

This article deals with the phenomenon of the constitutional process as a means
of democratic transformation and development of modern states. Particular atten4
tion is paid to theoretical aspects of the doctrinal nature of determining the speci4
ficity of the constitutional process in the context of development and improvement
of the constitution.

Key words: the constitution, the constitutional process, democratic transformation.

Tetiyana Podorozna. Constitutional process and modern foreign constitution9
al practice: comparative law aspects [in Ukrainian]

The article analyzes the foreign constitutional practice in aspects of forms of
state powers organization in democratic countries. The problems of implementa4
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tion of effective government and the realities of modern constitutional process are
examined.

Key words: constitution, democratic state, state powers, constitutional process.

Margarita Chesmedzhieva. Control over public administrative bodies through
recommendations and alert reports [in Russian]

The article present a comparative legal analysis of the institutes of recom4
mendations and alert reports and the ombudsman as non4litigation means of pro4
tection of citizens’ rights and legal interests. It focuses on citizens’ right on con4
trol over the work of the government administration by submission of recom4
mendations and alert reports viewed as means of public control. Author shows
that the main responsibility of the ombudsman is to monitor administrative
activity and serve as restraining factor against abuse of citizens’ rights and inter4
ests. 

Key words: recommendations, alert report, public control, protection of citi4
zens’ rights and interests, ombudsman.

S. Kvach. Implementation of the European Charter of Local Self9Government
provisions in the constitutions of modern states [in Ukrainian]

The article deals with the investigation of constitutional norms of modern coun4
tries, aimed at the regulation of local government under the prism of requirements
and recommendations of the European Charter of Local Self4Government. 

Key words: local self4government, constitution, constitutional principles of local
self4government, international standards of local self4government

Genadiy Padalko. Basic municipal model of modernity: some questions of
typology [in Ukrainian]

The article highlights the foreign experience of the organization and function4
ing of local self4government. Main approaches to the classification of the modern
municipal models are systemized. The author considers the data showing the diver4
sity of national systems of local self4government, presence of their common and
distinctive features.

Key words: local self4government, municipal power, local community, munici4
pal law, municipalism, decentralization.

Olena Chоrnobay. Some features of professional activity of lawyer in lawful
states [in Ukrainian]

Legal activity as independent legal phenomenon is examined, as an important
element of the legal system, the competence of lawyer4specialist is analysed in the
decision of some actual issues of reforming of the national legal system, in the
processes of adaptation to the European standards. 

Key words: lawyer, professional activity, competence, legal systems, adapta4
tion, European standards.

COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW

S. Shepetko. Legal entity as the subject of administrative tort by the legislation
of foreign countries [in Ukrainian]

The author analyzes administrative tort legislation of foreign countries in the
context of recognition of the legal entity subject to an administrative tort. Proposed
scientific4based amendments to existing legislation to introduce liability of legal
persons for committing an administrative tort.

Key words: legal entity, administrative tort, subject of administrative tort
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Volodymyr Omelchuk, Oleksandr Wakhniy. Normatively legal settlement of
migration problem in the system of public humanitarian policy: foreign experi9
ence [in Ukrainian]

In the article an attempt to analyze approaches to normatively legal regulation
of integration of migratory potential in humanitarian space of the accepting states
is made.

Key words: migrants, public policy, integration.

Galina Petrishina9Dug. Financing of political parties: the problems of legal
regulation in modern states [in Ukrainian]

In this article the problems of financing of political parties in the modern world
are examined, the main sources of financing political parties activities are analyzed,
and problems arose in this area are highlighted.

Key words: political party, financing of political parties.

COMPARATIVE FINANCIAL LAW

Juriy Onishchik. Harmonization and unification of customs legislation in EU
countries: financial and legal aspects [in Ukrainian]

In the view of the complex nature of customs legislation, the author examines
financial and legal aspects of its harmonization and unification in EU countries.

Key words: customs legislation, customs duties, customs union.

Arzu Ahundov. Aspects of the development of legal base of state financial con9
trol in Ukraine and Azerbaijan Republic [in Russian]

In the article the theoretical legal questions of financial control institute are
analyzed, possible directions of development of Ukrainian and Azerbaijan Republic
legislation in the sphere of financial control are proposed. 

Key words: state financial control, government, legal regulation of financial
control. 

Ramilia Gazizova. Legal methods of Islamic financial relations regulation [in
Russian]

The article discusses some questions of the Islamic law impact on financial
relations, which in sum form a system of means of influence and methods of
Islamic financial relationships regulation.

Key words: Islamic law, legal methods, financial social relations.

Aiganysh Israilova. Tax non9discrimination as one of the principles of rights
and interests of the taxpayers protection in the Kyrgyz Republic [in Russian]

In article are considered theoretical aspects of the using the principle of tax
non4discrimination in the context of the norms of the international tax law, condi4
tioned by policy of the Kyrgyz Republics in the investment sphere.

Key words: tax, investments, tax obligations, privileges, non4discrimination,
double taxation.

COMPARATIVE CIVIL AND FAMILY LAW

Oleg Pervomayskiy. Protection of civil rights and interests of the state by the
prosecutors’ offices by the Ukrainian and foreign legislation [in Ukrainian]

The paper examines the features of the Ukrainian and foreign legislation regu4
lating the exercise by prosecutors’ offices of protection of civil rights and interests
of the state. In particular, the author studying the features of defining in material
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and procedural law of Ukraine and other countries of range of actors who are
required to protect the civil rights and interests of the state.

Key words: interest in civil law, protection of civil right and interest, civil rights
and interests of a state, prosecutors’ offices.

Solomiya Iosypenko. Protection of consumers’ rights in Ukraine and the EU:
comparative aspect [in Ukrainian]

The main aim of this research is to give definition of civil status of consumers
and outline the content of consumers’ rights. The basis of this research is the analy4
sis of legislation on the consumers’ rights in Ukraine with these of member states
of the EU.

Key words: consumer, civil4legal status of the consumer, special rights of con4
sumers.

Bogdan Karnaukh. General tort vs. tort of negligence: we are not so different
as it’s common to think [in Ukrainian]

It is common to think that Сontinental4European and Anglo4American tort law
are disparate, because the former is based upon the principle of general tort, while
the latter is based on the principle of particular tort. The aim of the article is to
challenge that division and to reveal its conventionality. For this purpose the
author compares two torts: general tort (from civil law system) and the tort of neg4
ligence (from common law system).

Key words: tort law, general tort, tort of negligence.

Sergiy Koroed. Problems of civil proceedings under the legislation of Ukraine
and CIS countries: Analysis of component factors [in Ukrainian]

Aims of civil proceedings under the legislation of Ukraine and CIS countries are
considered, the impact of their component factors on the efficiency of judicial pro4
tection of rights and freedoms is analyzed; fixation in the Code of Civil Procedure
of tasks of civil proceedings «correctness» of the case resolution as one of the deter4
mining component factors is argued.

Key words: civil procedure, justice, aims of civil proceedings, correctness of the
case resolution, judicial protection of the rights.

Oleksandra Karmaza. Aspects of the principals of international notary process
realisation in notary proceedings related to the housing issues in Ukraine [in
Ukrainian]

The article provides the scientific and practical analysis of the principals of
international notary process realisation in notary proceedings related to the hous4
ing issues in Ukraine.

Key words: international notary process, principles of international notary
process, housing issues.

Bogdan Levkivskyi. Protection the right of child on the content by court: pec9
ularities of defining of the size of aliment and its payment by the legislation of
Ukraine and the Republic of Tajikistan [in Ukrainian]

The article addresses the features of court determining the size of aliment for
the content of child by legislation of Ukraine and the Republic of Tajikistan. Taking
into account the results of comparative analysis of legislative rules of these coun4
tries that regulate the order and grounds of determining the size of the aliment for
content of a child, the author considers prospective ways of improving mentioned
rules of the Ukrainian legislation.

Key words: the content, determining the size of the aliment, protection by
court, judgment.
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Yuliya Chernyak. The Comparative law analysis of the concept of habitual res9
idence of a child as the criteria of international jurisdiction in matters concerning
a child [in Ukrainian]

In the statement the advantages of habitual residence of a child as the criteria
of international jurisdiction in matters concerning a child are examined, difficulties
of its application in practice are described and ways to overcome them are pro4
posed.

Key words: habitual residence of a child, international jurisdiction

COMPARATIVE LAND AND ECOLOGICAL LAW

Maryna Medvedieva. The significance of the fragmentation of international
law to the implementation of international environmental legal rules [in
Ukrainian]

The article analyzes the signs of fragmentation in modern international envi4
ronmental law and considers its significance to the implementation of internation4
al environmental rules.

Key words: fragmentation, international law, international environmental law,
implementation.

Natalia Berlach. International experience in administrative and legal support
of innovative agricultural development [in Ukrainian]

The author considers the practice of administrative and legal support of the
agricultural sector innovative development in the European Union and the United
States. Attention is paid to one of the most dynamic and promising areas of agri4
culture — organic farming. The experience of creating and implementing public
programs, special laws and regulations is considered. The importance of the exis4
tence of special legislation and authorized bodies of state authority in this area, as
well as relevant international non4governmental organizations, which together
would carry out activities for the accreditation, certification and labeling of agri4
cultural products are argued.

Key words: agricultural sector, executive authorities, organic production.

Natalia Korytnuk (Goncharova). The directions of harmonization of Ukrai9
nian legislation on the land market with the legislation of EU [in Ukrainian]

The author analyzes the evolution of land market in Ukraine and the EU to
develop common actions with the aim of convergence of legal systems.

Key words: land law, agricultural lands, land market.

COMPARATIVE CRIMINAL LAW AND PROCESS

Olga Goncharuk. Some questions of structure of Special part of criminal law
in the foreign states: features of qualification of crimes [in Ukrainian]

In the article characteristic principles of forming of Special part of criminal law
in Ukraine and in some foreign states are examined, the role of Special part in qual4
ification of crimes is examined, the features of the normative4legal fixing of norms
of Special part in some states are analyzed.

Key words: qualification of crimes, criminal law, criminal responsibility.

Nelya Makovetska. Willful homicides with aggravating circumstances by
Polish criminal law [in Ukrainian]

The issues of qualification circumstances according to the criminal law of the
Republic of Poland are discussed in the article. The author provides comparative
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analyses of these issues and formulates propositions for improving of the criminal
legislation of Ukraine.

Key words: homicide, qualification circumstances.

Aleksey Arkhipov. The initial moment of realization of a principle of reason9
able time of criminal legal proceedings (Reflection of a position of the European
Court of human rights in the Russian legislation and judiciary practice) [in
Russian]

The article deals with the beginning of action of a principle of reasonable time
in criminal trial of Russia. The author analyses the norms of the national legislation
and judiciary practice in this sphere. The estimation of their conformity with the
international standard of the right of the accused for reasonable time of criminal
legal proceedings is given.

Key words: reasonable time, the international standard of human rights, crim4
inal prosecution.

Tetyana Minyazeva. Restriction of freedom in Russia [in Russian]
The article is devoted to research of sensitive issue concerning the application

of punishments, dealing with the restriction of freedom in the criminal legislation
of the Russian Federation. Special attention is devoted to the analysis of the use of
the same event as a conditional imprisonment of probationary period.

Key words: criminal legislation, types of punishment, restriction of freedom,
probation.

COMPARATIVE POLITICAL SCIENCE

Natalia Kchoma. Social problems of globalization (in the context of reforming
the welfare state) [in Ukrainian]

The article considers the social aspects of globalization. The problems caused by
the influence of globalization on the social dimension, changing parameters of
human well4being under the influence of globalization are analyzed. The attention
is paid to the need to establish the modern concept of the welfare state in global4
ization conditions.

Key words: globalization, social policy, welfare state, global transformations.

Kostiantyn Vitman. Current phase of Romania and Moldova integration: two9
levels game of internal and foreign policy [in Ukrainian]

The modern phase of the ethno4political integration process of Romania and
Moldova is analyzed on the example of foreign and domestic policy of both states
actors.

Key words: foreign policy, political game, ethno4political integration.

Sergiy Mokliak. Offset policy of the Czech Republic in importing armament
and materials [in Ukrainian]

The article examines the offset policy of the Czech Republic in importing arma4
ment and materials with the aim at meeting requirements of their armed forces.

Key words: offset, military4technical cooperation, defense industrial complex,
particular military and dual4purpose products.

SCIENTIFIC CHRONICLE

IV international scientific conference «Comparative jurisprudence discus9
sions» [in Ukrainian]
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Methodological seminar «Problems of Comparative Jurisprudence» [in
Ukrainian]

The journal «Law of Ukraine» celebrated its 909years jubilee [in Ukrainian]

International school «Contemporary legal systems» [in Ukrainian]

Methodological seminar «Law9Christianity9Individual: Aspects of interac9
tion» [in Ukrainian]

PERSONALIA

Jubilee of Iryna Kresina [in Ukrainian]

Jubilee of Vlad Konstantinesco [in Ukrainian]

Jubilee of Oleksandr Tykhomyrov [in Ukrainian]

Jubilee of Olga Skakun [in Ukrainian]

Jubilee of Vladimir Lafitskiy [in Ukrainian]

Jubilee of Christopher Osakwe [in Ukrainian]

William Elliott Butler. Recollections of Vladimir Tumanov [in Ukrainian]

In the memory of Mykola Vitruk [in Ukrainian]

BOOK REVIEWS

New scientific9practical journal «Porivnialne pravoznavstvo» («Comparative
jurisprudence») [in Ukrainian]

Vladimir Lafitskiy. Response on the review of Oleksiy Kresin of the book
«Comparative jurisprudence in the images of law» [in Russian]

Yuriy Oborotov. Fundamental investigation of the programmity in interna9
tional law regulation [in Ukrainian]

Olga Skakun. New edition on the history of state and law thought [in
Ukrainian]

Olga Andriyko. World experience of the public powers reforming and the
Ukrainian reality [in Ukrainian]

Scientific works collection «Comparative jurisprudence: current state and
prospects for development» [in Ukrainian]
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