
Журнал виходить 2 рази на рік

У номері:

Філософія, теорія, історія  
порівняльного правознавства

Загальні питання розвитку і взаємодії  
правових систем

Порівняльні дослідження  
у теорії та історії держави і права

Порівняльний вимір  
міжнародного та європейського права

Порівняльне конституційне право та державознавство

Порівняльне адміністративне і фінансове право

Порівняльне цивільне право

Порівняльне кримінальне право

Проблеми юридичної освіти

Наукова хроніка

1-2.2013



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

2

Засновники І видавцІ: 

Інститут держави і права ім. в. М. корецького нан України
01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4, 
тел. +38-044-279-73-96

Маріупольський державний університет
87500, м. Маріуполь, 

пр-т Будівельників, 129а, кімн. 218

Українська асоціація порівняльного правознавства
01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4, 
тел. +38-044-279-73-96

громадяни Грецької Республіки каракостас Іоанніс константінос 
і калаврос константінос Франгіскос

Україно-грецький міжнародний науковий юридичний журнал 

«Порівняльно-правові дослідження» 

включено до переліку фахових видань у галузі юридичних та політичних наук, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень 

(Постанова Президії ВАК України від 18.01.2007 № 2-05/1 // 

Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 2.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 

Серія КВ № 9986 від 23 червня 2005 року

Рекомендовано до друку: 
Вченою Радою Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України 
Вченою Радою Маріупольського державного 

університету



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

3

МІЖнаРодна наУкова РЕдакцІЙна Рада:

Автономов О.С. — д.ю.н., професор, завідувач сектора порівняльного 
правознавства Інституту держави і права РАН; Банакас Е. — професор, 
директор Інституту порівняльного права Університету Східної Англії; 
Батлер В.Е. — д.ю.н., академік Міжнародної академії порівняльного пра-
ва, професор Пенсільванського університету; Бойко Ю.П. — д.політ.н., 
д.м.н., к.ю.н., к.е.н., професор Дипломатичної академії МЗС РФ; Варга 
Ч. — д.ю.н., професор, директор Інституту філософії права Католицько-
го університету Угорщини; Гриб В.В. — к.ю.н., віце-президент, голова ви-
конкому Російського союзу юристів, голова Правління видавничої групи 
«Юрист»; Дроссос Я. — професор юридичного факультету Афінського на-
ціонального університету; Екзархопуло О.О. — д.ю.н., професор юридич-
ного факультету Санкт-Петербурзького державного університету; Кла-
маріс Н. — професор юридичного факультету Афінського національного 
університету, заступник директора Інституту процесуальних досліджень, 
радник Прем’єр-міністра Греції; Калаврос К. — професор, декан юридич-
ного факультету Фракійського університету імені Демокріта; Капустін 
А.Я. — д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Російського уні-
верситету дружби народів, віце-президент Асоціації юридичних вищих 
навчальних закладів; Каракостас І. — професор, проректор Афінського 
національного університету імені Каподістрії; Марченко М.М. — д.ю.н., 
професор, завідувач кафедри теорії держави і права Московського дер-
жавного університету імені М.В. Ломоносова, президент Асоціації юридич-
них вищих навчальних закладів; Осакве К. — д.ю.н., академік Міжнародної 
академії порівняльного права, професор Оксфордського та Стенфордсько-
го університетів; Паксінос Д. — президент Афінського адвокатського со-
юзу; Попондопуло В.Ф. — д.ю.н., професор, завідувач кафедри комерцій-
ного права юридичного факультету Санкт-Петербурзького державного 
університету; Саломатін О.Ю. — д.ю.н., д.і.н., професор, директор Науко-
во-освітнього центру порівняльної правової політики Пензенського дер-
жавного університету; Солдатос П. — професор юридичного факультету 
Ліонського університету; Старілов Ю.М. — д.ю.н., професор, завідувач 
кафедри адміністративного, муніципального та фінансового права Воро-
нізького державного університету; Тихомиров Ю.О. — д.ю.н., професор, 
заслужений діяч науки Російської Федерації, член-кореспон дент Між-
народної академії порівняльного права, перший заступник директора  
Інституту законодавства та порівняльного правознавства при уряді Росій-
ської Федерації; Флогаітіс С. — професор, директор Європейської орга-
нізації публічного права; Хаджиконстантінос К. — професор, президент 
юридичного факультету Салонікського університету імені Арістотеля.  



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

4

РЕдакцІЙна коЛЕГІЯ:

Шемшученко Ю.с. — головний редактор, д.ю.н., професор, академік НАН 
України, іноземний член РАН, член-кореспондент Міжнародної академії 
порівняльного права;
Баймуратов М.о. — заступник головного редактора, д.ю.н., професор, 
академік УАН;
Балабанов к.в. — д.політ.н., професор;
Бисага Ю.М. — д.ю.н., професор;
Бойко Ю.П. — д.політ.н., д.м.н., к.ю.н., к.е.н., професор;
Бортник о.о. — голова Міжнародного комітету по боротьбі з організованою 
злочинністю, корупцією та тероризмом;
Буроменський М.в. — д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України
волошин Ю.о. — відповідальний редактор, д.ю.н., доцент;
Горбатенко в.П. — д.політ.н., професор;
денисов в.н. — д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
копиленко о.Л. — д.ю.н., професор, академік НАПрН України, член-
кореспондент НАН України;
костенко о.М. — д.ю.н., професор, академік НАПрН України;
костицький М.в. — д.ю.н., професор, академік НАПрН України
кресін о.в. — відповідальний редактор, к.ю.н., член-кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного права;
кресіна І.о. — заступник головного редактора, д.політ.н., професор, член-
кореспондент НАПрН України, академік УАПН;
Луць Л.а. — д.ю.н., професор;
Мартиненко П.Ф. — к.ю.н., професор;
Мироненко о.М. — д.ф.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
Муравйов в.І. — д.ю.н., професор;
оніщенко н.М. — д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
скакун о.Ф. — д.ю.н., професор, академік НАПрН України; 
Тихомиров о.д. — д.ю.н., професор;
Шевченко Я.М. — д.ю.н., професор, академік НАПрН України;
Шкляр Л.Є. — д.політ.н., професор.



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

5

ЗМІсТ

Філософія, теорія, історія порівняльного правознавства

Varga Cs. 
The Meaning of «Law» in Comparing Laws or the Complexity  
of What the Object of Legal Comparison Is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Мудриєвська Л.М. 
Порівняльний метод у дослідженні історії  
слов’янського права Ф.в. Тарановським  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Загальні питання розвитку і взаємодії правових систем

Дудченко В.В. 
Релігійне право як компонент сучасної правової системи . . . . . . . 20

Черкасова И.В. 
Фикх, шариат и исламское право: понятие, структура  
и соотношение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Стрельцов Л.Е. 
к вопросу о гармонизации публичного права . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Порівняльні дослідження у теорії та історії держави і права

Соколенко О.Л. 
Захист прав громадян як основна функція правової  
держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Закіров М.Б. 
Фактори становлення державності й проблема  
аргументації у теоріях монархії І. Ільїна  
та І. солоневича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Серегин А.В. 
сравнительно-правовой анализ публичного  
и частного права балтийских славян в эпоху  
средневековья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Порівняльний вимір міжнародного та європейського права

Шпакович О.М. 
особливості механізму функціонування  
міжнародних організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Смирнова К.В. 
Правове регулювання державної допомоги в Єс та Україні:  
порівняльно-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

6

зМІСТ

Криволапов Б.М. 
Регулювання фінансових послуг в праві Єс . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Порівняльне конституційне право та державознавство

Береза А.В. 
особливості адміністративних реформ  
у Південній Європі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Матвієнко А.С. 
Територіальні автономії в Європі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробышевский Д.С. 
особенности отражения категории человеческого  
достоинства в конституционном праве китая . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Щербанюк О.В. 
народний суверенітет як конституційна цінність  
у порівняльно-правовому вимірі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Баранді Г.
Зміна становища визначених основним Законом  
незалежних державних органів, що здійснюють нагляд  
за використанням суспільних коштів, у державній системі  
стримувань та противаг в Угорщині (2010–2013) . . . . . . . . . . . . . 109

Кононенко В.П. 
конституционная юрисдикция судов общего права . . . . . . . . . . . 125

Голяк Л.В. 
Муніципальні омбудсмани сШа та канади:  
особливості організації та діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Софінська І.Д. 
до питання конституційно-правових засад ідентифікації  
особи у конституції сШа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Чешмеджиева М. 
институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии  
и в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Ярош О.Б. 
Порівняльна характеристика гендерного виміру  
виборчих систем: висновки для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Порівняльне адміністративне і фінансове право

Авербух Л.Г., Баймуратов М.О. 
Правове регулювання протитуберкульозних заходів  
в Україні: дух, літера, зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

7

зМІСТ

Настечко К.О. 
Правове регулювання публічно-приватного  
партнерства у сфері аграрного виробництва:  
порівняльний аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Коваленко А.А., Кресін О.В. 
Бюджет участі в країнах Європи як інструмент  
громадянського контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Порівняльне цивільне право

Карнаух Б.П. 
винна і сувора договірна відповідальність,  
або знову про примарність антагонізмів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Короєд С.О. 
Прискорені провадження в цивільному судочинстві  
країн снд: запозичення позитивного досвіду  
для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Манько Е.А. 
Медиация как тенденция в развитии гражданского  
процессуального права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Кармаза О.О. 
визнання та виконання рішень іноземного суду  
в Україні (в аспекті цивільних справ  
щодо житлових прав): національне  
та міжнародне законодавство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Sushko Ye. 
Sources of law on joint stock companies in Germany,  
China, Ukraine: The comparative analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Левківський Б.К. 
окремі аспекти здійснення суб’єктами сімейних  
правовідносин права на самозахист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Порівняльне кримінальне право

Олексюк М.М. 
консеквенціалізм чи ретрибутивізм? Теорії покарання  
у сучасній англо-американській філософії  
кримінального права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Вейберт С.И. 
Принципы действия уголовного закона во времени  
и пространстве в странах – участницах Ес:  
основы регламентации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

8

зМІСТ

Біяк О.О. 
Порівняльно-правовий аналіз міжнародних  
та національних методів (механізмів) протидії  
насильству в сім’ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Назимко Є.С. 
особливості покарання неповнолітніх за кримінальним  
законодавством Федеративної Республіки німеччина,  
Російської Федерації та України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Копилян В.А. 
Проблеми доказування у провадженнях  
про жорстоке поводження з тваринами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Проблеми юридичної освіти

Самандас Н.В. 
компаративний аналіз систем підготовки поліцейських  
у деяких країнах Європи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Наукова хроніка
Еміх в. V Міжнародна наукова конференція  
«компаративістські читання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Содержание и аннотации статей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    272

Contents and summaries of articles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    280



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

9

Філософія, теорія, історія порівняльного правознавства

Csaba Varga,
Doctor of Legal Sciences, Professor,  
associate member of International Academy of Comparative Law,  
Professor Emeritus, Catholic University of Hungary,  
Research Professor Emeritus, Institute for Legal Studies  
of the Hungarian Academy of Sciences

The Meaning of «Law» in Comparing Laws or the Complexity  
of What the Object of Legal Comparison Is

Варга Ч. Значення «права» при порівнянні права, або складність того, що є 
об’єктом правового порівняння [англійською мовою]

Порівняння права, спрямоване на чинне законодавство, має бути розширене 
так, щоби охопити його практичне застосування, як офіційне, так і те, що мов-
чазно визнається як його реалізація. І з метою зрозуміти шляхи і засоби право-
реалізації, включно з тим, що буде встановлено як факт і канонами тлумачення 
того, до чого звертаються як до норм, порівняння має бути також спрямоване і 
охоплювати моделі правової думки (аргументація та мислення, в тому числі іде-
ологія юристів як особливий вид професійної деонтології).

Ключові слова: порівняльне право, порівняння правових культур, право у 
книгах і в житті, правова політика, юридична техніка, формалізм та анти-фор-
малізм у праві, право як можливість і дійсність, конституційне судження, право-
ва уява, мовна медіація, юридична догматика.

Comparative jurisprudence as an extension of the scholarly cultivation 
of domestic laws, closed down within its respective national boundaries, is 
historically rooted in the realisation of how much the self-closing of continental 
laws, based upon their national codification throughout the 19th century, 
emptied their scholarly approach as well. In the pioneering age of comparison, 
the turn of the centuries, legal ideology was still marked by the predominance 
of statutory positivism, so the law’s comparative treatment—as a first step—
could not target but its statutory form. Albeit there has been mentions by 
the classics of legal comparativism, emphasising the significance of the law’s 
sociological entourage and cultural embeddedness as well, neither the direction 
nor the methodology of research has changed to a transformative depth since.

Albeit nothing is given as ready-made: our life is an uninterrupted sequence 
of materialisations from among an infinite range of potentialities. In events when 
a decision is made, it is something selected that gets actualised. Every moment 
contributing to a decision in law is ambivalent in itself: nothing is compelling 
by its mere existence. Therefore we have to know in advance what the law is, 
what we can do with it and exactly what we can achieve through the store of 
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its instruments in a given culture so that we can successfully proceed on with it 
and within it. Or, there is necessarily a given auditoire faced with a real situation 
of life and, acting with this auditoire, the well-defined contextuality of a stage 
(together with the given social, ethical, economic and political implications in 
play) that form the framework within which the judicial establishment of facts 
and interpretation of norms can take place at all.

That what is identifiable of law when no implementation or judicial 
actualisation is priorly made is a dynamei  [potentiality to get actualised] at the 
most, that can exclusively become anything more through an instrumental 
operation by legal technique. Accordingly, law is made up of (1) a homogenised 
formal concentrate (2) operated—through its being referred to—by a practical 
action, the result of which will posteriorly be presented to the external world 
as law converted into reality.

One may conclude therefrom that all that can be rationally and logically 
justified within the law is mostly also made available in the law. For in cases 
when socially weighty considerations prevail, society is in the position to 
mobilise the means of rational justification at an adequately high level of logical 
standards (passing from principles and rules via exceptions to exceptions 
thereto, and so on) so that the necessary and feasible effect can be reached.

The formal logical claim for norms being made deducible from norms is not 
a readily given availability but a normative requirement, setting down the 
internal rule of legal games as canonised by the prevailing judicial ideology. 
However, games can only be played in given situations, micro- and macro-
sociological as well, in defining meanings within which also the judge takes 
part with his entire personality. Consequently, subtle shifts of emphasis in 
the definition of meaning, perhaps indiscernible in themselves, may add up to 
turns of direction in the long run of the process. Therefrom it seems as if the 
human wish for homogenisation and unambiguity went hand in hand with 
both the incessantly renewed attempts at reaching this in practice and their 
necessary stumbling in new heterogeneities and ambiguities, generating a 
continuous tension between a strain in theory and attempts at finally resolving 
this in practice. It seems as if hyperbolic curves were indeed at stake: when 
fighting for definite aims, we also necessarily move somewhat away from 
them with detours made.

The sphere of action of the judge is certainly limited, and the means by what 
and the ways how it is limited are also ambivalent. For the only path available 
for us to proceed on is to build artificial human constructs of mediation and 
filter them through a homogenising medium by applying its rules to the 
former. However, when they are made use of, we cannot entirely separate 
these constructions from their necessarily heterogeneous environments, and, 
therefore, in each moment of their operation, a definition by real situations of 
life will also be inevitably present.

Sure, behind all considerations concerning the simultaneity of applicative 
and creative effects of law-applying processes, there is a stimulating strain 
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that prevails between living language(-use) and the blind (and in itself 
empty) logicism of a system homogenised through a formalising filter. And 
the significance of legal technique and the inevitably magic transformation 
effectuated in any legal process may become comprehensible only in the 
moment when we realise that law is not simply made up of rules, as in themselves 
they are nothing but mere symbols of logical abstractions. For anyone 
wishing to reasonably communicate with others cannot but use categories 
already interpreted in communication with others. Thanks to its reserves, 
language offers paths and ways of how to proceed, although, if examined 
more closely, these are extremely uncertain signals, full of ambivalence 
themselves. This is a circumstance that is, of course, not especially striking in 
everyday usage, that is, speaking in terms of pure logic, after the gaps left by 
such signals are completely filled in through our everyday conventions and 
conventionalisations. Law conceived as a rule in the ontological reconstruction 
of linguistic mediation is just a medium being incessantly formed through a 
series of interactions, and legal technique serves as just a bridge helping the 
lawyer to reach a concrete and definite legal conclusion.

Regarding the very logic of law, it is quite symptomatic that while the 
dominance of formal inference makes its way uncompromisingly, in any 
case it will turn out that all this may remain valid only for routine cases of 
the average. For as soon as feasibility to follow the routine of conceptual 
categorisation becomes questioned in a borderline case (classifiable or not into 
a given category), logic, too, becomes at once irrelevant, as it has no message 
whatsoever specific to borderlines that may transcend the bounds of everyday 
routine in practice. What is striking here is that the special parts of the codes 
usually call for a relentlessly logical application of the regulation broken 
down systematically from principles to rules and rules to exceptions—to the 
exclusion of only one single case, namely, when the issue of the applicability 
of such a general clause or principle emerges, from somewhere in the general 
part of the code (classically, the actor or his/her deed being dangerous to 
society, in criminal law, or abuse of the law, in private law). Then, all the stuff 
of the strict and minutely detailed regulation offered by the entire special part 
of the code at once becomes non-applicable as irrelevant, with the questioned 
case left to be judged in almost a legal vacuum, with the sole reference to one 
or another general principle laconically drafted in the general part.

Legal technique is an almost omnipotent instrument, usable in any direction 
in view of achieving practically anything in principle. We may use it, however, 
only within the womb of one or another legal culture that delineates also the 
framework of tacit conventions actually limiting from what and to what we 
can conclude at all.

We live in the same culture, with both vague clauses guiding us to nothing 
in any concrete situation and rules calling for strict application. And if, in the 
name of a law, either dysfunctionality, due to the law’s blind enforcement, 
or, despite the law’s formal assertion, practical negation, will arise, the reason 
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is not necessarily to be sought for in the given technical procedure. For it is 
known to all of us that practical life, with the entire network of subsystems 
within it, is operated by the same human involvement and social activity, 
after all. In case political considerations would unduly overwhelm the law’s 
operation, they can just as well utilise any instrument they have access to, in 
order to subject the law to them.

Accordingly, from the very beginning, comparison of laws, targeting 
laws proper, that is, ones enacted, shall be widened so far as to comprehend 
their practical implementation, as either officially enforced or at least tacitly 
acknowledged as the realisation thereof. And in order to understand the ways 
and manners of implementation, including both the handling of what will be 
established as facts and the canons of interpretation of what will be referred 
to as norms, comparison has to target and involve the patterns of judicial 
thought (argumentation and reasoning, i.e., lawyerly ideology as a specific 
species of professional deontology) as well.
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Порівняльний метод у дослідженні історії  
слов’янського права Ф.В. Тарановським

Автор аналізує проблематику наукових праць Ф.В. Тарановського, присвя-
чених історії права слов’янських народів. Обгрунтовується, що вчений заклав у 
дослідження історії права основні позитивістські методологічні засади: систем-
ний підхід до об’єкта дослідження і чітко структурований виклад матеріалу, що 
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досліджується; порівняльний метод став провідним у наукових пошуках учено-
го; методологія наукового дослідження доповнюється можливістю розгляду і по-
рівняння різнопланових історико-правових явищ — католицької і православної 
держави, західноєвропейського та східноєвропейського права.

Ключові слова: соціологічний позитивізм, порівняльна історія права, 
слов’янське право.

Важливу роль у дослідженні історії права різних народів відіграє мож-
ливість використання порівняльно-історичного методу, який дає змогу до-
слідити спільні витоки формування права у споріднених народів, з’ясувати 
подібні й відмінні риси національних систем права. Цей метод став провід-
ним у позитивістській науково-правовій спадщині значного кола дослідни-
ків історії права, що творили в Україні та за її межами наприкінці ХІХ — у 
першій половині ХХ ст. З цього кола виділяються дослідження Ф. В. Та-
рановського, якого у 1935 р. на урочистому засіданні академіків Сербської 
Королівської академії наук, почесним членом якої він був обраний 15 лю-
того 1932 р., Президент Академії Б. Гаврилович відзначав як видатного до-
слідника історії слов’янського права: «Ваші праці у галузі слов’янського 
права — російського, польського і сербського — визнані світовою наукою. 
Ці праці, що настільки яскраво змальовують наше середньовіччя, з точки 
зору права, зробили цю сферу нашого життя не менш дослідженою, ніж 
західноєвропейське середньовічне право» [1, c. XXI]. Ф. В. Тарановський 
став єдиним вихідцем з Росії, обраним почесним членом Матиці Серб-
ської. Він був також членом-кореспондентом Болгарської академії наук, 
Слов’янського інституту в Празі, дійсним закордонним членом Польського 
наукового товариства у Львові.

За період з 1921 р. і до своєї смерті у 1936 р. Тарановський надрукував 
12 книг та понад 40 статей, рецензій у найкращому сербському журналі 
«Архів юридичних і суспільних наук», присвячених історії слов’янського 
права.

У творчості Ф. В. Тарановського умовно можна виділити декілька періо-
дів, які відрізнялися предметом дослідження. Перший був пов’язаний з ви-
вченням історії західноєвропейського права — французького, німецького, 
магдебурзького права на території України і Росії.

Наступним періодом дослідження стало вивчення «руського» права та 
впливу на його становлення західноєвропейського права. Потім почалося 
плідне вивчення історії сербського права доби Неманичей. І останнім стало 
дослідження історії права слов’янських народів — чеського, болгарського, 
польського. На всіх напрямах дослідження Федір Васильович викорис-
товував порівняльний метод, який уможливив процес створення авто-
ром загальної картини виникнення і становлення європейського права і 
слов’янського права в контексті права європейської спільноти. 

Досліджувати історію західнослов’янського права Ф. В. Тарановський 
почав ще із студентських років, коли робив переклад «Кримінального уло-
ження царства Польського 1818 р.» у 1895 р. Згодом сферою зацікавлення 
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правознавця стало західноєвропейське право, що було пов’язано з дослі-
дженням юридичної догматики та її взаємозв’язку з позитивістською те-
орією.

У 1923 році Ф. В. Тарановський на основі курсу лекцій, прочитаних сту-
дентам, написав та видав підручник «Вступ до історії права у слов’ян (від 
глоссаторів до ХІХ сторіччя)». У цьому курсі були розглянуті: зародження 
історичної школи юристів, універсально-історична концепція Гегеля, ві-
дображення позитивізму в працях Ієрінга. Значна увага була приділена і 
методологічним питанням: об’єкту історії права та її методам. За оцінкою 
О. В. Соловйова, більш значною в курсі лекцій була друга частина, яка міс-
тила виклад історії слов’янських прав у порівнянні з норманською теорі-
єю ХVІІІ ст. і німецькою гординею гегельянства ХІХ ст. «Перед читачем 
проходять Гердер, як засновник романтичного слов’янофільства; польські 
слов’янофіли, особливо В. Мациєвський, якого Федір Васильович надзви-
чайно цінував за широкі погляди; роботи окремих чеських і російських іс-
ториків-юристів, і нарешті, суперечливе питання про те, чи можливо бу-
дувати історію єдиного слов’янського права, чи обмежитися порівняльною 
історією окремих слов’янських прав. Завдання цієї книги було пропедев-
тичним — дати теоретичні основи для осмисленої побудови історії права 
окремих гілок слов’янства»,- писав О. В. Соловйов, оцінюючи значення ро-
боти Ф. В. Тарановського для вивчення слов’янського права [2, c. XLII].

Для студентів Ф. В.Тарановський переклав з польської і доповнив стат-
ті К. Кадлєца «Первісне слов’янське право до Х століття», що були над-
руковані в «Польській енциклопедії» у 1912 р. Характерно, що К. Кадлєц 
не дотримався зазначеної ним лінії дослідження і, крім «західних слов’ян», 
включив до свого дослідження дані Руської Правди і південних слов’ян.

Ф. В. Тарановський звернув на це спеціальну увагу. Питання про розді-
лення східного і західного слов’янства особливо цікавило його, що дістало 
відображення у його двох статтях: «Слов’янство як предмет історико-юри-
дичного вивчення» та «Схід і Захід в історії слов’янства». Ф. В. Таранов-
ський усвідомлював «глибинне значення національного і племінного начал 
серед правостворюючих факторів. Тому він визнавав значення слов’янства 
як об’єкта наукового вивчення. І він послідовно боровся проти ненаукових 
захоплень слов’янофільства, євразійства чи «західнослов’янської» школи, 
які ведуть до роз’єднання слов’янства, загострюючи в ньому самому не-
ймовірні протилежності», - писав у своїй статті О. В. Соловйов [2, c. XLIII]. 

7 березня 1933 р. на урочистому засіданні Сербської Королівської Ака-
демії наук Ф. В. Тарановський виступив з промовою «Majestas Carolina і За-
конник царя Душана», присвяченою кодифікаціям правителів слов’янських 
держав: Majestas Carolina Карла ІV в Чехії (1346), Статутам Казимира Ве-
ликого у Польщі (1347) і Законнику Стефана Душана в Сербії (1349, 1354). 

Ці пам’ятки правової культури держав Центральної Європи ХІV ст. да-
ють цікавий матеріал для порівняльного аналізу. На думку сербського до-
слідника творчості Ф. В. Тарановського Р. Міхальчича, автори, які до нього 
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порівнювали чеський і польський законники, дійшли висновку: чеський за-
конник, де на перший план виступали інтереси королівської влади, не був 
прийнятий суспільством, у той час як Статути Казимира Великого, більш 
пристосовані до потреб суспільного розвитку, знайшли своє застосуван-
ня і лягли в основу більш пізньої законотворчості у Польщі [3, c. 227]. За 
Ф. В. Тарановським, Законник Карла ІV закріпив деякі реформаторські но-
вовведення, які визначили опозиційну роль Сейму і, незважаючи на те, що 
не схвалювалися чеською аристократією, були настільки прогресивними 
для того часу, що пізніше утвердилися в юридичній практиці. Сербську і 
чеську пам’ятки він розглядав «як дві дійсно продуктивні історико-право-
ві цінності, що відображають реальні суспільні і політичні відносини сво-
го часу і містять статті, які регулюють ці відносини, засновані частково на 
традиційних, частково на реформаторських принципах» [3, c. 228]. Він не 
ставив своїм завданням «виявлення об’єднуючого, загальнослов’янського 
ґрунту обох пам’яток, бо, якщо такий і існує, то, при сучасному стані по-
рівняльної науки про історію права слов’янських народів, він лишається 
недосяжним для нашого розуміння»,- відзначає Р. Міхальчич. Ф. В. Тара-
новський розглядав правовий розвиток двох держав, однієї католицької, 
другої — православної, як частин єдиної європейської цивілізації, а не як 
різних цивілізацій. Головна наукова цінність цієї роботи полягає в тому, що 
Ф. В. Тарановський розглядав правові пам’ятки двох слов’янських народів 
у загальноєвропейському контексті, що дало змогу в подальшому, при ви-
вченні слов’янського права, використовувати загальні європейські схеми 
дослідження розвитку права. 

Ф. В. Тарановський цікавився Законником Стефана Душана ще до пе-
реїзду до Белграда, однак систематичне дослідження цієї унікальної 
пам’ятки середньовічного сербського права він розгорнув, вже ставши про-
фесором Белградського університету. Період правління Неманичей, який 
характеризувався розквітом сербської держави, створенням багатьох за-
конодавчих пам’яток, у тому числі кодифікації володаря Душана, дуже ці-
кавив слов’янських учених. Одним з перших досліджень була стаття Фран-
тішека Палацького «Порівняння Душанова Законника з чеським земським 
правом», написана у 1837 р. У першому виданні своєї «Історії слов’янських 
законодаств» В. Мацієвський також аналізував Законник. Одним з перших 
серед російських учених до цієї тематики звернувся А. Майков. 

У 1872 р. Ф. Ф. Зігель, один з учителів Ф. В. Тарановського, надрукував 
дослідження про Законник володаря Душана (використавши новий список, 
який надав йому В. І. Ламанський), а у 1888 р., після декількох попередніх 
робіт, Т. Д. Флоринський всебічно дослідив законодавчу діяльність царя 
Душана, спираючись на візантійські джерела.

Першою самостійною статтею Ф. В. Тарановського з вивчення періоду 
сербської історії кінця XII — другої половини XIV ст. стала «Начало за-
конності в Законнику Душана», написана у 1922 р. На його думку, «…Сербія 
того періоду переходила від станової монархії до типу правової держави, в 
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якій принцип об’єктивної законності переважав над суб’єктивними права-
ми станів. У цій статті він спирався на дослідження двох статей Законника 
Душана -171 і 172 ЗД» [2, c. XLV]. 

У своїй промові «Декілька ідеографічних рис старого сербського права», 
виголошеній у червні 1927 р. у Варшаві на з’їзді істориків і згодом надру-
кованій, Тарановський, крім структури середньовічного сербського права, 
визначив і його ідеографічні риси: складність етнічного складу старої Сер-
бії, яка дістала відображення у праві, існування двох державотворчих цен-
трів (Помор’я і Рашка), швидкий розвиток сербської державності та глибо-
кий процес рецепції візантійського права. 

Наступна праця «Принцип законності у Законнику царя Стефана Ду-
шана» (1923 р.) засвідчила високий науковий рівень та зрілість дослідника. 
Аналізуючи Законник, Ф. В. Тарановський довів: хоча деякі статті - 105, 
171 і 172 - ставили закон вище царської влади («Цар підкоряється закону. 
Сторони, які проводили з ним переговори, визнавали його як носія верхо-
вної влади, який дарує милості й прописує закон» [4, c. 28]), але практичне 
виконання норм Законника було далеке від їх законодавчого закріплення. 
Чимало дослідників не надавали цьому моменту достатньої уваги. Проте 
Тарановський відзначaв, що багато положень пам’ятки лише номінально 
відображають «благі» наміри законодавців, хоча не можна і не відзначити 
досягнення Душанова Законника у відображенні політико-правової ідео-
логії того часу. Вчений підкреслював, що принцип законності відображе-
ний не лише у трьох вищеназваних статтях, а й послідовно в інших статтях 
Законника. 

Працю Ф. В. Тарановського «Душанов законник и Душаново царство», 
опубліковану 1926 р. у видавництві Матиці Сербської, О. Соловйов оцінив 
як «науковий труд з глибоко продуманою концепцією і цікавими паралеля-
ми». У цій роботі Ф. В. Тарановський розвинув можливості використання 
порівняльно-історичного методу для аналізу розвитку сербської держави 
і права, при цьому він порівнював державу Неманичей із сусідніми дер-
жавами, а також із західними та східними середньовічними державами: 
«Середньовічна держава у Сербії розвивалася самостійно, у дусі єдиного 
напряму політичного розвитку Європи. Стефан Душан не створив чогось 
нового, він тільки затвердив та уточнив ті віхи, що існували у політичній 
традиції землі» [4, c. 26-27]. 

Подальше дослідження розвитку права в період правління Неманичей 
Ф. В. Тарановський продовжив у праці «Законодавче право держави», при-
свяченій відомому хорватському історику Ф. Шишичу. Він вважав, що роз-
виток законотворчості в Сербії був безпосередньо пов’язаний з формуван-
ням державної самостійності, цьому процесу заважало благоговіння перед 
візантійським і римським правом, що визначали законотворчу діяльність у 
країнах середньовічної Європи. Одночасно із поступовим розвитком дер-
жавної незалежності Сербії епохи Неманичей формувалася самостійна за-
конотворчість. Це яскраво проявилося в епоху правління Стефана Душана, 
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коли законотворчість розвивалася «рука в руку з розвитком ідеї царства, 
бо тільки за царством визнавалося безсумнівне і повне право на законот-
ворчість» [3, c. 226]. 

Крім Законника Душана, Ф. В. Тарановський займався вивченням й 
інших правових пам’яток, насамперед візантійської епохи, серед яких 
«Синтагмат Матії Властара» — пізньовізантійський збірник церковних, 
державних і цивільних приписів. Ця пам’ятка не викликала великої заці-
кавленості у дослідників. «Синтагмат» має декілька редакцій: дві грецькі, 
а також повний та скорочений текст старослов’янською мовою. Для свого 
дослідження Федір Васильович обрав повний ізвод і відносини держави і 
церкви, царської та архієрейської влади. Він вказав на терпиме ставлен-
ня законодавців до традиційного права і судової практики як джерел за-
конотворчості [3, c.226]. Головна відмінність Сінтагмата Матії Властара від 
Законника Душана у сфері законотворчості полягає в тому, що Сінтагмат 
дозволяв доповнювати законодавство рішеннями із судової практики, а 
Законник право розширення законодавства надавав володарю. Цього разу 
Ф. В. Тарановський не проводив порівняльного розгляду повного і скоро-
ченого ізводів Сінтагмата Матії Властара. Це було зроблено дещо пізніше 
С. В. Троїцьким.

У 1931 р. вийшла друком фундаментальна праця Ф.В. Тарановського 
«Історія сербського права в державі Неманичей», єдиний повний і система-
тичний огляд усіх видів правових відносин, що склалися у найзначніший 
період розвитку середньовічної Сербії. Перша частина цієї праці присвя-
чена державному, друга - кримінальному, третя — цивільному праву, чет-
верта — суду і судочинству. У цій роботі висвітлений більший за обсягом і 
змістом матеріал, ніж це заявлено у назві. Ф. В. Тарановський, крім дослі-
дження історії права, правових відносин і правових інституцій, дав досить 
розгорнуту характеристику загальної історії Сербії того часу. Він викорис-
тав свій порівняльно-історичний метод для створення більш повної карти-
ни розвитку держави і права Сербії епохи правління Неманичей, проаналі-
зувавши стан кожного суспільного прошарку, класу, групи. Середньовічна 
сербська держава розглядалася як станова монархія у процесі її переходу 
в «правову державу з верховенством об’єктивної діяльності». Аналізу мо-
нархічної і державної ідеології передував детальний розгляд відносин між 
ними. Крім цього, Тарановський, як і раніше, розглянув взаємовідносини 
світської і церковної влади; собори, які були підлеглими владі й викону-
вали роль її посередників; адміністративно-територіальну структуру. Він 
розвіяв деякі «доморощені» теорії, а саме, про «задружню» державу, про 
відсутність рабства у середньовічній Сербії, про особливий слов’янський 
демократизм [2, c. XLVI].

На думку Раде Міхальчича, в цій праці Тарановському вдалося, при 
досить невеликому її обсязі, розглянути велику кількість дефініцій. Так, 
у розділі, присвяченому протиправним діянням у сфері віросповідання, 
йому вдалося на восьми сторінках проаналізувати коло понять, пов’язаних 
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з кримінальними діяннями, спрямованими проти віри: відступництво, ві-
ротерпимість, релігійна пропаганда, змішаний шлюб, єресь, продаж право-
славного іновірцю, забобони, заняття магією, цезарепапізм, отруєння тощо 
[3, c. 232]. 

О.В. Соловйов писав з цього приводу: «Його заслуга полягає в тому, що, 
вивчаючи історію сербського права, він включив її в загальну схему розви-
тку європейських держав і довів, що середньовічна Сербія не була відста-
лою державою, в порівнянні з іншими європейськими державами з приско-
реним розвитком, тому в деяких аспектах її можна порівняти з Францією 
ХVІ століття або з Росією ХVІІ століття» [5, c. 465].

Історія кримінального права досліджувалася Ф. В. Тарановським і в 
більш ранніх монографіях, тому в «Історії сербського права в державі Не-
маничей» він систематизував свої погляди з цього питання, а також переві-
рив вже отриманий матеріал. І тут використання порівняльно-історичного 
методу, а саме проведення паралелей в галузі російського і польського пра-
ва, дало позитивні результати.

У 1935 р. Ф. В. Тарановський випустив у світ останні свої фундамен-
тальні праці з історії цивільного права, судоустрою, держави. Незалежно 
від того, що ця тематика дістала відображення у працях Зігеля, Іречека, 
Намисловського, він самостійно проаналізував джерела, використовуючи 
при цьому порівняльно-історичний метод. Це дало йому змогу створити за-
кінчений курс, який охоплював усю систему сербського права в історичний 
момент його найбільшого розквіту — період правління династії Неманичей.

Наприкінці життя Ф. В. Тарановський звернувся до вивчення історії 
чеського і болгарського права. Історії чеського права була присвячена його 
промова на засіданні Сербської Академії 7 березня 1933 р. Про неї вже 
йшлося вище. Історія середньовічного болгарського права була викладе-
на ним в огляді «Післявоєнна історіографія середньовічного болгарського 
права». Про цю роботу, яка вийшла з друку в день поховання Ф. В. Тара-
новського, О. В. Соловйов писав: «Середньовічне болгарське право пред-
ставляє цікаві паралелі для сербської і російської монархії, в ній постають 
ті ж самі питання: про становість та ідеал законності, про взаємовідносини 
візантійського і звичаєвого права» [2, c. XLVIII]. 

За словами О. В. Соловйова, Ф. В. Тарановський вважав, що порівняльна 
історія слов’янських прав можлива і плідна, як порівняльне «узагальнення 
з урахуванням індивідуальних особливостей та ідеографічних рис права 
кожного слов’янського народу». Такий методологічний підхід дав можли-
вість відповісти на питання про внесок слов’янства і кожного слов’янського 
народу в європейську християнську культуру.

Отже, Ф.В. Тарановський заклав у дослідження історії права основні по-
зитивістські методологічні засади: по-перше, системний підхід до об’єкта 
дослідження і чітко структурований виклад матеріалу, що досліджується; 
по-друге, порівняльний метод став провідним у наукових пошуках ученого; 
по-третє, методологія наукового дослідження доповнюється можливістю 
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Порівняльний метод у дослідженні історії слов’янського права Ф.В. Тарановським

розгляду і порівняння різнопланових історико-правових явищ — католиць-
кої і православної держави, західноєвропейського та східноєвропейського 
права. На основі цього порівняння Ф. В. Тарановський дійшов висновку про 
існування загальних закономірностей формування права на європейсько-
му просторі з урахуванням зовнішніх факторів впливу на процес створен-
ня національних систем права.
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Загальні питання розвитку і взаємодії правових систем

Дудченко Валентина Віталіївна,
доктор юридичних наук, професор кафедри  
теорії держави і права Національного університету  
«Одеська юридична академія»

Релігійне право як компонент сучасної правової системи 

Обґрунтовано необхідність застосування компаративної методології при ви-
вченні релігійного права. Висвітлено засади європейського релігійного права, 
проаналізовано спільні конституційні традиції держав-учасниць ЄС і гарантії 
релігійної свободи, як загальноєвропейські, так і міжнародні. 

Основне і фундаментальне право індивідуальної і колективної релігійної сво-
боди висвітлено як один із загальних принципів права і його складова частина. 
Визначено напрями розвитку релігійного права.

Ключові слова: релігійне право, компаративний метод, правова система, єв-
ропейське релігійне право, правозахисні норми європейського правоустрою, за-
гальні конституційні традиції держав-учасниць ЄС.

Релігія є однією з важливих сфер існування сучасного плюрального сус-
пільства як на національному, так і на міжнародному рівнях. Економічна, 
політична і правова розбудова нової «великої» Європи, громадянство ЄС і 
становлення європейської «нації», знову визнане «національне» значення 
релігій в країнах Східної Європи, явище глобалізації, свобода телекомуні-
кацій і утвердження плюралізму цінностей — всі ці чинники обумовлюють 
гостру необхідність і актуальність порівняльного дослідження релігійного 
феномена. Парадигмою цього дослідження, на нашу думку, має стати усві-
домлення того, що справжньою гарантією захисту основних прав людини, 
включно з правом на свободу релігійного сповідування, є не повноваження 
політичної влади, а глибинні пласти культури народів. Релігія є одним з них.

З огляду на сказане, завдання цієї статті полягає у тому, щоб проана-
лізувати правовий статус релігій, різних релігійних конфесій, гарантії ін-
дивідуальної і колективної свободи совісті, віри, культу і релігійних пере-
конань у суспільстві. У цьому контексті важливим є й висвітлення поглядів 
на релігію провідних і авторитетних європейських правознавців, зокрема, 
професорів факультету юриспруденції і політичних наук у м. Флоренція 
(Італія) Франческо Брольо, Чезаре Мірабеллі і Франческо Оніда.

Без сумніву, порівняльно-правовий підхід, застосований у статті, мати-
ме важливе значення для врегулювання правового статусу релігії в Украї-
ні. Необхідність у знанні й досвіді, накопичених іншими країнами стосовно 
юридичного регулювання релігійного феномена, помітно зростає.
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Насамперед, важливо відзначити, що релігійне право в європейських 
країнах є окремим розділом юридичної науки і, що особливо важливо, са-
мостійною навчальною дисципліною в державних університетах світського 
спрямування. Предметом вивчення цієї дисципліни є норми, прийняті дер-
жавним законодавством з релігійних питань, а також законопроекти, за-
пропоновані церквою і визнані державою [1, с. 1-9].

При вивченні релігійного права першочергова увага приділяється ком-
паративному методу як засобу визначення загальних теоретичних принци-
пів. Вивчення таких принципів є одним з основних завдань порівняльного 
права. Узагальнення і виявлення спільного при вивченні великої кількості 
розрізнених фактів якраз і допомогає вивести на їх основні загальні прин-
ципи. На думку італійського юриста Франческо Брьоло, «прагнення аналі-
зувати множинність фактів у їх сукупності часто приводить до виявлення 
універсальних принципів, а це є одним з основних завдань порівняльного 
права» [1, с. 34].

На підставі подібних міркувань у європейському правознавстві було 
сформульовано основний закон компаративістики. Згідно з ним, «одні й ті ж 
юридичні проблеми однаково чи майже однаково вирішуються у всіх розви-
нених правових системах світу». Йдеться про постійний елемент у множин-
ності установок, що обумовлює універсальність права і юридичної науки.

Важливим показником такої універсальності, щонайперше, є руйнуван-
ня монополії джерел, які характеризують моністичні основи права. Юри-
дичний монізм окремих національних держав поступається місцем плю-
ральній теорії і практиці джерел права. Так, зокрема, у праві Євросоюзу 
основні права людини, включно з правом на свободу релігійних вірувань, 
були виділені й визначені відповідно до спільних для держав-учасниць 
конституційних традицій і були визначені як «загальні принципи права» 
і «центральний елемент європейської системи». В ієрархії джерел права 
такі принципи є нормами прямої дії і найвищої юридичної сили [1, с. 64–67]. 
У цьому контексті важливим джерелом права є й договори, які покликані 
регулювати стосунки релігійних конфесій з державою. І доктрина, і дого-
вірна практика дають змогу зрозуміти «живе право» [1, с. 90].

Європейські фахівці у галузі релігійного права наголошують на необ-
хідності опрацьовувати більш розвинену компаративну методологію, яка 
дасть змогу більш об’ємно застосувати порівняння. Вони наголошують, 
що в цих суспільних дисциплінах найбільш складними є проблеми методу. 
Функціями розвиненого порівняльного права стають: збагачення свідомос-
ті юриста комплексом нових понять і міжнародне взаєморозуміння; роз-
виток національного права через законодавчі реформи з використанням 
зарубіжного досвіду, зокрема міжнародних угод; виокремлення загальних 
основоположних принципів права, визнаних джерелами права за статутом 
Міжнародного суду ООН (ст. 38).

Серед порівняльних досліджень на особливу увагу заслуговують ті, що 
спрямовані на оновлення національного права і його зовнішньої оцінки [1, 
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с. 81–88]. «Дух порівняння» має наскрізь пронизувати юридичну науку, 
якщо вона не бажає погрузнути в провінційності, коли вважають постійни-
ми і природними минущі й штучні властивості [1, с. 42].

Континентальна інтеграція Європи руйнує національні межі вірувань, 
що й обумовлює необхідність порівняльного дослідження правового стату-
су релігії і питань індивідуальної та колективної свободи совісті в державах 
ЄС. Подібне дослідження дало б змогу виокремити основи «європейського 
релігійного права» [1, с. 95].

Яке суспільне значення релігійного права в юридичних системах євро-
пейських держав? На думку італійського юриста Чезаре Мірабеллі, пра-
во завжди похідне від культури. Культурна складова європейського права 
почерпнута з традицій римського права і християнства. Тому це право ро-
зуміється як комплекс освячених історією цінностей [1, с. 99].

Релігійне право існувало до державного права і продовжує існувати 
паралельно з останнім. Історично Європа стала центром, з якого отрима-
ла розвиток іудео-християнська традиція, і навіть з урахуванням розко-
лу церкви на західну і східну (1054 р.) і протестантської реформи (1517 р.) 
християнство впродовж багатьох століть відігрівало роль головної куль-
турно-ціннісної засади європейського суспільства. Тому вагомий вплив тієї 
чи іншої релігії як одного з джерел сучасного права неминучий.

Право релігії функціонує, по-перше, внаслідок письмової регламентації 
стосунків між державою і релігійною владами (прийняття конкордату, до-
мовленості, церковного договору); по-друге, внаслідок імплементації пра-
вових норм релігійного походження або релігійних встановлень держав-
ного походження в конституційні чи законодавчі тексти [1, с. 99]. Церкви, 
конфесії, релігійні спільноти в змозі отримувати статус юридичної особи 
і бути занесеними до державного реєстру Міністерства юстиції. Держава 
має право підписувати угоди і договори про співпрацю з тими конфесіями, 
які вже занесені до Реєстру. 

Наведемо приклади. Велике значення для історії і культури західної 
правової традиції має канонічне право Римської католицької церкви. Нині 
діючий Латинський кодекс канонічного права складається з 1752 канонів 
(параграфів), поділених на сім книг: загальні норми; про народ Божий; про 
вчительське служіння церкви; про службу освячення в церкві; про мину-
щі блага церкви; про санкції в церкві; про процеси. Кодекс канонів східних 
церков охоплює 1546 канонів, поділених на тридцять титулів. Тематика 
цього кодексу та ж, що й у Латинському Кодексі.

Статус Католицької церкви в особі Святого престолу міста — держави 
Ватикан особливий. Святий престол має абсолютну владу над державою 
Ватикан і над його громадянами. Святий престол є суб’єктом міжнародного 
права. Він має постійного представника при ОБСЄ, постійного спостерігача 
у Раді Європи і акредитацію при Євросоюзі [1, с. 114-116].

Серед протестантських церков, які через договори і угоди впливають 
на юридичну систему європейських країн, слід назвати насамперед Люте-



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

23

Релігійне право як компонент сучасної правової системи

ранську, Вальденську, Методистську, Баптистську, Адвентинську, Каль-
віністську церкви, п’ятидесятницькі Асамблеї Бога, іспанські євангельські 
церкви.

Що стосується іудаїстських спільнот, автономних, але звичайно 
об’єднаних у національні асоціації, то вони будуються на власних статутах 
і на іудаїстських законах. Останні ґрунтуються на двадцяти чотирьох кни-
гах Старого Заповіту, які містять божественне одкровення (Тора, Невіім, 
Кету він), і на Талмуді.

Звертає на себе увагу церква Англії. Її право офіційно вважається скла-
довою частиною системи англійського права. Норми англійського або кано-
нічного права за своєю юридичною силою порівняні до закону, прийнятого 
парламентом. Англійська церква є державною церквою.

Тісним є зв’язок між правом православної релігії і державною право-
вою системою в Греції, на Кіпрі та у Фінляндії. В Греції до сьогодні триває 
суперечка про те, чи можливо закон, який суперечить змісту православних 
канонів, визнати неконституційним? У зв’язку з цим особливим є статус 
самоврядної православної чернечої «республіки» гори Афон (Свята Гора). 
Її статус визнаний на міжнародному рівні (Резолюція Європарламенту про 
особливий статус Гори Афон від 13 вересня 1990 р.) [1, с. 114–120].

Що стосується державних церков у Європі, то тут варто порівняти їх з 
мусульманським правом. Це релігійне право ґрунтується на божественно-
му одкровенні й не підпорядковане державі. Навпаки, іслам проголошуєть-
ся державною релігією і шаріат є джерелом права [1, с. 103–107].

Якими є засади європейського релігійного права? Які правозахисні нор-
ми становлять підґрунтя європейського правового устрою?

При вивчені стану релігії в Європі звертає на себе увагу зростання зна-
чення нормативних актів Євросоюзу для окремих правових систем дер-
жав-членів ЄС. Ці акти є обов’язковими до виконання, мають пряму дію 
і поширюються на всіх громадян. Вони переважують відповідні внутрішні 
норми, обмежуючи їх застосування, і не можуть бути скасовані через за-
кон або інший внутрішній примус. Європейський суд уточнив, що Договір 
про ЄС, хоча і був підписаний у формі міжнародного договору, «є консти-
туційним актом правової спільноти» і «основним актом європейського за-
конодавства» [1, с. 98].

У Договорі про ЄС (Маастрихт, 1992 р.) у розділі 1 проголошено, що Союз 
«поважає національну самобутність своїх держав-учасниць» (ст. 6). Безпе-
речно, що правовий статус віросповідань становить обов’язковий елемент 
національної самобутності. Згідно з другим пунктом цієї ж статті, «Союз по-
важає основні права особи, як вони гарантовані Європейською конвенцією 
із захисту прав людини і основних свобод, підписаною в листопаді 1950 р. 
у Римі, і як вони випливають з спільних конституційних традицій держав-
учасниць, як загальні принципи права Союзу». Таким чином, фундамен-
тальне право релігійної свободи, як одне з основних прав людини, мусить 
реалізовуватися у цьому Союзі.
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Договір про ЄС проголошує, що Союз заснований на принципах свободи, 
демократії, поваги до прав людини і основних свобод, а також верховенства 
права.

Цей договір в Амстердамі було доповнено двома важливими положен-
нями (Амстердамський договір, 1997 р.). Тепер у випадку серйозного і нео-
дноразового порушення державою-учасницею зазначених принципів ЄС 
Союз в змозі одноголосно із дотриманням встановленої процедури заявити 
про таке порушення, а потім кваліфікованою більшістю голосів прийняти 
рішення про тимчасове призупинення певних прав відповідної держави-
учасниці (ст. 7).

Стаття 29 передбачає можливість співпраці держав-учасниць у полі-
цейській і кримінально-правовій сферах заради попередження і усунення 
расизму і ксенофобії. У праві Союзу і зверненнях Європарламенту ці яви-
ща тісно зв’язані з релігійною дискримінацією.

Важлива роль у цьому напрямі буде належати новій інструкції Євросо-
юзу Європейському центру моніторингу проявів расизму, антисемітизму і 
ксенофобії (1997 р.). Європейський центр займається моніторингом ситуа-
ції з усіма правами людини в Європі. Ці права людини захищені законодав-
ством ЄС.

У Декларації № 11 до Амстердамського договору ЄС відкрито визнав, 
що він поважає і розглядає без упередження той статус, яким згідно з наці-
ональним правом користуються церкви, релігійні асоціації і громади в дер-
жавах-учасницях, і з такою ж повагою ставиться до статусу філософських 
і нерелігійних організацій (ст. 13).

Окрім гарантій дотримання основного права релігійної свободи, які міс-
тить Договір про Євросоюз (ст. 6.2), такі ж гарантії надають Європейська 
конвенція 1950 р., інші міжнародні конвенції, підписані країнами-учасни-
цями, а також спільні конституційні традиції держав-учасниць.

Стаття 9 Європейської конвенції про права людини гарантує релігій-
ну свободу, ст. 2 Додаткового протоколу до Конвенції (1952 р.) проголошує 
право батьків виховувати своїх дітей і давати їм освіту відповідно до своїх 
релігійних і філософських переконань, ст. 10 Конвенції захищає право на 
свободу вираження своєї думки, включно з релігійною.

Важливі також ст. 11 (право на свободу зборів і асоціацій), ст. 12 (пра-
во на шлюб згідно з внутрішнім законодавством), ст. 13 (ефективні засоби 
правового захисту перед державними органами) і особливо ст. 14 (гарантії 
користування правами і свободами, які викладені в конвенції, без дискри-
мінації за ознакою статі, раси, релігії, національного чи соціального похо-
дження і належності до національних меншин, які часто є також і менши-
нами релігійними).

У ст. 9.1. говориться про право кожної людини на свободу думки, совісті 
і релігії. Далі уточнюється, що це право охоплює свободу змінювати свою 
релігію чи переконання. Правознавство і практика Комісії і Європейського 
суду з прав людини уточнили, що це поняття охоплює також атеїстичні, 
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агностичні, націоналістські та інші вчення, які виходять за межі поняття 
духовності, а також філософсько-пацифістські переконання, але на думки 
і не ідеї, про які йдеться в наступній, 10-й статті [1, с. 190].

У ст. 9.2. встановлено, що свобода сповідувати релігію чи переконання 
може обмежуватися, однак межі строго обмовлені. Йдеться «лише про такі 
обмеження, які встановлені законом і необхідні в демократичному суспіль-
стві заради інтересів громадян, спокою, охорони громадського порядку, 
здоров’я і моралі, або для захисту прав і свобод інших осіб».

Зміст ст. 9 Конвенції доповнюється Протоколом №1 (від 20 березня 
1952 р.). Ст. 2 цього Протоколу стверджує, що нікому не може бути від-
мовлено в праві на освіту, і приписує державам у сфері освіти і навчання 
поважати право батьків навчати своїх дітей відповідно до своїх власних 
релігійних чи філософських переконань. У зв’язку з цим Страсбурзький 
суд однозначно підтримав свободу заснування приватних шкіл релігійної 
чи філософської спрямованості. Фінансова допомога держави приватним 
школам можлива, але не обов’язкова. 

Страсбурзький суд у низці своїх рішень проголосив, що релігійний плю-
ралізм в демократичному суспільстві є необхідністю і суспільна освіта в 
ньому має бути плюралістичною. Знання й інформація, які передбачені 
шкільною програмою, мають подаватися в об’єктивній, критичній і плю-
ральній формі без будь-яких спроб нав’язати певний спосіб думок. Держа-
вам не забороняється включати в шкільні програми інформацію релігійно-
го і філософського характеру, в тому числі в світлі існуючих релігій та їх 
доктринального складу. Однак, курс релігії має викладатися у повній від-
повідності з викладеними вище вимогами [1, с. 192-195].

Якими є конституційні традиції або «європейський конституційний 
спадок» держав-учасниць ЄС у сфері прав людини, включно і релігії? Які 
спільні правові принципи мають місце у конституціях цих держав?

Такі однакові традиції вочевидь простежуються, незважаючи на націо-
нальну своєрідність кожної країни. Ці традиції зводяться в загальних ри-
сах до визнання рівності індивідів незалежно від їх переконань і релігійної 
належності; до права кожної людини і групи людей на свободу совісті, ре-
лігії і переконань (включно і атеїстичних), до свободи сповідувати релігію і 
переконання як одноособово, так і спільно з іншими, публічно чи приватно 
(з єдиним обмеженням — поваги до громадського порядку, звичаїв), до по-
вного права змінювати свою релігійну належність.

Наприклад, в Австрії Європейська конвенція з прав людини прирівня-
на до конституції і тому безпосередньо зв’язує австрійський правоустрій з 
правоустроєм Союзу. Ст. 14 Конституційного закону (1867 р.), ст. 6 Закону 
про міжконфесійні стосунки (1868 р.), розділ V Сан-Жерменського договору 
(1919 р.) гарантують захист індивідуальної релігійної сфери, свободу сові-
сті, право вільного вибору віри і виходу з церкви чи релігійного об’єднання. 

Бельгійська конституція 1831 р. з подальшими змінами також гарантує 
принципи рівності перед законом і недискримінації, особливо ідеологічної і сві-
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тоглядної меншини, свободи думки з будь-якого питання, а також нейтраль-
ності освіти. Останній принцип передбачає, зокрема, повагу до філософських, 
ідеологічних і релігійних поглядів учнів і їх батьків (ст. 6, 14, 15 і 17).

Громадяни Данії мають право засновувати релігійні об’єднання для 
здійснення культу згідно з своїми переконаннями. Ніхто з них не може 
бути примушений робити приватні пожертвування іншій церкві, окрім тієї, 
до якої він належить. Жоден громадянин Данії не може бути позбавлений 
свободи на підставі його релігійних переконань (ст. 67, 68, 70 і 71.1 Консти-
туції 1953 р.).

Основний закон ФРН, проголосивши принцип рівності (ст. 3.1.), уточнює, 
що нікому не може бути завдано шкоди чи надано перевагу за ознакою ві-
росповідання або релігійних поглядів (ст. 3.2.). Свобода віросповідання, сові-
сті та свобода проголошення релігійних і світоглядних поглядів непорушна 
і ніхто не може бути примушений всупереч своєму сумлінню до військової 
служби у воєнний час (ст. 4). Далі затверджуються певні принципи релігій-
ної освіти, а саме: в державних школах релігійне навчання є обов’язковим 
предметом, владі заборонено вимагати інформацію про релігійні переко-
нання людини, за винятком спеціально обумовлених законом вимог (напри-
клад, перепис населення), право не приносити присягу релігійної форми.

Конституція Іспанії 1978 р. у розділі «Про основні права і обов’язки» по-
силається на Загальну декларацію прав людини та інші ратифіковані між-
народні договори і угоди як на підгрунтя конституційних норм щодо осно-
вних прав і свобод. Конституція гарантує свободу ідеології, віросповідання і 
здійснення культу одноособово чи спільно з іншими і передбачає створення 
закону про звільнення від військової служби через мотив сумління (ст. 10, 
14, 16 і 20.1). Ніхто не може бути зобов’язаний розголошувати свою релі-
гію; батьки мають право обирати для своїх дітей релігію і моральне вихо-
вання згідно з своїми власними поглядами (ст. 16.3 і 27.3). Органічний закон 
про релігійну свободу (1980 р.) закріплює і додатково уточнює ці принципи, 
формулює більш чітко концепт свободи релігії і вірувань. Закон передбачає 
право людини залишити свої релігійні переконання чи змінювати їх.

У Конституції Голландії (1983 р.) передбачено рівність, відсутність ре-
лігійної чи ідеологічної дискримінації, свободу віросповідань, повагу до 
релігійної належності й переконань кожного, хто навчається в державних 
учбових закладах (ст. 1, 6, 23). Передбачено низку присяг, які приносить 
король та інші державні особи членам парламенту, які закінчуються фор-
мулою «Нехай допоможе мені Всемогутній Бог».

Конституція Португалії (1976 р.) відсилає до норм міжнародного права і 
Декларації прав людини як до критерію інтерпретації і обгрунтування по-
ложень щодо основних прав. Серед них право на свободу взагалі, а також 
на свободу совісті, релігії та культу. Держава гарантує свободу навчання і 
викладання, не в змозі спрямовувати освіту і розвиток культури відповід-
но до якихось філософських, ідеологічних, релігійних чи інших норм. Дер-
жава дозволяє створювати школи і освітні центри приватно (ст. 13, 16, 17, 
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41, 43). Закон № 4 (1971 р.) містить гарантії свободи прозелітизму і право 
передавати і поширювати особисту віру з використанням засобів зв’язку. 

Закони Англії визнають за тими, хто не є членом англіканської церкви, 
свободу практикувати власну релігію і «право кожного йти услід за голосом 
особистої совісті стосовно релігійних переконань».

Конституція Ірландії 1937 р. з подальшими змінами розпочинається 
католицьким молитовним зверненням до Пресвятої Трійці, «з якої беруть 
початок усі влади», і визнання обов’язків перед Христом. Згідно з Консти-
туцією Ірландська держава визнає, що повага до публічного культу є ви-
конанням обов’язку перед Богом; перед іменем Божим маємо благоговіти, 
а християнську релігію — поважати і шанувати (ст. 44.1). Гарантується по-
вна свобода совісті й свобода віросповідання за умови дотримання громад-
ського порядку і моралі; заборонено дискримінацію за ознакою переконань 
і релігійної належності (ст. 40, 42, 44).

У Швеції за Конституцією 1974 р. кожний має право належати чи не на-
лежати до певної релігійної конфесії і церкви, християнської чи іншої, а 
свобода релігії перебуває під «повним юридичним захистом». Ці положення 
доповнюються Європейською конвенцією з прав людини.

Існує чимало міжнародних актів, у яких формулюється право на свобо-
ду релігії і віри: основними з них є Статут ООН (1946 р.), Загальна декла-
рація прав людини (1948 р.), Конвенція ЮНЕСКО проти дискримінації в га-
лузі освіти (1960 р.), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
(1966 р.), Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(1965 р.), Декларація ООН про релігійну свободу (1981 р.).

Декларація Тегеранської міжнародної конференції з прав людини 
(1968 р.) проголошує, що грубе порушення прав людини внаслідок дискри-
мінації за ознакою релігії чи переконань є образою совісті людини і піддає 
небезпеці засади свободи, справедливості та миру в усьому світі (ст. 11). 
Окрім того, Декларація ООН щодо соціального прогресу і розвитку (1969 р.) 
передбачає, що окремі люди і народи незалежно від їх релігії і переконань 
мають жити вільно, користуватися здобутками соціального прогресу і з 
свого боку мають сприяти йому (ст. 1). Йдеться про виключно важливий 
принцип, який має бути обов’язковим орієнтиром для внутрішнього зако-
нодавства. Це принцип юридичної рівності та заборони на релігійну чи іде-
ологічну дискримінацію. У випадку протиріччя цьому принципу внутрішнє 
законодавство позбавляється чинності [1, с. 222-223].

Декларація ЮНЕСКО про принципи міжнародного культурного співро-
бітництва (1966 р.) закріпила право кожної культури на повагу і збережен-
ня і право народів розвивати власну культуру (ст. 1.2).

Декларація ООН про знищення усіх форм дискримінації на підставі ре-
лігії і переконань (1981 р.) містить обов’язки, які відповідають ст. 1 Статуту 
ООН. Тому відмова їх виконувати певною державою суперечить умовам 
членства в ООН. Принципи і цінності, проголошені в Декларації, є критері-
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єм тлумачення понять і термінів інших актів у сфері захисту свободи релі-
гії і переконань, обов’язкових за своїм змістом.

У Преамбулі цієї Декларації визнається, що релігія чи переконання є 
для кожного, хто їх тримається, одним з основних елементів його розумін-
ня життя, і що відповідну свободу слід повністю поважати і гарантувати. 
Стверджується, що така свобода має сприяти досягнення миру, соціаль-
ної справедливості та дружби між народами, а також ліквідації ідеології і 
практики колоніалізму і расової дискримінації.

Водночас, проголошується, що використання релігії і переконань з ме-
тою, несумісною з Статутом, іншими відповідними документами ООН і з 
принципами цієї Декларації, є неприпустимим.

Знову підтверджено право кожної людини на свободу думки, совісті й ре-
лігії; пояснюється, що це право передбачає свободу мати релігію чи переко-
нання за своїм вибором і свободу сповідувати свою релігію і виражати пере-
конання як особисто, так і спільно з іншими, публічно чи приватно. Йдеться 
про здійснення культу, релігійних і ритуальних обрядів і вчень (ст. 1).

На особливу увагу заслуговує Декларація ЮНЕСКО (Мехіко, 1982 р.). 
Ця Декларація запровадила нове, більш широке поняття «культури». 
«Культура» передбачає сукупність знакових цінностей людських спільнот, 
які проявляються в різних способах діяльності, мислення, уявлення і само-
вираження, як матеріального, так і духовного. Культура, окрім, мистецтва, 
літератури, науки і надбань різних цивілізацій, охоплює спосіб життя, 
основні права людини, системи цінностей, традицій і вірувань (Преамбула, 
5 абз.). До культурного надбання народів включаються обряди і вірування, 
які посідають місце поряд з мовами, а також з пам’ятками писемності, тво-
рами мистецтва, архівами і бібліотеками (пар. 23).

Отже, принципи, закріплені в Декларації, стосовно культурної ідентич-
ності та культурного надбання, застосовні й до релігійних та філософських 
вірувань (§7-9). Тобто, нове, широке поняття культури охоплює також ре-
лігійні та ідеологічні переконання.

Релігія є втіленням культурної ідентичності та самосвідомості народів, 
груп чи меншин. Завдання міжнародної спільноти полягає у збереженні 
і захисті культурної ідентичності кожної групи, в тому числі й релігійної 
(§7-9). У випадку військового конфлікту культурні надбання, включно з ре-
лігійними, підлягають особливому захисту. Існує спеціальний Міжнарод-
ний реєстр культурних цінностей. Цей стан речей є одним з аспектів між-
народного гуманітарного права.

У Преамбулі проекту Конституційного договору Європи відзначалося, 
що країни Союзу ґрунтуються на європейському культурному, релігійно-
му і гуманістичному спадку. З цього спадку розвинулись такі всезагальні 
цінності, як невід’ємні й невідчужувані права людини, демократія, рівність, 
свобода і правова держава. У проекті відтворено ст. 22 Хартії основних 
прав, яка гарантує повагу до релігійної і культурної ідентичності всіх кон-
фесій і забороняє будь-яку форму дискримінації релігійних чи інших осо-
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бистих переконань. Основне право на релігійну свободу складає «частину 
союзного права» як його головний принцип.

Насамкінець про принцип «відокремлення держави від церкви». Цей 
принцип, врешті, змінив свою сутність [1, с. 151-152]. Сучасні «соціальні» 
держави не в змозі більше підтримувати строгий поділ двох просторів. 
Межі між ними дедалі частіше долаються самим суспільством. Держава не 
в змозі відмовлятися від позитивного діалогу з культами як з культурними 
складовими світського і громадянського суспільства.

Підіб’ємо підсумок. Глобалізація у світі та континентальна інтеграція 
Європи руйнують національні межі вірувань. Сучасне поняття «культура» 
охоплює не лише здобутки мистецтва, літератури, філософії, науки, а й 
спосіб життя, основні права людини, системи цінностей, традицій, вірувань 
і обрядів. Відтак нове, широке поняття культури охоплює також релігійні 
та ідеологічні переконання. Релігія як історично, так і нині є важливим кри-
терієм культурної ідентичності й самосвідомості народів, груп та меншин. 
Основне і фундаментальне право індивідуальної і колективної релігійної 
свободи є одним із загальних принципів права і його складовою частиною.

До перспектив подальших досліджень можна віднести такі напрями, як 
компаративна методологія в релігійному праві, феномен релігії в юридич-
них системах неєвропейських країн, культурна ідентичність українського 
народу, релігійні конфесії, культи та гарантії свободи совісті, релігії і пере-
конань в Україні.

1. Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические системы / Пер. с ит. — М.: 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 437 с. 

Черкасова Ирина Владимировна,
соискатель кафедры права Европейского Союза  
и сравнительного правоведения  
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Фикх, шариат и исламское право:  
понятие, структура и соотношение 
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Анотація. Досліджується проблема співвідношення понять фікх, шаріат, 
ісламське право. Визначено ці поняття, а також розглянуто їх структуру. Об-
грунтовується теза щодо відповідності ісламського права будь-якому етапу розвитку 
суспільства, а також розглядаються механізми, що забезпечують відповідність iсламсько-
правових норм вимогам шарiату.
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В научной литературе, посвященной исследованиям исламского пра-
ва, неоднократно поднимается проблема соотношения таких понятий, как 
шариат, фикх и собственно исламское право. Данная проблематика нео-
днократно освещалась в работах Л.Р. Сюкияйнена, в частности, в статье 
«Исламское право: взаимодействие юридического и религиозного начал». 
В монографии «Исламские традиции права» Х. Бехруз, рассматривая 
структуру фикха и шариата, исследует проблемы соотношения этих по-
нятий и указывает на их нетождественность.

Для четкого разграничения данных понятий необходимо рассмотреть их 
структуру, а также дать определения каждому из терминов.

Разграничение этих понятий через дефиниции и структуру поможет 
показать динамичную природу шариата, его способность быть источником 
современных правовых норм, регулирующих все аспекты человеческой 
жизнедеятельности, выявить механизмы, обеспечивающие его способность 
соответствовать любому этапу развития общества, одним из которых яв-
ляется фикх, уяснить, что исламское право, несмотря на кардинальные 
отличия его принципов от принципов западного права, соответствует всем 
основным критериям и требованиям, предъявляемым к понятию «право».

Содержание шариата, отмечает Х. Бехруз, не имеет единообразной 
трактовки в рамках различных течений исламской мысли и исламско-
правовых школ. Преобладает точка зрения, в соответствии с которой 
шариат включает в себя три основные части — религиозную догматику, 
исламскую этику и так называемые практические нормы. Шариат, как ви-
дно из его содержания, не является синонимом исламского права, которое 
иногда отождествляют с фикхом [4, с. 87].

Относительно структуры шариата. Несмотря на то, что любые нормы 
поведения, согласно положениям ислама, должны регламентироваться 
его предписаниями, шариат нельзя определить как простую совокупность 
норм позитивного права. Основой шариата является исламская догмати-
ка — аксиоматические постулаты, лежащие в основе религии. Понятие 
«догма» предполагает незыблемые установления, вместе с тем, анализ до-
гматических положений ислама как религии позволяет определить ряд 
принципиальных различий, вносимых в понимание их смысла различными 
направлениями исламской теологической мысли и исламско-правовыми 
школами.

Основные догматические положения исламской религии условно можно 
разделить на две группы.

К первой группе относятся догмы, определяющие основные постулаты 
ислама как религии — единобожие (таухид), суть которого состоит в при-
знании единственности и единства Аллаха, признание пророческой мис-
сии Мухаммада; необходимость пятикратной молитвы (намаз, салят); не-
обходимость выплаты религиозного налога (закята); необходимость поста 
(саум) в месяц Рамадан; необходимость совершения паломничества в Мек-
ку (хаджа). Эта группа закреплена исключительно основополагающими 
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источниками шариата — Кораном и сунной. К этой же группе относятся 
догмы, устанавливающие пищевые ограничения и канонизирующие сте-
пень чистоты либо нечистоты, соответственно — дозволенности либо за-
претности тех или иных продуктов, веществ.

Значимость соблюдения «пяти столпов ислама» можно продемонстри-
ровать примером из сунны. «Однажды к Пророку пришёл какой-то бедуин 
и попросил его: «Укажи мне на такое дело, которое поможет мне попасть 
в рай, если я буду совершать его». (В ответ ему) посланник Аллаха ска-
зал: «Поклоняйся Аллаху, (никого и) ничего не придавая Ему в сотовари-
щи, совершай предписанную молитву, выплачивай обязательный закят и 
постись во время рамадана». (Бедуин) воскликнул: «Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, я ничего не добавлю к этому!» — а когда он ушёл, Пророк 
сказал: «Пусть посмотрит на этого (бедуина) тот, кому доставит радость 
взгляд на человека из числа обитателей рая» [3].

Ко второй группе относятся догмы, среди которых следует выделить 
следующие: положения, определяющие то или иное деяние (действие или 
бездействие) как свидетельство принадлежности к исламской религии, 
либо выхода из нее; определяющие соотношение между волей человека 
и могуществом Аллаха; отношение к пониманию и толкованию терминов, 
которые в Коране применяются для описания Аллаха (имена и атрибуты). 
Эта группа догм имеет непосредственное отношение к теоретическому бо-
гословию, поскольку сформирована именно в рамках определенных теоло-
гических доктрин и представляет собой результат богословского толкова-
ния Корана и сунны.

Несмотря на то, что положения второй группы относятся к разряду до-
гматических, т.е. незыблемых, они зачастую имеют кардинальные разли-
чия в рамках этих доктрин и исламско-правовых школ. Эта группа догм 
является главным водоразделом между различными течениями ислама.

Данный факт необходимо подчеркнуть, поскольку он имеет принци-
пиальное значение для осмысления корней и истоков догматики исла-
ма, а также для уяснения, что исламская догматика в основе своей име-
ет как незыблемые константы, так и переменные компоненты. Однако 
«переменными» их можно назвать весьма условно, поскольку они, как пра-
вило, не подлежат ни пересмотру, ни изменению в рамках доктрин, для 
которых они являются центральными вопросами, вокруг которых строятся 
теология и правовые доктрины.

Во все века та или иная доктрина являлась частью политики ислам-
ского государства, что было вызвано необходимостью противостояния 
негативным тенденциям, угрожающим целостности Халифата.

Так, концепция «аль-ирджа», означающая «откладывание суждения» о 
человеке — вышел ли он из ислама, совершив какое-либо греховное дей-
ствие, либо бездействуя, которую отстаивал Абу Ханифа, служила иде-
ологическим оружием против многочисленных движений хариджитов, 
отождествлявших веру с деянием, и считавших человека, чье действие не 
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соответствует критериям благочестия, вышедшим из ислама, ставшим, та-
ким образом, вне закона и подлежавшим казни. Хариджиты признавали 
правление лишь двоих из праведных халифов — Абу Бакра и Умара, а по-
зиция сторонников идеи «аль-ирджа» — мурджиитов, сформировавшаяся 
изначально как политическое кредо, предполагала признание легитимнос-
ти власти каждого из халифов.

Относительно практических норм, являющихся составной частью ша-
риата — часть из них также закреплена основополагающими источника-
ми — Кораном и сунной, а часть является результатом нормотворческой 
деятельности правоведов. Эти нормы регулируют как нормы религиозной 
практики, так и поведение человека в мирской жизни.

Ислам не приемлет тезиса о разделении жизни человека на религиоз-
ную и мирскую. Понятие «мирская жизнь» здесь и далее будет применять-
ся в качестве термина, обозначающего любые правовые и социальные яв-
ления, не относящиеся непосредственно к религиозным ритуалам.

Относительно всеобъемлющей природы шариата. Л. Сюкияйнен 
указывает, что в нормативном отношении шариат допустимо называть 
универсальной системой социального регулирования в силу охвата его 
предписаниями практически всех сторон внешнего поведения человека 
[11, с. 101].

Однако всеобъемлющая природа шариата заключается в возможности 
регулирования не только внешней стороны поведения человека, но всех 
без исключения сторон жизни.

Этические ориентиры шариата выражены в таких понятиях как наме-
рение (нийятун), а также в тезисе «поклонение сердцем», т.е. искреннос-
ти в выполнении любых обрядов и предписаний, которые плотно вошли в 
оборот факихов благодаря религиозной и правовой концепции Аль-Газали, 
изложенной им в «Воскрешении религиозных наук». Благодаря данной 
концепции к разряду этических предписаний шариата отнесено также 
стремление к получению религиозных знаний. Единство знания и дей-
ствия, названное И. Насыровым «нравственной максимой» Аль-Газали [1, 
с. 11], дополняется нравственным состоянием души, или, говоря словами 
самого Аль-Газали, «очищением сокровенности сердца», обусловленным 
наличием высоких нравственных качеств и «предписанных шариатом 
убеждений» [2, с. 8]. Именно эта «нравственная максима» дает возможность 
мусульманину помимо оценки своего действия на соответствие действую-
щим религиозно-правовым нормам, оценить это действие с точки зрения 
соответствия высшему смыслу веры.

Этические концепции, ставшие частью концепций правовых, наиболее 
разработаны в рамках суфизма, который оказал значительное влияние на 
становление многих положений шариата.

Таким образом, шариат содержит инструменты регулирования не толь-
ко внешней стороны поведения человека, но также усовершенствования 
его духовного мира путем создания внутренней мотивации к сознательно-
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му соблюдению предписаний. Шариат представляет собой мощную идео-
логическую систему социального регулирования.

Шариат устанавливает ряд прав человека. Концепция «прав человека» - 
новая для исламско-правовой мысли, возникшая лишь в середине ХХ века. 
Однако обоснование всех прав человека в исламе является результатом 
богословского толкования Корана и сунны. Религиозно-правовые выводы 
богословов, оформленные как концепции прав человека, также являются 
частью правового массива, входящего в состав шариата.

Структура шариата, как представляется, состоит из следующих ком-
понентов: свод религиозно-правовых предписаний, содержащихся как в 
Коране и сунне, так и представляющих собой результат иджмы либо ин-
теллектуальной деятельности правоведа; предписания, не являющиеся 
правовыми, содержащие ориентиры для религиозной и этической оценки 
деяний человека.

Исходя из вышеизложенного, шариат можно определить как комплекс 
религиозных и религиозно-правовых предписаний, определяющих основы 
исламской религии, регулирующих как аспекты мирской жизни, так и 
нормы религиозной практики, устанавливающих границы дозволенного 
и запретного, градацию действий в зависимости от степени дозволеннос-
ти того или иного деяния, содержащих ориентиры для религиозной и пра-
вовой оценки деяния человека, а также наделяющих человека личными 
социально-экономическими и другими правами.

Как отмечает Л. Сюкияйнен, шариат не был бы универсальной системой 
социальных норм без инструмента, позволяющего формулировать пра-
вила поведения по вопросам, оставленным Кораном и сунной за предела-
ми их точных предписаний. В роли такого инструмента выступает фикх, 
как наука о нормативной стороне шариата. Л. Сюкияйнен отмечает два 
значения фикха: как особая область исламского знания, которая изучает 
нормативные предписания шариата и как сами правила внешнего поведе-
ния [11, с. 99].

Отмечая, что основной задачей шариата является оценка различных об-
стоятельств жизни с точки зрения религии, фикх, пишет Х. Бехруз, дополня-
ет шариат в чисто юридических аспектах и занимается непосредственным 
юридическим толкованием положений Корана и сунны, их интерпретацией 
применительно к практической жизни общества [4, с. 87].

В рамках различных правовых школ правоведы дают различное опред-
еление термину фикх. Так, ханифиты определяют фикх как практическое 
понимание шариатских ре шений, вынесенных за или против, исходя из 
действий человека, а шафииты — как понимание практических шариат-
ских норм, таких как богослужение, поклонение (ибадат), поведение (муа-
малат) и наказание (укубат), исходя из подробных доказательств. Имеется 
еще одно определение фикха — как универсальной формы шариатских 
норм, относящихся к юриспруденции, культовой практике и поведению [6, 
с. 3].
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Фикх как наука исламскими правоведами делится на фуру аль-фикх 
(ветви фикха) — отрасли практического права, и усуль аль-фикх (кор-
ни фикха) — теоретическое право. Усуль аль-фикх представляет собой 
учение о правилах выведения правовых норм с помощью применения 
определенных методов, одобренных шариатом.

Фикх как наука разрабатывался в рамках различных исламско-
правовых школ (мазхабов). Поскольку в рамках этих школ существовали 
различные подходы как к принципиальной возможности использования 
некоторых источников права, так и к принципам толкования положе-
ний Корана и сунны, выводы правоведов, принадлежащих к различным 
школам, относительно правовых вопросов иногда были диаметрально 
противоположными.

Религиозно-правовые заключения, выносимые учеными, также были 
основаны на положениях теологических доктрин, при этом ученые, даже 
принадлежащие к одному мазхабу, могли придерживаться различных 
доктрин (ашаритской, матуридитской), в рамках которых по-разному 
трактовалось соотношение свободы воли человека и всемогущества Алла-
ха, существовал различный подход к возможностям человеческого разума 
в постижении смысла многих догматических положений ислама.

Значительное влияние на методологию фикха оказали философские 
доктрины, в частности, воззрения мутазилитов — основоположников «ра-
циональной теологии ислама». Этическая проблематика мутазилизма (ин-
дивидуальная ответственность человека за свои действия), рационализм 
(возможность постижения оснований миропорядка и установления тако-
вого без указаний Откровения) рассматривалась в непосредственной связи 
с общефилософскими построениями, на основании теорий действия, при-
чинности, времени, божественных атрибутов. Более поздние теологичес-
кие доктрины — Аль-Ашари и Аль-Матуриди восприняли многие поло-
жения мутазилизма.

Философские доктрины оказали влияние на осмысление важнейших 
категорий фикха, таких как знание, причина, доказательство и др. Так, в 
философии была разработана концепция градации знания. Высшая сте-
пень — уверенность (йакин), вторая ступень — мнение (занн), допуска-
ющее противоположность, низшая — сомнение (шакк), предполагающее 
противоположное, как наиболее вероятное. Фикх в качестве уверенного 
рассматривает лишь знание, основанное на ясных текстах Корана и сунны, 
имеющих однозначное толкование — нассах («насс» буквально означает 
«текст»). Кыяс (аналогия) имеет степень «мнения» в силу невозможности 
постижения замысла Творца [10, с. 356].

Причина (илля или сабаб) — одно из ключевых понятий фикха, в част-
ности, кыяса. Уяснив явную причину установления какой-либо нормы, 
правоведы, руководствуясь правилами кыяса, формулируют аналогичную 
норму. Разработка концепции причины в рамках мутазилизма и более по-
здних философских доктрин вывела исламскую теологическую мысль к 
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более широкому толкованию причины — от невозможности постижения 
высшего смысла шариата — к понятию «цели шариата», сформулирован-
ному Аль-Газали.

Таким образом, философия и теоретическое богословие сыграли огром-
ную роль в формировании как исламской догматики, так и в значительном 
расширении рамок, определяющих возможности человеческого разума в 
установлении правовых норм.

Структуру фикха можно представить следующим образом: теологичес-
кие доктрины и существующие в их рамках доктрины правовые; методоло-
гия фикха; «отрасли практического права» (фуру аль-фикх); конкретные 
правовые нормы.

Приведенные выше определения фикха, а также включение в его состав 
теории права, позволяют прийти к выводу, что фикх — это наука, изуча-
ющая существующие исламско-правовые нормы, методологию выведения 
правовых норм, теоретические основы принципов шариата.

Изложенное, а также структура фикха, позволяют прийти к выводу, 
что фикх не является составной частью шариата.

Составной часть шариата являются лишь выводы фикха — правовые 
нормы или нормы исламского права. При этом необходимо отметить, что по-
нятие «нормы исламского права» совпадает с понятием «нормы шариата».

Переходя к определению понятия «исламское право», необходимо отме-
тить различные подходы к определению термина «право» в рамках суще-
ствующих концепций правопонимания.

Несмотря на то, что источники права, его основные постулаты (связь 
с моральными и религиозными предписаниями) и принципы (верховен-
ства права или закона, равенства перед законом и др.) различны в рамках 
правовых систем, сформированных различными цивилизациями, учеными 
отмечается как сходство функционального назначения права [5, с. 14], так 
и формирование во многом единой правовой практики по ряду вопросов [8, 
с. 17].

При этом ряд ученых полагает, что любые попытки дать универсальное 
определение термину «право» обречены на неудачу. Такие попытки не-
избежно приводят к необходимости в той или иной степени редуцировать 
само понятие, либо оставляют за рамками данного определения правовые 
феномены, не вписывающиеся в рамки концепции.

Н. Козюбра считает целесообразным акцентировать внимание на фор-
мах бытия права как феномена, существующего в различных проявлениях, 
формах и ипостасях [5, с. 19]. Ю. Оборотов подчеркивает, что правопонима-
ние не может быть сведено к одной парадигме, а также отмечает возмож-
ность и необходимость обращения к различным парадигмам и постулатам 
права для постижения явлений правовой сферы [9, с. 54].

«Право, — отмечает Н. Козюбра, — настолько сложный…, многомерный 
и многогранный феномен, в котором так тесно переплетаются духовные, 
культурные и этические основы…, цивилизационные и общечеловеческие 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

36

Черкасова Ирина Владимировна

аспекты…, научная истина и ценности добра и справедливости, что втис-
нуть это все в рамки какой-либо универсальной дефиниции просто невоз-
можно» [8, с. 12].

Сказанное в полной мере касается феномена исламского права. Как 
было указано выше, исламское право представляет собой конкретные 
нормативные предписания шариата, регулирующие как религиозную, так 
и мирскую жизнь человека. Современные концепции правопонимания име-
ют в своей основе традиции западной правовой мысли, что выражается, 
в частности, в постулировании необходимости санкционирования госу-
дарством норм права. Необходимо учитывать, что внутреннюю логику 
правовых феноменов, существующих в рамках неевропейских цивилиза-
ций, можно постичь лишь при условии постижения категорий, которыми 
мыслят представители данной цивилизации.

Шариат считается мусульманами ниспосланным Аллахом. Фикх, как 
упоминалось, содержит методологию, позволяющую извлекать (а не со-
здавать) нормы из конкретных либо общих предписаний Корана и сунны. 
В западной традиции права любая норма имеет «право на существование» 
лишь при одобрении государством. Нормы шариата существуют незави-
симо от такого одобрения. Государство осуществляет функцию отбора тех 
или иных норм и включения их в правовой массив действующего законода-
тельства, потребность в которых продиктована конкретной политической, 
социальной, экономической обстановкой, а также уровнем развития об-
щества, чему существуют многочисленные примеры. Так, один из первых 
примеров — решение второго праведного халифа Умара относительно 
приостановления коранического наказания в виде отсечения руки за кра-
жу во времена массового голода.

Одним из современных примеров может служить решение относи-
тельно живого, но неродившегося ребенка умершей женщины. Согласно 
положениям исламско-правовой доктрины, требующей уважительного 
отношения к телу умершего человека, запрещено нанесение телу увечий, 
уродующих повреждений. Мнение богословов ранних веков ислама состоя-
ло в запрете разрезания брюшной полости умершей женщины ради сохра-
нения жизни ребенка — ее не хоронили, пока не умрет ребенок. Согласно 
фетвам современных ученых, ссылающихся на развитие медицины, а так-
же руководствующихся важнейшим принципом фикха — учетом соотно-
шения пользы и вреда, в соответствии с которыми изданы соответствую-
щие законы, подобные операции разрешены [7].

Шариатские нормы, извлеченные правоведами из положений Корана и 
сунны, получали право на существование не в результате санкционирова-
ния государством, а благодаря авторитету правоведа. Несмотря на то, что 
Халиф совмещал в одном лице светскую и религиозную власть, история 
Халифата знает множество примеров конфликтов ученых и правителей.

Роль и значение права, его ценность проявляется в адекватном своев-
ременном реагировании на современные вызовы, — отмечает Х. Бехруз [5, 
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с. 143]. На протяжении всей истории существования ислама его адекватная 
защитная реакция была обеспечена широчайшим спектром как правовых 
механизмов, так и идеологических подходов, выработанных в рамках 
различных исламско-правовых школ, что проявлялось в существовании и 
введении в законодательство различных правовых норм, отвечающих по-
требностям времени и места.

Незыблемой оставалась лишь догматика, которая составляла «ребра жест-
кости», фундамент исламской цивилизации, а следование методологии фикха 
гарантировало соответствие любой правовой нормы принципам шариата.

Необходимо также учесть, что большинство норм исламского права 
рассчитаны на применение исключительно к мусульманам, вместе с тем, 
многие действующие нормы законодательства исламских государств всег-
да были рассчитаны на применение ко всем без исключения подданным 
либо гражданам. Примером могут послужить нормы в сфере налогообло-
жения — обязанность уплаты налога касалась всех подданных Халифата, 
однако вид и ставка налога, помимо прочих факторов, напрямую зависе-
ла от вероисповедания плательщика налога. Нормы наказания и пределы 
ответственности за различные правонарушения также зависели от веро-
исповедания правонарушителя. Так, ответственность за кражу наступа-
ла вне зависимости от религиозной принадлежности — различными были 
лишь санкции, применяемые к мусульманам и немусульманам. Вместе с 
тем, все подданные Халифата должны были соблюдать нормы законода-
тельства относительно правил торговли, придерживаться правил обще-
ственной морали и др.

Таким образом, исламское право можно определить как полностью ба-
зирующуюся на исламской религии, исторически обусловленную, легали-
зованную нормативную систему, регулирующую поведение мусульманина 
в мирской жизни и устанавливающую нормы религиозной практики, рас-
считанную на санкционирование теократическим исламским государством 
в части норм действующего законодательства.

Динамичная природа шариата обеспечивается наличием внутренних 
механизмов, среди которых как незыблемые постулаты, гарантирующие 
постоянство и жесткость конструкции, так и «переменные», актуальность 
которых различна в зависимости от социальной, экономической, полити-
ческой обстановки времени и места. Эта динамика также обеспечивается 
благодаря важнейшему инструменту — фикху, как средству интерпрета-
ции положений шариата с целью извлечения правовых норм, призванных 
регулировать общественные отношения и определять поведенческие 
нормы индивидуума в соответствии с требованиями современной эпохи, 
а также предписаниями ислама, успешно противостоять вызовам, пред-
ставляющим угрозу как для отдельного исламского государства, так и для 
исламской цивилизации в целом, а также раскрытия логики бесконечного 
количества смыслов шариата, каждый из которых соответствует опред-
еленному этапу развития социума.
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К вопросу о гармонизации публичного права

Стрельцов Л.Є. До питання про гармонізацію публічного права [російською 
мовою]

У статті розглядаються окремі питання застосування гармонізації як методу вре-
гулювання відмінностей у національних правових системах у галузях, що традиційно 
відносять до публічного права.

Ключові слова: гармонізація, правова інтеграція, публічне право, податкове право, 
кримінальне право, економічне право.

Последние десятилетия внесли существенные коррективы в политико-
правовую карту мира. В указанных условиях возрастает необходимость 
объединения в межгосударственные структуры различных видов. Стоит 
перед важным выбором и Украина. Среди основных методов урегулиро-
вания интеграционных отношений выделяют рецепцию права, гармони-
зацию, унификацию, стандартизацию, имплементацию, аппроксимацию и 
другие. Этим методам уделяется необходимое внимание в различных ра-
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ботах, однако в данном исследовании мы обратимся к проблемам правовой 
гармонизации. 

Проблемы гармонизации права исследуются различными зарубежными 
и отечественными специалистами, в частности: О.А. Терзи, С.В. Петковым, 
Н.С. Кузнецовой, Ю.А. Тихомировым, И.И. Лукащуком, В.А. Шевчуком, 
Х. Медсом, И. Хусабо и др. Существуют и различные определения гармо-
низации [1, c. 167; 2, с. 45], однако, с нашей точки зрения, наиболее аргумен-
тированной представляется позиция профессора Н.С. Кузнецовой, которая 
считает, что гармонизация права — это устранение проблематичных не-
соответствий между национальными законодательствами, в первую оче-
редь за счет создания такой схожести между их содержаниями, чтобы 
они органично соединялись между собой, «вписывались» в единые рамки, 
стандарты [3, с. 67].

Следует отметить, что гармонизация, изначально используемая для 
урегулирования несоответствий в частноправовых отраслях, постепен-
но начинает приобретать все большее значение в отраслях публично-
правовых. В этой связи следует указать, что континентальная правовая 
система традиционно состоит из публичного и частного права, которые 
связаны и постоянно взаимодействуют. Частное право, как известно, ре-
гулирует социально-экономические отношения, направленные на реа-
лизацию приватных прав человека и гражданина, обеспечение их рав-
ности в отношениях между собой и т.д. В то же время, публичное право 
представляет собой систему норм и принципов, в которых отображаются 
государственные, общественные отношения и интересы, без обеспече-
ния которых невозможно удовлетворить личностные интересы, а также 
интересы общества в целом [4, с. 28]. 

Несмотря на указанную дискуссионность разделения отраслей права на 
публичные и частные, полагаем необходимым все же обратить внимание на 
применение гармонизации в отраслях и подотрослях, которые, по крайней 
мере, традиционно относят к публичным [5, с. 43]. Одним из наиболее ярких 
примеров применения гармонизации представляет собой экономическое 
право, где как раз и происходит определенное заимствование гармонизации 
из сферы частноправовых правоотношений в сферу публично-правового 
регулирования торговых и имущественных международных отношений 
[6]. Это, например, находит свое отражение при заключении многосторон-
них международных соглашений, регулирующих соответствующие отно-
шения в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности 
и Всемирной торговой организации. 

Необходимость гармонизации исследуется и в налоговом праве. Так, 
гармонизация налогового права представляет собой важный элемент фис-
кальной конвергенции, которая, со своей стороны, по многим основаниям 
считается движущей силой развития европейской интеграции. В то же 
время указывают и на возможные проблемы, которые может вызвать ис-
пользование указанного правового метода. Так, при этом не исключается 
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потеря возможностей так называемого антициклического регулирования, 
повышенная зависимость от политических процессов и др. Отдельные 
специалисты даже предполагают, что налоговая гармонизация может 
предоставить некие преимущества отдельным странам [7].

Однако, по нашему мнению, одной из наиболее дискуссионных отрас-
лей публичного права, в разрезе применения гармонизации, является уго-
ловное право. Связано это, в частности, с тем, что национальная уголовно-
правовая система является очень сложным феноменом с множественными 
взаимоотношениями между материальным и процессуальным правом, где 
определенное решение по конкретному уголовному делу может быть при-
нято на разных этапах разными организациями [8, с. 20]. 

Поэтому, например, в современной Европе считается, что уголовное 
право и уголовный процесс уже не являются «продуктом» решений толь-
ко национальных законодательных органов, а поддаются существенному 
влиянию со стороны международных конвенций и организаций [8, с. 20], и 
международное правоохранительное сотрудничество невозможно без гар-
монизированного согласования. 

Однако некоторые специалисты отмечают сложности в использова-
нии данного метода, т.к. это во многом связано с тем, что гармонизация 
определенных положений не гарантирует одинакового или схожего их 
правоприменения, ввиду достаточного количества факторов, в том числе и 
различия правовых культур [8, с. 19]. 

Обращение к украинским реалиям показывает, что следует согласить-
ся со специалистами, которые отмечают, что перспективное вступле-
ние Украины в мировые и региональные политические и экономические 
организации требует от нашей страны энергичных шагов по сближе-
нию, гармонизации национального права с правом соответствующих 
международных объединений [4, с. 38]. Отдельные исследователи прямо 
указывают, что гармонизация законодательства — первый шаг к граж-
данскому обществу [9].

Безусловно, к таким заявлениям, не лишенным определенной доли де-
кларативности, следует относиться с достаточной прагматичностью. Выше 
изложенные положения, по нашему мнению, показывают, что гармониза-
ция представляет собой сложный правовой метод, призванный устранять 
различия в национальных правовых системах, имеющий свои особенности 
применения в каждой конкретной отрасли права и, что немаловажно, не-
сущий в себе не только перемены положительного характера, особенно при 
его непродуманном задействовании. 

В целом, как верно отмечают отечественные исследователи, анализируя 
проблемы гармонизации национального права с правом международным, 
главное — методологически правильно определить механизм их разреше-
ния [4, с. 37]. В связи с указанным необходимо отметить, что применение 
гармонизации, в частности, в публичном праве, должно быть комплексом 
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тщательно разработанных мер и не должно, во избежание ряда негативных 
последствий, «механически» следовать политическим решениям. 
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Порівняльні дослідження у теорії та історії держави і права
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кандидат юридичних наук, доцент,  
завідувач кафедри адміністративного і кримінального права  
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Захист прав громадян як основна функція правової держави 

Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового механізму за-
хисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів України. Розгляда-
ються права громадян як об’єкт адміністративно-правового захисту.

Ключові слова: права громадян, адміністративно-правовий захист, об’єкт за-
хисту.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1]. Сьо-
годні захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак су-
часної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини і громадя-
нина виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої держави. 
Певна річ, що така позиція є результатом поступового становлення дер-
жавно-правових поглядів у напрямі визнання людини, її прав, свобод і за-
конних інтересів найвищою соціальною цінністю, орієнтиром у діяльності 
держави та всіх суспільних інститутів. Важливу роль у цьому відіграють 
гуманістичні за своєю спрямованістю теорії громадянського суспільства, 
природного права, соціальної й демократичної держави, а також правової 
держави. Зазначимо, що саме остання є якісно новою моделлю держави, 
в основу якої покладено пріоритет прав і свобод людини і громадянина, їх 
реальність, забезпеченість достатніми й адекватними правовими засобами, 
гарантованість з боку держави.

Метою даної статті є визначення шляхів удосконалення адміністратив-
но-правового механізму захисту прав громадян у діяльності правоохорон-
них органів України як основної функції правової держави.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
— уточнити розуміння прав громадян як об’єкта адміністративно-пра-

вового захисту;
— охарактеризувати захист прав громадян як ознаку та основну функ-

цію правової держави;
— визначити особливості нормативно-правових засад, поняття, значен-

ня та систему адміністративно-правових засобів захисту прав громадян.
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Зазначимо, що проблематиці правового статусу людини і громадянина 
приділялася увага в рамках теорії права, конституційного, міжнародного, 
адміністративного права та ін., у першу чергу в роботах таких вчених як 
К.Г. Волинка [3], Д.О. Єрмоленко [4], Т.М. Заворотченко [5], А.М. Колодій і 
А.Ю. Олійник [6], О.І. Наливайко [7], П.М. Рабінович [8], Ю.С. Размєтаєва [9] 
та ін.

Зазначимо, що різноманітні теоретико-методологічні та інші аспек-
ти феномену правової держави раніше вже розглядалися у роботах та-
ких вчених, як І.О. Воронов, О.С. Головащенко, Р.Ф. Гринюк, А.П. Заєць, 
С.О. Кириченко, Ю.Ф. Кравченко, С.М. Тимченко та ін. Разом з тим, дані 
дослідження стосуються насамперед лише питань конституційно-інсти-
туційного оформлення правової держави, окремо не розглядаючи таку її 
ознаку як захист прав і свобод людини і громадянина як ключову власти-
вість правової держави. А відтак у контексті забезпечення реальності прав 
громадян в Україні ввважаємо актуальними питання їхнього захисту як 
основної функції правової держави.

 Разом із тим, вказані дослідження зосереджуються здебільшого лише 
на концептуальних базових основах прав людини, невиправдано залишаю-
чи поза увагою особливості прав громадян в аспекті механізмів їхнього за-
хисту. З огляду на це й ввважаємо актуальними питання поняття і сутності 
прав громадян як основної функції правової держави.

Нині до загальних ознак держави як політичної організації суспільства 
теоретиками права включаються передусім наявність публічної влади, те-
риторія, суверенітет, апарат управління, апарат примусу, оподаткування 
[12–14] тощо. Дійсно, розглядаючи державу лише з позицій інституційно-
формального критерію, захист прав людини не може мислитись як нео-
дмінна ознака загалом будь-якої держави, що з’являється в процесі її ево-
люції внаслідок змін самої системи соціальних відносин.

Важливим в аспекті побудови правової держави є розуміння та прак-
тичне впровадження захисту прав громадян не лише як однієї з її ознак, 
а саме як основної функції правової держави. В цілому функції держави 
представляються як головні напрями та види її діяльності, які виражають 
сутність і соціальне призначення такої держави у сфері суспільного управ-
ління й державного врядування. Відзначимо, що слід розрізняти загальні 
функції кожної держави як такої (економічна, політична, функція оборони) 
та функції, що безпосередньо випливають із засадничих соціально-полі-
тичних, правових і духовних принципів та закономірностей, покладених в 
основу конкретної держави. Це ж стосується і функцій сучасної демокра-
тичної правової держави, яка, як вже вказувалось, є своєрідним продуктом 
історичного розвитку суспільства та держави.

Таким чином, варто наголосити, що права і свободи людини і громадяни-
на становлять не якийсь абстрактний зміст правової держави, а вимагають 
від неї виконання цілком конкретних завдань — визнання та забезпечення 
таких прав, свобод і законних інтересів; а таке забезпечення, у свою чер-
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гу, передбачає охорону та захист прав громадян. Крім цього, забезпечен-
ня, а, відповідно, й захист прав і свобод людини і громадянина є не просто 
окремим завданням правової держави, а її цільовою метою, генеральним 
напрямом діяльності, який має втілюватися у всіх сферах державного 
управління, зокрема щодо розширення кола прав і свобод людини і грома-
дянина, вдосконалення змісту й характеру їх гарантій, в тому числі право-
вих гарантій правового захисту. Адже, на думку Р.Ф. Гринюка [15], право-
ва держава — та, яка правом зобов’язана гарантувати й захищати права і 
свободи людини і громадянина.

Недемократичні держави характеризуються порушенням не лише 
формально проголошених, але й, що не менш важливо, природних прав і 
свобод людини і громадянина. Крім того, визначальне значення мають не 
тільки самі факти порушення таких прав людини, але й відсутність право-
вих механізмів та інших гарантій їх реалізації, дієвої, забезпеченої держа-
вою системи захисту прав і свобод людини і громадянина. А це суперечить 
самій суті правової держави, в основу якої покладаються засади верховен-
ства права та взаємної відповідальності особистості та держави.

Відтак визнання, гарантування та, як наслідок, захист прав і свобод лю-
дини і громадянина характеризують саме демократичну державу, адже 
широка і реальна участь індивідів та їх об’єднань в організації громадсько-
го й державного життя перешкоджає можливим порушенням прав люди-
ни, спрямовує діяльність державних інститутів у руслі забезпечення й за-
хисту таких прав і свобод людини. Разом із тим, не можна не зважати на 
висновки В.М. Співака, на думку якого демократична, соціальна та правова 
державність в Україні все ще залишається більше орієнтиром, аніж реаль-
ністю.

Маємо зауважити, що забезпечення та захист прав і свобод людини і 
громадянина в якості самостійної функції держави виокремлюється не 
всіма вченими. Так, наприклад, О.Ф. Скакун у системі внутрішніх функ-
цій держави називає лише правоохоронну функцію [10], сутність якої, 
зокрема, зводиться до забезпечення охорони конституційного ладу, прав 
і свобод громадян. Разом із тим, у даному випадку слід враховувати, що 
правоохоронна діяльність охоплює лише один сегмент захисту прав і сво-
бод людини і громадянина, який включає у себе також міжнародно-право-
вий та інші механізми захисту прав громадян. Тим більше, на нашу думку, 
гарантування та захист прав громадян не можна зрівнювати та відділяти 
від економічної, соціальної чи екологічної функції, реалізація яких за умов 
правової держави має бути нерозривно поєднана із відповідними правами і 
свободами людини і громадянина. 

Де в чому подібної точки зору дотримується А.П. Заєць, який зазначає: 
у правовій державі принцип зв’язаності держави правами й свободами 
людини і громадянина має пронизувати всю політико-правову надбудову 
держави, «бути критерієм для усвідомлення меж втручання держави в 
суспільне життя, …гарантованості всіх інших прав і свобод людини і гро-
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мадянина» [11]. А таке обмеження держави правами і свободами людини 
і громадянина, в свою чергу, вже спрямовується на їхній захист від над-
мірного втручання держави у відповідні сфери людського життя. До речі, 
слід зауважити неповноту розуміння С.О. Кириченко [16, с. 7] принципу 
зв’язаності держави правами громадян лише як зв’язаності виконавчої 
влади правовими законами. Зазначимо, що, по-перше, таке обмеження сто-
сується не лише виконавчої влади, але публічної влади загалом, яка, по-
друге, обмежується не тільки правовим законом, але й трансцендентним 
правом, що забезпечує права і свободи людини і громадянина.

З приводу ж самого визначення функції захисту прав і свобод людини і 
громадянина слід зазначити, що, як правило, воно науковцями не дається. 
Узагальнення ж даної дефініції видається складним з огляду на відміннос-
ті в підходах до сприйняття та пояснення як захисту прав громадян, так 
і феномену правової держави та інших державно-правових явищ. Відтак, 
маємо звернути увагу на визначення функції захисту прав і свобод людини 
і громадянина І.В. Берестовським, на думку якого вона представляє собою 
«систему заходів демократичної, соціальної, правової держави, спрямова-
ну на недопущення порушення існуючих прав (їх попередження, контроль 
і нагляд за дотриманням прав), а також на підтвердження чи відновлен-
ня оскарженого чи порушеного права, що реалізується організаційними 
й правовими засобами і законним шляхом як органами державної влади і 
місцевого самоврядування, так і громадськими організаціями з метою нор-
малізації процесу здійснення прав і свобод особою». У той же час, дещо не-
правильно зводити захист прав і свобод людини і громадянина до заходів 
лише демократичної соціальної правової держави. Вище нами вже акцен-
тувалась увага на тому, що найбільш повним і дієвим захист прав громадян 
може бути саме за умов правової держави, однак це аж ніяк не заперечує 
можливості існування такого захисту в інших державах. Крім того, цілком 
логічно постає питання щодо першочерговості захисту прав громадян чи 
правової держави, оскільки ми не поділяємо думки І.В. Берестовського, що 
захист прав громадян складається із заходів правової держави — нато-
мість, заходи захисту прав громадян складають правову державу.

Разом із тим, виходячи з наведеного визначення функції захисту прав і 
свобод людини і громадянина, можливим та доцільним є виокремлення на-
прямів такого захисту, якими, зокрема, є попередження порушення прав 
громадян, а також підтвердження чи відновлення оскаржуваних чи пору-
шених прав. До цього також належить окремо включати контроль і нагляд 
за дотриманням прав громадян, що покликаний забезпечити належний 
правовий режим законності й правопорядок у відносинах щодо реалізації 
громадянами належних їм прав. 

Однак, на нашу думку, цей перелік функціональних напрямів захисту 
прав громадян буде неповним без включення до нього ще й притягнення 
відповідних правопорушників до юридичної відповідальності, а також усу-
нення інших негативних соціальних наслідків. Останнє пояснюється спе-
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цифічною суттю захисту прав громадян як основної функції правової дер-
жави, що спрямовується на відновлення не лише можливості конкретної 
особи вільно здійснювати свої права, але й порушених суспільних відносин, 
досягнення певної соціальної справедливості, у тому числі за допомогою 
засобів юридичної відповідальності та подолання негативних соціальних 
наслідків порушень прав і свобод людини і громадянина. Крім того, визна-
чення захисту прав і свобод людини і громадянина має охоплювати й її 
кінцеву мету, що полягає у забезпеченні цілковитої реальності таких прав 
громадян.

Окреме питання розуміння захисту прав громадян як ознаки й функ-
ції правової держави стосується форм, плюралізм яких, на нашу думку, 
виступає істотною характеристикою повноцінної системи захисту прав і 
свобод людини і громадянина. При цьому ми не погоджуємося з С.О. Ки-
риченко, на думку якого правову державу характеризує насамперед саме 
«судовий захист фізичних і юридичних осіб, права яких в тій або іншій мірі 
ущемлені» [16, с. 7]. Він, по суті, є лише однією з форм загальної системи 
захисту прав громадян. Так, наприклад, О.Ф. Скакун виділяє щонайменше 
три форми захисту прав і свобод людини і громадянина — судову, адміні-
стративну та «адміністративно-судову» (державну) [10]. Ми вважаємо за 
доцільне поряд з названими формами захисту прав громадян також ви-
окремити громадську форму захисту, до якої, серед іншого, відноситься 
самозахист, яким згідно з ч. 1 ст. 19 ЦК України від 16.01.2003 р. № 435-IV 
є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не су-
перечать моральним засадам суспільства.

Однією з найбільш доступних і швидких форм захисту прав громадян є 
саме адміністративно-правова форма. Так, її сутність зводиться до засто-
сування заходів адміністративного примусу, спрямованих на відновлення, 
визнання прав та припинення порушень прав громадян, що застосовують-
ся органами публічної влади за заявами громадян або з ініціативи компе-
тентних органів [15]. Водночас, в умовах сучасної демократичної правової 
держави особливого значення набуває саме плюралістичний характер за-
хисту прав громадян як такий, що передбачає однакову функціональність 
й ефективність усіх форм і способів захисту прав і свобод людини і грома-
дянина, свободу громадянина у виборі та застосуванні форм захисту своїх 
прав. При цьому, на думку Я.В. Лазура, реальне і найбільш ефективне за-
безпечення захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління 
можливе саме при комплексному поєднанні форм такого захисту. 

Підсумовуючи, відзначимо, що під функцією правової держави із за-
хисту прав громадян слід розуміти систему заходів із попередження пору-
шень прав громадян, контролю та нагляду за їхнім дотриманням, підтвер-
дження чи відновлення оскаржуваних чи порушених прав, забезпечення 
юридичної відповідальності правопорушників й усунення інших негатив-
них соціальних наслідків порушень прав громадян, що реалізуються орга-
нізаційними та правовими засобами відповідно до засад верховенства пра-
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ва органами публічної влади, громадськими формуваннями й громадянами 
з метою забезпечення реальності прав громадян.

Функція захисту прав і свобод людини і громадянина, що спрямовується 
на реалізацію соціального призначення правової держави, посідає чільне 
місце в системі її функцій, має системоутворююче значення, екстраполю-
ючись в усіх напрямах діяльності сучасної правової держави. Зокрема, на 
думку І.В. Берестовського, функція захисту прав громадян має сильний 
вплив на розвиток і реалізацію всіх основних функцій сучасної держави, 
сприяє їх демократичному, ефективному здійсненню в різних сферах сус-
пільного життя. А на думку О.С. Головащенко [17], реалізація ознак пра-
вової держави є неодмінною умовою забезпечення і гарантування прав і 
свобод людини і громадянина. Відтак, наголосимо на діалектичній єдності 
захисту прав і свобод людини і громадянина з усіма іншими ознаками пра-
вової держави, що дає змогу виділити визначальну роль захисту прав гро-
мадян у формуванні й функціонуванні правової держави.

Таким чином, захист прав громадян насправді виступає комплексною 
багатоплановою інтегративною ознакою та функцією сучасної держави, 
одночасно характеризуючи її крізь призму конструкцій демократичної, 
правової та соціальної держави, природного права й громадянського сус-
пільства. Все це свідчить про засадниче значення захисту прав громадян 
для суспільного розвитку й формування сучасної правової держави, забез-
печення та реалізації її соціального призначення щодо гарантування ре-
альності прав і свобод людини і громадянина.
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Здійснено порівняльний аналіз поглядів І. Ільїна та І. Солоневича щодо ролі й 
ступеня впливу окремих чинників на становлення державності. Виявлено недо-
ліки використаної цими російськими мислителями аргументації. 

Ключові слова: монархія, державність, нація, консерватизм.

Переважна більшість сучасних дослідників політичної думки російсько-
го зарубіжжя заглиблювалася у вивчення лівих і ліберальних напрямів, 
залишаючи поза увагою монархічний спектр еміграції. Утім, сучасний етап 
розвитку пострадянських держав потребує ревізії поглядів і оцінок, у тому 
числі російського консерватизму. Адже всупереч усталеній думці сутність 
правої ідеології полягала не у сліпому відстоюванні монархічної влади, а у 
розробці проблем еволюційного реформування державної системи на осно-
ві національних традицій. Вагоме місце у консервативній течії політичної 
думки російського зарубіжжя посіли І.О. Ільїн та І.Л. Солоневич. Кожен з 
них є автором власної оригінальної монархічної теорії, які по праву заслу-
говують на увагу дослідників.
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Погляди І. Ільїна та І. Солоневича на систему державного устрою, еко-
номічні, соціальні, конфесіональні та зовнішньополітичні доктрини пост-
більшовицької Росії висвітлює у своїй монографії Н. Антоненко [1]. Окремі 
аспекти монархічної моделі державного устрою Росії І. Ільїна дослідила 
К. Бороздіна [2]. Розгляду ідеї монархії в творчості видатних російських 
мислителів присвятив один з розділів свого дисертаційного дослідження 
О. Варакса [2]. Проте слід констатувати брак системних і цілеспрямованих 
політологічних досліджень монархічних ідей видатних російських мисли-
телів. 

На відміну від багатьох мислителів російського зарубіжжя, чиї роздуми 
представлені у розпорошених по різних збірках і періодичних виданнях, 
І. Солоневич виклав свою теорію в окремій книзі «Народна монархія»[7].

Вже на перших сторінках своєї праці І. Солоневич формулює основну тезу 
про унікальність національного, державного і культурного комплексу Росії. 
Причому, як підкреслює автор «Народної монархії», основні риси цього комп-
лексу проявилися задовго до європейського впливу чи азіатського нашестя. 
Тим самим він заперечує можливі згадування і навіть натяки на будь-які зо-
внішні впливи, вторинність чи запозичення. Солоневич наголошує на унікаль-
ності російської ідеї державності, культури і нації. Сутність цієї унікальності, 
на думку мислителя, полягає у тому, що російська національна ідея завжди 
переростає вузькі племінні рамки і стає наднаціональною, а російська держав-
ність завжди була наднаціональною державністю. Автор «Народної монархії» 
наголошує: «Жодна нація в історії людства не будувала такої державності, в 
якій... усі нації, народи і племена почували себе — однаково зручно або незруч-
но, — але також зручно або незручно, як російській народ. Якщо зручно — 
було зручно всім, якщо незручно — то також усім» [7, с. 28].

Співзвучно думкам Солоневича оцінює особливість національного бу-
дівництва у Російській державі І. Ільїн: «...Російській народ виявився на-
родом-захисником, а не гнобителем. Будь-який талант, будь-яка творча 
людина будь-якої нації, вростаючи у Росію, прокладала собі шлях нагору і 
знаходила собі й державне і всенародне визнання» [4, с. 322].

Проте, виділяючи наднаціональну складову і російської державності, й 
національної ідеї, автор «Народної монархії» підкреслює визначальний ха-
рактер саме російської ідеї державності, нації і культури, що завжди була і 
залишається визначальною ідеєю всього національного державного будів-
ництва Росії. Тобто, наднаціональність державності виявляється природ-
ною рисою російської ідеї. І ніби на підтвердження свого висновку І. Ільїн 
зазначає: «...Російській народ виявився природно провідним і правлячим 
народом, «культуртрегером» [4, с. 322]. Таким чином, видатні російські 
мислителі в унісон стверджують провідну, ненасильницьку, консолідую-
чу роль російської культури і російського народу в становленні й розвитку 
державності.

Проте не завжди їхні думки так однозначно співпадають. Мабуть, най-
більш І. Солоневич віддаляється і від теоретичних положень І. Ільїна, і від 
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концепцій багатьох інших мислителів російського зарубіжжя в оцінці впли-
ву географічних і кліматичних чинників державотворення. Він з притаман-
ною йому категоричністю заявляє: «Кожна державність світу, і особливо 
кожна велика державність світу, відображає основні психологічні риси на-
ції-будівниці. Ані клімат, ані географія тут не відіграють жодної ролі» [7, 
с. 322]. Мислитель зазначає, що географічні й кліматичні умови можуть до-
помагати або заважати будівництву, але вирішального значення вони не 
мають. Самі умови нічого не створюють і нічому не можуть завадити, вирі-
шальним фактором будь-якого державного будівництва є «дух народу-бу-
дівника», і саме цей унікальний дух народу зумовлює унікальність країни і 
неможливість використання універсальних рецептів державотворення.

А І. Ільїн, навпаки, надає географічним і природно-кліматичним чинни-
кам державного будівництва вирішального значення. На його думку, саме 
територіальні розміри і чисельність населення мають визначати державну 
форму. Крім того, у державній формі має бути враховані й клімат, і приро-
да країни. «Природа впливає на характер людей, на продовольство країни... 
вона визначає її географічні й стратегічні кордони» [4, с. 72]. Виходячи з 
відмінностей зазначених факторів, кожен народ наділений особливим на-
ціональним характером, живе в особливих умовах і відповідно має будува-
ти особливу державу і систему управління.

Таким чином, видатні російські мислителі різними шляхами, іноді навіть 
такими, що суперечать один одному, виходячи з протилежних точок зору 
і наводячи взаємовиключні доводи, доходять однакового висновку. Народ 
і держава — це унікальне і неповторне явище, і немає, і не може бути од-
наково придатної для всіх форми держави. І. Ільїн пише: «Кожен народ і 
кожна країна є жива індивідуальність з власними особливими даними, з 
власною неповторною історією, душею і природою» [4, с. 72]. І. Солоневич, 
підтримуючи його висновок, зазначає: «Кожен народ світу... має власні, не-
повторні в історії світу шляхи. Не існує жодних історичних законів розви-
тку, які були б обов’язковими для всіх народів у історії й сучасності» [7, 
с. 26].

Виключно важливого значення у становленні російської державності 
І. Ільїн надавав релігії. На думку філософа, «Росія трималася і будувалася 
пам’яттю про Бога». Віра лежить в основі будь-якого життєвого служіння, 
і саме це є відображенням істинного давньоруського світогляду. На думку 
видатного російського мислителя, без «живого джерела» релігії Росія не 
могла б створити своєї культури. Більше того, вирішального значення вірі 
у долі народу і державності І. Ільїн надає не тільки для минулого. Саме з 
поверненням до «власної духовної субстанції» філософ пов’язує майбут-
нє відродження нової Росії. «...Кажучи про Росію, подумки звертаємося до 
Божого промислу, що лежить в основі російської історії, російського націо-
нального буття» [6, с. 133].

Щодо ролі релігії у розвитку нації і держави позиція І. Солоневича 
більш поміркована, але все-таки далека від позиції І. Ільїна і від прийнятої 
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більшою частиною теоретиків російського зарубіжжя оцінки провідної ролі 
православ’я в історії становлення і розвитку російської нації і державності. 
Мислитель визнає за релігією певну роль у формуванні нації, але підкрес-
лює, що ця роль другорядна. Одне і те ж православ’я, зазначає автор «На-
родної монархії», сповідують різні народи. Він відкидає будь-який вплив 
релігії на психологію народу. «Язичницька Русь була Руссю і до Володи-
мира, і після нього. Язичницька Русь була такою ж терпимою, «космопо-
літичною», «імперською», як і Русь московських царів або всеросійських 
імператорів» [7, с. 31]. Культурний, колонізаційний і державницький вплив 
релігії, як і ступінь та наслідки цього впливу, на думку російського мис-
лителя, цілком залежать від уже сформованих національних особливостей 
конкретної країни. В інших країнах і національних умовах одні й ті ж релі-
гії не давали жодних особливих результатів ні для розвитку націй, ні для 
становлення успішної державності.

Проте, попри безперечну логічність і переконливість висновків І. Соло-
невича, викликає суттєві зауваження його аргументація. Зокрема, власні 
висновки він підкріплює прикладами, які рознесені у часі по різних епохах. 
Він порівнює греків Перикла, що жили у V ст. до н. е., з греками Венизелоса 
у ХХ ст., легіонерів Давнього Риму і середньовічних неапольських лацаро-
ні, а їхні безперечні й яскраві відмінності подає в якості аргументів свого 
висновку про відсутність впливу клімату на розвиток держави. Порівнює 
Англію, приморське розташування якої сприяло створенню Британської 
імперії, з приморською Давньою Грецією, яка імперію не створила. Тобто 
все, що працює на його думку, використовується без будь-яких застере-
жень і сумнівів. Мислитель робить висновки, незважаючи на інші чинники, 
значно вагоміші, ніж клімат чи географія, а головне — з порушенням прин-
ципу історизму. 

Слід зазначити, що Солоневичу, який був більшою мірою публіцистом, 
ніж теоретиком, і письменником, ніж ученим, таке вільне оперування фак-
тами можна вибачити. Але саме таким вільним поводженням з історични-
ми фактами грішив і визнаний вчений, філософ Ільїн. Зокрема, він пише: 
«Росія знала різні порядки набуття престолу: обрання князя на Вічі, заво-
ювання князівств силою, захоплення шляхом вбивства суперника, призна-
чення ханським ярликом. Пізніше імператриці: Анна Іоаннівна, Єлизавета 
Петрівна, Катерина Олексіївна — були ніби «обрані», ніби «проголошені», 
ніби зведені на трон палацовими заколотами» [5, с. 431]. Як ми бачимо, «вся-
ке лико у рядок»: від ранньофеодальної монархії через васальну залеж-
ність і до централізованої держави. Причому явно злочинні й непередбаче-
ні жодним законом шляхи набуття монаршої корони у такому трактуванні 
є аргументом проти існування самого закону престолонаслідування. Ті ж 
згадувані нами під час оцінки творчості Солоневича тенденційність оцінок, 
підтасування фактів, відрив окремого явища від конкретно-історичного 
контексту, вільне змішування епох й історичних етапів розвитку держав-
ності. Причому вільно або невільно захоплений власними міркуваннями 
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Ільїн сам собі суперечить і сам озброює власних критиків: «Суворий поря-
док спадкування престолу встановився у Росії, як відомо, тільки після Пав-
ла І» [5, с. 431]. Тобто, вчений визнає, що всі приклади, наведені ним, були 
лише ознаками етапу становлення, дитячими хворобами монархії й тому 
сутнісними характеристиками монархії бути не можуть. А подальші зміни 
на російському троні відбувалися чинно і шляхетно, цілком у дусі одного з 
головних принципів монархії — спадковості влади.

Отже, аргументація обох видатних російських мислителів іноді ви-
глядає як маніпулювання фактами задля підтвердження своїх думок. Не 
випадково російська дослідниця Бороздіна звертає увагу на публіцистич-
ність, емоційну полемічність творчості І. Ільїна, що значною мірою усклад-
нює науковий аналіз ідейної спадщини філософа [2, с. 129]. На нашу думку, 
саме така оцінка може бути застосована і до творчості І. Солоневича. Певна 
схожість життєвих шляхів цих російських мислителів, які однаково були 
силою обставин відірвані від батьківщини, яку вони однаково сильно люби-
ли, долею якої щиро переймалися, і наповнювали їхні роздуми емоціями, 
спонукала до відчайдушного пошуку порятунку Росії, що іноді заважало 
зберігати необхідну вченому відстороненість і об’єктивність. 

Отже, погляди І. Ільїна й І. Солоневича на роль природно-кліматичного 
і географічного чинників становлення і розвитку націй та держав карди-
нально відрізняються. Ільїн свою думку про унікальність кожного народу 
і країни виводить саме з умов природного середовища, а Солоневич від-
кидає ці чинники взагалі, виводячи на перший план психологію, народний 
дух. У свою чергу, сутність і можливість відродження духовності Ільїн вба-
чає у релігії, а Солоневич відводить їй другорядну роль. Однак, виходячи 
з різних, навіть із суперечливих відправних точок, мислителі сходяться у 
загальному твердженні про унікальність кожного народу і країни. 

Об’єднує теорії двох російських мислителів і їхня манера оперування 
фактами та нехтування принципом історизму. Проте, зазначені недоліки не 
знижують великого значення теорії творчої монархії І. Ільїна і народної мо-
нархії І. Солоневича. Їхні оригінальні, самобутні, у чомусь спірні, але надзви-
чайно цікаві роздуми про минуле і майбутнє російського народу і державнос-
ті допомагають вийти за рамки усталених уявлень. Подальші дослідження 
їхніх поглядів на сутнісні характеристики монархічної форми правління, 
прогнози щодо пострадянського розвитку країни, вивчення розроблених мо-
делей майбутнього державного устрою Росії спонукатимуть до пошуку но-
вих підходів, сприятимуть подоланню стереотипів і виробленню якісно нової 
державної політики як Росії, так і інших пострадянських країн.
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балтійських слов’ян в епоху Середньовіччя [російською мовою]

У статті здійснено компаративний аналіз інститутів цивільного і державного 
права давніх балтійських слов’ян. Автор доходить висновку, що правова система 
племінних союзів північних слов’ян мала доволі розвинену, органічну і збалансо-
вану ієрархію норм, пристосовану для потреб раннього Середньовіччя.

Ключові слова: слов’яни, сім’я, кровна помста, власність.

Славянские народы представляют собой уникальный духовно-
этнический, культурный, социально-политический и государственно-пра-
вовой феномен. На протяжение тысячелетий они играли важную роль в 
историческом развитии европейской и восточной цивилизаций. 

На сегодняшний день можно выделить три ветви славянских народов:
— восточные славяне (великоруссы, украинцы, русины и белорусы);
— западные славяне (поляки, чехи, словаки, сорбы или лужичане);
— южные славяне (болгары, сербы, словенцы, хорваты, македонцы, 

боснийцы).
Исследование вопросов истории славянских народов, их государств и 

правовых систем представляется нам процессом сакрального постижения 
самих себя, своего исконного духа и вселенского предназначения, направ-
ленного на сохранение и преумножение правовых ценностей бескрайнего 
славянского мира. 

Поэтому особый интерес представляет анализ базовых начал частного и 
публичного права северных или балтийских славян, в большинстве случаев 
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ассимилированных германскими народами, но передавшими им своеобразные 
институты древнего славянского права, сохранённые и по сей день на стра-
ницах средневековых летописей и манускриптов. Ряд правовых конструкций 
после соответствующей модернизации вполне могут решать общеславянские 
задачи восстановления справедливых поземельных отношений, крепких и 
полноценных семей, а также служить делу истинного славянского братства.

Балтийские славяне (лютичи, бодричи, велеты, лужичане и др.), так же 
как и большинство народов в древности, руководствовались в обыденной 
жизни преимущественно обычаями, преданиями и примерами отцов, жили 
по старине и «закону свату» [5, c. 80], установленному предками и передан-
ному ими, как наследие — потомкам.

В публичной организации власти у Балтийских славян ведущее зна-
чение принадлежало прерогативам народа, который сходился на сеймы и 
веча. Иногда дело обстояло так, что даже князь с дружиной отступали на 
задний план при решении большинства общих племенных вопросов, как 
это было у лютичей ещё в X в. На вече обычно сходились все желающие 
поучаствовать в общественной жизни [4, c. 27].

Народные собрания, как правило, организовывались на площадях или 
специальных вечевых местах, где были устроены специальные возвышения 
(ступени), с которых выборные обращались к людям. По свидетельству не-
мецких миссионеров, балтийские славяне собирались на народную сходку 
два раза в неделю в торговые дни [4, c. 27].

Вечевые решения принимались единогласно, причём особо прислуши-
вались к мнению лучших людей. Несогласные с народной волей терпели 
постоянные санкции в виде штрафов, телесных побоев и даже поджогов [4, 
c. 29].

Компетенция веча строго не определялась: будучи верховным органом 
власти, теоретически и практически оно могло рассмотреть любое общее 
дело племени. Народ, например, влиял на избрание князя, выбирал рели-
гию, решал вопросы о войне и мире [4, c. 32].

Вместе с тем, соотношение княжеской и вечевой власти у отдельных 
балтийских племён представляет уникальный предмет изучения. «У веле-
тов княжил Любы с братом; страна между ними была разделена, но будучи 
старшим, Любы имел верховную власть. Он погиб и осталось от него два 
сына, Мильгость и Чедраг. Народ поставил князем Мильгостя, потому что 
он был старший брат, но потом, найдя его недостойным, свергнул и вручил 
власть второму. Другой факт… свидетельствует, что когда между бодри-
чами и князем их возникли недоразумения, то Людовиком Благочестивым, 
императором германским, был спрошен через послов народ бодрицкий: хо-
чет ли он, чтобы князь продолжал у них княжить; мнение людей лучших 
было за оставление князя, поэтому он и был утверждён в княжении. Вооб-
ще во всех Славянских землях народ распоряжался престолом, не только 
во времена древние, но и в историческую эпоху, когда власть князя уси-
лилась под влиянием начал иноземных, а особенно христианства» [4, c. 33].
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В Поморье княжеская власть, вплоть до германского завоевания, нахо-
дилась в неразвитом состоянии. Князь был первый среди равных по богат-
ству и могуществу знатных людей земли. Согласно с этим и права его были 
не многим выше прав прочих знатных. Он владел большими поместьями и 
сильными крепостями, ему принадлежало право почина в общественных 
делах: назначение и созыв сеймов знатных людей для обсуждения и ре-
шения дел, он был главным воеводою ополчения земли и представителем 
её на переговорах о мире. Но при всём этом власть князя была не только 
слаба фактически, но и основывалась на весьма шатких правах. Князь, по 
своему усмотрению, без согласия прочих знатных, не мог ничего предпри-
нять важного в отношении всей земли. Авторитет князя был очень слаб в 
больших городах. Так, жители Штетина часто воевали со своими князьями 
и грабили их владения.

«В древнем Славянском строе, - пишет В. Дьячан, - обнаруживается 
отсутствие родовой аристократии. Чрез аристократию, ту именно сти-
хию, которую Балтийские Славяне внесли к себе от чужеземцев, вошла 
гибель к ним. При водворении христианства и немецкого влияния на По-
морье знать тотчас же онемечилась и получила такую же власть, какую 
имела германская знать. Князь, не находя против нее опоры у себя, в 
обессиленной народной общине, должен был со своей стороны пригла-
шать в свои города немецких горожан и водворять на Поморье немецкий 
быт» [4, c. 35].

Таким образом, из-за предательства князей Поморье сделалось немец-
кой вотчиной.

Обычное право полабских славян отражало истоки того далёкого време-
ни, когда в социуме абсолютно господствовало частное, семейное или родо-
вое начало.

В древнем праве всех европейских народов женщина выступала лицом 
с ограниченной правоспособностью и меньшей юридической ценностью, 
чем мужчина. Балтийские славяне не являлись исключением в данной об-
ласти человеческих взаимоотношений.

Во-первых, мужской пол имел безусловное право на жизнь, женский 
же — с известными ограничениями, определяемыми отцовской властью.

Во-вторых, наследниками и владельцами семейного имущества явля-
лись исключительно мужчины, женщины же исключались из наследова-
ния и иногда сами рассматривались в качестве предмета собственности 
или владения: они несли ответственность за проступки, совершённые их 
мужьями, подвергались вместо них или вместе с ними наказанию, секве-
стру или заключению и продаже.

В-третьих, муж мог отдать в неволю своих жён — наравне с рабами.
В-четвёртых, жёны, как собственность мужа, могли следовать за ним в 

могилу, но не наоборот.
В-пятых, высшим правовым статусом женщины была опека над мало-

летними детьми.
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Основной ячейкой общества в быту балтийских славян являлась семья, 
точнее семейный союз, заменивший старые родовые отношения, но сохра-
няющий существенный слой архаической племенной жизни.

Повсеместно семейный союз состоял из мужа-отца, жены-матери, их 
детей и стариков родителей.

Полабские славяне сохраняли обычай многожёнства. О нём дошли 
многочисленные свидетельства.

Так, в прощальном наставлении к жителям г. Пырицы епископ Оттон 
запрещал им иметь многих жён. Став христианином, поморский князь Вар-
тислав и его приближённые клятвенно отказались от многоженства. После 
обращения Штетины в христианство то же сделали горожане. Само, на-
пример, став правителем Великой Моравии, имел двенадцать жён из рода 
славян, от которых родились двадцать два сына и пятнадцать дочерей.

Вместе с тем, многожёнство в условиях перманентной войны в основном 
распространялось среди князей и богатых общинников, нежели между 
простым народом. Так, даже родоначальник польской княжеской династии 
Пяст имел одну жену Репку.

Семейный союз, как правило, совершался посредством купли-продажи: 
отец семьи покупал для себя или сына невесту у её родителей или семьи. 
Купленная жена считалась семейной собственностью и после смерти мужа 
переходила к пасынку или деверю как любое другое наследство. Возможно, 
существовал обычай умычки, воровства невест, но точных доказательств 
ему не обнаружено.

В среде балтийских славян помолвка (сватовство) обозначалось тер-
мином «запитье», т.к. сделка купли-продажи обычно скреплялась через 
питье чаши вина, данный обычай живёт и по сей день, в виде «обмывания 
купленных вещей». 

Обычные подарки жениха родителям невесты и наоборот являлись де-
лом нравственным, а не правовым, и не могли служить основанием, пре-
пятствующим к вступлению в семейный союз. На Руси и в Чехии только 
родители невесты одаривали жениха, выражая ему уважение и обеспечи-
вая первые начла семейного хозяйства.

Устоявшихся институтов приданого и брачного дарения мужа жене 
балтийские славяне не знали. Объясняется это тем, что «право на при-
даное необходимо вытекает из права на участие в семейном наследова-
нии: без этого — обычай будет только обычаем нравственным, — спра-
ведливо отмечает А.А. Котляревский, — случайно-возможным, но не 
общеобязательным, не юридическим. … Наследниками по закону были у 
них только лица мужского пола, сыновья, а не дочери» [5, c. 112]. Права 
сыновей определялись происхождением отца, а не матери, поэтому если 
отец признавал своих детей, то рождённые от законной жены и наложницы 
считались равноправными наследниками отеческого достояния [5, c. 106].

Брачное дарение мужа или жениха упоминается в поморских грамотах 
довольно редко и с выше названными ограничениями со стороны сыновей. 
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Так, в грамоте Анастасии 1224 г., вдовы князя Богуслава I (довольно по-
зднее время, когда утверждаются феодальные порядки), говорится, что 
она получила от мужа поземельную собственность как брачное дарение и 
владеет ею и по его смерти, с дозволения сыновей.

В грамоте Бранима I 1249 г. утверждаются наследственные владения 
знатного мужа Боранты, говорится, что ему должна принадлежать вся 
местность Стрыя, часть которой, однако, в виде законного залога, он об-
язал за пятьсот марок серебра, данных как брачное дарение при помолвке 
какого-то пятилетнего графа из Гостькова с двухлетнею дочерью его брата.

Обязанности супругов в семейном союзе определялись сакральными 
обычаями народного быта. Чистота жизни и верность мужу считались у 
балтийских славян непременным условием семейной жизни. Ещё в VIII в. 
апостол немецкой земли Бонифаций удивлялся этому целомудрию сла-
вянских жён и ставил его в пример распущенному английскому королю 
Этибальду: «славяне, говорил он, этот мерзейший и отвратительный на-
род, так верно соблюдают в браке взаимную супружескую любовь, что 
по смерти мужа жена отказывается от жизни, и почтенною женщиною 
слывёт между ними та, которая предаёт себя смерти, чтобы сгореть на ко-
стре вместе с мужем». 

Саксон Грамматик передаёт, что руяне (в Коренице) очень превозноси-
ли могущество своих богов и часто рассказывали о той каре, которая по-
стигла людей, оскорблявших место святыни их действием блуда [6, с. 56]. 
Когда какому-либо мужчине случалось иметь в Коренице непозволитель-
ное сообщение с женщиной, то они, по обычаю собак, оставлялись как бы 
связанными в таком положении, не могли свободно разойтись и служили 
посмешищем для народа, ибо целомудрие и верность супружеству счита-
лись важнейшим условием и обязательством семейного союза.

«Нет ни малейшего основания приписывать эту строгость наказания за 
нарушение брачной верности действию какого-нибудь чужеземного вли-
яния: она вытекает из коренных условий быта, основанного на крепости 
семейных отношений, и сурового взыскания за уклонения от них, - спра-
ведливо отмечает А.А. Котляревский. — Неверностью жена не только 
нарушала закон семейного мира и принадлежности мужу; но и наносила 
бесчестие и бесславие членам семьи, как бы свидетельствуя о внутреннем 
слабосилии их союза. Рассматривая жену как семейную собственность, 
обычай в этом случае предоставлял мужу право высшего наказания её, 
т.е. наказания лишением жизни, которым только и могло удовлетвориться 
оскорблённое чувство обесславленного властителя; и, кажется, что чем бо-
лее народ отдавался тревожным увлечениям воинственной жизни, чем бо-
лее развивалось в нём чувство, так сказать, кровожадной чести, презрение 
к жизни и слабости других, тем крепче и неотменнее становился обычай 
кары смертною казнью за преступления против чистоты супружеского 
ложа. У племён мирных мы нередко находим отношения более мягкие, т.е. 
более снисходительные к слабостям человеческой природы» [5, c. 121].
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Власть мужа отчасти видна из существования обычая славянских 
жён следовать в могилу за своими супругами, чтобы служить их нуждам 
в загробной жизни. Эта традиция имела нравственные основания, но не 
правовые, и исполнялась не всеми, ибо её существование зависело от до-
брой воли, а не от принуждения.

Старинный устой жизни предоставлял жене и вообще женщине немно-
го прав. De iure она не имела самостоятельности: жена стояла под рукою 
мужа, действия и власть её определялись волею не собственною, а мужа. 
Зависимость шла так далеко, что за преступления мужей ответственности 
и наказанию подвергались жёны.

Суровость и строгость права смягчалась нравственными нормами се-
мейного быта. В семье женщина достигала иногда очень видного и влия-
тельного положения, как жена главы семьи, мать детей и домоправитель-
ница — хозяйка. De facto она имела силу и власть.

Бамбергские очевидцы заметили несколько очень важных фактов 
высокого положения женщин в семье и их влияния. Так, по их словам, 
лёгкое утверждение христианства в г. Камине было приготовлено закон-
ной женой князя Вартислава: своими увещеваниями она так подейство-
вала на приближённых, а потом и на народ, что когда явился епископ 
Оттон со своими сподручными, они встретили полную готовность при-
нять крещение. Подобное передаёт Сефрид о жене какого-то вельможи 
Домислава в г. Штетине. Женщина эта пользовалась в городе огромным 
уважением и властью. В отсутствие мужа и без его предварительного 
согласия она допустила Оттона окрестить своих детей и вслед за тем 
увлекла в христианство весь дом и многих горожан. Сам Домислав, че-
ловек могущественный и весьма крутого нрава, отнесся сначала очень 
негативно к самовольному поступку жены, но в конце-концов усту-
пил ей и сам стал христианином. Миссионер Удальрик рассказывает, 
что его и переводчика Альбина в городе Волегощь самым радушным и 
гостеприимным образом приняла жена начальника города. Она пока-
зала себя при этом не только полной хозяйкой дома, но и лицом более 
властным. Узнав, что гости её были христианские проповедники и им 
угрожает смерть, она скрыла их в потаённом помещении своего дома, а 
пожитки и лошадей их отправила в свои отдалённые поместья. Таким 
распоряжением, вопреки решению властей города, она спасла христи-
анских миссионеров от смерти. 

Но не стоит думать, что женщины всегда были предателями славянских 
Богов. Например, неподалёку от г. Камины в деревне проживала богатая 
и очень знатная вдова. Она имела многочисленную семью, пользовалась 
большой властью и деятельно управляла своим домом. При обращении г. 
Камины в христианство она упорно оставалась верной отцовским боже-
ствам. Случилось так, что в воскресный день в период жатвы народ собрал-
ся в церковь, вдова же не пустила своих домочадцев и приказала им жать 
хлеб, причём она также взялась за серп [5, c. 128].
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В Хронике Гельмонда [3, c. 132] находятся также два указания на то, 
что голос и участие женщин могли иметь некоторое значение и в области 
политики. Так, старший сын ободритского князя Готшлака — Бутый был 
завлечён в засаду своим противником Крутом и осаждён им в крепости Плу-
не. Доведённые до крайности, он и его воины решились сдаться и явились 
перед Крутом без вооружения. Последний, быть может, пощадил бы их: но 
какая-то знатная горожанка пробудила ненависть победителей, сказав, что 
эти враги, находясь в крепости, делали много насилий и бесчестия женщи-
нам. Она требовала смерти их в качестве мести за позор и обиды. Услышав 
это, Крут и дружина бросились на пленников и всех их умертвили. 

У Крута была молодая жена, «госпожа Славянка». Наскучив старым 
мужем, она обратила своё внимание на другого сына Готшалка-Гейнриха 
и думала о том, как бы соединиться с ним браком… Часто втайне она по-
могала ему, предупреждая о коварных замыслах и предприятиях своего 
мужа, и, наконец, устроила так, что Крут явился на пир к Гейнриху, где и 
пал жертвой кровной мести врага, мстившего за насильственную смерть 
своего брата [5, c. 128].

Институт развода у балтийских славян засвидетельствован Гельмон-
дом и «Саксонским Зерцалом». Первый пишет, что один из князей ободри-
тов Билуг имел в замужестве сестру епископа Вагона. После нескольких 
лет сожительства он отпустил её в нарушение христианского закона.

Отцовская власть у полабских племён была весьма сильна. Связано это 
с общей слабостью ранних институтов государственной власти. У поморян 
отцу принадлежала власть над жизнью и смертью новорождённых детей 
женского пола. Но убивали девочек матери. Данный обычай являлся пере-
житком древнего права, бытовавшего также у греков (в Спарте), римлян, 
германцев, кельтов и др. архаических народов. На сегодняшний день он 
возрождён в праве на аборт, когда женщина убивает ребёнка любого пола.

Вместе с тем, существуют три особенные черты, отличающие помор-
ские обыкновения экспозиции от правил других племён:

— умерщвлялись исключительно девочки, но не мальчики, жизнь 
которых считалась более ценной;

— исполнялось это под предлогом, что так легче воспитать других детей 
(как и в современном мире);

— убийство девочек осуществлялось материнской рукой.
А.А. Котляревский предполагает, что «судя по примерам немецкого 

обычая, смерти предавались такие новорождённые, которые отличались 
природными физическими недостатками или подозревались в незаконном 
происхождении. Растить и воспитывать калек, уродов или незаконных де-
тей в ущерб здоровым и собственным, по понятиям старины, было неумест-
но; они подвергались экспозиции, а через это естественно — облегчалось и 
воспитание прочих» [5, c. 138].

Такой крайней в своей жестокости власти отца не знало ни одно славян-
ское племя. Аналогичный обычай известен только соседним пруссам.
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Вероятно, такие нравы установились в результате постоянного ведения 
войны с внешней экспансией германцев.

После смерти отца власть над его малолетними детьми переходила к 
ближайшему родственнику: совершеннолетнему сыну или брату, обычно 
старшему в роде (точнее, семейном союзе), который осуществлял опеку над 
ними. Примеры подобной опеки в изобилии известны в княжеских родах. 
По смерти поморского князя Богислава I (1187 г.) опеку над его сыновьями 
получил их дядя Вартислав (по линии отца), сын Ратибора. Князь восточ-
ного Поморья Мстивой на смертном одре поручает опеку над младшим 
сыном старшему, Свентополку.

Опеке также подлежали немощные и старики: забота о них была обя-
занностью наследников (обычай, засвидетельствованный у руян).

Старики пользовались всеобщим вниманием, почтением и присмотром 
потомков и родичей: уважение и уход за родителями считались у славян 
первой добродетелью.

Уважение к старцам у славян основывалось не только на чувстве кров-
ной и семейной любви, сколько на убеждении и вере в их богатый опыт и 
житейскую мудрость.

Вдовы у балтийских славян представлялись лицами достаточно 
самостоятельными и властными, они управляли домом и обширной семьёй, 
воля их служила вторым законом.

Гостеприимство было столько же обязанностью семьи, сколько её пра-
вом. Адам Бременский говорит о волынцах, что нельзя найти другого наро-
да, который был бы нравами и гостеприимством «честнее и вежественнее 
их» [1, c. 41]. Такие же свидетельства относятся и к поморянам.

Ещё важнее показание Гельмонда потому, что именно оно указывает 
на общее правовое значение у славян священного обычая гостеприимства. 
Епископ Герольд вместе с анналистами ради утверждения христианства 
странствовали по Вагрии и были приглашены князем Прибыславом в его 
дом. Он приветливо принял их и угостил богатым пиром. «Здесь, гово-
рит Гельмонд, я на опыте узнал, что прежде доносилось ко мне молвою, 
что нет народа, который был бы в гостеприимстве радушнее славян: все 
они в принятии гостей ревностны, как бы по уговору, и никто не имеет на-
добности просить у них пристанища. Всё, что приобретают земледелием, 
рыболовством или охотой, они со щедростью вполне отдают гостям, и тот 
между ними считается более почтенным, кто бывает расточительнее. …
Если же кто-нибудь, что случается очень редко, будет уличён в отверже-
нии странника, то позволительно бывает сжечь его дом или имущество, 
на такого подымаются все, в один голос, называя бесчестным, низким, 
достойным презрения того, кто не постыдился отказать в хлебе странни-
ку» [5, c. 154].

Священная сила обычая гостеприимства поддерживалась славянской 
верой в Светлых Богов, которые время от времени посещают людей в виде 
странников. Древняя пословица гласила: «Гости в дом — Боги в дом». Дей-
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ствительно, во многих народных преданиях мы встречаем, что в образе и 
под видом странников очень часто нисходят на землю лица высшего боже-
ственного происхождения, они посещают людей, принимают участие в их 
делах и отношениях, награждают правду и добро, карают порок и нечестие 
[2, c. 349].

Священный обычай гостеприимства свидетельствует в пользу исконно-
го миролюбия и дружелюбности славянских племён.

Наряду с этим к семейному праву принадлежало право кровной мести 
за родных, погибших насильственной смертью. Месть была священной об-
язанностью семьи.

Адам Бременский рассказывает, что сын ободритского князя Ута, Гот-
шалк мирно занимался науками в одном монастыре в Люнебурге, когда до 
него дошла весть о смерти отца, убитого каким-то саксонцем. Княжич не 
мог оставить гибели отца без справедливого возмездия, он соединился со 
славянами и умертвил многие тысячи саксов. Готшалк также погиб насиль-
ственной смертью. Ему должен был наследовать старший сын Бутый; но 
убийцы его отца, боясь мести сына, совершили крамолу и поставили в кня-
зья руянина Крута. Бутый пал жертвою Крута; а этот, в свою очередь, — 
другого сына Готшалкова, Генриха, который без сомнений нарушил закон 
гостеприимства ради удовлетворения высшей священной обязанности, 
мести за смерть брата. Вражда между родами Готшалка и Крута продо-
лжалась и в последующих поколениях. Мужественный князь Ратибор был 
убит датчанами; восемь сыновей его поднялись на месть за отца и все по-
гибли [5, c. 163].

После убийства князя Ободритов Никлота борьба его сыновей 
Прибыслава и Вартислава с соединёнными войсками Генриха Льва и дат-
ского принца Вальдемара приняла ожесточённый характер.

Кроме удовлетворения естественного чувства возмездия за семейное 
бесчестие или убийство близкого родного кровной расправой, по древней-
шим славянским верованиям, удовлетворялся и другой более высокий, 
священный долг по отношению к усопшему, а именно — умиротворение его 
души, требовавшей жертвенного воздаяния.

У полабских племён в Вагрии убийца мог найти убежище в святилищах, 
куда имели право заходить только жрецы, приносящие требы родовым бо-
жествам.

По свидетельству Гельмонда славянские традиции предусматривали 
возможность откупиться за убийство, если имеющие право кровной мести 
соглашались принять выкуп. Так, сын ободритского князя Генриха Валь-
демар был убит руянами. Скорбящий и разгневанный отец, отдавшись 
помыслам о возмездии, собрал сильное войско, состоящее из своих славян 
и союзных саксов, и пошёл войной на руян. В Волегоще к нему пришли по-
сланники от руян, предлагая мир и головщину в двести марок за убито-
го сына. Генрих спросил совета саксов, они отвергли условие, и всё вой-
ско, перейдя море по льду, явилось в Руяне. Руяне выслали своего жреца, 
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который на этот раз предлагал сначала четыреста, потом восемьсот марок 
головщины. Генрих определил её в четыре тысячи четыреста марок, и руя-
не принуждены были согласиться. Институт примирения сторон «покоры» 
проходил, как видно, с участием не только послов, но и жрецов.

Особой спецификой отличался у балтийских славян институт наследо-
вания. С той поры, как семейная собственность полабских племён начинает 
описываться в документах IX в., она ограничивается в круге повседневного 
быта простого народа исключительно предметами движимого имущества. 
Недвижимой, поземельной собственности семья не имеет: она сидит на чу-
жой земле, пользуется и владеет ею; право собственности на неё принад-
лежит княжескому роду и немногим знатным лицам.

О праве наследования балтийских славян судить можно лишь на осно-
вании отрывочных данных о княжеском престолонаследии. Так, в 817 г. 
ободриты и князь их Славомир вышли из состава Священной Римской Им-
перии Германской Нации. Причина сецессии заключалась в том, что Сла-
вомир, властвуя до той поры над ободритами единодержавно, получил от 
императора повеление разделить свою власть с Чедрагом, сыном Дражка 
[5, c. 169].

В 823 г. состоялся съезд во Франкфурте; на него явились послы славян 
и два брата Милегаст и Чедраг, князья вильцев. Они спорили между собой 
о княжении. Милегаст основывал свои права на него на законном старей-
шинстве, Чедраг — на выборе народа [5, c. 170].

В середине XIII в. у балтийских славян первый раз встречается «заве-
щание». Из объяснительного письма поморского князя Свентополка к ар-
хидьякону Якову (1248 г.) ясно, что наследство делилось между братьями, 
но старший оставался опекуном младшего до совершеннолетия и управлял 
его имением [5, c. 173]. Шверинское городское право запрещало отчуждать 
родовую собственность без согласия наследников. 

В архаические времена при господстве родового быта имущество счита-
лось общею родовой или семейной собственностью, поэтому оно не подле-
жало личному наследованию. Отец семьи или старший в роде были только 
его распорядителями или управителями, но не собственниками.

По аналогии с польскими и чешскими правовыми обычаями в семейном 
праве балтийских славян можно предположить, что правом наследования 
пользовались только сыновья, владея имуществом вместе или деля его по-
ровну. Вдова оставалась в собственности у сыновей, пока не выйдет замуж. 
Если она захочет выйти замуж, то сыновья обязаны дать ей некоторые 
домашние вещи и её личную собственность, принесенную ей к мужу и 
добытую личным трудом; более же из наследства она не получает ничего. 
Если муж умирал бездетным, вдова оставалась во владении его собствен-
ностью, пока была вдовой; в случае же её нового замужества собствен-
ность получал князь, а ей давал то же, что обязаны были дать наследники-
сыновья. Дочь умершего получала от наследника приданое и имущество 
своей матери.



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

63

Сравнительно-правовой анализ публичного и частного права балтийских славян…

Собственность на землю. С древнейших времён у поморян, руян и обо-
дритов сложились строгие границы размежёванной поземельной собствен-
ности, находящейся в руках князей и некоторых знатных лиц. Общинной 
собственности на землю в её классическом варианте не было.

Вместе с тем, существовали предметы, предоставленные общинно-
му пользованию их собственниками. Предположительно, в архаическую 
эпоху частная поземельная собственность отсутствовала и вся земля при-
надлежала общине. Затем военные дружины князей и их приближённых 
её захватили.

Предметами недвижимой собственности выступали:
1) Земля вообще, сухая, твёрдая (как обработанная, так и дикая), 

заселённая народом или пустая, со всем тем, что находится на ней, а имен-
но: а) горами, холмами и долинами; б) полями лугами и пастбищами; в) ле-
сами, рощами и охотами; г) болотами и трясинами; д) дорогами большими и 
просёлочными; е) мостами и местами нахождения и добычи соли;

2) Воды со всем, что в них и на них находится: а) реки, большие и малые, 
источники, ручьи; б) озёра; в) пруды — с рыболовными угодьями, садками, 
плотинами и мельницами; г) морской берег с островами [5, c. 187].

Межи и границы обозначались по предметам заметным, постоянным 
и долговечным, таким как: а) леса и одиночные деревья, отличающиеся 
своей величиной, ростом и положением (дуб, бук, липа и т.д.); для более 
точного обозначения на деревьях высекались метки и знаки, чаще всего — 
знак креста; иногда для той же цели дерево обжигалось или отчищалось от 
коры; б) большие камни, лежащие или торчащие в земле; на них также по-
лагалось знамение, высекался крест; г) старые могильные холмы, пригорки 
или так называемые могилы великанов; д) горы, холмы и долины; где не 
было природных, там насыпались холмы искусственные, проводились рвы 
и окопы; е) дороги, перекрёстки, мосты, плотины и гати; ж) всякого рода 
воды: реки, ручьи, озёра, болота, устья и источники рек, броды.

Единицей земельной меры у балтийских славян была соха или рало. Как 
правило, этой мерой обозначалось вообще количество земли, которую мо-
жет обработать пара быков и одна или две лошади. Позднее «соха» опред-
елялась более точным образом, так как ей измерялись не только земля, но 
и лес и болота: она соответствовала 15 немецким моргенам.

Способы приобретения недвижимой собственности в древнее время, ве-
роятно, ограничивались одним захватом, как пустопорожних земель, так и, 
de iure belli, населённых и обработанных, жители которых потерпели по-
ражение и были либо вытеснены, либо обращены в рабство или оставлены 
в пользовании землёй при условии несения особых служб, повинностей и 
податей. И только позже право собственности на землю стало приобретать-
ся через договоры и пожалования (дарения). 

Предметами общего пользования были луга и пастбища, т.е. места 
выгона и корма скота; леса, рощи и пущи, где происходила охота, разводи-
лись пчёлы и кормились свиньи, откуда добывался строевой лес и валеж-
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ник; болота, реки и озёра, в которых происходило рыболовство; наконец 
— пути сообщения, твёрдые и водные, и мосты. Нередко такие предметы 
предоставлялись общему пользованию нескольких деревенских общин.

Предметы частного пользования составляли поля, предназначенные 
для посева хлеба, и усадьбы с жилищами, хозяйственными зданиями, са-
дами и огородами. Так режим недвижимой собственности регулировался у 
поморян, руян, лютичей и ободритов в середине XII в. 

Совокупность различных предметов общественной поземельной соб-
ственности вместе с жителями, проживающими в пределах данных терри-
торий, составляли особые округи или союзы, носившие общее наименова-
ние «жуп». 

К предметам движимой собственности относились: а) домашний скот и 
пчёлы; б) одежда и украшения; в) оружие, утварь и иные орудия труда; 
г) хлеб, плоды и овощи, рыба и др. товары; д) рабы. Способами приобре-
тения движимой собственности, являлись: труд, мена, купля-продажа, за-
хват военных трофеев, а также береговое право [5, c. 192]. 

Всё добытое на войне считалось полной собственностью воинов и по 
окончании военных походов делилось между ними: часть добычи шла в 
личную собственность, а часть отчуждалась в пользу Богов и их святилищ 
(обычно это была священная десятина — по крайней мере, так поступа-
ли жители Штетина). В главное капище Балтийских славян, построенное в 
честь Свентовита на острове Руяне, приносили только золото и серебро. На 
основании берегового права все вещи, выброшенные морем на сушу, счита-
лись собственностью нашедшего их лица.

Безусловно, прав А.А. Котляревский, говоря, что «народ, заведомо со 
времён Карла Великого стоявший в связях и политических отношениях к 
франкам, саксам и датчанам, производивший обширную торговлю с Севе-
ром и Западом, имевший, наконец, устроенный образ жизни и общественные 
отношения, — не мог обойтись без договоров и условий» [5, c. 196].

До германизации балтийских славян договоры заключались устно, важ-
нейшие среди них сопровождались торжественной обстановкой, произне-
сением клятв и внешними символическими действиями.

Вместе с тем, полабские племена очень редко допускали клятвы, так как 
боялись прогневить Богов.

В 1160 г. датчане поднялись в поход против руян. Не желая вступать 
в борьбу, последние выслали к епископу Абсалону нарочитого мужа Дом-
бора для переговоров о мире. Посол просил заключить договор о мире на 
веру и предлагал вместо залога утвердить его прочность и нерушимость 
клятвой и символическим «ввержением камня в воду» [5, c. 196]. Войны, 
естественно, клялись своим оружием. Лютичи сопровождали заключение 
мира особым обрядом: обрезалась верхушка волос, бралась трава или ку-
сок дёрна и происходило рукобитье [5, c. 198], а затем целование [5, c. 197].

Смысл выше перечисленных действий очевиден. Так, утопление кам-
ня мореходом при невыполнении им условий договора обрекало его стать 
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утопленником; воин лишался покровительства Богов в бою и обязательно 
должен был быть повержен, дёрн, покрывавший голову, символизировал 
могильный курган.

Балтийские славяне знали различные виды договоров. При развитии 
торговых отношений особое распространение получил договор купли-
продажи. Предположительно при покупке важных (дорогих) предметов 
необходимо было присутствие свидетелей, которые удостоверяли данную 
сделку, совершая обряд «запитье», т.е. дружественное разделение чаши.

 О договоре займа сохранилось замечательное известие 1239 г., когда папа 
Григорий IX писал к лундскому духовенству, что до его сведения дошло суще-
ствование у руян особого рода «лихвы», называемой подачею или поддачею, 
условия которой были чрезвычайно стеснительны для должника: заимодавец 
не довольствовался тем, что ежегодно получал от должника определённое ко-
личество хлеба, льна и других предметов, которые превышали занятые день-
ги более, чем вдвойне, он брал с него пять солидов при выдаче его дочери в 
замужество, — иначе брак не допускался; кроме того, брал с него известное 
количество денег при продаже им каждого животного. Если должник умирал 
до отдачи займа, обязательство переходило к его наследникам так, что если 
один из них не исполнял его, то на его место в судебном собрании полагался 
пук соломы; таким действием должник исключался из числа полноправных 
членов общины и обращался в вечное рабство [5, c. 200].

Таким образом, неисполнение обязательства по займу влекло за собой 
лишение прав свободного состояния. А.А. Котляревский выдвинул гипоте-
зу, что заём с поддачею заключался только между лицами неравного со-
словного состояния, например, князем или знатью (кредиторами) — с од-
ной стороны, и простыми общинниками (должниками) — с другой [5, c. 201]. 
В грамотах упоминаются люди, имеющие поддачу князей или церкви, т.е. 
состоящие в обязательственных отношениях к ним. Отсюда такая стро-
гость наказания; в менее значительных случаях и при равенстве состояний 
заём, вероятно, обеспечивался залогом.

Важно иметь в виду, что договор займа с поддачею встречается после за-
воевания руян немецкими крестоносцами, он совершенно не соответству-
ет духу свободного и богатого сообщества балтийских славян. Скорее всего 
этот институт был введён для феодального закабаления вновь обращённых 
в латинство неофитов. По своей сущности он стоит гораздо ближе к догово-
ру прекария, введённому в империи Каролингов для закрепощения перво-
начально свободных франков, а затем и завоёванных саксов.

Племена балтийских славян весьма часто заключали между собой по-
литические и общественные союзы. Условиями их были: обязательство 
взаимной помощи, общие предприятия и совместное решение важных дел. 
Нарушение условий таких соглашений приравнивалось к политическому 
разрыву.

Мирные договоры обыкновенно заключались особыми полномочными 
лицами: нарочитыми людьми, послами и жрецами. Во время военных дей-
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ствий послы по обычаю удерживались в неприятельском лагере до по-
лного окончания дела. Видимым внешним признаком намерения вступить 
в переговоры о мире служил разведённый огонь. Договор обеспечивался 
заложниками, чаще всего детьми знатных горожан; в случае нарушения 
условий договора они могли быть преданы смерти.

Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии устойчивой 
государственной власти, которая так и не окрепла у балтийских славян, их 
правовая система имела весьма развитую и органично сбалансированную 
иерархию норм, приспособленную для потребностей раннего Средневеко-
вья.
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Особливості механізму функціонування  
міжнародних організацій

У статті розглядаються структура права міжнародних організацій і концеп-
ція механізму їх функціонування. Особливу увагу приділено змісту внутрішньо-
го права міжнародних організацій та концепції міжнародно-правового характеру 
норм внутрішнього права, яку автор вважає найбільш поширеною і прийнятною.

Ключові слова: внутрішнє право міжнародних організацій, зовнішнє право 
міжнародних організацій, власне право міжнародних організацій, внутрішній 
організаційний механізм міжнародних організацій.

Нині питання про право міжнародних організацій і його правову приро-
ду є дискусійним в теорії міжнародного права. Між вченими все ще зали-
шаються розбіжності у поглядах на юридичну природу і структуру права 
міжнародних організацій. 

Так, на думку Г. Тункіна, діяльність міжнародних організацій регу-
люють норми: 1) загального міжнародного права; 2) статутів організацій; 
3) міждержавних договорів, що стосуються правового положення декіль-
кох або однієї міжнародної організації; 4) міжнародних договорів, укла-
дених організацією з державами та іншими міжнародними організаціями. 
Частиною права міжнародних організацій як галузі міжнародного права є 
всі норми, за виключенням норм загального міжнародного права; 5) норми, 
що створюються самою міжнародною організацією (правила, процедури, 
діяльність органів та ін.), тобто, норми, що стосуються функціонування са-
мої організації є міжнародно-правовими і є частиною права міжнародних 
організацій. Норми, що регулюють відносини міжнародної організації та її 
службовців, належать до особливої категорії. Це міжнародно-правові нор-
ми особливої властивості, які не є частиною міжнародного права і, відповід-
но, частиною права міжнародних організацій. Ці норми складають особли-
ву частину міжнародної юридичної системи [2, с. 65].

Т. Циганкова і Т. Гордєєва виділяють три групи норм:
1) внутрішнє право («власне право») — правила процедури, статус пер-

соналу, фінансові питання та ін.;
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2) зовнішнє право — відносини з іншими міжнародними організаціями, 
відносини з країною перебування та ін.;

3) норми, що забезпечують участь міжнародних організацій у процесі 
міжнародної нормотворчості [3, с. 22–23].

З таким поглядом не можна погодитися, оскільки власне право слід від-
різняти від внутрішнього права, насамперед через те, що власне право 
міжнародної організації, на нашу думку, є більш широким поняттям, ніж 
внутрішнє право організації.

Г. Морозов виділяє три групи норм:
1) норми матеріального і процесуального права, так зване «внутрішнє 

право» міжнародних організацій. Одні з них регламентують саму діяль-
ність МО. Інші визначають характер та положення різних категорій персо-
налу, фінансові питання та ін.;

2) норми зовнішнього права — положення міжнародних організацій в 
системі міжнародних відносин;

3) особлива група норм, що забезпечує діяльність міжнародних органі-
зацій, насамперед ООН, участь у процесі міжнародної нормотворчості [2, 
c. 66].

На думку Г. Морозова, всі ці норми складають право міжнародних ор-
ганізацій, яке є частиною сучасного міжнародного права. Автор запере-
чує, що кожна організація має своє власне право. З поглядом автора можна 
частково погодитися, але на сучасному етапі розвитку міжнародних орга-
нізацій можна стверджувати, що кожна міжнародна організація має своє 
власне право.

В свою чергу, О. Шибаєва визнаючи право міжнародних організацій га-
луззю сучасного міжнародного права, виділяє наступні групи норм, що ре-
гулюють діяльність міжнародних організацій:

1) норми, що відносяться до загального міжнародного права (принципи 
МП, що закріплюються в установчому документі організації);

2) норми внутрішнього права, які поділяються на первинні — це статут, 
і вторинні — постанови міжнародної організації, що мають міжнародний 
характер. Також до внутрішнього права відносяться норми, що регулюють 
відносини організації з персоналом;

3) норми зовнішнього права — норми, що визначають правове положен-
ня міжнародної організації в міжнародних відносинах, зокрема, відносини 
міжнародної організації з державами та іншими організаціями [2, c. 66–67]. 

З цією точкою зору не можна погодитися, оскільки норми зовнішнього 
права теж містяться у статуті організації.

Отже, більш прийнятними, на нашу думку, є погляди Г. Тункіна та 
Г. Морозова.

Таким чином, аналізуючи різні погляди щодо груп норм, що регулюють 
діяльність міжнародних організацій, пропонуємо наступну концепцію, від-
повідно до якої механізм функціонування міжнародних організацій скла-
дається з чотирьох груп норм. До першої групи відносяться норми статутів 
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міжнародних організацій. Друга група складається з норм внутрішнього 
права міжнародних організацій. Третя група — це норми зовнішнього пра-
ва міжнародних організацій. Четверта — норми, що забезпечують участь 
міжнародних організацій у правотворчому процесі. Отже, право міжнарод-
них організацій як галузь сучасного міжнародного права являє собою су-
купність вищевказаних груп норм. 

У свою чергу, норми статутів міжнародних організацій є основою для 
таких груп норм. 

Норми внутрішнього права міжнародних організацій регулюють відно-
сини в рамках їх внутрішнього організаційного механізму. Даний механізм 
є взаємозв’язаною системою, що об’єднує в єдине ціле сукупність органів, 
систему стійких функціональних зв’язків між ними, правові методи діяль-
ності органів, а також норми права, що містяться в установчому та інших 
актах організації і регламентують порядок формування й функціонування 
цього механізму [1].

Норми, що регулюють внутрішньо-організаційну діяльність міжнарод-
них організацій, специфічні. Вони діють у відношенні держав не тільки як 
суб’єктів міжнародного права, але й як членів міжнародної організації, на-
ділених особливими правами і обов’язками, а отже, мають не тільки вну-
трішній, а й зовнішній ефект, який ще підлягає вивченню. Тому нині питан-
ня про внутрішнє право міжнародних організацій та його місце в системі 
міжнародного права є предметом активних наукових дискусій.

Специфіка внутрішнього права полягає також у тому, що хоча багато 
питань внутрішнього життя організації регулюються міжнародними дого-
ворами, основним його джерелом залишаються правові акти, в більшості 
випадків рішення самої організації [4, с. 56].

Дискусійним є й питання змісту внутрішнього права міжнародних орга-
нізацій. Так, І. Лукашук визначає його як сукупність юридичних норм, при-
йнятих і забезпечуваних міжнародною організацією в особі її органів на під-
ставі установчого акта, що виражають волю самої організації та регулюють 
відносини, які складаються в рамках організації між її внутрішніми підроз-
ділами, між організацією і державами-членами, а також між організацією та 
її службовцями, між посадовими особами та персоналом організації [1].

Загалом щодо цього питання на сьогодні існують дві концепції. Згідно 
з першою до внутрішнього права міжнародних організацій входять лише 
норми, пов’язані зі структурою та функціонуванням організації. Цього по-
гляду дотримується більшість авторів, зокрема, В. Маргієв, К. Скубишев-
ський, Г. Шермерс, С. Амерасінх, Х. Барберіс, Г. Тункін, О. Шибаєва, В. Му-
равецький, С. Черниченко, Н. Крилов, Ю. Сарвіро та ін.

Згідно з другою концепцією до нього відносяться норми, що регулюють 
деякі зовнішні дії організації, наприклад, укладення нею міжнародних 
угод. Представником даної концепції є Ф. Сейерстед.

У західній літературі існує   точка зору, згідно з якою існує внутрішнє 
право в широкому і у вузькому сенсі. У вузькому розумінні внутрішнє пра-
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во охоплює лише правила, що регулюють міжнародну цивільну службу, 
збір і розповсюдження інформації для проведення досліджень, права та 
обов’язки організації як суб’єкта міжнародного права, норми, що встанов-
люють санкції, а також привілеї та імунітети організації та її агентів.

Більш поширеним є розуміння внутрішнього права міжнародних орга-
нізацій в широкому сенсі. Так, О. Шибаєва визначає внутрішнє право як 
сукупність норм, що регулюють внутрішньо-організаційну діяльність між-
народних організацій [5, с. 53]. На нашу думку, ця точка зору є більш при-
йнятною.

Отже, як бачимо, у міжнародно-правовій літературі до цих пір немає 
загальновизнаної дефініції внутрішнього права міжнародних організацій. 

Незважаючи на розходження думок щодо визначення поняття „вну-
трішнє право міжнародних організацій”, практично всі автори, що дослі-
джують це питання, відносять до нього норми, регулюючі функції, струк-
туру і взаємини внутрішніх підрозділів міжнародних організацій, статус і 
функції їх посадових осіб і службовців, а також норми, що містяться в пра-
вилах процедури, регламентах різних органів міжнародних організацій, і 
рішення цих органів з питань внутрішнього життя організації або її органу 
[6].

На сьогодні в доктрині міжнародного права можна виділити три концеп-
ції щодо правової природи внутрішнього права міжнародних організацій, 
а саме: 

1) норми внутрішнього права міжнародних організацій відносяться до 
норм міжнародного публічного права; 

2) норми внутрішнього права міжнародних організацій відносяться до 
міжнародного права в широкому сенсі; 

3) норми внутрішнього права виділяються в якості автономної системи 
права організації. 

На нашу думку, друга концепція є найбільш поширеною і прийнятною.
Таким чином, на нашу думку, внутрішнє право міжнародної організації 

є системою юридичних норм, що ухвалені її органами на підставі положень 
статуту та регулюють внутрішньо-організаційну діяльність цієї організа-
ції. При цьому зміст внутрішнього права міжнародних організацій склада-
ють внутрішньо-організаційні акти, що встановлюють правила процеду-
ри органів, порядок прийому нових членів, призупинення та припинення 
членства в організації, порядок формування та використання бюджету, 
порядок створення допоміжних органів та інші адміністративні правила 
обов‘язкового характеру.
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Правове регулювання державної допомоги в ЄС та Україні: 
порівняльно-правовий аспект

Статтю присвячено дослідженню принципів та норм надання державної до-
помоги в ЄС. Доведено, що добросовісній конкуренції на ринку загрожують дії 
не лише суб’єктів господарювання, а й держави у формі надання нею державної 
допомоги. Відзначено, що в законодавстві України даний аспект права конкурен-
ції представлений фрагментарно й цю прогалину заповнює проаналізований в 
статті проект відповідного закону. 

Ключові слова: антимонопольне право, державна допомога, угода про асоці-
ацію.

Необхідною умовою функціонування ринкової економіки є її ефективне 
правове регулювання. Правове регулювання відносин конкуренції з метою 
встановлення добросовісних, не викривлених відносин суб’єктів на ринку 
є одним з фундаментальних принципів вільної ринкової економіки. Саме 
антимонопольне право встановлює правила поведінки суб’єктів господа-
рювання на ринку, захищає їх від неправомірних антиконкурентних дій 
інших суб’єктів та/або державних органів. Хибною вважається думка, що 
дії тільки суб’єктів господарювання на ринку можуть негативно впливати 
на ринок. Дії держави в особі державних органів чи органів місцевого само-
врядування також можуть стати суб’єктами антимонопольного регулюван-
ня, якщо вони обмежують чи спотворюють конкурентний режим на ринку. 
Таким чином, об’єктом даного дослідження стають саме такі дії держави у 
формі надання нею допомоги, яка може обмежувати конкуренцію на ринку. 
Тенденція до міжнародно-правового регулювання державної допомоги, що 
за своєю суттю є об’єктом внутрішньодержавного регулювання, бере по-
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чаток від Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів, які мали на-
слідком створення СОТ та ухвалення Угоди про субсидії та компенсаційні 
заходи. Право Європейського Союзу (ЄС, Євросоюз) на сьогодні виробило 
досконалий масив принципів правового регулювання державної допомоги 
на наднаціональному рівні, яким має відповідати національне законодав-
ство держав-членів, а також країн, які засновують зону вільної торгівлі з 
ЄС. 

Теоретичні та практичні питання права конкуренції в Євросоюзі в ці-
лому піднімалися такими західними вченими, як В. Кора [1], Г. Монті [2], 
Р. Віш [3], А. Вайтбрехт [4], А. Рілей [5] та ін. Представники української 
доктрини лише частково опікувалися питаннями антимонопольної полі-
тики, зокрема, її екстериторіальність була досліджена в працях В. Мурав-
йова [6] та С. Перемота [7], економічний аналіз конкурентної політики був 
представлений О. Шнирковим [8]. Серед науковців, праці яких присвячені 
вивченню становленню антимонопольного законодавства України, слід ви-
ділити С. Валітова [9], П. Харченка [10], Ю. Журика [11], О. Когут [12]. Їх 
увагу було зосереджено в основному на вивченні правової системи України 
в сфері регулювання відносин конкуренції, не зачіпаючи транснаціональ-
ний характер конкурентної політики. 

Питанням доцільності введення в українське законодавство поняття 
«державна допомога» та запровадження організаційно-правового меха-
нізму її регулювання було присвячено робота С. Онищенко [13]. В Україні 
питання правового регулювання конкуренції в Євросоюзі в цілому підніма-
лося лише в одній науковій роботі В. Лук’янець [14], особливостям розвитку 
контролю над концентраціями в ЄС було присвячено роботу Г. Стахєєвої 
[15]. На сьогодні в Україні відсутній спеціальний механізм правового регу-
лювання державної допомоги, натомість практика свідчить про наявність 
«узгоджених дій органів державної влади», які комплексно не досліджені 
доктриною. Отже, вітчизняна доктрина має прогалини у висвітленні пра-
вового регулювання державної допомоги в ЄС у порівняльному аспекті з 
правом України. 

За своєю суттю державна допомога є втручанням держави за допомогою 
використання доступних їй ресурсів з метою підтримки окремих суб’єктів 
господарювання або видів господарської діяльності. Допомога надає пере-
вагу, яку суб’єкт господарювання не зміг би отримати за звичайних ринко-
вих умов. Навіть якщо допомога надається суб’єкту господарювання, який 
з власної чи чужої провини опинився в скрутному економічному стано-
вищі, - це не змінює того факту, що відповідне адміністративне рішення 
щодо надання допомоги формує привілейовані економічні стосунки. Звідси 
логічно випливає: якщо один учасник ринку перебуває у привілейованому 
становищі, тоді його конкурент — у невигідному. Отже, державна допомога 
створює ризик спотворення конкуренції.

Основою законодавства про державну допомогу є необхідність попе-
редження недоцільного втручання органів державної влади та місцевого 
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самоврядування у функціонування ринкового механізму, що ґрунтуєть-
ся на конкуренції, надаючи ресурси одному або більше комерційним під-
приємствам. Законодавство про захист конкуренції (антимонопольне за-
конодавство) регулює вплив на конкуренцію поведінки гравців на ринку. 
Натомість, законодавство про державну допомогу регулює вплив на конку-
ренцію поведінки держави на ринку шляхом створення вибіркових переваг 
для окремих компаній в багатьох можливих формах. 

При цьому для ЄС питання моніторингу і контролю за державною до-
помогою є нагально важливим. Спотворення конкуренції та негативні на-
слідки для міжнародних економічних стосунків внаслідок неконтрольо-
ваного надання державної допомоги можуть створювати найвищий ризик 
для економічної інтеграції та розвитку — основного мотиву для існування 
ЄС. Відповідно, Євроcоюз запровадив уніфікований механізм контролю за 
державною допомогою в особі Європейської Комісії. Єдині стандарти моні-
торингу і контролю державної допомоги мають впровадити всі держави-
члени ЄС та країни, що прагнуть інтегруватися до ЄС в рамках угод про 
асоціацію. Цей стандарт також міститься в тексті майбутньої Угоді про асо-
ціацію між Україною та ЄС, яка прямо посилається на норми Договору про 
функціонування ЄС (ДФЄС), що регламентують моніторинг та контроль за 
державною допомогою. Крім того, проект Угоди про асоціацію (ст. 264)ви-
магає застосовувати відповідне тлумачення статей щодо державної допо-
моги в світлі статей ДФЄС та відповідної практики Суду ЄС [16].

Більшість економістів погоджуються, що майже всі форми державної 
допомоги фактично є втручанням у свободу підприємницької діяльності. 
Проте, це не означає, що будь-яка державна підтримка повинна забороня-
тися. Як зазначалося вище, серед головних питань регулювання державної 
допомоги є питання пропорційності, тобто уникнення надмірного втручан-
ня в ринкову конкуренцію. 

Положення ДФЄС стосовно державної допомоги існують з 1958 р., коли 
було підписано Договір про Європейське Економічне Співтовариство. Осно-
вні положення щодо державної допомоги підприємствам нині викладено у 
ст. 107-109 ДФЄС. Філософія цих статей полягає в тому, що державна допо-
мога може застосовуватися як форма протекціонізму для того, щоб сприяти 
національним виробникам, надавати їм переваги у конкурентній боротьбі, 
уникати необхідної структурної адаптації, тобто для передачі труднощів 
конкурентам з інших країн. Стаття 107 ДФЄС містить основний принцип 
несумісності державної допомоги з вимогами внутрішнього ринку. 

Відповідно до ст. 107 ДФЄС державною допомогою є «будь яка допомо-
га, що надається державою-членом або шляхом залучення державних ре-
сурсів у будь-якій формі, що підриває або погрожує підірвати конкуренцію 
шляхом сприяння певним підприємствам чи виробництву певних товарів». 
Це підтверджено й в Регламенті Ради ЄС № 659/1999 [17]. 

Правове регулювання надання державної допомоги державами-чле-
нами ЄС регулюється двома основними принципами. По-перше, держави-
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члени зобов’язані повідомляти Європейську Комісію про намір здійснити 
державну допомогу, яка може вплинути на внутрішній ринок (так зв. прин-
цип еx ante notification). Другим принципом є те, що будь-яка державна до-
помога державами-членами має бути затверджена Європейською Комісі-
єю, іншими словами, державна допомога може бути надана тільки за умови 
її затвердження Комісією ЄС (так зв. stand still principle). 

Однак, із загального принципу несумісності державної допомоги з умо-
вами вільного ринку робляться певні винятки. Так, по-перше, незначна 
допомога (так зв. допомога de minimis) може не справляти впливу на вну-
трішній ринок ЄС та на торгівлю між державами-членами. Відповідно до 
Регламенту №1998/2006 [18], дія якого закінчиться 31.12.2013 р., держав-
на допомога, яка відповідає критеріям даного Регламенту, звільняється 
від обов’язкового отримання дозволу до її надання та не підпадає під дію 
ст. 107 (1) ДФЄС (ст. 2 Регламенту). Такими критеріями є не-перевищення 
розміру державної допомоги у 200000 євро для одного бенефіціара, через 
будь-який час, більший ніж три фіскальні роки.

Відповідно до права Євросоюзу вважається, що державна допомога, 
попри всі можливі негативні наслідки, все ж таки може застосовуватись 
як інструмент для стимулювання окремих видів економічної діяльності. 
Таким чином, другим аспектом можливості застосування державної до-
помоги є чіткі вимоги, викладені в ст. 107 (2) і (3) ДФЄС, де перелічується 
ряд категорій допомоги, які вважаються або можуть вважатись сумісними 
з внутрішнім ринком. Саме це є позитивним моментом у політиці контр-
олю та моніторингу державної допомоги, встановленій ДФЄС. Визначен-
ня сумісності входить до ексклюзивної компетенції Комісії або, в окремих 
випадках, Ради, контролюється Судом ЄС і виключає будь-яке втручання 
судових органів держав-членів ЄС.

Стаття 107 ДФЄС містить дві групи норм щодо допустимості вилучення 
(exemptions) із загальної заборони надання державної допомоги. По-перше, 
в ст. 107 (п. 2) ДФЄС перелічені категорії допомоги, які чітко вважаються 
допустимими. Серед них допомога соціального характеру; допомога, що на-
дається у випадках природних катастроф та надзвичайних ситуацій; допо-
мога, що надається певним регіонам Німеччини, які зазнали негативних дій 
внаслідок розподілу Німеччини. 

Друга група вилучень із загальної заборони надання державної допо-
моги передбачена у ст. 107 (п. 3) ДФЄС. Ця група вилучень відрізняється 
від попередньої тим, що для отримання такого вилучення необхідною є не 
тільки відповідна нотифікація, але й дозвіл Комісії ЄС, яка має виключні 
повноваження щодо вирішення цього питання. До таких категорій держав-
ної допомоги належать допомога регіонам, де рівень добробуту надзвичай-
но низький; допомога для сприяння важливим проектам загальноєвропей-
ського значення, або на відбудову економіки держави-члена ЄС, стан якої 
серйозно погіршився; допомога на регіональному і секторальному рівні; до-
помога для сприяння розвитку культури або для збереження культурної 
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спадщини; інші категорії допомоги, що затверджені рішенням Ради, при-
йнятим кваліфікованою більшістю голосів. На підставі цього було прийнято 
окремий Регламент Комісії № 800/2008 щодо визнання певних категорій 
державної допомоги такою, що відповідає внутрішньому ринку відповідно 
до ст. 107 та 108 ДФЄС [19]. 

Починаючи з 1991 р. ЄС уже повністю поширив концепцію контролю дер-
жавної допомоги на інші європейські країни через імплементацію Договору 
про Європейський економічний простір [20] та відповідні Угоди про асоціа-
цію з країнами Центральної та Східної Європи. На сьогоднішній день через 
укладання угод про асоціацію ЄС і надалі поширює вимоги щодо контролю 
та моніторингу державної допомоги в правопорядках третіх країн з метою 
відповідності зон вільної торгівлі умовам добросовісної конкуренції. 

Для правопорядку України найбільш вразливою сферою є правове ре-
гулювання державної допомоги. Слід зазначити, що питання гармонізації 
даної сфери піднімалося і в Плані дій 2005 р., і в Порядку денному асоціації 
2009 р. Наголошувалося на необхідності розроблення та прийняття в Укра-
їні законодавства про державну допомогу.

На виконання вимог щодо необхідності гармонізації законодавства 
України з нормами права ЄС у сфері надання державної допомоги про-
тягом тривалого часу групою експертів розроблявся проект закону про 
державну допомогу. В серпні 2012 р. до Верховної Ради України було пе-
редано проект Закону України «Про державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання» [21], спрямований на наближення до правил ЄС. У рамках за-
конопроекту пропонується призначити Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) уповноваженим органом у сфері державної допомоги та наділити 
Кабінет Міністрів України важливими функціями щодо звільнення від по-
відомлень.

Проект Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 
ґрунтується на припущенні, що моніторинг та контроль державної допомо-
ги мають регулюватися окремим законодавчим актом, а не внесенням змін 
до чинних законодавчих актів, наприклад, до Закону України «Про захист 
економічної конкуренції». 

Для такого підходу є кілька причин. Першою причиною є складна при-
рода системи надання, моніторингу та контролю державної допомоги. За-
кон має запровадити цілу систему, яка б не тільки врегулювала склад-
ні аспекти держаної допомоги, але й точно та однозначно визначити всю 
складність форм державної допомоги. Поповнення системи законодавства 
України таким правовим актом завжди викликатиме питання щодо його 
взаємодії з іншими законодавчими актами та чіткого результату правового 
регулювання. 

Включення норм щодо контролю державної допомоги до складного 
українського законодавства про захист конкуренції могло б здаватися пев-
ною мірою виправданим з огляду на кінцеву мету та предмет правового 
регулювання — захист конкуренції. Водночас, це призвело б до значного 
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ускладнення нормативно-правового акту, що становило б проблему для 
його розуміння та застосування не лише для органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, але й для суб’єктів господарювання, які 
саме є бенефіціарами запровадження Закону «Про державну допомогу».

Друга причина пов’язана зі складністю правих та інституційних відно-
син, які мають регулюватися Законом «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання». Це середовище характеризується значною кількістю 
рівнів та фрагментарністю нормативно-правових актів, що створюють 
широку багатоцентрову систему державної підтримки економіки на цен-
тральному та місцевому рівнях державного управління. Впровадження 
працюючої всеохоплюючої системи моніторингу та контролю в умовах іс-
нування фрагментарного правового поля та інституційних зв’язків потре-
бує окремого закону, бажано рамкового, простого для розуміння, але точ-
ного у визначенні предмету регулювання та процедур. В іншому випадку 
складність взаємозв’язків може негативно позначитися на ефективності 
реформи системи державної допомоги. Впровадження цього Закону вима-
гатиме, серед іншого, певних змін існуючого нормативно-правового поля у 
сфері державного управління економікою. Воно також вимагатиме розу-
міння державними органами та їх посадовими особами, а також суб’єктами 
господарювання нових матеріальних та процесуальних вимог. За умов іс-
нування спеціального регулювання на основі єдиного закону простіше до-
сягти гармонізації та розуміння нових концепцій.

Майбутнє укладання Угоди про асоціацію з Україною вимагатиме вне-
сення значних змін до національного законодавства з метою запроваджен-
ня «європейської системи надання державної допомоги».

Угода про асоціацію найбільше уваги приділяє зобов’язанням щодо 
необхідності заповнення прогалини в українському законодавстві в сфері 
державної допомоги. Ст. 262 Угоди містить загальне правило, відповідно до 
якого «будь-яка допомога, що надається Україною або державами-члена-
ми ЄС через державні ресурси, яка викривлює або загрожує викривлен-
ням конкуренції шляхом створення переваг для певних підприємств чи ви-
робництв, є несумісною з ефективним функціонуванням Угоди тією мірою, 
якою вона може вплинути на торгівлю між сторонами». Саме такий прин-
цип відображений у ст. 107 ДФЄС, яка, одночасно з принципом несумісності 
державної допомоги з внутрішнім ринком Євросоюзу, містить положення, 
відповідно до яких державна допомога може визнаватися сумісною з ним. 
За цією аналогією Угода про асоціацію також містить вимоги, відповідно до 
яких державна допомога є допустимою та може визнаватися допустимою. 
Зокрема, це допомога, яка надається з метою забезпечення споживачів со-
ціально-важливими товарами за умови, що така допомога не є дискримі-
наційною стосовно місця походження товарів; та з метою відшкодування 
шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру. Така допомога вважається допустимою (п. 2 ст. 262 
Угоди). 
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Друга категорія виключень стосується таких видів допомоги, які нада-
ються з метою: сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рі-
вень життя в яких є низьким або рівень безробіття — високим; виконання 
загальнодержавних програм або розв’язання соціальних та економічних 
проблем загальнонаціонального характеру; сприяння розвитку окремих 
видів господарської діяльності або суб’єктам господарювання, які здійсню-
ють діяльність в окремих економічних зонах, якщо це не суперечить іншим 
чинним міжнародним договорам; підтримки та збереження національної 
культурної спадщини, вплив якої на конкуренцію є несуттєвим (п. 3 ст. 262 
Угоди). 

Відповідно до практики ЄС друга група вилучень відрізняється від по-
передньої тим, що для отримання такого вилучення необхідною є не тільки 
відповідна нотифікація, але й дозвіл Єврокомісії, яка має виключні повно-
важення щодо вирішення цього питання. Крім того, Угода зазначає необ-
хідність запровадження правового механізму незначної допомоги, яка a 
priory не справляє значного впливу на торгівлю між сторонами. В ст. 263 
визначено, що незначною є допомога, яка надається одному суб’єктові гос-
подарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел 
не перевищує 200 тис. євро за три роки. Зазначимо, що положення Угоди 
щодо правового регулювання державної допомоги тлумачаться відповідно 
до ст. 106, 107 та 93 ДФЄС та до актів вторинного законодавства в цій сфері, 
в тому числі актів рекомендаційного характеру, що прямо передбачено у 
ст. 264 Угоди. 

Варто відзначити, що законопроект «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» [21], який розроблявся відповідно до норм права ЄС, 
уже схвалений Кабінетом Міністрів України 3.04.2013 р. Відтепер на по-
рядку денному стоїть питання щодо його проходження у Верховній Раді 
України. Представлений проект закону розроблений з врахуванням між-
народно-правової практики регулювання державної допомоги, його нор-
ми є результатом гармонізації національного законодавства України з 
правом ЄС.

Норми цього законопроекту повністю відтворюють вимоги, які ставлять-
ся Угодою про асоціацію. За умови прийняття даного законопроекту Вер-
ховною Радою України вимога ст. 267 Угоди щодо обов’язкової імплемен-
тації даної сфери до національної правової системи протягом трьох років 
з моменту набуття нею чинності, буде повністю виконана. Очікується, що 
в разі схвалення законопроекту Верховною Радою України набуття його 
чинності відбудеться через три роки з дня офіційного опублікування, як 
це зазначено в прикінцевих положення проекту закону. По суті цей термін 
збігається з тими вимогами, які містяться в Угоді про асоціацію.

Важливим є положення Угоди (п. 3(а) ст. 267), в якому зазначається, що 
протягом п’ятирічного терміну її дії державна допомога в Україні буде вва-
жатись такою, що надається з метою сприяння економічному розвитку ре-
гіонів з украй низьким рівнем життя чи серйозним рівнем безробіття. 
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Варто відзначити, що в чинному законодавстві України відсутній чіткий 
правовий механізм регулювання державної допомоги та її моніторингу. 
Ст. 42 Конституції України передбачає чітке зобов’язання держави забез-
печувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, що включає в 
себе контроль за наданням державної підтримки, яка потенційно впливає 
на конкуренцію в цілому. Ст. 16 Господарського кодексу України визна-
чає можливість надання дотацій та інших засобів державної підтримки 
суб’єктів господарювання, натомість містить відсильну норму до спеціаль-
ного закону, який би врегульовував відносини державної допомоги. Крім 
того, в ст. 26 Господарського кодексу містяться правила щодо виключних 
можливостей обмеження конкуренції, які також мають бути врегульова-
ні окремим законом, як це чітко визначено у п. 3 зазначеної статті. Таким 
чином, дану прогалину в законодавстві України заповнює представлений 
проект Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарюван-
ня». 

Основними проблемами, які потребують розв’язання, є відсутність пра-
вових механізмів контролю за впливом державної допомоги на конкурен-
цію та міжнародну торгівлю і недостатня прозорість механізму надання 
та використання державної допомоги. Результати аналізу законодавства 
України про державну допомогу свідчать про його фрагментарність та від-
сутність норм, необхідних для розв’язання зазначених проблем.
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Регулювання фінансових послуг в праві ЄС 

Розглядаються сучасний стан та перспективи розвитку законодавства ЄС у 
сфері фінансових послуг. Досліджуються концепція фінансових послуг у праві 
ЄС, основні принципи регулювання, історія створення, взаємозв’язок фінансо-
вих послуг з основними ринковими свободами. Аналізуються зміни в системі фі-
нансового нагляду й контролю в ЄС та останні пропозиції щодо вдосконалення 
регулювання фінансових послуг.

Ключові слова: фінансові послуги, регулювання, фінансовий ринок.

Актуальність проблеми регулювання фінансових послуг зумовлена єв-
роінтеграційними прагненнями України. Вже той факт, що планується під-
писання угоди про асоціацію між Україною та ЄС свідчить про те, наскільки 
важливим нині й у майбутньому буде процес удосконалення вітчизняного 
фінансового законодавства. А якщо брати до уваги подальші перспективи 
європейської інтеграції, то процес адаптації та гармонізації просто необ-
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хідний. Неможливо бути учасником ЄС і проводити фінансову політику без 
урахування стандартів у цьому інтеграційному об’єднанні. 

Фінансовий ринок ЄС являє собою складну систему взаємодії націо-
нальних фінансових ринків країн-учасниць. Він має багаторівневу інститу-
ційну структуру, головним завданням якої є сприяння створенню і обміну 
фінансовими активами. 

Згідно із загальною доктриною ЄС політика в галузі фінансових послуг 
охоплює три важливих сектори: банківська діяльність, страхова діяль-
ність, обіг цінних паперів. Останнім часом до фінансових послуг зарахову-
ють захист прав споживачів фінансових послуг [8]. Окрім того, в праві ЄС 
використовується термін «financial services law» [13, с. 26], який також за-
стосовується до банківської та страхової діяльності, обігу цінних паперів 
[9, с. 12].

У праві ЄС термін «фінансові послуги» вперше згадується в ст. 57 До-
говору про створення Європейського Співтовариства, яка згодом транс-
формувалася в ст. 64 Договору про функціонування Європейського Союзу 
(далі ДФЄС) [ 3]. Згідно із цією статтею країни мають право застосовувати 
обмеження для транскордонних фінансових послуг щодо третіх країн, які 
існували станом на 31 грудня 1993 р. згідно з національним законодавством 
країн-учасниць або законодавством Союзу. В п. 2 даної статті передбачено, 
що за Європейською Радою та Європейським Парламентом закріплені по-
вноваження ухвалювати заходи щодо надання фінансових послуг. Тобто, по 
суті, визначення фінансових послуг не було передбачено в Римському до-
говорі та відсутнє нині в ДФЄС. Визначення цього поняття було свого часу 
дано в Директиві Європейського парламенту та Ради Європи 2002/65/ЄС 
від 23 вересня 2002 р. про дистанційну торгівлю споживчими фінансовими 
послугами та про внесення доповнень до Директиви Ради 90/619/ЄEC та 
Директив 97/7/ЄC и 98/27/ЄC (далі Директива 2002/65/ЄС) [4]. Згідно з 
п. (b) ст. 2 вищеназваної Директиви фінансова послуга означає будь-яку 
послугу банківського, кредитного, страхового, особистого пенсійного, інвес-
тиційного або платіжного характеру. Це визначення, по суті, відображає 
загальне розуміння фінансових послуг, яке склалося в доктрині права ЄС. 

В основі регулювання фінансових послуг в ЄС лежать основні ринкові 
свободи. Як відомо, внутрішній ринок ЄС базується на чотирьох ринкових 
свободах. Це свобода руху осіб, свобода руху товарів, свобода надання по-
слуг, свобода руху капіталів та платежів. На думку деяких вітчизняних 
фахівців, для фінансових ринків ЄС найбільш важливими є свобода руху 
осіб (свобода заснування), свобода руху капіталів та свобода надання по-
слуг [18, с.13].

Свобода надання фінансових послуг передбачена статтею ст. 56 ДФЄС. 
На підставі вищеназваної статті фінансові установи однієї країни-учасниці 
мають можливість надавати фінансові послуги на території іншої держави 
ЄС без створення юридичної особи. При цьому фінансові установи першої 
держави діють згідно національного режиму приймаючої держави. Слід 



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

81

Регулювання фінансових послуг в праві ЄС

також зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 58 ДФЕС свобода надання банківських 
та страхових послуг здійснюється узгоджено з лібералізацією руху капіта-
лу. Тобто, свобода надання фінансових послуг тісно пов’язана зі свободою 
руху капіталів. 

Як відомо, принцип свободи руху капіталів був передбачений у Рим-
ському договорі про створення Європейського Економічного Співтовари-
ства 1957 р., який вступив у силу 1 січня 1958 р. [14, с. 141–144]. У ДФЄС 
ця ринкова свобода передбачена в ст. 63: забороняються усі обмеження на 
пересування капіталів між країнами-учасницями, державами-членами та 
між країнами-учасницями і третіми країнами. 

Свобода заснування передбачена Главою 2 ДФЄС і дає можливість фі-
нансовим установам країн-учасниць вільно інкорпоруватися в будь-якій 
крані ЄС. Як зазначає С. Ю. Кашкін, «у правовому регулюванні банківських 
і страхових відносин найбільш яскраво проявляється взаємозв’язок і вза-
ємозалежність свободи заснування і свободи надання послуг» [17, с. 583 ]. 
На думку деяких вітчизняних фахівців, фінансові установи мають право 
здійснювати одну і ту ж діяльність на підставі свободи надання послуг та 
заснування. Однак вони не повинні зловживати цим для уникнення оподат-
кування або більш жорсткого контролю[18, с. 17 ].

В основі функціонування єдиного ринку фінансових послуг ЄС лежать 
наступні принципи, які передбачені Директивою 2004/39/ЄС Європей-
ського Парламенту і Ради від 21 квітня 2004 р. про ринки фінансових ін-
струментів (далі — MiFID) [5]: 

— взаємного визнання національних систем пруденційного нагляду за 
діяльністю на фінансових ринках;

— контролю з боку держави походження;
— єдиної ліцензії на професійну діяльність;
— гармонізації законодавства в галузі фінансових послуг.
У деяких наукових працях до принципів правового регулювання фінансових 

послуг відносять також: 
— захисту прав споживачів фінансових послуг;
— оцінки фінансової звітності;
— стабільного платіжного балансу;
— відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією [16, с. 9 ].
У більшості випадків регулювання фінансових послуг здійснюється на 

рівні директив. Нині основними директивами у сфері фінансових послуг є: 
Директива Ради 85/611/ЄЕС від 20 грудня 1985 р. щодо узгодження зако-
нів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів 
спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу 
(далі UCITS), Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 14 червня 2006 р. про започаткування та здійснення діяльності кредит-
них установ, Директива 2006/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 14 червня 2006 р. про вимоги щодо достатності капіталу інвестиційних 
компаній та кредитних установ, Директива 2001/17/ЄЕС Європейського 
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Парламенту та Ради від 19 березня 2001 р. про заходи щодо відновлення 
платоспроможності та ліквідації страхових компаній, Директива 94/19/
ЄС від 30 травня 1994 р. щодо схем гарантування депозитів, яка нині діє 
в редакції Директиви ЄС 2009/14/ЄС від 11 березня 2009 р., Директива 
2001/107/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 21 січня 2002 р. про 
узгодження законів, нормативних актів і адміністративних положень, які 
стосуються інструментів спільного інвестування в обігові цінні папери (Ди-
ректива про управління), Директива 2001/108/ЄС Європейського Парла-
менту і Ради від 21 січня 2002 р., яка вносить зміни та доповнення до ди-
рективи Ради 85/611/ЄС і поширює номенклатуру активів, які можуть 
інвестуватися за допомогою інструментів спільного інвестування в обігові 
цінні папери (директива про продукти), Директива 97/9/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. про схеми компенсацій інвесто-
рам, Директива № 2009/65/ЄC від 13 липня 2009 р. Європейського Парла-
менту та Ради про узгодження законів, підзаконних та адміністративних 
положень стосовно організацій колективного інвестування в цінні папери, 
Директива № 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 
2003 р. про використання інсайдерської інформації в процесі торгів і мані-
пулювання ринком (ринкових махінаціях) (далі MAD), Директива 2002/65/
ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 23 вересня 2002 р. про 
дистанційну торгівлю споживчими фінансовими послугами та про вне-
сення доповнень до Директиви Ради 90/619/ЄEC та Директив 97/7/ЄC и 
98/27/ЄC, Директива 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
15 грудня 2004 р. про узгодження вимог щодо прозорості інформації про емі-
тентів, чиї цінні папери допускаються до продажу на регульованому рин-
ку, Директива 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 лис-
топада 2003 р. про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій 
пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, яка вносить зміни 
до Директиви 2001/34/ЄС , Директива 2002/87/ЄС Європейського Пар-
ламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про здійснення додаткового нагля-
ду за кредитними установами, страховими компаніями та інвестиційними 
фірмами, що входять до фінансового конгломерату, Директива 2002/47/
ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо механізмів застосування фі-
нансової застави, Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту 
і Ради від 21 квітня 2004 р. про ринки фінансових інструментів (MiFID), 
Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 
2005 р. про запобігання використанню фінансової системи з метою відми-
вання коштів та фінансування тероризму, Директива 2004/25/ЄС Євро-
пейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про пропозиції щодо 
поглинання, Директива 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ, 
Директива 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 верес-
ня 2009 р. щодо страхування цивільної відповідальності при використанні 
автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо 
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страхування такої відповідальності. Таким чином, регулювання фінансо-
вих послуг в ЄС здійснюється за допомогою норм вторинного права, тобто 
директив. Отже, основним методом регулювання вищевказаних послуг є 
гармонізація, а не уніфікація. 

Історія розвитку правового регулювання ринку ЄС у сфері фінансових 
послуг налічує понад 50 років. Можна визначити три основні етапи розви-
тку правового регулювання політики ЄС у цій галузі.

I етап — 1957–1999 роки: 1) включення до Римського договору 1957 р. 
зазначених вище чотирьох ринкових свобод (свобода руху осіб, свобо-
да руху товарів, свобода надання послуг, свобода руху капіталів та пла-
тежів); 2) прийняття Європейською Комісією доповідей (Segré, Schmidt і 
Wymeersch I, II), що містять аналіз переваг і недоліків інтегрованого фінан-
сового ринку над розділеним ринком та системи контролю і нагляду фон-
дових ринків у ЄЕС і його країнах-учасницях (на основі цих доповідей фор-
мувалося відповідне регулювання фінансових послуг).

II етап – 1999–2010 рр.: 1) прийняття Європейською Комісією 11 травня 
1999 р. Плану дій у сфері фінансових послуг, сфокусованого у трьох напря-
мах: оптовий і роздрібний ринок фінансових послуг та посилення повно-
важень наглядових органів; 2) прийняття Європейською Комісією допові-
ді, підготовленої Комітетом мудреців з питань регулювання європейських 
ринків цінних паперів (доповідь Ламфалуссі) від 15 лютого 2001 р., про 
реформу організаційно-правового регулювання ринку цінних паперів ЄС 
шляхом встановлення чотирьох рівнів регулювання; 3) прийняття Євро-
пейською Комісією Зеленої книги і Білої книги щодо політики фінансових 
послуг у період 2005–2010 рр., де були викладені основні напрями розвитку 
правового регулювання фінансових послуг (консолідація ринку фінансових 
послуг; усунення економічних бар’єрів, що перешкоджають вільному на-
данню фінансових послуг та руху капіталів; забезпечення належного пра-
вового регулювання фінансових послуг; гармонізація сфери фінансових 
послуг; посилення контролю в сфері фінансових послуг; розвиток співро-
бітництва зі світовими фінансовими ринками).

III етап — з 2010 р.: публікація Європейською Комісією доповіді Ла-
розьєра про відновлення економіки ЄС та реформування Європейської 
системи фінансового нагляду. В доповіді була передбачена нова модель 
регулювання ринку фінансових послуг, мета якої — згладжування сис-
темних шоків через збільшення ролі менеджменту ризиків; ослаблення 
факторів проциклічності, які є каталізаторами кризових явищ та під-
вищення прозорості; застосування для Європи єдиних та взаємодопов-
нюючих систем мікро- та макропруденційного нагляду, що забезпечує 
єдині для внутрішньо-європейського ринку справедливі правила конку-
ренції; запровадження ефективних процедур управління кризами (ме-
неджмент кризи), поліпшення взаємодії та підвищення взаємної довіри 
органів регулювання та нагляду в різних країнах ЄС та в усьому світі 
[15].



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

84

Криволапов Богдан Михайлович

Крім того, у червні 2010 р. комісії Європейського Парламенту, Ради, 
Європейського Комітету з питань економічних і соціальних питань та 
Європейський центральний банк опублікували Повідомлення «Регулю-
вання фінансових послуг для сталого розвитку» (далі Повідомлення) [2]. 
У ньому дана коротка характеристика вжитих заходів щодо подолання 
фінансової кризи та запропоновані нові способи та методи для відновлен-
ня фінансового ринку. В документі Комісією були викладені плани рефор-
мування, спрямовані на підвищення прозорості, контролю і стабільності 
фінансових ринків, які також передбачали посилення захисту інвесторів 
та споживачів.

24 листопада 2010 р. було прийнято декілька регламентів, які закріпили 
створення нової системи фінансового нагляду в ЄС. Був прийнятий Регла-
мент Європейського Парламенту та Ради № 1092/2010 про створення Євро-
пейської Ради з системних ризиків (ЄРСР) [10]. Згідно із цим регламентом 
ЄРСР відповідальний за макропруденційний нагляд за фінансовою систе-
мою в ЄС з метою запобігання та пом’якшення наслідків системних ризиків 
у рамках ЄС. Також був прийнятий Регламент ЄС № 1093/2010 про ство-
рення Європейського банківського органу (ЄБО) [11], що входить до Євро-
пейської системи фінансового нагляду. Наступний Регламент № 1094/2010 
створив Європейську організацію страхування та пенсійного забезпечення 
(ЄОСПЗ) [12]. Регламент ЄС № 1095/2010 засновує Європейську організа-
цію з цінних паперів (ЄОЦП). Регламент № 1096/2010 ставить конкретні 
завдання перед ЄЦБ щодо функціонування ЄРСР. Цей регламент на від-
міну від попередніх був прийнятий 17 листопада 2010 р. [1].

Слід зазначити, що Європейська Комісія збирається суттєво перегля-
нути Директиву 2004/39/ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID). 
Планується внести наступні зміни [5]: створення більш надійної та ефек-
тивної ринкової структури; врахування технічних інновацій; забезпечення 
прозорості; посилення наглядових повноважень та більш жорстке регу-
лювання на ринку товарних деривативів; поліпшення захисту інвесторів. 
Європейська Комісія планує внести зміни до MAD. Дані пропозиції сфоку-
совані на таких питаннях: врахування останніх тенденцій на ринках; по-
силення повноважень фінансових регуляторів і механізму санкцій; змен-
шення адміністративних бар’єрів для представників малого та середнього 
бізнесу. Нині ці пропозиції про внесення змін обговорюються в Європей-
ському Парламенті й Раді.

Отже, політика ЄС у галузі фінансових послуг охоплює три важливих 
сектори: банківську діяльність, страхову діяльність, обіг цінних паперів. 
В основі регулювання фінансових послуг в ЄС лежать такі основні ринко-
ві свободи, як свобода руху осіб (свобода заснування), свобода руху капі-
талів та свобода надання послуг. До спеціальних принципів правового ре-
гулювання фінансових послуг у рамках ЄС належать: принцип ринкової 
економіки, принцип взаємного визнання, принцип пруденційного нагляду, 
принцип консолідованого нагляду, принцип гармонізації законодавства ЄС 
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у сфері фінансових послуг, принцип захисту прав споживачів фінансових 
послуг, принцип єдиної ліцензії на професійну діяльність. Основу нової 
Європейської системи фінансового нагляду становлять Європейська Рада 
системних ризиків та Європейська система фінансового контролю. До скла-
ду ESFS входять три новостворені установи: Європейський банківський 
орган, Європейська організація страхування та пенсійного забезпечення, 
Європейська організація з цінних паперів. Досягненням ЄС у галузі фінан-
сових послуг є створення ЄРСР, яка відповідає за моніторинг виникнення 
системних ризиків. При створенні нової системи фінансового нагляду ЄС 
був використаний секторний метод. 

Основним методом регулювання фінансових послуг в ЄС є метод гармо-
нізації, а не уніфікації. Основними напрямами подальшого реформування ринку 
фінансових послуг ЄС є: посилення повноважень фінансових регуляторів, 
забезпечення прозорості, посилення відповідальності суб’єктів фінансо-
вого ринку, покращення захисту прав споживачів, забезпечення стійкості 
фінансових установ та законодавче закріплення нових способів здійснення 
фінансових операцій. 
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Порівняльне конституційне право та державознавство

Береза Анатолій Валентинович, 
доктор політичних наук

Особливості адміністративних реформ у Південній Європі

Виділено такі особливості здійснення державного управління у країнах Пів-
денної Європи як використання наполеонівської моделі, значний вплив політич-
них партій на діяльність державної служби, в результаті чого реформи набу-
вають форми регіоналізації або децентралізації. Однією з основних передумов 
успішної адміністративної реформи в регіоні є наявність зовнішнього тиску. 

Ключові слова: адміністративна реформа, державне управління, державна 
служба, демократизація, клієнтизм, патронаж, корупція. 

Країни Південної Європи, порівняно із Західною та Північною, відносно 
недавно стали на шлях демократії (у середині ХХ ст.) та увійшли до Євро-
союзу, а їх система державного управління перебуває під значним впливом 
політичного чинника. З огляду на подібність цих характеристик до ситуації 
в Україні, аналіз досвіду здійснення адміністративних реформ у півден-
но-європейських країнах дасть змогу визначити вплив інституційного (на-
явність розвинених демократичних інститутів) та політичного (клієнтизм, 
патронаж, політична корупція) чинників на процес реформування держав-
ного управління. 

Система державного управління країн Південної Європи виходить з 
французької моделі, запровадженої Наполеоном Бонапартом. Саме за часів 
його правління у Франції було розроблено Цивільний кодекс, створені інсти-
тути префектів і субпрефектів, встановлено контроль за церковними органі-
заціями, засновано перший вищий учбовий заклад для підготовки держав-
них чиновників. Для «наполеонівських» країн характерні наступні ознаки: 

— суперечлива політична культура, що проявляється у схильності як 
до плебісцитної, так і представницької моделей демократії;

— широка присутність держави у політичній та соціальній сферах жит-
тя суспільства; 

— домінування центрального рівня управління у відносинах з регіонами 
та окремими територіями;

— держава в очах громадян являє символічний вираз суспільного інтер-
есу; 

— традиційно сильна державна бюрократія, престиж і статус якої у на-
полеонівських державах достатньо високий;

— кількісне домінування кар’єрних чиновників над політичними;
— корпус вищого чиновництва має закритий та елітарний характер;
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— чиновники здійснюють свою діяльність у рамках адміністративного 
права;

— домінує універсальний підхід до підготовки державних чиновників, 
які отримують загальні знання щодо права, економіки та діловодства [1, 
с. 46]. 

Особливістю функціонування системи державного управління у Греції, 
Іспанії та Португалії є домінування легалізму та формалізму, в резуль-
таті чого переважна більшість державних службовців у Південній Європі 
мають юридичну освіту [6, с. 808]. Історично легалізм та формалізм запро-
ваджувалися як противага політичному втручанню у діяльність управлін-
ського апарату: у надто політизованій системі державного управління кра-
їн Південної Європи вони все ще виконують свою функцію. 

В Іспанії раціоналізація та професіоналізація адміністрації, перехід до 
традиційної бюрократії, описаної М. Вебером, відбулися у 1960-х роках за 
режиму Ф. Франко [12, с. 5]. У Греції після відновлення демократії було 
взято курс на формування професійного корпусу державних службовців, 
які відбиралися за результатами іспитів та проходження спеціальних під-
готовчих курсів [11, с. 100]. Вважалося, що це гарантуватиме рівні права 
для всіх кандидатів, однак політичний патронаж залишився досить поши-
реним явищем. 

На противагу Північній та Західній Європі, де навчені та кваліфіковані 
професіонали несуть службу в раціональній, професійній та нейтральній 
державній службі, у Греції, Італії, Іспанії та Португалії чиновники пере-
бувають під значним впливом політичного чинника. Особливості південних 
країн полягають у наступному: наявності політичного контролю за дер-
жавною службою; тісному взаємозв’язку між політиками та бюрократами; 
поширеній практиці призначення політиків на управлінські посади; поши-
реності таких феноменів, як партійний патронаж та клієнтизм. 

Політичні партії у Південній Європі не лише відстоюють свої ідеології 
та реалізують партійні програми, але й виступають основним працедавцем 
для своїх членів, виплачують їм страхування, соціальні виплати, пенсію та 
надають іншу фінансову допомогу. Іншими словами, клієнтизм та патро-
наж є базовими характеристиками політичних партій Південної Європи, 
оскільки саме членство в них гарантує отримання робочого місця у держав-
ному секторі. Така практика була звичною для Іспанії, а після повалення 
диктатури стала поширеною і у повоєнній Італії. Після перемоги соціаліс-
тів на парламентських виборах у Греції та Португалії в цих країнах це та-
кож стало звичним явищем. 

Країни Південної Європи належать до наполеонівської системи, що пе-
редбачає наявність спеціальної підготовки та складання іспитів для отри-
мання статусу державного службовця. Однак, фактично, сьогодні типовим 
явищем для Іспанії, Італії, Греції та Португалії є отримання політичними 
фігурами тимчасового контракту для роботи у системі державної служби, 
але згодом вони можуть розраховувати на постійний контракт без складан-
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ня офіційних іспитів та проходження спеціального навчання. Так, за підра-
хунками деяких дослідників, у Італії протягом 1970-1980-х років кількість 
державних службовців, найнятих без складання іспитів, перевищила кіль-
кість тих, хто прийшов на державну службу традиційним шляхом [3, с. 325]. 

Крім того, чим вища посада, яку займає особа у державному секторі, 
тим важливішою є її партійна приналежність. Хоча практика політичного 
призначення на високі посади офіційно реалізується в США та Німеччині, 
та неформально існує в таких країнах як Бельгія, Франція, однак ступінь 
партійної політизації чиновників вищих ешелонів влади у Південній Євро-
пі є значно вищим. 

У 1982 р. соціалісти Іспанії, отримавши перемогу на парламентських ви-
борах, здійснили масштабну зачистку серед державних службовців висо-
кого рангу, призначивши замість них своїх членів чи прихильників. Пізніше 
до аналогічного кроку вдалася і Народна партія у 1996 р., а Соціалістична 
партія взяла реванш після виборів 2004 р. У 1995 р., коли в Португалії на 
виборах перемогли соціалісти, багато політичних фігур були призначені на 
високі посади у державній службі [9, с. 162]. У Греції перемога соціалістів 
також призвела до масових звільнень верхівки державних службовців. 

На відміну від своїх колег в Іспанії та Португалії, італійські чиновники 
високого рангу не входять до керівництва політичних партій. Аналізуючи 
державну службу Італії, С. Кассезе відзначає, що існує чітке розмежуван-
ня між політикою та управлінням. Чиновникам гарантується зайнятість та 
кар’єрне зростання, але жодних додаткових повноважень чи особливого 
статусу [4, с. 31]. Просування по службі здійснюється виключно з огляду 
на стаж, а не за результатами оцінки роботи, які можуть перебувати під 
впливом політиків. В результаті лише тривала робота гарантує входження 
до управлінської еліти. 

Слід зазначити, що адміністративні реформи у Південній Європі у кож-
ній країні мають свої особливості. Хоча Греція, Італія, Іспанія та Порту-
галія мають спільні наполеонівські традиції, однак між ними є істоті від-
мінності щодо форми держави та системи державного управління. Сучасні 
Іспанія та Італія не є централізованими, але регіоналізованими унітарними 
державами. Регіональна децентралізація значно меншою мірою присутня 
в Португалії та Греції. В Італії відсутня сильна центральна адміністрація 
і, на відміну від Іспанії, в ній не сформувався елітний корпус державних 
службовців. Впливові професійні групи високопоставлених чиновників від-
сутні у Греції та Португалії. 

З огляду на зазначені чинники, адміністративні реформи у країнах Пів-
денної Європи набували форми регіоналізації або децентралізації. В Іспанії 
після смерті Франко нова демократична Конституція 1978 р. надала регіо-
нальну автономію шляхом створення 17 автономних громад. Це була відпо-
відь на регіональний сепаратизм, що тривалий час був досить серйозною 
проблемою іспанської політики і періодично набував форми тероризму. 
В Італії після масових народних протестів на початку 1990-х років, спрово-
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кованих низкою корупційних скандалів, регіональна децентралізація ста-
ла провідним мотивом реформування державного апарату (у відповідь на 
сепаратизм північних провінцій). У Греції децентралізація здійснювалася 
шляхом перетворення регіональних префектур на органи місцевої влади, 
що напряму обиралися населенням, і об’єднання дрібних муніципалітетів 
у більші та сильніші органи місцевого самоврядування. У Португалії ре-
гіональна адміністрація виступає переважно як механізм управління ко-
штами, що виділялися зі структурних фондів ЄС на регіональний розвиток. 
У 1998 р. пропозиція щодо збільшення повноважень регіональних органів 
влади не отримала підтримки населення на референдумі. 

Загалом можна виділити три види реформ у Південній Європі: 1) раці-
оналізація та професіоналізація; 2) демократизація та 3) модернізація [8, 
с. 407]. Що стосується раціоналізації, то вона передбачає встановлення чіт-
ких правових рамок діяльності органів державного управління. В Іспанії 
правова інституціоналізація державного управління відбулася ще за ча-
сів Франко в 1950-х та 1960-х роках. В Італії цей процес став реакцією на 
сильну повоєнну політизацію з метою захисту державних службовців від 
впливу з боку політиків та гарантування можливості роботи та кар’єрного 
росту для державних службовців. 

Демократизація стосувалася процесу відсторонення від влади прихиль-
ників старих, авторитарних режимів та найму на роботу державних служ-
бовців, які відстоювали демократичні ідеали. Однак, за великим рахунком, 
в Іспанії та Португалії стара управлінська еліта залишилася при владі 
навіть після переходу до демократії. У Греції демократизація державної 
служби була радше символічною, оскільки після перемоги на парламент-
ських виборах кожна політична партія намагається прилаштувати на дер-
жавну службу своїх членів або прихильників. 

Модернізація стосувалася безпосередньо системи державного управ-
ління і відбувалася в основному завдяки зовнішньому тиску. Так заходи 
щодо скорочення державного бюджету та підвищення ефективності ді-
яльності чиновників були вжиті завдяки тиску з боку Євросоюзу. Зокре-
ма, в Маастрихтській угоді були встановлені обмеження на максималь-
ний обсяг державного боргу та дефіциту. Вступ до Євросоюзу молодих 
демократій (Греції, Іспанії, Португалії) став важливим символом їх по-
вернення до вільної та сучасної Західної Європи. Тому уряди цих країн 
погодилися на такі непопулярні заходи як скорочення державних витрат 
на утримання управлінського апарату. Ще одним прикладом зовнішньо-
го тиску для проведення реформ в Італії стали масові виступи, спрово-
ковані корупційними скандалами на початку 1990-х років. Це створило 
сприятливі умови для проведення основних реформ, що стосувалися тру-
дових відносин, пенсійної системи та державного боргу, та призвели до 
адміністративної реформи. Коаліція правоцентристських сил на чолі з 
сепаратистські налаштованою Лігою Півночі винесла питання щодо де-
централізації на порядок денний. Хоча існують сумніви щодо реалізації 
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поставлених цілей [2], однак такий зовнішній тиск з боку громадян сприяв 
проведенню реформ у країні. 

Іншими словами, висока ступінь політизації державного управління пе-
редбачає, що такі реформи державного управління, як приватизація, укла-
дання контрактів та державно-приватне партнерство, суперечать інтер-
есам політичних партій (зменшують можливості для політичної корупції), 
тому реформи безпосередньо державної служби ігноруються. Відповідно, 
реформи державної служби у Південній Європі мають незначний позитив-
ний, а частіше — протилежний ефект. 

На думку низки дослідників [5; 10], незважаючи на вжиті заходи, краї-
нам Південної Європи не вдалося досягти помітних успіхів у реформуван-
ні державного управління. Реформаторам не вдалося порушити де-факто 
встановлений баланс між інтересами політичного керівництва країни та 
державними службовцями, що блокували проведення будь-яких ради-
кальних реформ. 

Однією з основних причин невдач є тривала історична традиція по-
літичної поляризації між лівими та правими політичними партіями. 
За результатами виборів переможець не лише формує власний уряд, 
здійснює зачистки серед державних службовців, а й скасовує рефор-
ми попереднього уряду, пропонуючи власні. Іншими словами, ще до того 
як реформа починає давати перші позитивні результати (електораль-
ний цикл у 4–5 років є надто малим строком), вона відміняється новим 
керівництвом країни. Така політична поляризація також досить часто 
призводить до парламентської та урядової нестабільності, що унемож-
ливлює проведення системних і радикальних реформ. Закономірним 
наслідком такої політичної поляризації є надмірна політизація держав-
ного управління [7, с. 11]. У Південній Європі основним завданням дер-
жавної служби є не лише надання громадянам якісних державних по-
слуг за мінімальною ціною, але й працевлаштування членів політичних 
партій, що здобули перемогу на чергових парламентських виборах. Ти-
повим явищем для країн регіону є регулярні ротації складу керівників 
органів центральної державної влади відповідно до поточної політичної 
кон’юнктури. Тому будь-які реформи, спрямовані на підвищення ефек-
тивності, економності, якості державних послуг за таких обставин при-
речені на невдачу. 

Отже, з огляду на значний вплив політичного чинника на функціонуван-
ня системи державного управління у країнах Південної Європи, запору-
кою успішного проведення адміністративної реформи в регіоні є наявність 
зовнішнього тиску (з боку міжнародних організацій або громадян), який до 
певної міри дає змогу нівелювати негативний вплив інституційного (від-
носна слабкість демократичних інститутів, які почали формуватися піс-
ля падіння диктатур у другій половині ХХ ст.) та політичного (поширення 
практики клієнтизму, політичного патронажу, високий рівень політичної 
корупції) чинників. 
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Територіальні автономії в Європі

Визначено основні підходи до розуміння територіальної автономії, розгля-
нуто особливості її еволюції в Європі (від системи міллет до автономного регі-
ону) та підстави для утворення на території сучасних держав (етнокультурні, 
географічні, соціально-економічні). Автором проаналізовано основні аргументи 
«за» і «проти» формування територіальних автономій та визначено їх спільні й 
відмінні риси. 

Ключові слова: територіальна автономія, адміністративно-територіальний 
устрій, етнічні меншини, місцеве самоврядування. 

Територіальна автономія є досить ефективним інструментом вирішення 
низки проблем, що стоять перед державами Європи: узгодження загально-
національних інтересів та потреб етнічних, релігійних меншин, управлін-
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ня віддаленими територіями, протидія сепаратистським тенденціям тощо. 
Дослідження еволюції становлення цього інституту та особливостей його 
реалізації в Європі дасть змогу з’ясувати його сильні й слабкі сторони. 

Можна виділити чотири основні підходи до розуміння автономії [5, с. 10]: 
як право діяти на власний розсуд за певних обставин, коли право надане ін-
дивіду чи державному органу; як синонім незалежності (ступінь незалеж-
ності, яку певна спільнота має в рамках суверенної держави» [3, с. 8]); як 
синонім децентралізації (форма децентралізації державної влади [1, с. 9] в 
унітарній державі на рівні її адміністративно-територіальної одиниці, яка 
характеризується історичними, географічними, економічними, національ-
но-побутовими та іншими особливостями [2, с. 24]); як спосіб здійснення 
виключних повноважень певним органом влади у певних сферах. Перші 
три підходи до тлумачення терміну «автономія» тією чи іншою мірою пред-
ставлені у сучасних автономіях, що діють на території європейських дер-
жав. Відповідно, низка дослідників дала своє визначення територіальної 
автономії. Так К. Нордквіст визначив автономію як «внутрішньодержавну 
територію, яка має конституційно закріплене самоврядування, з ширши-
ми повноваженнями, ніж у будь-якого іншого регіону держави [7, с. 63–64]. 
Інші автори роблять акцент на визначальній ролі законодавчих повнова-
жень: наявність виключної законодавчої влади для органу територіально 
визначеного утворення, що приймає рішення [6, с. 144]; географічна тери-
торія, яка по відношенню до більшої національної території в рамках дер-
жави має спеціальний статус, включаючи певну законодавчу владу, але не 
є суб’єктом федерації чи незалежною державою» [8, с. 25]. 

Х. Ханнум і Р. Лілліч визначали автономію як ступінь незалежної діяль-
ності регіону на міжнародному чи національному рівні та виділили п’ять 
критеріїв, дотримання яких є обов’язковим для визнання регіону автоном-
ним [4, с. 858 ]: 1) наявність законодавчих зборів, обраних місцевим насе-
ленням, яке приймає нормативно-правові акти щодо мови освіти, місцевого 
планування та здійснює контроль за місцевими органами влади; 2) обраний 
місцевими жителями виконавчий орган відповідає за управління та реалі-
зацію місцевого законодавства; 3) незалежна судова система; 4) угода про 
автономію не повинна суперечити зовнішній політиці та безпеці держави; 
5) угода про автономію має передбачати поділ влади між регіоном та дер-
жавою. 

В міжнародному праві автономія означає, що частина чи адміністратив-
но-територіальна одиниця держави отримала право на самоврядування у 
певних сферах шляхом прийняття відповідних законів та статутів, але без 
створення власної держави [10, с. 7–8]. Іншими словами, автономні тери-
торії не мають міжнародного характеру і не розглядаються як держави з 
точки зору міжнародного права. 

Починаючи з XVI ст. у Європі було дозволено деякі форми автономії для 
релігійних громад (протестантів у католицьких регіонах, євреїв у різних 
країнах, мусульман серед християн, католиків, православних християн 
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та євреїв на території Османської імперії). В останньому випадку систе-
ма релігійної та культурної автономії під назвою «міллет» проіснувала до 
1918 р. В її рамках євреї та християни отримали право жити за власними 
законами та звичаями, мати власні суди, школи, лікарні та встановлювати 
податки для членів своїх громад. Кожен міллет підпорядковувався власно-
му духовному пастирю — халіфу (мусульмани), Вселенському патріарху 
(православні), католикосу (вірмени-католики) чи рабину (іудеї). Сьогодні 
система міллету у певних варіаціях продовжує функціонувати у деяких 
країнах, що були частинами колишньої Османської імперії — Іраку, Сирії, 
Йорданії, Ізраїлі, Єгипті та Греції. 

У першій половині ХХ ст. автономії були створені для вирішення по-
літичних конфліктів, викликаних територіальними змінами за резуль-
татами Першої світової війни. Деякі національні меншини у Східній та 
Центральній Європі отримали територіальну автономію в результаті ре-
алізації права на самовизначення, яке було підтримане державами-пере-
можцями: вільне місто Данциг (сучасний Гданськ) та територія Мемель 
(сучасна Клайпеда). 

Після Другої світової війни міжнародна ситуація не сприяла широким 
дискусіям щодо автономії. Хоча право всіх народів на самовизначення 
було визнано як фундаментальний принцип міжнародного права Статутом 
ООН 1948 р. та у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 
1966 р., його застосування на практиці було обмежене народами, понево-
леними класичними колоніальними державами. В той же час національні 
меншини та корінне населення, яке проживало на території незалежних 
держав, не могли скористатися цим правом. Автономія, як колективне пра-
во, в Європі розглядалося швидше як загроза територіальній цілісності 
держав, більшість з яких створювалися на основі моноетнічної держави-
нації (за винятком Швейцарії та Бельгії). 

Традиційними підставами для надання статусу автономії є наявність 
етнічної, мовної чи релігійної меншини, яка компактно проживає на пев-
ній території (етнокультурний чинник). У деяких випадках підставою для 
надання автономних прав є географічне розташування — віддаленість те-
риторії від держави (острови, колишні колонії та залежні території: Ан-
тильські острови, Нова Каледонія, Мадейра, Азорські острови, Сицилія та 
Сардинія). Автономія також створюється з огляду на політичні та еконо-
мічні чинники, що виходять з принципу «дві системи — одна країна», як це 
має місце у Гонконгу та Макао, чи через наявність національних інтересів 
у певних метрополіях (наприклад, Буенос-Айрес). 

Історичний досвід Європи свідчить, що автономне утворення формуєть-
ся за одним з наступних сценаріїв: 

1) автономна система створюється в ході формування сучасної держави, 
яка приймає конституцію, що закріплює право на автономію. Така ситуація 
має місце у випадку п’яти регіонів Італії, що мають спеціальний автоном-
ний статус; автономних спільнот Іспанії, Фарерських островів Данії;



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

95

Територіальні автономії в Європі

2) є інструментом розв’язання міжнародного територіального конфлікту 
(Аландські острови, Південний Тіроль), коли надання автономії ініціюється 
міжнародною спільнотою (Лігою Націй, ООН);

3) формується в результаті внутрішнього конфлікту, який вирішується 
шляхом укладення двосторонньої угоди між його учасниками, що перед-
бачає надання певного ступеня автономії окремій території країни (Нова 
Каледонія, Північна Ірландія, Шотландія);

4) шляхом перетворення залежної території чи колонії на автономний 
регіон, правовий статус якого прирівнюється до решти території держави 
(Антильські острови Нідерландів, Гренландія, Французька Полінезія). 

Спонукати державу до утворення на своїй території автономного утво-
рення можуть наступні чинники. 

1. Регіональна спільнота отримує право здійснювати виконавчу, законо-
давчу та судову владу через виборний орган, замість того, щоб бути слаб-
ко представленою на національному рівні з мінімальною участю в проце-
сі прийняття рішень та неможливістю впливати на розподіл ресурсів, що 
знаходяться на території регіону. 

2. Територіальна автономія у поєднанні з правовими механізмами за-
хисту меншин, закріпленими у національному законодавстві, пропонує на-
ціональним меншинам кращі перспективи збереження їх культури, мови 
та ідентичності. 

3. Утворення територіальної автономії може зняти з порядку денного 
питання виходу частини території зі складу держави. Іншими словами, ав-
тономія є засобом уникнення сецесії й своєрідною формою самовизначен-
ня, що не створює нових кордонів та держав. 

4. Територіальна автономія сприяє політичній інтеграції етнічних груп 
та меншин. Автономія збільшує можливості для регіональних політичних 
сил брати участь у політичному житті країни. Така політична конкурен-
ція, в свою чергу, може акцентувати відмінності в рамках етнічної групи чи 
меншини, що призведе до більшого плюралізму в межах монолітної спіль-
ноти. 

5. Територіальна автономія сприяє вирішенню етнічних проблем без ак-
центування уваги винятково на етнічній приналежності, оскільки фокусу-
ється на визначенні регіону як географічної, а не етнічної одиниці. 

6. Територіальна автономія дає змогу регіональній спільноті контролю-
вати регіональні природні ресурси. Ця проблема використання природних 
та інших ресурсів меншинами, безвідносно до інтересів, досить часто є при-
чиною висування вимог щодо автономії. 

7. Територіальна автономія сприяє підвищенню участі громадян у по-
літичному житті. Регіональна автономія надає регіональним спільнотам 
кращий шанс на участь у політиці та контролі політичної еліти. Вона ство-
рює умови для еволюції регіональних органів та інститутів у напрямі роз-
витку регіональної економіки та соціальної системи, що краще відповідає 
потребам та інтересам місцевої громади. Виборче законодавство та процес 
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на регіональному рівні може ефективніше включати у політичний процес 
маргіналізовані етнічні та соціальні групи [9, с. XLV]. 

Заперечення проти автономії як способу вирішення конфліктів між цен-
тром та регіонами чи меншинами зводяться до наступних аргументів: 

— підтримка з боку виборців національних політиків, які підтримують 
ідею автономії, знижується; 

— це перший крок до розпаду держави, оскільки повноваження, надані 
автономії, можуть бути використані для активізації сепаратистської полі-
тики;

— обрані ступінь чи форма автономії можуть виявитися недостатніми 
та стати новим джерелом напруги. Крім того, умови автономії можуть бути 
порушені й конфлікт спалахне з новою силою;

— створення територіальної автономії може спровокувати появу вимог 
щодо надання автономії з боку інших регіонів та національних меншин, що 
поставить під загрозу цілісність території держави;

— поява автономії може створити нові меншини та протести в рамках 
автономного регіону з боку менших за розміром груп; 

— держава втрачає контроль за природними ресурсами та фінансовими 
надходженнями, що може серйозно ослабити вплив центрального уряду, 
особливо якщо мова йде про відносно заможний регіон. 

Незважаючи на наведені заперечення, територіальна автономія має 
низку переваг, що роблять її привабливим інструментом для управління 
територіями, які заселені представниками певної мовної, етнічної чи релі-
гійної групи, або віддалені від основної частини території держави. 

Сучасні атомні утворення в Європі мають низку спільних рис, але та-
кож є відображенням особливостей свого розвитку, створення, географіч-
ного розташування, етнічного складу та політичної ситуації. Автономії, як 
правило, є інституційними та процедурними системами, заснованими на 
комплексі правових норм, які включають статут автономії та конституцію. 
Хоча основне завдання створення автономії — надання високого ступеню 
самостійності у здійсненні місцевого самоврядування — простежується у 
всіх правових актах, однак конкретна її форма є результатом компромі-
су між інтересами автономної громади та загальнодержавними потребами, 
які відстоюються центральною владою. 

Всі автономні регіони управляються демократично обраним законо-
давчим органом (парламентом чи радою), який представляє все населен-
ня, що проживає на території автономії. Виконавчий орган обирається або 
згаданим представницьким органом, або ж безпосередньо населенням, що 
робить його незалежним від центрального уряду країни. Населення авто-
номного регіону — громадяни відповідних держав — також представлені 
на національному рівні, входячи до складу одного або кількох виборчих 
округів у виборах до національного парламенту. Крім того, у деяких дер-
жавах (наприклад, Італії та Іспанії), парламент складається з двох палат, 
одна з яких формується з представників регіонів, обраних за різними ви-
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борчими системами. Зокрема, Сенат Італії лише нещодавно перетворився 
на своєрідну Палату регіонів, аналогічно другій палаті таких федератив-
них держав, як Австрія, Німеччина, Швейцарія. У деяких випадках (Азор-
ські острови, Мадейра) розмір виборчого округу на території автономії є 
значно меншим, ніж в середньому по країні, що дає змогу місцевій громаді 
мати своїх представників у національному парламенті.

В Італії голова автономного регіону може взяти участь у сесії національ-
ного парламенту в Римі лише якщо на порядку денному стоять питання, 
що стосуються даної автономії. Деякі автономні регіони (Аландські остро-
ви, Фарерські острови та Гренландія) мають навіть право бути представ-
леними в особі окремого делегата у міжнародних організаціях, наприклад, 
у Північній раді. 

Що стосується механізму поділу влади між центром та автономією, то 
в Європі представлене досить широке розмаїття варіантів. Мінімальними 
повноваженнями наділена Корсика, яка отримала лише адміністративну 
компетенцію. Максимальні повноваження отримали північні острови (Фа-
рерські, Аландські, Гренландія), які мають практично всі атрибути неза-
лежної держави, окрім можливості здійснення зовнішньої політики, наяв-
ності збройних сил і власної грошової одиниці тощо. 

Як правило, для всіх автономій Європи характерне поєднання повнова-
жень, що спрямовані на збереження культурної ідентичності (система осві-
ти, мовна і культурна політика) та управління місцевим розвитком (регу-
лювання ринку праці, здійснення економічної політики, міське планування, 
система охорони здоров’я та соціального забезпечення, захист оточуючого 
середовища, громадський транспорт, енергетика та всі інші питання, що 
стосуються місцевих ресурсів). Як правило, всі повноваження, надані авто-
номному регіону, чітко визначені, а решта — передані до відання держави. 
Лише Азорські острови та Мадейра наділені законотворчими повноважен-
нями, що перебувають під контролем національного уряду Португалії. Він 
може накласти вето або оскаржити прийняте автономією рішення у Вищо-
му суді чи в Конституційному суді. Для врегулювання спірних питань між 
автономією та центральним урядом у Гренландії та на Фарерських остро-
вах створені спеціальні комісії, до складу яких входять представники обох 
сторін. Вони можуть врегулювати будь-які конфлікти до передачі справи у 
Конституційний суд країни. 

Особливий статус європейських автономій, як правило, закріплено на 
конституційному рівні. Хоча автономія Аландських островів чи Гагаузії не 
закріплена в Основному Законі держави, однак зміни їх статусу можли-
ві лише за спеціальної процедури голосування у парламенті. Конституція 
Іспанії визнає загальне право на автономію, однак закони про автономний 
статус окремих провінцій є звичайними нормативно-правовими актами. 

Лише статус автономних регіонів Корсики, Гренландії та Фарерських 
островів не має жодного закріплення у конституціях. Теоретично ці авто-
номії можна заборонити шляхом прийняття звичайного закону. Оскільки 
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вони не згадуються в жодній міжнародній угоді, то готовність до співробіт-
ництва між центральним урядом і автономією є визначальною для існуван-
ня останньої. 

Отже, перші автономії з’явилися на території Європи ще у XVI ст., а 
у ХХ ст. стали ефективним інструментом управління віддаленими тери-
торіями та налагодження відносин з регіонами, в яких проживають етніч-
ні меншини. Хоча форма автономії, її ступінь визначаються конкретними 
особливостями кожної країни, однак спільними для них характеристиками 
є наявність представницького органу, який обирається місцевим населен-
ням, та закріплення автономного статусу в Основному Законі країни. 
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ження категорії людської гідності в конституційному праві Китаю [російською 
мовою]

У статті розглядається зміст категорії людської гідності в Конституції та 
законодавстві Китаю. Досліджується вплив на цю категорію різноманітних 
чинників, іманентних життю держави: національних особливостей, ідеології, 
традицій, офіційної юридичної доктрини. Демонструється значний вплив рі-
шень комуністичної партії Китаю на категорію людської гідності, зв’язок цієї 
категорії з соціалістичною економічною системою, соціальною структурою, 
конституційними правами громадян, тобто особливий зміст людської гідності 
в Китаї.

Ключові слова: людська гідність, конституційне право Китаю, соціалістична 
держава, ідеологія, конституційні права громадян.

На отражение категории человеческого достоинства в конституционном 
праве Китая в значительной степени повлияли национальные особеннос-
ти этой отрасли китайского права [1–21]. По Конституции Китайской На-
родной Республики, КНР — это социалистическое государство, находяще-
еся на стадии длительной модернизации. Конституционное право Китая 
во многом испытывает влияние сложившейся веками традиции: многие 
общественные отношения, которые должны регулироваться нормами кон-
ституционного права, регулируются актами правящей Коммунистической 
партии Китая (КПК). Конституционное право Китая основывается на по-
стулатах марксистко-ленинской идеологии: оно одержит в себе противо-
речие между сравнительно либеральной идеологией и обязательной госу-
дарственной идеологией. Особо следует отметить, что в конституционном 
праве Китая достаточно много так называемых норм-провозглашений, 
норм-назиданий [22, с. 484–485].
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В этой связи особо значимым является вопрос о влиянии традиции на со-
временное право КНР. К сожалению, в научном мире принято считать, что 
восточные цивилизации выступают оппонентами западной модели прав 
человека. Так, известный белорусский исследователь Ю.И. Малевич прямо 
пишет, что любое международное обсуждение нарушений прав личности 
в Китае встречает целый пакет весомых для западной концепции прав че-
ловека доводов, основанных на традиционной конфуцианской философии 
[23, с. 311].

Вероятнее всего противоречие между так называемыми западной и вос-
точной концепциями прав человека связано в первую очередь с противо-
речиями между индивидуалистической и коллективистской идеологией. 
Говоря о господствующей в КНР идеологии, можно с определённой уверен-
ностью назвать её преимущественно коллективистской.

Однако те учёные, которые видят принципиальные различия между 
современным западным и восточным способами существования идеи чело-
веческого достоинства в обществе, допускают существенную ошибку, так 
как современный Китай, например, — это государство с высоким уровнем 
развития конституционного права и довольно полно выраженной в нём ка-
тегорией человеческого достоинства, несмотря на особенности господству-
ющей в этой стране идеологии.

Вряд ли можно согласиться с точкой зрения К.В. Арановского, проти-
вопоставляющего в своих научных исследованиях гражданское общество и 
коллективистский тип общественной организации [32, с. 75]. Дело в том, что 
в преимущественно коллективистских обществах тоже довольно актив-
но действует гражданское общество. Свидетельства этого есть в работах 
самого К.В. Арановского. Ссылаясь на книгу А. Шлезингера «Циклы аме-
риканской истории», вышедшую в Москве в 1992 г. он пишет, что в 1984 г. 
ассоциация китайских писателей призвала коммунистическую партию 
отказаться от идеологических ограничений свободы творчества [32, с. 92].

Действительно, коммунистическая партия Китая своими решениями 
влияет на содержание категории человеческого достоинства в КНР, про-
возглашая коллективизм вместо «западного» индивидуализма, дисципли-
ну взамен вседозволенности, гармонию вместо плюрализма [22, с. 484].

Что же касается влияния официальной идеологии на всё конституци-
онное право Китая и на принцип уважения человеческого достоинства в 
частности, то следовало бы отметить спорность некоторых общепринятых 
в российской юриспруденции мнений. Так В.Е. Чиркин совершенно верно 
отмечал, что выдвинутый Дэн Сяопином лозунг построения «прагматичес-
кого социализма» сопровождается в Китае борьбой против «врагов наро-
да», «диктатурой народной демократии», руководящей ролью компартии, 
господством социалистической собственности на средства производства, 
различием прав трудящихся и «эксплуататоров», неделимостью государ-
ственной власти на «ветви» [22, с. 485]. Однако, утверждение В.Е. Чиркина 
о том, что нормы–провозглашения, нормы-назидания в китайском кон-
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ституционном праве призваны скорее «отражать определённые взгляды, 
идеологические постулаты, чем служить нормами-правилами для регу-
лирования конкретных отношений» [22, с. 485], вряд ли можно признать 
бесспорным. 

Так, этот ученый писал, что «закон об организации Всекитайского со-
брания народных представителей (высшего представительного органа 
страны) требует, чтобы депутаты отдавали все силы служению народу, что 
практически невозможно» [22, с. 485]. Но ведь важность провозглашения 
такого положения трудно переоценить. Фактически закон провозглашает 
депутата слугой народа и это значительно возвышает достоинство Китая в 
целом и каждого его гражданина в отдельности. Кроме того, это положение 
возвеличивает и самого депутата. Ведь быть слугой народа — это большая 
честь, это прежде всего говорит о большом доверии, оказанном данному 
лицу, и чем больше депутат посвящает себя служению народу, тем больше 
возрастает его достоинство. 

То же можно сказать и об указании в Законе КНР «О прокуратуре» на 
то, что её работники «всем сердцем, всеми помыслами должны служить на-
роду», и об указанном во временном положении об адвокатуре требовании, 
адресованном адвокату — горячо любить КНР. Ведь радеющий о счастье 
народа и преданно служащий этому делу прокурор и любящий свою стра-
ну и свой народ адвокат — это бесспорно люди с высочайшей степенью 
достоинства. Так, в своё время автор «Истории Государства Российского» 
Н.М. Карамзин говорил, что мы любим отечество потому, что любим себя. 
То есть фактически патриотическое требование любви к Родине никак не 
противоречит индивидуалистическим постулатам либерализма.

Известен и такой факт. 22 февраля 2012 г. «Радио России» сообщило, что 
бывший Президент Египта Хосни Мубарак отказался на суде выступать 
в свою защиту. Однако его адвокат в конце своей защитительной речи 
причёл четверостишие, написанное Х. Мубараком по этому поводу. В этом 
четверостишии возвеличивается достоинство Египта, а народ его назван 
могущественным.

Как видим, любовь к Родине позволяет поддержать свою честь даже 
свергнутым правителям, а понимаемая как уважение к достоинству 
отчизны, это любовь может послужить основанием для народного проще-
ния и примирения враждующих сторон.

В конституционном праве КНР прямо указано на высокое достоинство 
человека труда. Официальная юридическая доктрина КНР утверждает, 
что социалистическая экономическая система является основой социа-
листического стоя и выражается в недопущении эксплуатации человека 
человеком, в ведущей роли государственного сектора экономики и в ра-
спределении по труду в соответствии с принципом «от каждого — по спо-
собностям, каждому — по труду» (согласно ст. 6 Конституции КНР).

Особое выражение идея человеческого достоинства находит в 
конституционных положениях о социальной структуре общества, ког-
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да буквально по определённым рангам выстраиваются целые классы и 
слои населения. Конституция КНР содержит такие понятия, как «рабочий 
класс», «крестьянство», «интеллигенция», «народ», «враги народа» [22, 
с. 487].

По мнению ряда учёных, «в Китае принята социалистическая кон-
цепция прав человека, которая отвергает понятие естественных прав и 
связывает правовой статус личности с природой общества и государства» 
[22, с. 489]. С такой позицией трудно согласится в полной мере. В этой связи 
весьма характерно высказывание Ю.И. Малевич. Утверждая, что «в тради-
ционном культурном наследии Китая идея свободы личности… никогда не 
связывалась с гармонией самого общества», и приводя (без ссылки) весьма 
неоднозначное якобы китайское возражение, что «мусорное ведро совести 
и правды хорошо лишь для поддпорки своей разваливающейся хижины, 
а не для общественного просмотра», автор, тем не менее, утверждает, что 
конфуцианское общество не мыслит своих членов без личного бескорыстия, 
самоотверженности и великодушия» [23, с. 312].

Действительно, в Китае издревле было особое отношение к достоинству 
отдельного человека и нации в целом. В современных же условиях это отно-
шение находит своё выражение в системе социально-экономических, по-
литических и личных прав граждан. Так, Г.Н. Андреева, характеризуя вто-
рую главу конституции Китая «Основные права и обязанности граждан», 
прямо указывает, что в этой главе имеются как общераспространенные 
(право на труд, на отдых, на образование и т. д.), так и специфические по-
ложения, характерные именно для Китая и вытекающие из особенностей 
его недавней истории (например: запрет подвергать граждан оскорблени-
ям, клевете, ложным обвинениям и травле) [33, с. 372].

Данная позиция Г.Н. Андреевой совершенно верна. Однако, в своём ис-
следовании автор отражает только одну специфическую для Китая осо-
бенность выражения идеи человеческого достоинства в конституционном 
праве. Нельзя не присоединиться к точке зрения В.Е. Чиркина, который 
выделяет пять особенностей системы конституционных прав человека 
в Китае. Хотя и следует отметить, что речь у этого автора прежде всего 
идёт именно о выражении идеи человеческого достоинства. Этим автором 
отмечено, что, во-первых, в конституции КНР права и свободы имеют це-
левое назначение и предоставляются гражданам в соответствии с целями 
социализма, во-вторых, осуществление прав и свобод связывается с регу-
лирующей ролью государства, которое направляет деятельность граждан 
при использовании ими своих прав и свобод: в-третьих, конституция раз-
личает права граждан и права трудящихся, в-четвёртых, предусматри-
вает материальные гарантии социально-экономических прав; и в-пятых, 
значительное внимание в Конституции уделяется охране прав и интересов 
китайцев, проживающих за границей, и членов их семей [22, с. 489–490].

Действительно, в Конституции КНР прямо говорится, что, напри-
мер, права в области культуры служат делу социалистической духовной 
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культуры, а это в свою очередь не может не возвеличивать достоинство 
граждан КНР. Когда же в Конституции речь идёт о социалистическом про-
свещении, о воспитании в духе коммунизма, на основе диалектического и 
исторического материализма, то можно говорить о желании возвеличить 
достоинство всей китайской нации, которая может развиваться в услови-
ях защиты от тлетворного влияния различных религиозных миссий, имея 
доступ к настоящим научным знаниям и чувствуя поддержку сограж-
дан, сплочённых коллективистским учением. В Конституции КНР прямо 
говорится о том, что государство вырабатывает разного рода правила и 
понятия для жителей города и деревни, воспитывает коллективизм, па-
триотизм, интернационализм, ведёт борьбу с буржуазной, феодальной и 
прочей тлетворной идеологией. 

Именно это желание поддержать высокий моральный дух нации и обес-
печить её высокое достоинство послужило причиной избрания Китаем кол-
лективистской идеологии, которая стала единой для всей страны. Следует 
отметить, что, по мнению некоторых учёных-востоковедов, находящаяся 
рядом с Китаем такая великая восточная держава как Индия, имея изна-
чально такие же прекрасные стартовые возможности, не достигла в своём 
развитии таких же больших успехов потому, что там нет такого единства и 
сплочённости — так как там, условно говоря, «в каждой деревне свой бог».

Что же касается различий в конституционных правах граждан КНР, то 
это различие следует признать оправданным, когда оно поднимает на но-
вую высоту достоинство труженика.

Официально по Конституции КНР право на труд принадлежит всем 
гражданам, а право на отдых, образование, пенсионное обеспечение — 
только трудящимся1. Бесспорно, делу обеспечения прав человека и в осо-
бенности человеческого достоинства служит закрепление в Конституции 
КНР материальных гарантий социально-экономических прав граждан. 

О высокой степени развития правовой культуры и идеи человеческого 
достоинства в конституционном праве КНР свидетельствует охрана прав и 
интересов китайцев, проживающих за границей. Известно, что с древних 
времён идея человеческого достоинства связана с существованием прин-
ципа «свой — чужой». И тот факт, что государство не забывает о защите 
своих граждан, пребывающих за границей и даже возможно уже имеющих 
двойное гражданство, свидетельствует о высоком уровне воплощения идей 
защиты и охраны достоинства личности в Конституции Китая.

В своё время видный специалист в области конституционного права 
зарубежных государств А.А. Мишин писал, что в ХХI в. в условиях гло-

1 Так в российской юридической литературе отмечалось, что после принятия Конституции КНР 
1982 г. было издано важное постановление ЦК Коммунистической партии Китая «О создании 
системы пенсионного обеспечения старых кадровых работников», а на основании его — соответ-
ствующее положение Госсовета. Это положение ликвидировало систему пожизненного 
пребывания в должности всех кадровых работников, вплоть до министров и председателей 
государственных комиссий. Пенсионный возраст для мужчин составлял от 60 до 65 лет, для 
женщин – 55 лет [34, с. 223].
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бальной конкуренции важнейшими предпосылками успешного развития 
государства являются гибкость его политического режима, способность и 
готовность менять с учётом требований времени сложившиеся установки 
[35, с. 122]. К этому определению хотелось бы добавить, что залогом успеш-
ного участия в геополитическом соревновании, которое так ярко демон-
стрирует Китай, является, помимо всего прочего, и его верность традици-
онному уважительному отношению к достоинству нации и каждодневное 
стремление к возвышению достоинства каждого гражданина.

Факт принадлежности Китая к числу немногих государств, имеющих со-
циалистический характер, предопределяет специфику конституционного 
права данной страны в сравнении с другими. Например, компаративный ана-
лиз Конституций Китая и России позволяет говорить о том, что российская 
Конституция не подвержена влиянию партийной идеологии в силу гаранти-
руемого ею идеологического плюрализма (ст. 13), а потому менее деклара-
тивна. В то же время, Конституция КНР содержит полный перечень прав и 
свобод человека и гражданина, характерный для любого современного пра-
вового государства, но с изъятиями и условиями, обусловленными социа-
листическим строем, которые, в свою очередь, подчёркивают историческое, 
культурное и политическое своеобразие государства, уникальную трактов-
ку народовластия, ценность статуса личности человека и гражданина в КНР.

В целом нельзя сказать, что влияние социалистической идеологии отри-
цательно отразилось на содержании категории человеческого, националь-
ного и государственного достоинства в Конституции КНР, скорее наобо-
рот, — эти категории под влиянием национальной идеи и государственных 
традиций Китая наполнились особенным смыслом, отличающим конститу-
ционное право Китая от аналогичных отраслей права других стран.
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Народний суверенітет як конституційна цінність  
у порівняльно-правовому вимірі

У статті досліджується народний суверенітет як конституційна цінність у 
порівняльно-правовому вимірі. Аналізуються норми сучасних конституцій, які 
закріплюють положення про владу народу. Робиться висновок про виділення 
слов‘янської конституційної моделі, яка є історично зумовленою та втілює волю 
народу.

Ключові слова: народний суверенітет, принцип народного суверенітету, вла-
да народу, конституційна цінність, конституційна модель.

У ХХІ ст. навіть найбільш традиційні теорії конституційного права (на-
самперед, теорія народного суверенітету) змінюються під впливом вну-
трішніх та зовнішніх чинників. Це відображає загальний динамізм сучасно-
го світу, в якому змінились (у порівнянні з кінцем ХХ ст.) темпи оновлення 
інститутів і структур громадянського суспільства та держави, що свідчить 
про завершення одного історичного періоду та вступ сучасного світу в якіс-
но нову фазу свого розвитку, яка суттєво змінює комплекс правотворчих 
чинників та тих, що пов’язані з реалізацією права [1, с. 5]. Правові поняття 
початку ХХІ ст. не відображають новацій, які стали реаліями сучасного сві-
ту. Де-факто конституційне будівництво перестає бути справою, яка вхо-
дить до внутрішньої компетенції держави [2, с. 44], тому в процесі сучасних 
конституційно-правових досліджень необхідно враховувати нові потреби 
та інтереси народу як суб’єкта конституційно-правових відносин. Суттєвій 
кореляції підлягають параметри народного суверенітету як базової політи-
ко-правової цінності. Це має вагоме значення, однак, не слід забувати, що 
своєрідність народного суверенітету визначають правові константи, його 
генетичні та онтологічні характеристики.

В останні роки в українській правовій науці активізувались досліджен-
ня принципу народного суверенітету. Зокрема, можна вказати на пра-
ці Ю.Г. Барабаша, Ю.Б. Ключковського, А.О. Селіванова, В.Л. Федоренка, 
В.М. Шаповала та ін. Застосування порівняльного методу слід віднести до 
кращих традицій вітчизняної школи конституційного права. 

Порівняльно-правові дослідження у конституційному праві мають сво-
їм результатом вивчення та співвідношення історичної еволюції та сучас-
ного стану політико-правових інститутів, аналіз конституційних систем 
та принципів. Більш того, у зв‘язку з процесами глобалізації міжнародні 
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стандарти стали предметом дослідження конституційного права з метою, 
щоб їх імплементація до української правової системи забезпечила відпо-
відність цієї системи загальному рівню конституційного розвитку та вимо-
гам, які ставляться сучасною конституційною доктриною. Це зумовлює і є 
метою даного дослідження народного суверенітету як конституційної цін-
ності в порівняльно-правовому вимірі.

За твердженням З. Бросса, «питання основних цінностей тісно пов‘язане 
зі свідомістю людей, прийняттям ними цих цінностей та на заснованій на 
цьому суспільній взаємодії [3, с. 65]. Положення про владу народу, які містяться 
в різних конституціях, за твердженням В.Є. Чіркіна, можуть розглядатися з різних 
позицій. В сучасних умовах конституції в тій чи іншій мірі закріплюють, по-перше, 
політичну владу народу; по-друге, різні види публічної влади [4, с. 310–311].

За твердженням А.І. Порфір‘єва, при дотриманні принципу народного 
суверенітету закони є продуктом загальної волі або групи осіб, влада яких 
санкціонована згодою народу, втіленою в прийнятій конституції [5, с. 61]. 
Тому особливу роль у вираженні волі народу відіграє конституція, яка вті-
лює в конкретній формі принцип народного суверенітету [6, с. 201].

Ця політико-правова ідея відображена в багатьох сучасних конститу-
ціях. Так, Конституція Республіки Албанія 1998 р. [7] у ст. 2 визначає, що 
носієм суверенітету в державі є народ. Основний закон ФРН 1949 р. [8] міс-
тить ряд норм, присвячених народному суверенітету, зокрема: п. 2 ст. 20: 
«вся державна влада походить від народу». П. 2 ст. 1 Конституції Греції 
1975 р. містить норму, що «фундаментом державного ладу є народний суве-
ренітет», а відповідно до п. 3 цієї ж статті - «вся влада походить від народу, 
існує для народу і нації і здійснюється шляхом, визначеним Конституцією» 
[9]. Конституція Ірландії 1937 р. у ст. 1 визначає: «Ірландський народ має 
невід‘ємне, невідчужуване і суверенне право обирати власну форму прав-
ління» [10]. Ч. 2 ст. 1 Конституції Італії 1978 р. встановлює, що «суверенітет 
належить народу, який здійснює його у формах і в межах, встановлених 
Конституцією» [11].

Аналогічні положення існують в інших демократичних конституціях. 
Це пояснюється єдністю завдань, які вони вирішують, а також прагненням 
до використання тих конституційних конструкцій та норм, які довели свою 
ефективність. При достатньо високому ступені багатоманітності основних 
законів можна виділити декілька конституційних моделей. Перша — пів-
нічноамериканська конституційна модель, що обмежується питаннями 
поділу влад, друга, яка була сформована в Європі внаслідок прийняття 
конституцій Польщі та Франції в 1791 р., в якій значну частину норм було 
присвячено організації не лише держави, а й суспільства, закріплювались 
обов‘язки держави перед ним. Слід відзначити, що не зважаючи на те, що 
Конституція Франції 1791 р. була зразком для більшості європейських дер-
жав, сліпого копіювання її норм не було. 

Аналіз преамбул конституцій України, Російської Федерації, Чехії, 
Словаччини, Болгарії, Польщі, Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії та Гер-
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цеговини, які виходять із необхідності створення демократичної, соціаль-
ної держави, враховуючи історію нації, народу, дають нам змогу говорити 
про появу нової слов‘янської конституційної моделі. Вони містять злиток 
різних конституційних цінностей, основу яких становить народний сувере-
нітет. Резюмуючи вищевикладене, народний суверенітет є вихідною кон-
ституційною цінністю сучасних конституційних моделей.
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Зміна становища визначених Основним Законом  
незалежних державних органів, що здійснюють нагляд  
за використанням суспільних коштів, у державній системі 
стримувань та противаг в Угорщині (2010–2013)1

Громадські дискусії та міжнародна критика у перші два роки другого 
прем’єрства В. Орбана були в першу чергу пов’язані з реформуванням системи 
державного управління. Майже не було такої незалежної гілки влади або кон-
ституційного органу, де не відбулися б значні перетворення щодо порядку діяль-
ності у їх складі або стосовно повноважень. Один з етапів суспільних дискусій 
був пов’язаний з реформами Національного банку Угорщини, Рахункової палати 
та Бюджетної ради. Окремі реформи самі по собі могли бути прийнятними, окре-
мі — зовсім ні, але у своїй сукупності вони значно послабили систему стримувань 
і противаг в Угорщині. 

Ключові слова: система стримувань і противаг, конституційні реформи, ка-
дрова політика, політика країн Центральної Європи.

28 червня 2010 р. Державні Збори (парламент Угорщини) проголосу-
вав за створення спеціальної комісії щодо підготовки Конституції. 20 лип-
ня комісія провела установче засідання. Так офіційно розпочався раніше 
анонсований прем’єр-міністром конституційний процес. 20 грудня 2010 р. 
підготовча комісія прийняла концепцію «Правові засади Конституції Угор-
щини», яку подала на розгляд Державним Зборам (Проект постанови пар-
ламенту № H/2057). Протягом лютого-березня в парламенті тривало об-
говорення цього документа. Нова Конституція, яка зрештою — зважаючи 
на відродження поняття історичної конституції — стала тільки Основним 
Законом, була прийнята Державними Зборами 18 квітня, а вже 25 квітня 
її підписав Президент Республіки. А процес реформування системи кон-
ституційних установ, що здійснюють нагляд за суспільними коштами — 
контролюють бюджетну політику — завершився в другій половині 2011 р. 
прийняттям основоположних законів2 «Про Національний банк Угорщини» 
та «Про Державну рахункову палату». 

Очікувалося, що Державні Збори приймуть рішення про зміни в кон-
ституційному устрої Угорщини після широкого громадського і фахового 
обговорення. Насправді, кодифікація багатьох положень, що стосувалися 
конкретних владних позицій, відбувалася паралельно з конституційним 

1 З угорської переклав Олександр Кордонець.
2 Відповідно до абз. 4 ст. Т Основного Закону Угорщини основоположними є ті закони, для при-
йняття та зміни яких потрібна підтримка 2/3 присутніх депутатів. – Прим. перекладача.
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процесом, а не в його рамках. Попри те, що конституційний процес мав під-
несений характер і проходив доволі публічно (як на громадському, так і на 
фаховому рівні), практика й порядок призначення на посади, за допомогою 
десяти змін, внесених до Конституції ще до прийняття Основного Закону, 
змінила систему стримування й противаг в Угорщині. 

Ми не ставимо за мету здійснити наукове порівняння окремих моделей 
системи інституцій, що контролюють бюджетні кошти. Наше завдання — 
аналіз хронології тієї частини конституційного процесу та паралельного 
незалежного процесу реформування публічного права, які стосуються цієї 
сфери; якнайточніше документування подій і спроба вишикувати їх у «ло-
гічний ряд». Реформа системи контролю за бюджетними коштами є части-
ною процесу, який призвів до руйнування системи стримування й проти-
ваг в Угорщині, процесу, який внаслідок дій уряду викликав як усередині 
країни, так і за її межами побоювання за збереження угорської демократії.

I. нацІонаЛьниЙ Банк УГоРщини

1 . Кадрові питання

Прагнення глави уряду до централізації не залишили осторонь і Націо-
нальний банк Угорщини. Уже в липні 2010 р. заробітну плату голови Нац-
банку було зменшено вчетверо від розміру, визначеного ще під час першо-
го прем’єрства В. Орбана (1998–2002)1. Саме по собі це ще не свідчить про 
спробу тиску з боку уряду, адже граничний розмір був визначений загалом 
щодо всіх зарплат у державній сфері. Однак усе ж був один нюанс. Ситу-
ація дуже нагадувала пізнішу історію з примусовим відправленням суддів 
на пенсію. Уряд не хотів визнати, або, точніше кажучи, визнав, але не пере-
ймався тим, що (а на це вказали й Венеціанська комісія, й Конституційний 
Суд) як достроковий вихід суддів на пенсію — це в першу чергу не питан-
ня пенсійної системи, а питання незалежності правосуддя, так і заробітна 
плата голови Нацбанку — це не питання доходів державного службовця 
керівного рангу, а питання незалежності Нацбанку. На це вказав і Євро-
пейський центральний банк, якому не було надіслано відповідний проект 
закону перед його прийняттям, хоча це й передбачено законодавством. Не 
думаю, що уряд не знав про це. Для нього важливо було прийняти це рі-
шення і залишити його чинним попри всі протести ЄС.

Наступні події вже майже не залишають сумнівів, що зарплати голо-
ві та двом його заступникам зменшили, мотивуючись не тільки загальною 
економією коштів. Згідно із Законом «Про Національний банк Угорщини» 
(до 1 січня 2011 р.) зарплата заступників голови, голови і членів Наглядо-
вої ради, а також членів Монетарної ради залежить від зарплати голови 
Нацбанку і становить фіксований відсоток від його заробітної плати. За-
ступники голови отримували 70 та 80, голова Наглядової ради — 15, члени 

1 Законопроект T/581, після оприлюднення: статті 84-96 Закону ХС від 2010 року «Про розроб-
ку та внесення змін до окремих законів економічного та фінансового характеру».
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Наглядової ради — 10, а члени Монетарної ради — 35 відсотків від зарпла-
ти голови1. Таким чином, після внесення змін, про які йшлося вище, у всіх 
перерахованих службовців значно зменшилася зарплата. Тому Державні 
Збори, тепер уже знявши прив’язку до зарплати голови Нацбанку, підняли 
зарплату голові Наглядової ради рівно в чотири рази, тобто до того самого 
розміру, який був до зменшення зарплати голови. Голова Наглядової ради 
за часів першого уряду В. Орбана посідав пост міністра фінансів, а потім 
був призначений цим урядом на посаду голови Нацбанку. Разом з цим були 
підвищені заробітні плати членам Наглядової ради, а також — дещо пізні-
ше, після набуття чинності нового закону «Про Національний банк Угор-
щини» — членам Монетарної ради: першим у чотири рази, а останнім — 
майже вдвічі2. А ось зарплати голови та двох заступників залишилися без 
змін. Таким чином, керівник навіть не середньої ланки мав вищий дохід, 
ніж заступник голови Нацбанку.

З березня 2011 р. спостерігалися ще більш показові ознаки втручання. 
У березні закінчився термін повноважень зовнішніх членів Монетарної 
ради. У цей час голова Наглядової ради Національного банку Угорщини 
піддав гострій критиці діяльність банку, публічно заявивши, що його по-
літика у сфері зарплат не відповідає принципам розумного та передбачу-
ваного господарювання. 

Членами Монетарної ради Нацбанку Угорщини обрали кандидатів, за-
пропонованих партією влади3. Двох із них було призначено в березні, обоє 
раніше вже працювали в Національному банку Угорщини, коли голова На-
глядової ради обіймав посаду голови банку. Проте перед їх обранням пра-
вила процедури подання кандидатур було змінено так, щоб забезпечити 
перевагу тих, хто відданий уряду. Раніше до Монетарної ради, яка скла-
далася з семи членів (крім голови Нацбанку та двох його заступників, ще 
чотири особи), дві кандидатури подавав прем’єр-міністр, а ще дві — голова 
Нацбанку. Члени ради призначалися указом Президента Республіки4. Згід-
но з новим законом право подання кандидатур було передане парламент-
ському комітету з питань економіки та інформатики. Рахунково-бюджет-
ний комітет Державних Зборів не отримав цього права тому, що традиційно 
його очолює представник опозиції. А право затвердження (призначення) 
перейшло до Державних Зборів — таким чином до Монетарної ради гаран-
товано потрапили особи, яких підтримують провладні партії5. Тут необхід-
но вказати на тенденцію, яка спостерігалася в період закінчення терміну 
правління голови Нацбанку: в останніх семи випадках, коли Монетарна 
рада приймала рішення щодо зменшення відсоткової ставки, зовнішні чле-

1 Закон LVIII «Про Національний банк Угорщини» від 2001 року. § 53. (до 1 січня 2010 р.).
2 § 39 Закону CLIII «Про внесення змін до окремих законів у зв’язку з прийняттям державного 
бюджету Угорської Республіки на 2011 рік» 2010 р. §51 Закону CCVIII «Про Національний 
банк Угорщини» 2011 р.
3 Парламентський законопроект №H/2579, а також законопроект № H/2677.
4 Абзац (4) § 49 Закону №LVIII «Про Національний банк Угорщини» 2001 р. 
5 §1 законопроекту №T/2158. 
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ни ради, обрані за час роботи уряду В. Орбана, голосували врозріз з позиці-
єю голови Нацбанку та його двох заступників1. Не приховувався від загалу 
тоді той факт, що уряд був зацікавлений у зменшенні відсоткових ставок. 
Але, на думку голови Нацбанку, з самого моменту обрання нових членів 
Монетарної ради відчувалася їх лояльність до уряду. Через півроку, в 
грудні 2011 р., відповідаючи в одному з інтерв’ю на запитання журналіста 
про тоді вже чотирьох нових членів Монетарної ради, він сказав: «Тоді я 
говорив, що вірю в те, що позицію людей визначає місце їх перебування. Я 
вірив, що коли хтось потрапляє до цієї установи, його позицію визначає дух 
закону «Про Національний банк Угорщини» та клятва, дана на Конституції 
й цьому законі. Тому великих дискусій бути не може, розбіжності можуть 
виникнути в тлумаченні або баченні певних вхідних даних, але це вже фа-
хові деталі. Хоча це загалу й непомітно, однак у цьому своєму переконанні 
я розчарувався. Ознаки цього час від часу проявлялися, на жаль, уже в за-
явах ради, а ще частіше під час висловлювань на засіданнях» [5].

Однак повернемося до березневих подій: ще на початку місяця голова 
Нацбанку в одній зі своїх заяв висловився чітко, прямолінійно й однозначно: 
«Кілька тижнів тому я спілкувався з одним високопосадовцем, і той попе-
редив, щоб я готувався до серйозної битви, якщо не подам у відставку» [17]. 

Тиск на голову Нацбанку відчувався і в наступні місяці. Наприклад, у 
липні голова Наглядової ради Нацбанку заявив, що на підставі своїх нових 
перевірок він вважає за необхідне провести в Нацбанку прокурорську пе-
ревірку [7].

Наприкінці року тиск досяг апогею. У жовтні та грудні 2011 р. нападки 
на голову Нацбанку відбувалися з усіх можливих сторін. Про це свідчать, 
крім публікацій у пресі та запитів у парламенті, протоколи слухань голо-
ви Нацбанку в Рахунково-бюджетному комітеті. Звинувачувальний стиль 
депутатів провладної партії говорить сам за себе. Зокрема, коли заслухо-
вували голову Нацбанку, лідер фракції найчисельнішої проурядової партії 
сказав: «Роберт Браун представляє не батьківщину, не Угорщину, а інтер-
еси соціалістів, і відповідно до цього давав Вам поради. Якщо Ви дослуха-
лись до цих порад, то діяли не в інтересах держави» (Питання №А/8593). 
А голові Рахунково-бюджетного комітету неодноразово доводилося звер-
тати увагу депутатів більшості на те, що темою засідання є не економічні 
інтереси голови Нацбанку. Голова Наглядової ради НБУ намагався пере-
конати членів комітету в тому, що голова Нацбанку здійснював безвідпо-
відальне господарське управління. А Державна рахункова палата, головою 
якої на тоді вже був колишній депутат Державних Зборів від провладної 
партії, також звернула увагу на порушення в Нацбанку2. Якраз у цей пе-
ріод трапився випадок, коли уряд, попри те, що це передбачено законодав-
ством, не проконсультувався з Нацбанком Угорщини стосовно одного за-

1 Про розподіл голосів дивись короткий протокол засідання Монетарної ради: [15].
2 Протоколи Рахунково-бюджетного комітету Державних Зборів: 10.10.2011 р., 1.12.2011 р., 
5.12.2011 р.



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

113

зміна становища визначених Основним законом незалежних державних органів…

конопроекту, спрямованого на стабілізацію фінансової ситуації1. Пізніше, 
коментуючи цей законопроект в одному інтерв’ю, голова Нацбанку сказав: 
«Цей закон обмежує незалежність НБУ, значно ускладнює ефективну ді-
яльність банку та піддає ризику його професійну репутацію» [18]. У день 
появи інтерв’ю один депутат Європарламенту від урядової партії сказав: 
«У випадку з Андрашем Шімором найбільша проблема не в тому, що він 
комісар політики Дюрчаня проти НБУ, і навіть не в тому, що те, про що він 
питає, — це брехня. Найбільша проблема в тому, що він офшорний злочи-
нець у білому комірці. Якщо, звичайно, це ще когось хвилює» [3]. 

2 . Новий Закон «Про Національний банк Угорщини» та зміни до нього

Новий закон про НБУ, без внесених через півроку змін, реалізував би 
повну передачу влади в Національному банку Угорщини. Ціла низка норм 
закону призвела б до того, що хоча голова Нацбанку та його заступники 
утримають свої позиції, проте важелі реального керівництва вислизнуть з 
їхніх рук. Розглянемо найважливіші з цих положень: 

— Закон позбавив голову та його заступників значних повноважень у 
сфері прийняття рішень, керівництва, щоденної діяльності, передав ці по-
вноваження до компетенції Монетарної ради (у якій на той час більшість 
становили члени, делеговані урядовими партіями і обрані за новими пра-
вилами).

— Розширено склад Монетарної ради за рахунок нового заступника го-
лови та нового члена. Кандидатуру голови подає на затвердження Прези-
денту не голова Нацбанку, а прем’єр-міністр. 

— Монетарна рада обирає нового заступника голови (він, згідно із за-
конодавством, а також через розширення кола повноважень ради, прак-
тично став би загальним заступником голови замість одного з чинних за-
ступників. Фактично, враховуючи наступні зміни і зважаючи на те, що за 
ним стоїть більшість Монетарної ради із розширеними повноваженнями, 
він ставав «новим головою».

— Монетарна рада отримала право приймати рішення про повноважен-
ня заступника голови (таким чином, усі важливі повноваження заступників 
голів міг отримати новообраний заступник, інших же двох таким шляхом 
можна було повністю позбавити керівних функцій. А це могло призвести 
до того, що на зміст проектів, які розглядаються радою і на підставі яких 
вона приймає рішення, серйозний вплив мав би новий заступник голови, 
призначений за поданням прем’єр-міністра).

— Статутні документи передбачали можливість розширення кола по-
вноважень Монетарної ради (це, напевно, найважливіша зміна у цій низці 
нововведень, оскільки цим уряд, а точніше міністр національної економіки, 
міг вирішити — причому будь-коли — яке повноваження «забрати», ска-
жімо, в голови і передати раді). Саме міністру належало право внесення 
змін до статуту.

1 Лист Голови НБУ від 9.12.2011 р. до голови Державних Зборів № MNB/025560/2011.
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— Новий Закон «Про національний банк Угорщини» передбачав можли-
вість участі представників уряду в засіданнях Монетарної ради, а порядок 
денний засідань необхідно було надсилати уряду (про це представник уря-
ду міг на місці давати розпорядження лояльним членам ради — з приводу 
будь-яких порушених на засіданні питань)1.

Повноваження, названі в першому та в останніх трьох пунктах, під 
тиском Європейського центрального банку та Європейської Комісії через 
півроку довелося скасувати шляхом внесення змін до закону2. Очевидно, 
призначення нових заступника голови та члена Монетарної ради також 
не відбулося через протести Європейського центробанку, який повідомив, 
що такий крок є неприйнятним, оскільки створить можливість впливати 
на діяльність банку. Сама норма закону не змінилася, але на практиці її 
не застосовували до призначення нового голови. Говорили, що прем’єр-
міністр дав письмові гарантії того, що не скористається можливістю нового 
призначення до закінчення терміну повноважень голови Нацбанку, однак 
доказів цьому ми не знайшли. Відзначимо, що попри вимушене вилучення 
згаданих норм — зважаючи на те, що про повноваження заступника голо-
ви рішення приймає не Монетарна рада, уряд же не може їх розширювати 
і внесення змін знову обмежило ці повноваження для прийняття страте-
гічних рішень у сфері монетарної політики, а також на те, що в раді при 
прийнятті нового закону про Нацбанк більшість складали вже делегати 
проурядових партій, — потреба в призначенні нового заступника голови та 
нового члена Монетарної ради практично відпала. Призначення двох служ-
бовців за півроку між прийняттям нового закону про Нацбанк та внесенням 
до нього змін не відбулося, ймовірно, через переговори між урядом та Єв-
ропейською Комісією, а також через рішучий письмовий протест Європей-
ського центробанку. Насамкінець додамо, що Європейський центральний 
банк, якому кожен член Євросоюзу в обов’язковому порядку повинен пе-
ред затвердженням надсилати законопроект про Нацбанк, у своєму аналізі 
відзначив, що отримав від угорського уряду не остаточну версію закону3. 

В день подання закону про Нацбанк парламентський комітет подав про-
ект щодо внесення змін до перехідних положень Основного Закону, які 
створювали можливість об’єднання Національного банку Угорщини та 
Державної інспекції з нагляду за фінансовими установами. Передбачало-
ся, що голова Інспекції стане заступником голови Нацбанку Угорщини, а 
чинний голова НБУ втратить свій статус і також стане заступником голови. 
Проект не визначав порядок призначення нового голови, запропонувавши 
регулювати це питання окремим законом. Пояснювальна записка до про-
екту не містила жодного положення про кадрові питання, тут розкривали-

1 Законопроект № T/5248., після затвердження розділ IV Закону № CCVIII «Про Національний 
банк Угорщини» 2011 р.
2 Законопроект T/7742., після затвердження Закон № XCIX 2012 р. «Про зміни до Закону 
№ CCVIII «Про Національний банк Угорщини» від 2011 року».
3 Висновок Європейського центрального банку (14 грудня 2011 р.) стосовно Національного 
банку Угорщини (реєстраційний номер: CON/2011/104).



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

115

зміна становища визначених Основним законом незалежних державних органів…

ся тільки причини можливого об’єднання структур1. Приклади схожих дій 
уже були, адже уряд, посилаючись на потребу в структурної реорганізації, 
достроково припинив повноваження голови та членів Центральної вибор-
чої комісії, а також голови та заступників голови Верховного суду. Щодо 
кандидата на пост нового заступника голови: голова Державної інспекції з 
нагляду за фінансовими установами у період першого урядування В. Орба-
на займав цю саму посаду, і його лояльність до глави уряду ніхто не піддає 
сумнівам. Уряд, наприклад, прийняв окрему постанову для того, щоб він 
міг отримати кінцевий розрахунок за попередній цикл перебування на по-
саді. Так серед керівників Нацбанку могла опинитися ще одна вірна уряду 
людина. Однак, якщо таке і планувалося, то після рішучого протесту Євро-
пейської Комісії та Європейського центробанку це стало неможливим. Ще 
одна важлива обставина, пов’язана з проектом: у день публікації висно-
вку Європейського центробанку стосовно закону про Нацбанк після обіду 
проект було затверджено Комітетом з питань Конституції, правосуддя та 
регламенту. Попереднього дня на післяобідньому засіданні комітету його 
членів навіть не проінформували про намір розглянути проект, а повторне 
засідання комітету для обговорення проекту скликали вранці наступного 
дня. Крім цього, перед початком засідання ми даремно цікавилися в секре-
таріаті комітету, які питання виносяться на порядок денний. Працівники 
секретаріату не могли відповісти, посилаючись на те, що їм самим це неві-
домо. Коли йдеться про серйозне рішення, таке грубе порушення процеду-
ри неприпустиме. Натомість депутати більшості розповіли, що вже давно 
думають над вирішенням питання, включеного до проекту. Якщо це прав-
да — у чому ми на підставі побаченого на засіданні сумніваємося — тоді ви-
ходить, що проект свідомо не було надіслано Європейському центробанку2.

В результаті переговорів з Європейською Комісією за два місяці до по-
дання закону «Про внесення змін до Закону «Про Національний банк Угор-
щини» урядова більшість подала, а потім прийняла законопроект «Про 
внесення перших змін до Основного Закону», яким була скасована нор-
ма про об’єднання НБУ та Державної інспекції з нагляду за фінансовими 
установами3.

Збудована конструкція фактично розвалилася. Наміри уряду були оче-
видними. Якби початковий план вдався, якщо ЄС не змусив би, крім іншого, 
провести вказані вище зміни, Нацбанк ще до закінчення терміну повнова-
жень його голови потрапив би під вплив уряду.

3 . Призначення нового голови НБУ

Термін повноважень голови НБУ закінчувався 3 березня 2013 р. Ще на 
початку місяця прем’єр-міністр офіційно заявив, що пропонує на цей пост 
міністра національної економіки. За день до цього міністр як представник 

1 Рекомендації комітету щодо внесення змін № T/5005/54.
2 Протокол  парламентського комітету з питань Конституції, правосуддя та регламенту від 
14.12.2011 р.
3 Законопроект №T/6817.
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власника (держави) переписав статут Нацбанку Угорщини [2]. Статут зі 
змінами набув чинності 4 березня. 

При руйнуванні системи стримувань для провладних партій найбільше 
значення — з уже згаданих мною причин — мали кадрові питання. Змі-
ни до статуту підтверджують це. Відповідно до нової структури Нацбанк 
отримав генерального директора. Без його затвердження заступники голо-
ви не можуть підписати жодного рахунку. Однак, найважливішою нормою 
нового документу є те, що право прийому на роботу чи звільнення (початку 
чи припинення трудових відносин), а також визначення суми гонорару у 
всіх випадках належить голові1. Раніше голова реалізовував право робото-
давця тільки стосовно безпосередніх підлеглих, а далі права роботодавця 
будувалися за принципом ієрархічної драбини. 

Голова майже одразу скористався своїми новими повноваженнями. 
У пресі з’явилася ціла низка статей про те, кого саме звільнено всього тіль-
ки через кілька днів після призначення нового голови НБУ. Зокрема, було 
замінено майже всю ланку середнього керівництва, начальників управлінь, 
керівників відділів. На їх місце призначалися службовці переважно зі сфе-
ри державного управління, які зовсім або майже не мали досвіду діяльності 
в банківському секторі. Було цілком зрозуміло, що на рівні вищого керівни-
цтва головним при підборі кадрів був принцип особистої відданості, який 
відсунув на задній план питання професійної придатності. 

Новий заступник голови — якого протягом одного місяця обрали ще й 
заступником голови Монетарної ради — був раніше довіреною особою го-
лови в міністерстві, де обіймав посаду заступника держсекретаря з питань 
податкової політики, і так само не мав банківського досвіду. Це ж стосуєть-
ся нового генерального директора, який теж прийшов зі сфери держуправ-
ління. У вищому керівництві маємо радника з питань податків, який раніше 
був держслужбовцем, фахівцем з підприємництва та туризму, а, напри-
клад, начальником управління, що відповідає за координацію фіскальної 
політики, стала людина з географічною освітою, яка раніше перебувала на 
посаді держсекретаря з питань координації планування Міністерства на-
ціональної економіки. 

Два колишні заступники голови були фактично позбавлені своїх повно-
важень новим головою, тому вони не виконували значних завдань до самого 
закінчення терміну мандатів [13; 6; 20; ]. Крім призначення нового керівни-
цтва, 5 березня 2013 р. Державні Збори обрали членом Монетарної ради 
держсекретаря Міністерства національної економіки з питань податкової 
та фінансової політики2.

Термін перебування на посаді заступників голів закінчувався в одно-
го у березні, а в іншого — у липні 2013 р. Останній ще 8 квітня подав за-
яву про свою відставку з 22 квітня 2013 р. Причину відставки він пояснив 
тим, що новий порядок керівництва Нацбанком створює небезпеку для 

1 Див.: пункт 8.5. Статуту Національного банку Угорщини [2].
2 Проект рішення Державних зборів № H/10258.
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вітчизняного та міжнародного престижу установи, досягнутого за до-
вгі роки діяльності. Як заступник голови і член Монетарної ради він не 
хоче брати відповідальності за такий розвиток подій. Колишній заступ-
ник голови писав: «Таким чином, на мій погляд, Монетарна рада наразі 
не здатна повноцінно виконувати роль центру прийняття найважливі-
ших стратегічних рішень Нацбанку, нова методика діяльності все менше 
сприяє тому, щоб у Монетарній раді приймалися відповідальні рішення». 
У листі до Президента службовець наголошував: «Вважаю, що внаслідок 
недостатнього фахового досвіду нове керівництво Нацбанку не здатне 
керувати належним чином підготовленим штабом банку». Також у листі 
було звернено увагу на те, що нове керівництво звільнило ключових осіб 
зі штабу та інших важливих сфер. Наголошено, що за ініціативою нового 
голови змінився формат діяльності Монетарної ради, тут зникла можли-
вість фахового обговорення питань, а матеріали члени ради отримують із 
запізненням або тільки на самому засіданні. Наприкінці йшлося: «Новий 
порядок організації та діяльності, ініційований паном Матолчі, на мою 
думку, підпорядкував штаб з підготовки рішень Монетарної ради заступ-
никові голови, який не володіє відповідними теоретичними знаннями та 
практичними навичками в питаннях монетарної, фінансової та кредитної 
політики» [12; 11; 9].

Його наступника, одного з обраних у березні 2011 р. членів Монетарної 
ради, прем’єр-міністр запропонував уже через кілька днів. Таким чином, 
після цього призначення посади усіх членів Монетарної ради, включаючи 
голову та всіх заступників голів, посіли особи, лояльні до уряду.

Ми хотіли б звернути увагу ще на один цікавий факт. Після закінчення 
терміну повноважень колишнього голову Нацбанку було обрано заступни-
ком голови Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Офі-
ційно уряд підтримував це призначення, однак, як свідчать повідомлення 
у пресі, перед офіційним затвердженням, коли за традицією в держави, 
представником якої є кандидат, запитують, чи підтримує вона цю канди-
датуру, уряд дав негативну відповідь. У таких випадках прийнято шукати 
іншу кандидатуру. Однак голова ЄБРР усе ж призначив колишнього голо-
ву НБУ. У пресі цей випадок прокоментували так: «Уряд зазнав значної 
втрати у війні з Андрашем Шомаром» [19; 14].

II. дЕРЖавна РахУнкова ПаЛаТа

Одним із найпростіших, однак, без сумніву, найефективніших способів 
концентрації влади є призначення виконавчою владою на керівні пости в 
органах інших гілок влади, в органах, що контролюють уряд, або в само-
стійних конституційних органах таких осіб, лояльність яких не піддаєть-
ся сумнівам. Якщо цей спосіб неможливий, мети можна досягнути шляхом 
змін до законодавства. Таких прикладів протягом останнього часу було 
чимало. Внісши зміни до законодавства, звільнили до закінчення терміну 
повноважень членів Центральної виборчої комісії, тож сьогодні, за одним 
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винятком, до цього органу входять особи, делеговані тільки проурядовими 
партіями. Було змінено й порядок висування членів Конституційного суду. 
Усі новообрані конституційні судді були кандидатурами від більшості. До 
інституції, що контролює діяльність медіа, не обрали жодної кандидатури, 
запропонованої опозицією. Президентом держави стала особа, що спочат-
ку була членом парламенту від партії влади, а пізніше депутатом Євро-
парламенту. Головний прокурор був кандидатом у депутати від провладної 
зараз партії. Цей перелік можна продовжувати, але щоб закінчити призна-
ченням, яке стосується нашої теми, відзначимо: новий голова Державної 
рахункової палати до того, як приступив до виконання своїх нових функ-
цій, перебував у рядах парламентської фракції партії влади1. Частиною 
цієї технології — і з цим, мабуть, ніхто не сперечатиметься — є зменшення 
контролю за діяльністю призначеного надійного керівника, розширення 
кола його повноважень, зокрема, у прийнятті кадрових рішень. Адже ло-
яльності певного органу можна досягти відповідними кадровими переста-
новками. Сюди ж належить забезпечення якомога надійнішої основи для 
статусу керівника. Крім цього, лояльному керівнику легше діяти, якщо за-
конодавець зніме обмеження у питаннях звільнення співробітників керова-
ної ним структури.

У випадку Державної рахункової палати застосовувались усі ці техно-
логії. Трохи більше ніж через місяць після парламентських виборів голо-
вою Державної рахункової палати було призначено депутата від урядової 
партії2.

У зв’язку з набуттям чинності Основного Закону виникла необхідність 
створити новий закон «Про Державну рахункову палату». Серед норм, що 
обмежували коло її повноважень, можна згадати, що із закону було вилу-
чено обов’язок затверджувати головою рахункової палати залучення кре-
дитів державним бюджетом, а також те, що законом не передбачено ре-
гулярну перевірку господарювання органів місцевого самоврядування, а 
визначення термінів її проведення покладено на голову Державної рахун-
кової палати. Щоправда, закон варто згадати у першу чергу не через це. 

Новий закон значно розширив повноваження голови щодо розбудови та 
діяльності структури. До сфери його компетенції віднесено право регулю-
вання порядку організації та діяльності органу, право призначення, а та-
кож визначення кола повноважень керівних службовців, та їх обмеження 
без мотивації3.

Крім цього, внесенням окремої зміни і на голову Державної рахункової 
палати було поширено норму, згідно з якою після закінчення 12-річного 
терміну повноважень він залишиться на своїй посаді доти, доки Державні 
Збори не призначать його наступника4. Ця норма була поширена на всіх 

1 Детальніше див. нашу статтю: [4].
2 Проект постанови Державних Зборів № H/519.
3 Законопроект № T/3109. Після проголошення: §13. Закону № LXVI «Про Державну рахунко-
ву палату» 2011 р. 
4 Проект змін № T/3109/73.
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посадовців, що займають важливіші посади, офіційно з тієї причини, щоб 
ці важливі посади (призначення на які відбувається за підтримки двох 
третин парламенту) не залишалися незаповненими у випадку відсутності 
консенсусу між парламентськими партіями. Насправді вищезгадана норма 
має на меті — і на це неодноразово вказувала у своїх висновках Венеціан-
ська комісія Європейської Ради — одне: щоб партія «ФІДЕС» могла зберег-
ти лояльних до неї осіб на посадах аж до того часу (а ці особи можуть ста-
ти ефективною противагою у випадку приходу до влади іншої політичної 
сили), доки буде мати хоча б третину мандатів у парламенті.

III. БЮдЖЕТна Рада

Бюджетну раду, створення якої, ще перебуваючи в опозиції, урядові 
сили підтримували, зараз уряд практично скасував. Найбільш прикрою, 
власне, є мотивація цього кроку, яка дуже нагадує причини внесення змін 
до Конституції щодо Конституційного суду. Уряд знову продемонстрував, 
яка доля чекає на тих, хто насмілюється його критикувати. А голову ради 
фактично цинічно позбавили посади. 

1 . Створення Бюджетної ради та її критика

Бюджетну раду було створено в лютому 2009 р., після того як Державні 
Збори обрали правління ради з трьох осіб. Первісний варіант норм зако-
ну1 передбачав, що Бюджетна рада обирається Державними Зборами на 
дев’ять років. По одній кандидатурі до неї подають Президент, голова Дер-
жавної рахункової палати і голова Нацбанку Угорщини. Бюджетна рада — 
це орган, який підтримує законодавчу діяльність Державних Зборів, нікому 
не підпорядковується, у своїй діяльності керується тільки законодавством. 
Ці норми надавали Бюджетній раді широке коло повноважень і завдань, 
зокрема, в питаннях підготовки макроекономічних прогнозів, підготовки 
технічних параметрів показників державного бюджету, бюджетного пла-
нування, підготовки методичних рекомендацій стосовно прогнозів та аналі-
зу наслідків, підготовки висновків (оцінок) не тільки щодо закону про дер-
жавний бюджет, а й усіх інших розглянутих у Державних Зборах законів 
та законопроектів чи постанов у контексті їх впливу на держбюджет. Крім 
того, Бюджетна рада давала свій висновок щодо законопроектів про веден-
ня бухгалтерського обліку при використанні бюджетних коштів2. Раз на рік 
ця структура звітувала перед Державними Зборами. 

У багатьох своїх висновках, а також під час обговорення в парламенті 
проекту державного бюджету Бюджетна рада висловила гостру критику 
планів уряду. Суть цих критичних зауважень ми сформулюємо на підставі 
протоколів засідань Державних зборів. 

Хоча у випадку з проектом держбюджету на 2011 р. — беручи до ува-
ги переведення майна з приватних пенсійних фондів до держави, а та-

1 Закон № LXXV 2008 р.
2 Абзац (1) § 7 Закону № LXXV 2008 р.
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кож окремі податки — ризики були менші від звичайних, проте у дальшій 
перспективі показники держбюджету нереалістичні. Наріжним каменем 
стратегії держбюджету є зростання зайнятості та обсягів виробництва, 
заплановане зростання — 3% щороку. Однак, втілення в життя програм зі 
стимулювання створення нових робочих місць, необхідних для успішного 
досягнення поставленої мети протягом кількох років, наразі не спостері-
гається. Заплановане кількаразове зростання зайнятості у наступні роки 
не виключається, але в таких розмірах малоймовірне. Зменшення подат-
ків без зменшення бюджетних видатків у наступні кілька років може при-
звести до зростання дефіциту бюджету. До 2014 р. замість обіцяної урядом 
цифри у 400 тисяч зайнятість населення зросте тільки на 100 тисяч осіб. Як 
показують розрахунки, у випадку, якщо не буде досягнуто запланованих 
показників зростання зайнятості, після 2013 р. доходи бюджету будуть на 
500 мільярдів форинтів нижчі від передбачених урядовим проектом. По-
даний урядом документ непрозорий, не містить оцінки ризиків. Бюджетна 
політика, що вимальовується із законопроекту про державний бюджет, є 
ризикованою, і її можливий провал може призвести до непоправної шкоди. 
Попри надані обіцянки в системі оподаткування й надалі залишаються так 
звані антикризові податки1.

2 . Розформування секретаріату Бюджетної ради і звільнення її голови  

до закінчення терміну його повноважень 

Через десять днів після висловленої критики депутат парламенту Ан-
тал Роган запропонував прийняти поправки2 до бюджету Бюджетної 
ради, внаслідок яких була повністю скасована передбачена для секрета-
ріату цього органу бюджетна підтримка на 2011 р. Після цього пропози-
цією парламентського комітету про внесення поправки до законопроекту 
«Про внесення змін до окремих законів для виконання державного бюдже-
ту Угорської Республіки на 2011 рік», а також внесенням поправки перед 
остаточним голосуванням (голосуванням в цілому) було розформовано се-
кретаріат Бюджетної ради, тобто фахову базу цього органу. 

Крім цього, змінено склад та коло завдань Бюджетної ради3. За новими 
законодавчими нормами, членами Бюджетної ради стали голова Нацбан-
ку Угорщини, голова Державної рахункової палати, а також запропонова-
ний Президентом досвідчений авторитетний економіст, що призначався на 
шість років. Однак, голова Державної рахункової палати відповідно до чин-
ного законодавства не міг суміщати ці посади і брати участь у роботі ради, 
зважаючи на те, що склав депутатські повноваження для роботи на новій 
посаді. Для вирішення цієї колізії знову були проведені зміни до законодав-
ства4. Державні Збори втратили право прийняття рішень. 

1 Протокол обговорення законопроекту № T/ 1498 «Про державний бюджет Угорської 
Республіки на 2011 рік», що розпочалося 15.11.2010 р. 
2 Поправки № T/1498/514 і № T/1498/505.
3 Поправка комітету № T/1665/97 і поправка перед голосуванням в цілому № T/1665/103.
4 Поправка комітету № T/1665/97 і поправка перед голосуванням в цілому № T/1665/103.
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Для «повного оновлення», забезпечення когеренції необхідно було усу-
нути раніше обраного на 9 років голову Бюджетної ради. До законопроекту-
«вінегрету» перед остаточним голосуванням (голосуванням в цілому) вне-
сли ще одну поправку, яка стосувалася сфери охорони здоров’я1. Додамо, 
що це відбулося з повним порушенням парламентських норм, оскільки по-
правка перед голосуванням в цілому може стосуватися тільки усунення 
протиріч, пов’язаних з поданим оригінальним законопроектом. Президент 
держави, колишній заступник голови найбільшої провладної партії, ско-
ристався своїми повноваженнями і призначив голову Наглядової ради НБУ 
головою Бюджетної ради2. Таким чином, в органі, правління якого склада-
ється з трьох членів і який призначений давати оцінку бюджетній політиці 
уряду, було забезпечено лояльність двох його членів. Багато хто — і вважа-
ємо, що зовсім небезпідставно, — піддавав сумніву можливість суміщення 
головою двох функцій3. 

Розформування секретаріату Бюджетної ради представники провлад-
ної більшості мотивували тим, що беручи до уваги інфраструктуру, яка 
стоїть за членами ради, утримання самостійного дорогого апарату є не-
потрібним, зайвим. Для пришвидшення процесу розформування секре-
таріату виникла необхідність внесення змін до Трудового кодексу, щоб 
виключити з нього гарантії, передбачені на випадок групового скорочен-
ня працівників4. Під час обговорення в парламенті мотивація провладної 
партії не була чітко артикульована, в одній із своїх заяв це зробив міністр 
державного управління та юстиції: «І в 2006 році, й зараз «ФІДЕС» вважає 
за необхідне, щоб Бюджетна рада мала сильні повноваження, щоб це був 
орган без бюрократії…, необхідно визначитися, що робить певний держав-
ний орган сильнішим: більший бюджет чи більші повноваження?» [16]. Але 
чи так це насправді? На думку колишнього голови Бюджетної ради, ні. Він 
погоджується, що «ключове питання — це відповідні завдання ради». Од-
нак, як вважає колишній голова, насправді рада «після внесення змін до 
закону не тільки втратила право вето, але й позбулася багатьох своїх по-
вноважень» [10]. 

Члени Бюджетної ради у листі до Президента держави так охаракте-
ризували запропоновані зміни. «Надісланий законопроект змінив би закон 
про відповідальну бюджетну політику таким чином, що в майбутньому Бю-
джетна рада не змогла б постійно моніторити законодавство, а отже й ви-
значати бюджетний ефект окремих законів. Члени Бюджетного комітету 
твердо переконані, що це значно зменшить прозорість бюджетних фінан-
сових справ та достовірність економічної політики.

Оскільки одним із найважливіших призначень Бюджетної ради є аналіз 
стабільності та надійності бюджетних процесів, виходячи з принципу ін-

1 Поправка перед голосуванням в цілому № T/1668/73.
2 Указ Президента № 33/2011 (II. 22.).
3 Див., наприклад: [8].
4 Поправка перед голосуванням в цілому № T/1665/103.
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ституційних гарантій якісного урядування, звуження в майбутньому, від-
повідно до передбачених змін, завдань органу до надання висновків стосов-
но закону про річний бюджет стало б значним кроком назад. 

Закономірно, що орган із трьох членів сам по собі не здатний — до речі, 
замість представників, зобов’язаних до цього законодавством, — провес-
ти попередню оцінку всіх серйозних парламентських рішень з погляду їх 
впливу на стійкість бюджетного процесу. Це завдання для ради посильне 
тільки в тому випадку, якщо вона спиратиметься на серйозний аналітич-
ний центр, спеціально підготовлений до виконання таких завдань. Крім 
секретаріату Бюджетної ради, таких аналітичних потужностей, де наявні 
необхідні для виконання подібних завдань фахові знання, бачення та право 
доступу до даних, не існує ні в державному, ні в приватному секторі, в жод-
ній міжнародній організації. Розформування такої бази означало б свідо-
ме знищення інтелектуального джерела, що слугувало загальному добру, 
сприяло належному інформуванню громадян та депутатів парламенту.

Запланована реформа інституту Бюджетної ради і з погляду виконува-
них завдань, і з погляду пов’язаних з ними повноважень фактично озна-
чала б повернення до тієї правової ситуації, яка перед прийняттям зако-
ну про відповідальну бюджетну політику зробила можливою проведення 
непрозорої нереалістичної бюджетної політики, що руйнувала авторитет 
держави як на міжнародній арені, так і всередині країни. Згідно з новим за-
коном, у майбутньому орган матиме тільки одне повноваження: ще перед 
розглядом у парламенті рада один раз може надіслати уряду свій висно-
вок стосовно проекту держбюджету і зобов’язати уряд підготувати у разі 
своєї незгоди з цим проектом новий його варіант. Однак у випадку другого 
варіанту проекту рада втрачає це право, законом передбачено тільки опри-
люднення її висновку на сайті Державних Зборів» [1].

3 . Зміна повноважень Бюджетної ради в Основному Законі

На відміну від попередньої Конституції, в Основному Законі присвяче-
но окремий розділ Бюджетній раді. Після того як двома з трьох її членів 
стали фахівці, лояльні до уряду, Основний Закон не лише повернув органу 
колишні повноваження, а й фактично уповноважив його разом з Президен-
том на розпуск парламенту. Щоправда, голова ради у січні 2012 р. подав у 
відставку, а Президент, як не дивно, призначив на цю посаду фахівця, не 
пов’язаного безпосередньо з правлячими партіями, — колишнього голову 
Державної рахункової палати1. Уже 4 березня 2013 р. значну перевагу чле-
нів, лояльних до уряду, було відновлено: новим головою Нацбанку стала 
довірена особа прем’єр-міністра — до призначення він був міністром на-
ціональної економіки. 

Для аналізу права розпуску парламенту розглянемо три цитати з Осно-
вного Закону:

1 Указ Президента №18/2012 (I. 11).
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Абзац (3) статті 44: «Для прийняття закону про державний бюджет з ме-
тою дотримання вимог абзаців (4) і (5) статті 36, необхідна попередня згода 
Бюджетної ради».

Стаття 36: «(4) Державні Збори не можуть прийняти такого закону про 
державний бюджет, внаслідок якого державний борг перевищить 50% ВВП 
країни. (5) Поки державний борг перевищує 50% ВВП країни, Державні 
Збори можуть прийняти тільки такий закон про державний бюджет, який 
буде спрямований на зменшення частки державного боргу в порівнянні з 
ВВП країни».

Пункт b) абзацу (3) статті 3: «Президент має право розпустити пар-
ламент з одночасним призначенням дострокових позачергових виборів, 
якщо… Державні Збори не приймуть до 31 березня державний бюджет на 
поточний рік».

Таким чином, у сформованій з вигодою для уряду Бюджетній раді, яка 
ймовірно продовжить свою роботу при парламенті наступного скликан-
ня, — адже термін повноважень її членів довший — більшість становлять 
колишній міністр національної економіки уряду В. Орбана та колишній де-
путат провладної партії у період прем’єрства В. Орбана. Якщо Бюджетна 
рада не сприятиме затвердженню держбюджету до 31 березня, Прези-
дент Республіки — який, нагадаємо, був депутатом парламенту від партії 
прем’єр-міністра, а ще раніше був головою парламенту — може розпусти-
ти Державні Збори. Тобто, на практиці виходить, що троє членів тоді вже 
колишньої урядової партії отримають змогу ревізії результати виборів. 
А те, що Бюджетна рада має обмежені можливості накладати вето, дає 
мало гарантій, адже якщо рада, посилаючись на вище наведені положен-
ня, — хай навіть зовсім безпідставно — накладе вето, із цим рішенням мак-
симум можна сперечатися, однак скасувати його юридичним шляхом — ні.

Отже, бачимо, що, з одного боку, Державні Збори сформували на кон-
ституційному рівні похвальні й правильні обмеження щодо розміру дер-
жавного боргу і його співвідношення до бюджету, однак з іншого — прак-
тично зруйнували ті механізми контролю, які — наголошую — у період 
панування уряду «ФІДЕС» могли б будь-яким способом примусити дотри-
муватися цих норм. У деяких випадках цього досягли шляхом обмежен-
ня кола повноважень, у інших — заходами в кадровій політиці. Про те, які 
перешкоди створюватимуть у випадку приходу до влади іншої політичної 
сили в її бюджетній та економічній політиці змінені положення Конститу-
ції, а також Нацбанк та Рахункова палата під головуванням двох колишніх 
політиків від урядової партії, разом з Бюджетною радою, де більшість ста-
новлять також два політики провладної сили, можна тільки здогадуватися. 
Однак уже зараз цілком зрозуміло, що ці органи не становлять противаги 
чинного уряду.
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Розглянуто особливості конституційного контролю судами загального права. 
Зроблено висновок про взаємовплив різних типів правових систем, що найбільш 
чітко проявляється в зближенні континентального і загального права. Постанов-
лення судами загальної юрисдикції рішень, в яких виноситься судження щодо 
конституційності законів та інших нормативно-правових актів, відповідає тен-
денції зближення правових систем світу, зростання значення актів органів су-
дової влади у сфері судового контролю, відповідності законів та актів виконавчої 
влади конституції.

Ключові слова: прецедент, джерело права, юрисдикція, загальне право.

В соответствии со ст. 1 Конституции Украина является суверенным и 
независимым, демократическим, социальным, правовым государством [5]. 
Для этого необходимо утверждение независимой судебной власти, фор-
мирование законодательной базы, учитывающей прогрессивное развитие 
права, выражающееся, в том числе, в сближении правовых систем, вза-
имовлиянии и взаимодополнении правовых источников, развитии в стра-
нах романо-германской правовой семьи судебного правотворчества при со-
хранении главенствующей роли закона и возрастании значения статутного 
права в странах англосаксонской правовой семьи в условиях приоритет-
ного положения судебного прецедента. Особое значение на данном этапе 
приобретает деятельность конституционных судов и защита судами общей 
юрисдикции конституционных прав и свобод человека.

Проблемы конституционной юстиции изучали: Н.В. Витрук, Г.А. Гаджи-
ев, В.А. Гергелийник, Б.С. Эбзеев, А.А. Клишас, Н.И. Козюбра, В.А. Кряж-
ков, Л.В. Лазарев, В.І. Лучин, М.В. Мазур, В.Ф. Погорилко, А.В. Портнов, 
О.В. Романова, А.А. Селиванов, Н. Ф. Селивон, В. Е. Скомороха, Б. А. Стра-
шун, М. В. Тесленко, В.П. Тихий, П.Н. Ткачук, Ю.Н. Тодыка, А.Н. Толочко, 
А.А. Христова, В.М. Шаповал, С.В. Шевчук, Ю.С. Шемшученко и др. Иссле-
дованием правовых позиций Конституционного Суда Украины занимались, 
в частности, Ю.Г. Барабаш, В.М. Кампо, В.Е. Скомороха, А.А. Стрижак и др. 

Итогом длительного процесса конвергенции двух наиболее распро-
страненных и востребованных на настоящее время систем конституцион-
ного контроля является так называемая «смешанная» (гибридная) форма 
конституционной юстиции. А.А. Клишас на основании комплексного срав-
нительно-правового анализа утверждает, что в настоящее время инсти-
тут конституционного (судебного или квазисудебного) контроля приобрел 
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тенденцию к универсализации. Он присущ подавляющему большинству 
современных государств. Причиной этого являются признание концепции 
правового государства и разработка его юридико-технических элементов, 
а также развитие идеи верховенства права и его важнейшего источни-
ка — Конституции. Верховенство Основного закона в правовой системе 
государства означает иерархическую подчиненность ему не только сово-
купности всех других источников права, но и всех ветвей публичной влас-
ти. Наиболее эффективной юридико-правовой гарантией верховенства 
права признается судебный конституционный контроль, осуществляемый 
автономным, специфическим по принципам и процедурам своего функци-
онирования органом конституционного контроля [3]. 

При сохранении принципиального различия между американской (де-
централизованной) и европейской (централизованной) моделями конститу-
ционного контроля и конституционного правосудия, в организационном пла-
не выражающегося в существовании или отсутствии специализированных 
органов конституционной юстиции, эти модели во многих странах приоб-
ретают комплексный характер, в первую очередь в рамках компетенции 
судебных органов, а также в части применяемых ими форм и видов консти-
туционного контроля. Причем в ряде государств утверждается собственно 
смешанная модель конституционной юстиции, для которой характерно со-
четание не только различных форм и видов контроля, но и осуществление 
его как судами общей юрисдикции, так и специализированными органами 
конституционного правосудия [3].

Процесс глобализации влияет как на развитие современных правовых 
систем мира в целом, так и континентального права в частности. Среди 
основных тенденций развития континентального права можно назвать воз-
растание удельного веса международных договоров и судебных прецеден-
тов, а также конкуренцию законов и прецедентов. Таким образом, система 
источников континентального права изменяется, а изменения сопровожда-
ются деформациями, вызванными отсутствием механизма взаимодействия 
источников права, который бы отвечал современным реалиям [4, с. 92]. 

Происходит взаимовлияние различных типов правовых систем, что 
наиболее отчетливо проявляется в сближении континентального и обще-
го права. Наблюдаются две взаимообусловленные тенденции: интервен-
ция закона и законодательной культуры в сферу общего права, с одной 
стороны, и усиление роли судебной деятельности и прецедентной практи-
ки в системе континентального права — с другой. Вполне возможно, что 
прецедентный характер практики Суда ЕС и Европейского суда по правам 
человека в определенной мере является следствием адаптации права к 
современным условиям, взаимовлияния различных типов правовых сис-
тем, т.е. глобализации, оценка которой далеко неоднозначна [4, с. 92]. 

В соответствии со ст. 147 Основного Закона Украины Конституционный 
Суд Украины (далее — КСУ) является единственным органом конституци-
онной юрисдикции в Украине, который решает вопросы о соответствии за-
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конов и иных правовых актов Конституции Украины и дает официальное 
толкование Конституции Украины и законов [1]. По мнению М.В. Савчи-
на, конституционная юстиция является особой организационно-правовой 
формой гарантирования конституционного строя Украины, т.е. отдельным 
конституционно-правовым институтом, которому принадлежит монопо-
лия в решении конституционных споров. Поскольку КСУ осуществляет 
ограниченный контроль, отечественная конституционная юстиция отно-
сится к европейской модели. Так как основная нагрузка по защите основных 
прав и свобод лежит на судах общей юрисдикции, Конституционный Суд 
является субсидиарным (дополнительным) институтом в механизме пра-
вовой защиты [8, с. 8].

Иная картина в системе общего права, в которой существуют доволь-
но жесткие взаимосвязь и взаимозависимость между нею как системой 
соответствующих норм и институтов, с одной стороны, и наполняющими 
ее содержание источниками права — с другой. В его основу изначально 
были заложены решения Королевских (Вестминстерских) судов в Ан-
глии, решения Верховного Суда по вопросам конституционности или не-
конституционности обычных (текущих) законов в США, вердикты высших 
судебных инстанций по аналогичным вопросам в Канаде, Австралии и 
других англоязычных государствах. Это право в Великобритании, США 
или любой другой стране, где оно функционирует, традиционно создает-
ся судьями. Судебные решения по самым различным вопросам составляют 
основу общего права и в настоящее время [3, с. 519]. У. Бернам обращает 
внимание, что судебный конституционный контроль в США не является 
чем-то экстраординарным. Как было установлено Верховным Судом, пер-
вейшим правом и обязанностью всех судов при рассмотрении любых дел 
является определение того, что есть право. Право включает в себя Кон-
ституцию и клаузулу о его верховенстве, которой закрепляется иерархия 
нормативных актов. Следовательно, если суд обнаруживает нарушение 
Основного Закона каким-либо законом, он просто выбирает норму права, 
применяя Конституцию и игнорируя закон [1, c. 532].

Такое понимание судебного надзора соотносится с тремя способами его 
осуществления. Во-первых, в США нет специального конституционного суда, 
реализующего полномочия по конституционному судебному надзору и суще-
ствующего отдельно от остальных судов. Суды любого уровня, начиная с му-
ниципального уровня и заканчивая Верховным Судом, могут и даже обязаны 
осуществлять конституционный судебный надзор. Поэтому он осуществляет-
ся в рамках децентрализованной, а не централизованной системы судебного 
надзора в отличие от государств континентального права, в которых суще-
ствование отдельных конституционных судов является нормой.

Во-вторых, суды рассматривают конституционные вопросы, если они 
возникают при рассмотрении обычных дел. Любой человек может оспо-
рить конституционность любого правового акта или действия государства 
и в отличие от других стран это право не является исключительной пре-
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рогативой отдельных чиновников или организаций. Кроме того, предпола-
гается, что судебный надзор должен быть судебным в том смысле, что при 
разрешении конституционного вопроса суд должен делать юридические, а 
не политические выводы. И делает он это путем осуществления обычных 
присущих судам функций — путем толкования действующих норм права 
[1, c. 532].

Спецификой общего права является высокий уровень независимости 
судебной власти по отношению к другим ветвям власти, ее реальная, раз-
носторонне гарантированная самостоятельность как в вопросах организа-
ции своей внутренней жизни, решения внешних проблем, относящихся к 
ее компетенции, так и в отправлении правосудия.

Разумеется, каждое современное государство в своих конституционных 
актах или же в текущем законодательстве не только провозглашает, но в 
ряде случаев и юридически гарантирует независимость судебной власти. 
Однако из практики многих государств хорошо известно, что одно дело 
заявлять о независимости судебной власти и совсем другое — ее реаль-
но осуществлять. В странах общего права, особенно Англии, таких рас-
хождений между словом и делом практически не существует. Р. Давид в 
связи с этим подчеркивает: «Высокие суды в Англии — настоящая власть. 
Именно им Англия обязана созданием общего права и права справедли-
вости» [1, с. 254]. Потому на суды общего права возлагаются весьма ши-
рокие и действенные по своему характеру полномочия, позволяющие су-
дебной власти оказывать огромное влияние не только на процесс развития 
правовой системы, но и на само общество и государство, на полномочия, 
связанные с толкованием законодательных актов и с решением вопроса об 
их конституционности [6, с. 521–530].

Национальные суды, принимая решения относительно нарушения 
конституционных прав и свобод граждан, фактически осуществляют 
конституционную юрисдикцию, поскольку не только выносят суждение 
относительно конституционности законов и иных нормативно-правовых 
актов. Интересна в этом аспекте практика защиты национальными суда-
ми прав ветеранов войны на получение ежегодной денежной помощи ко 
Дню Победы и рассмотрение споров с органами социального обеспечения 
относительно пенсий. Обращаясь с административными исками против 
управлений социальной защиты населения районных государственных 
администраций, ветераны войны ссылались на то, что в соответствии с ч. 5 
ст. 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социаль-
ной защиты» от 22 октября 1993 г. государство обязалось выплачивать им 
ежегодно до 5 мая, т. е. накануне Дня Победы, разовую денежную помощь 
в размерах, кратных минимальным пенсиям по возрасту, в зависимости 
от того, являются ли они участниками боевых действий или инвалидами 
войны определенных групп. Статьей 2 указанного закона предусмотрено, 
что нормативные акты органов государственной власти и местного само-
управления, ограничивающие права и льготы ветеранов войны, являют-
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ся недействительными» [7]. Однако в нарушение этой нормы государство 
осуществляло выплаты, устанавливаемые законами Украины о Госу-
дарственном бюджете Украины на 2003, 2004, 2005 гг., т. е. в значительно 
меньшем размере. Поэтому истцы просили суд признать действия ответ-
чиков противоправными и взыскать с них задолженность по выплатам. 

Проанализировав действующее национальное законодательство, 
суды первой инстанции пришли к выводу, что согласно ст. 22 Конститу-
ции Украины при принятии новых законов или внесении изменений в 
действующие государство не вправе допускать сужения содержания и 
объема существующих прав и свобод, в том числе для ветеранов войны, 
относительно которых установлено, что нормативные акты органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, ограничивающие 
права и льготы ветеранов войны, предусмотренные этим законом, являют-
ся недействительными [9, с. 130].

Согласившись с выводами судов первой инстанции при рассмотре-
нии данной категории дел по апелляционным жалобам управлений со-
циальной защиты, которые ссылались на необходимость применения по-
ложений ст. 44 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2004 г.», 
Апелляционный суд Одесской области в своих постановлениях указал, 
что положения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2004 г.» 
не могут быть применены, поскольку противоречат нормам Конституции 
Украины о недопустимости сужения содержания и объема существующих 
прав и свобод при принятии новых законов или внесении изменений в дей-
ствующие (ч. 3 ст. 22 Конституции Украины) [9, с. 131].

Таким образом, постановление судами общей юрисдикции решений, в 
которых выносится суждение относительно конституционности законов 
и иных нормативно-правовых актов соответствует тенденции сближе-
ния правовых систем мира, возрастания значения актов органов судебной 
власти в сфере судебного контроля, соответствия нормативных актов ис-
полнительной власти нормам законов и Конституции Украины. 
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Муніципальні омбудсмани США та Канади:  
особливості організації та діяльності

У межах функціональної характеристики висвітлюються основні напрями ді-
яльності муніципальних омбудсманів США та Канади як сучасної інституції за-
безпечення реалізації та охорони прав людини на місцевому рівні. Здійснюється 
порівняльний аналіз їх прав та обов’язків. 

Ключові слова: муніципальні права людини, муніципальний омбудсман, ом-
будсман із захисту прав споживачів. 

У сучасний період дедалі більше значення надається розвиткові місце-
вого самоврядування як важливого елемента організації публічної влади 
на місцях, покликаної забезпечувати кожному члену суспільства соці-
альний комфорт та гідний рівень життя, а також інститутам громадського 
контролю за діяльністю посадових осіб, серед яких особливе місце посідає 
інститут омбудсмана. Поряд із традиційними омбудсманами «загальної 
компетенції» функціонує значна кількість омбудсманів, які запроваджу-
ються як на регіональному рівні, так і на рівні муніципальних утворень. 
Оскільки саме на місцевому рівні держава в особі своїх органів найбільш 
наближена до населення і саме на місцях відбувається фактична життєді-
яльність людини та реалізація її прав, то постає проблема їх забезпечен-
ня і захисту саме на локальному рівні. Тому інститут муніципального ом-
будсмана, як один із засобів захисту прав людини на рівні муніципального 
утворення, відіграє важливу роль у поліпшенні ситуації із забезпеченням 
прав людини. Світовий досвід показує, що муніципальні омбудсмани посі-
ли важливе місце у системі правозахисних органів різних країн. Так, вже 
давно й успішно функціонують муніципальні омбудсмани у таких країнах, 
як США і Канада, котрі, окрім розгляду конфліктів між громадянами та 
адміністрацією, беруть активну участь у виробленні стандартів належної 
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практики і управління. Значення даного інституту як додаткового меха-
нізму забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина на рівні 
регіональних та муніципальних утворень визнається й на міжнародному 
рівні. Так, про це йдеться у рекомендації 21-ї сесії Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Європи, що проходив у Страсбурзі 18–20 жовтня 
2011 р.: для того, аби зберегти здоров’я демократії, необхідно створити 
складну систему стримувань і противаг, й така структура, як омбудсман, 
є життєво важливим компонентом цієї системи. Омбудсман — це важлива 
гарантія від адміністративних зловживань на місцевому та регіональному 
рівні, що сприяє створенню довіри до публічних органів влади та вдоскона-
ленню надання послуг [1].

Для нашої країни, яка здійснює демократичні перетворення та рефор-
мування системи місцевого самоврядування, корисним може бути досвід 
країн сталої демократії, де подібні інститути досить поширені й вдало 
функціонують протягом вже тривалого часу. 

Діяльність муніципальних омбудсманів слабко досліджена вітчизняни-
ми науковцями. Якщо питанням правового статусу парламентських та регі-
ональних омбудсманів присвячена значна кількість праць як українських, 
так і зарубіжних авторів, то про функціонування муніципальних омбуд-
сманів згадується лише в окремих статтях таких вітчизняних науковців, 
як О.В. Батанов, О.В. Марцеляк, Н.С. Наулік та ін. Тому дослідження кон-
цептуальних засад інституту муніципальних омбудсманів та порівняння 
моделей у контексті використання світового досвіду в національній прак-
тиці важливе з точки зору науки конституційного права і має безперечне 
прикладне значення для вироблення системного підходу до формування 
інституту даного виду омбудсманів в Україні.

У США та Канаді функціонують муніципальні омбудсмани двох ви-
дів: омбудсмани загальної компетенції та спеціалізовані омбудсмани, сфе-
ра компетенції яких поширюється на окремі муніципальні служби. Так, у 
м. Бойсе (США, штат Айдахо) у 1999 р. на підставі статуту міста створе-
не Управління громадського омбудсмана з метою громадського контролю 
за діяльністю поліції міста [2]. Посада омбудсмана була запроваджена для 
розслідування скарг громадян на неправомірну поведінку співробітників 
міської поліції та інших правоохоронних органів, а також незалежного 
огляду дій поліції, підвищення суспільної довіри до правоохоронних ор-
ганів та надання рекомендацій з питань політики і вдосконалення зв’язків 
із громадськістю. Омбудсман є незалежним від усіх інших департаментів 
міста і підпорядковується безпосередньо міському голові та міській Раді. 
Окрім розгляду скарг громадян він проводить широку роз’яснювальну 
роботу щодо діяльності правоохоронних органів, застосовуючи при цьо-
му засоби масової інформації, виступи на телебаченні, по радіо, у школах 
та інших навчальних закладах, різних громадських зібраннях. Цікаво, що 
першим омбудсманом було обрано людину з освітою в галузі теології та 
психології, яка сама починала свою діяльність як співробітник правоохо-
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ронних органів, хоча й в іншому місті. До складу Управління омбудсмана 
входять слідчий аналітик і троє слідчих, котрі працюють на громадських 
засадах за викликом [3]. 

Правовий статус омбудсмана м. Бойсе визначається статутом міста, де 
обумовлені порядок його призначення та звільнення з посади, функції та 
повноваження, принципи діяльності, взаємовідносини з керівними органа-
ми міста тощо. Зокрема, зазначається, що омбудсман призначається на по-
саду мером міста з подальшим затвердженням міською Радою. Підставою 
для дострокового звільнення з посади може бути вчинення неправомір-
ного проступку, некомпетентність, невміння або нездатність виконувати 
обов’язки чи недбалість при їх виконанні. В останньому випадку для від-
сторонення омбудсмана від посади необхідно подання мера або не менше 
п’яти членів Ради, проведення публічних слухань та рішення більшості 
складу міської Ради. Омбудсман є незалежним у своїй діяльності, й ніхто 
не має права перешкоджати йому в проведенні розслідувань, у тому числі 
шляхом погроз, залякування, переслідування тощо [2].

До управління громадського омбудсмана м. Бойсе може звернутися будь-
яка особа зі скаргою на неправомірну діяльність правоохоронних органів чи 
дії окремих працівників міліції. Перед тим, як подати скаргу омбудсманові, 
заявник повинен спробувати врегулювати конфлікт безпосередньо з Де-
партаментом поліції. Якщо ж заявник не задоволений результатами роз-
слідування, проведеного Департаментом поліції, то протягом 30 днів після 
отримання відповіді від Департаменту він може звернутися до Управління 
громадського омбудсмана. Однак, омбудсман не надає громадянам юридич-
них консультацій та допомоги у захисті в кримінальних справах.

Отримавши відповідну скаргу, омбудсман повинен провести ретель-
не, повне, об’єктивне та справедливе розслідування, в результаті якого 
зробити висновки щодо відповідності поведінки співробітника право-
охоронних органів встановленій практиці й законам міста та надати ди-
ректору відповідного департаменту рекомендації з усунення наслідків 
неправомірних дій персоналу. Під час проведення розслідування омбуд-
сман співпрацює як безпосередньо із співробітником, проти якого подана 
скарга, так і з його безпосереднім керівником і начальником поліції або 
директором іншого відділу. Крім того, омбудсман розробляє загальні ре-
комендації щодо поліпшення політики, процедур, практики і навчання 
співробітників поліції міста та інших правоохоронних органів, які подає 
начальнику поліції, директорам департаментів та меру міста. Він також 
проводить активну правовиховну роботу з мешканцями міста. Відповід-
но до статуту міста омбудсман повинен кожних півроку подавати міській 
Раді звіт про результати проведеної роботи, який включає статистичний 
аналіз скарг, тенденцій порушень з відповідними рекомендаціями щодо 
їх усунення.

Якщо в якості потерпілого виступає працівник поліції чи інших право-
охоронних органів, або проти такого працівника висунуто звинувачення 
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у вчиненні злочину, пов’язаного із смертю чи тілесними ушкодженнями, 
то омбудсман має бути негайно повідомлений і діяти в якості спостерігача 
в будь-якому кримінальному, адміністративному чи цивільному прова-
дженні по відповідній справі. Управління громадського омбудсмана може 
також провести незалежне адміністративне розслідування таких інци-
дентів.

У ході проведення розслідувань омбудсман має доступ до будь-якої 
необхідної інформації, однак при цьому повинен дотримуватися принципу 
конфіденційності та законодавства про нерозголошення інформації. 

Муніципальний омбудсман загальної компетенції функціонує, напри-
клад, у м. Детройт (штат Мічиган), його посаду створено відповідно до ст. 4 
гл. 3 статуту міста з метою реагування на скарги громадян проти уряду міс-
та та інших адміністративних структур. Омбудсман призначається на по-
саду рішенням міської Ради. Він є незалежною особою. При виконанні своїх 
обов’язків тісно співпрацює з громадськістю, різними громадськими та ре-
лігійними організаціями, використовуючи всі ресурси для якнайшвидшого 
та ефективного розслідування й вирішення проблем і скарг, які зазначені 
у зверненні громадян. Під юрисдикцію омбудсмана не підпадають дії ви-
борних посадових осіб, федеральних установ та урядових установ штату 
та округу, судів, шкіл міста та приватного бізнесу [4].

Муніципальні омбудсмани США входять до Асоціації омбудсманів 
США (USOA), яка розробляє стандарти і принципи побудови та діяльності 
омбудсманівських служб, координує їхню діяльність, узагальнює практи-
ку та розповсюджує позитивний досвід роботи. 

У Канаді муніципальні омбудсмани запроваджуються на підставі або 
статуту міста, або окремого законодавчого акту. Так, у м. Монреаль (Кана-
да) в серпні 2002 р. прийнято Закон про омбудсмана, яким передбачені по-
рядок призначення й звільнення з посади омбудсмана та його заступника, 
мета і завдання даної служби, юрисдикція, права та обов’язки омбудсма-
на тощо. На той час аналогічної посади в інших містах Канади ще не було. 
У грудні 2006 р. до Закону були внесені зміни щодо розширення слідчих 
повноважень муніципального омбудсмана.

Омбудсман м. Монреаль призначається на посаду за рішенням місь-
кої Ради строком на чотири роки з правом повторного перепризначення. 
Його може бути звільнено з посади за рішенням Ради. За результатами 
своєї діяльності омбудсман щорічно звітується як перед міською Радою, 
так і перед громадськістю міста. Він є незалежним від будь-яких муні-
ципальних органів та посадових осіб. У своїй роботі омбудсман керуєть-
ся принципами справедливості, неупередженості, конфіденційності та 
іншими, які передбачені у Монреальській хартії про права та обов’язки 
(Montreal Charter of rights and responsibilities) [5]. Послуги омбудсмана 
безкоштовні. 

До повноважень омбудсмана м. Монреаль входить розслідування пору-
шень прав громадян внаслідок дій чи бездіяльності адміністративних орга-
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нів, причому він може не лише розглядати скарги, отримані від конкретних 
осіб, а й починати розслідування з власної ініціативи у випадках, якщо є 
підстави вважати, що права громадян міста порушено або може бути пору-
шено. При цьому він може досліджувати будь-яке питання, що стосується 
рішення, рекомендації, дії або бездіяльності адміністрації міста чи окре-
мих посадових осіб. Однак пріоритет надається розгляду індивідуальних 
скарг громадян. Не входять до кола його повноважень приватні спори між 
громадянами, а також рішення, прийняті судовими органами та виборними 
посадовими особами. Не підпадають під юрисдикцію омбудсмана також пи-
тання, пов’язані із зайнятістю та іншими трудовими відносинами. Обмеже-
ною є його юрисдикція щодо служби поліції. Він може відмовити у розгляді 
скарги чи перервати розпочате розслідування у випадку, якщо вважає, що 
скарга є необгрунтованою, або попередньо не були вчинені всі можливі за-
ходи примирення. В даному випадку омбудсман повинен надіслати заявни-
ку вмотивоване письмове повідомлення. 

Отримавши скаргу, омбудсман повинен повідомити про це керівника від-
повідного департаменту та співробітника, дії якого оскаржуються, і запропо-
нувати їм виправити ситуацію. Під час розслідування омбудсман має право 
на отримання будь-якої необхідної інформації. По закінченні розслідування 
омбудсман зобов’язаний надати заявникові письмову відповідь із своїми ви-
сновками та пропозиціями, а також повідомити про це особі, дії якої були 
предметом розслідування. Він також направляє свої рекомендації керівни-
ку департаменту для вжиття необхідних заходів. За відсутності позитивної 
відповіді від службових осіб, яким були направлені рекомендації, омбуд-
сман може звернутися до виконавчого комітету районної чи міської Ради 
або підготувати спеціальну доповідь на засідання Ради, може звернутися до 
громадськості й публічно коментувати ситуацію, що склалася. Позитивний 
ефект від втручання омбудсмана полягає в удосконаленні прийнятої прак-
тики, запобіганні подібним порушенням з боку муніципальних служб.

Омбудсман м. Монреаль має свою «команду», до якої входять його за-
ступник, два радники–слідчі, два юристи й обслуговуючий персонал. Всі 
вони мають юридичну підготовку. Омбудсман та співробітники його офісу 
не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, вчинені в ході вико-
нання своїх обов’язків. Крім того, вони не можуть бути примушені давати 
свідчення перед судом стосовно інформації, яка була зібрана ними під час 
розслідування.

Спільним для муніципальних омбудсманів США і Канади є те, що вони 
виступають у якості «останньої інстанції», тобто перед тим, як звертати-
ся до омбудсмана, громадянин повинен спробувати врегулювати спірне 
питання безпосередньо з керівництвом тієї служби, яка, на думку грома-
дянина, допустила порушення його прав. І лише у випадку незадоволення 
отриманою відповіддю громадянин може звернутися до омбудсмана.

Отже, головною метою муніципальних омбудсманів США та Канади є 
гарантування прав фізичних осіб та їх об’єднань у відносинах з органа-
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ми влади та управління шляхом попередження та усунення зловживань, 
помилок, недбальства тощо, які призводять чи можуть призвести до по-
рушень прав громадян, принципів справедливості та рівності. І хоча реко-
мендації омбудсманів не мають обов’язкового характеру, вони, як правило, 
завжди виконуються, що свідчить про готовність муніципальних служб 
підвищувати якість своїх послуг та забезпечувати права громадян.
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До питання конституційно-правових засад  
ідентифікації особи у конституції США

Розкривається питання застосування «громадянства за народженням» як 
унікального конституційно-правового положення, що характеризує важливість 
громадянства як правового принципу ідентифікації особи для досягнення найви-
щої державної посади у США з метою забезпечення консолідації американської 
нації та демократичного розвитку держави.

Ключові слова: громадянство, ідентифікація, держава. 

Як відомо, саме громадянство з давніх-давен вважається однією з осно-
вних конституційно-правових засад ідентифікації особи, яка, як своєрід-
ний геополітичний і правовий маятник та цивілізаційний інструмент, кон-
структивно впливає на динамічний розвиток суспільства та систематичну 
розбудову кожної демократичної держави. 

Ґрунтовний аналіз праць європейських та американських вчених (се-
ред них Д. Ебрехем, Р. Баубюк, Ф. Бехгофер, Дж.Г.Г. Вейлер, П. Вейл, Б. де 
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Вітте, Ю. Габермас, М. Гельблінґ, Т. Гаддлстоун, Ж.-Р. де Ґроот, Л. Джей-
місон, С. Засен, К. Йоппке, Д. Костакопулу, С. Каррера, Т. Лагос, Д. Мак-
Кроне, П. Муріцен, Л. Пілґрем, П. Спіро, М. ла Торре, П. Хіменес Лобейра, 
Г. Шнайдер, Дж. Шоу та ін.) дає підстави дійти висновку, що основною ме-
тою звернення до цього питання є потреба ґрунтовного дослідження грома-
дянства, яке часто-густо відіграє вирішальну роль у конституційно-право-
вій ідентифікації особи як громадянина та визначення її місця у державі як 
спільноті людей, які мають спільну мову, культуру, етнічне походження та 
історію. 

Зокрема, таку тенденцію щодо застосування певних, чітко визначених 
конституційно-правових засад ідентифікації особи можна простежити у ст. 
2 ч. 1 п. 5 Конституції США 1787 р., де йдеться про особу, яка може бути об-
раною Президентом США [4, с. 26]. У тексті статті йдеться про те, що «жод-
на особа, крім громадянина за народженням або громадянина Сполучених 
Штатів на момент прийняття цієї Конституції, не може бути обрана на по-
саду Президента; також жодна особа не може бути обрана на цю посаду, 
якщо вона не досягла віку тридцяти п’яти років і не прожила у Сполучених 
Штатах чотирнадцять років» [8, с. 4]. Особливої уваги, на нашу думку, за-
слуговує перша частина цього конституційного положення — «громадянин 
за народженням», оскільки саме вона, на думку багатьох учених (зокрема, 
Ч. Ґордона, С.Г. Даґґін та М.Б. Коллінз, Р. Поста) вважається «найгіршим 
положенням та нерозгаданою загадкою Конституції США», яка є яскра-
вим прикладом «разючої несправедливості та небезпечної двозначності» 
[2, с. 137].

Дане положення увійшло в текст Конституції США відразу, в 1787 р. 
практично без обговорення між «батьками-засновниками» США чи у Кон-
ституційному Конвенті й залишилося відтоді незмінним [2, с.137]. Сенс 
цього положення ніколи не був розтлумачений Верховним судом США1 чи 
будь-яким іншим федеральним судом США. Однак вважається, що слова 
та фрази, які вжиті у Конституції США, проте не розтлумачені офіцій-
но, повинні бути прочитані «у світлі Британського прецедентного права», 
оскільки сама Конституція була написана «мовою прецедентного права» [5, 
с. 5].

Верховний суд та інші федеральні суди США час від часу в своїх рішен-
нях згадують дане положення, але виключно для ілюстрації того, що відпо-
відно до конституційної схеми США натуралізований громадянин є рівним 
у статусі з громадянином за народженням у всіх відносинах, за винятком 
права бути обраним Президентом США [5, с. 2]. 

Ключова фраза вищезгаданого положення «громадянин за народжен-
ням» не фігурує більше ніде в тексті Конституції США, а тому невідомо, що 
саме мали на увазі «батьки-засновники» США, вписуючи цей «словесний 

1 У справі Minor v. Happersett у 1874 р. Верховний суд США нагадав, що у Конституції США 
жодним словом не сказано, хто є громадянином за народженням, а саме положення стосується 
застосування прецедентного права часу заснування США. 
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штамп» в основний закон держави. Існує версія, що таке формулювання 
з’явилося вперше у тексті листа Дж. Джея до Дж. Вашінґтона від 25 липня 
1787 р., оскільки були певні побоювання, що представники багатих арис-
тократичних чи королівських європейських родин після переїзду до Аме-
рики та отримання там громадянства зможуть претендувати на найвищу 
посаду в державі й тим самим знівелюють «довготривалу відданість» аме-
риканській нації, суверенітет і незалежність США [2, с. 142]. Підтверджен-
ня цього знаходимо у вислові французького мислителя Ж.-Ж. Руссо: «Як 
тільки служіння суспільству перестає бути головною справою громадян і 
вони надають перевагу служити йому своїми гаманцями, а не особисто, — 
держава вже близька до зруйнування».

За іншою думкою, ініціатором цього положення був А. Гамільтон, який 
небезпідставно наполягав на імплементації саме такого тексту, що у пер-
спективі допоміг би уникнути «кабали, інтриг та корупції» і надати США 
конкретні політико-правові гарантії від впливу іноземних держав (про 
що у 1803 р. писав федеральний суддя С. Дж. Такер у своєму коментарі до 
словника Блекстоуна) [9, с. 316]. Даний «політичний натяк» стосувався всіх 
важливих державних посад нової держави. Проте, як стверджує А.Т. Пре-
скот, завдяки Дж. Медісону до практично готового тексту Конституції 
США два дні пізніше без жодного обговорення було додане положення, яке 
стосувалося лише вимоги «громадянства за народженням» до кандидатів 
на посаду Президента та Віце-Президента США. 

Саме тому дане положення й досі викликає чимало зауважень та потре-
бує логічного роз’яснення з огляду щонайменше на фактор часу та глоба-
лізацію. Аналіз показує, що саме це і стало поштовхом до підготовки по-
правок у 2004 р., коли були запропоновані чотири резолюції щодо внесення 
змін до Конституції США з огляду на надання натуралізованим громадя-
нам США можливості претендувати на посаду Президента (так звані по-
правки Бінґема), проте без явного успіху.

Протягом останніх ста років дане положення неодноразово ставало 
«правовим гальмом» для фінального звершення політичної кар’єри бага-
тьох державних діячів США, номінованих Республіканською партією на 
кандидатів на пост Президента США, зокрема Ч.Е. Х’юза у 1916 р. (наро-
дженого у США від батьків-іноземців), Ф.Д. Рузвельта-молодшого у 1950 р. 
(народженого в Канаді від батьків-громадян США), К. Гертера у 1960 р. (на-
родженого у Франції від батьків-громадян США), Б. Ґолдвотера у 1964 р. 
(народженого в Арізоні, ще до приєднання штату до США), Дж. Ромні-стар-
шого у 1968 р. (народженого у Мексиці від батьків-громадян США), Л. Вей-
кера у 1980 р. (народженого у Франції від батьків-громадян США) тощо [2, 
с. 138]. Фахівці стверджують, що саме таке положення щоразу попереджає 
майже 13 млн. американців від претендування на найвищу посаду в США, 
включно з колишніми державними секретарями США Г. Кіссінджером та 
М. Олбрайт, колишнім губернатором Каліфорнії А. Шварценеґґером, ко-
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лишнім губернатором Мічіґану Дж. Ґренголм та сенатором від Юти О. Ге-
чем [2, с. 139]. 

Останньою відомою відповідно до повідомлення у «Нью-Йорк Таймс» 
від 11 липня 2008 р. «жертвою» цього положення (беручи до уваги ґрун-
товний, проте досить обережний аналіз проф. Ґ. Дж. Чіна та спільний 
меморандум Трайба-Олсона) став сенатор від Арізони Дж. МакКейн, но-
мінований Республіканською партією на кандидата на пост Президента 
США у 2000 та 2008 рр. [1, с. 41]. Оскільки він народився у зоні Панам-
ського каналу від батьків-громадян США, то складно говорити упевнено 
про територію чи юрисдикцію США, що і стало підставою для численних 
обговорень серед американських учених, фахівців з конституційного пра-
ва [3, с. 457].

Іншими, політичними «спекуляціями» на цю тему вважають питан-
ня з номінуванням у 2008 р. Демократичною партією США сенатора від 
Іллінойсу Б. Обами. Знаковою подією стало його переобрання у 2012 р. 
на пост Президента США на найближчі чотири роки. «Так, ми можемо! 
(vero possumus)», — саме таким було гасло його передвиборчої кампанії у 
2008 році.

Дотепер, на переконання багатьох учених (а саме К.С. Лоґман та Дж. Мас-
келла) інтерпретація цього конституційного положення залишається tabula 
rasa. Навіть незважаючи на всі численні спроби його роз’яснення та сутнос-
ті 14-ї поправки1 до Конституції США, прийнятої у 1868 р. щодо застосу-
вання jus soli (права ґрунту) як основного принципу набуття громадянства 
[6, с. 892]. Дана поправка взагалі не оперує поняттям «громадянство за на-
родженням», а передбачає, що «всі особи, народжені або натуралізовані у 
США і внаслідок цього підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами 
США і того штату, в межах якого вони проживають» [8, с. 7]. 

Класичним прикладом застосування положень вищезгаданої поправки 
є справа United States v. Wong Kim Ark від 1898 р., народженого у Каліфор-
нії від батьків, китайських емігрантів, які не були громадянами США [2, 
с. 146]. Аналіз тексту поправки підтверджує, що громадянами США за на-
родженням вважаються всі особи, народжені на території США незалежно 
від раси чи кольору шкіри конкретної особи. Однак вважаємо за необхідне 
наголосити, що ця поправка не скасовує положення ст. 2 (ч. 1 п. 5) Конститу-
ції США. Єдине, що цілком очевидно, це те, що «будь-хто, хто набув грома-
дянство після народження в результаті натуралізації, не є громадянином 
за народженням» [7, с. 22].

Вважаємо за необхідне нагадати, що прихильники теорії «живої консти-
туції» насамперед обговорюють, який саме принцип заклали «батьки-за-
сновники» США в основу цього конституційного положення і як його слід 
реалізувати сьогодні [2, с. 140]. Важливим штрихом у ставленні до цього по-
ложення є виступ сенатора від Міссурі Т. Іґлтона у 1983 р., який наголошу-

1 Ймовірно, це була політико-правова реакція на рішення у справі Dred Scott v. Sandford від 
1857 р.
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До питання конституційно-правових засад ідентифікації особи у конституції США

вав, що «американці повинні бути занепокоєні певною несправедливістю 
даного конституційного положення, яке заперечує можливість усіх грома-
дян США прагнути досягнути найвищої посади у державі як у спільноті 
людей, які мають спільну мову, культуру, етнічне походження та історію» 
[2, с. 149]. 

Однак слід зазначити: незважаючи на те, що питання «громадянства за 
народженням» успішно втілюється в життя (застосовується щодо виборів 
Президента США) протягом останніх декількох століть, дана концепція, 
хоч і є своєрідною конституційно-правовою традицією США, однак може 
спричинити виникнення «ірраціональної прогалини» у розвитку законо-
давства демократичної держави та створити конституційні «перепони» 
для реалізації громадянами США своїх політичних прав залежно від місця 
їх народження, а тому потребує подальшого виразного тлумачення та за-
садничого уточнення у парадигмі взаємовпливів особа — держава — сус-
пільство.

На нашу думку, така унікальна конституційно-правова традиція США 
дозволяє не лише спостерігати за основними мотивами і критеріями іденти-
фікації особи як громадянина за народженням, зокрема відображає її соці-
альну, політичну, релігійну, національну та етнолінгвістичну ідентичність, 
а також відображає вершину політичної кар’єри будь-якого державного 
діяча США. Отримання найвищої посади в США характеризується «син-
дромом досягнутої мети», що означає глобальне підтвердження держав-
ного суверенітету та незалежності США, а також передбачає «довготри-
валу відданість» американській нації, оскільки, незважаючи на магнетизм 
найвищої державної посади у США, кожен Президент США насамперед є 
основним носієм її культурно-генетичних ознак. 

Таке конституційне положення щодо громадянства за народженням 
глави держави закріплене не лише у Конституції США. Аналогічна ква-
ліфікаційна вимога передбачена у багатьох демократичних державах, а 
саме: в Аргентині (ст. 89 Конституції 1998 р.), Болгарії (ст. 93 ч. 2 Консти-
туції 1991 р.), Грузії (ст. 70 ч. 2 Конституції 2006 р.), Естонії (ст. 79 ч. 3 Кон-
ституції 1992 р.), Колумбії (ст. 191 Конституції 1991 р.), Литві (ст. 78 ч.1 Кон-
ституції 1992 р.), Мексиці (ст. 82 Конституції 1917 р.), у Фінляндії (ст. 54 ч. 1 
Конституції 1999 р.). 

Аналіз цього конституційного положення дає усі підстави зробити ви-
сновок, що громадянство було саме тим правовим чинником і гуманітарним 
стандартом, який забезпечував політичну особливість та конституційну 
(як національну) ідентичність кожної держави і гарантував їй певну само-
бутність, збалансований та стабільний розвиток, незважаючи на перма-
нентну геополітичну турбулентність і розгойданий цивілізаційний маятник 
у світовому масштабі. 
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Институт заявлений, жалоб и предложений  
в Болгарии и Российской Федерации 

Чешмеджієва М. Інститут заяв, скарг і пропозицій у Болгарії та Російській 
Федерації [російською мовою]

Здійснено порівняльний аналіз інституту заяв, скарг і пропозицій у Болгарії 
та Російській Федерації. Акцент зроблено на видах заяв, які громадяни можуть 
подавати до державних органів щодо захисту їхніх прав і законних інтересів. По-
казано, що заяви, скарги і пропозиції є одним з найважливіших та ефективних 
засобів здійснення та захисту прав громадян, вдосконалення і демократизації 
роботи адміністрації, зміцнення зв’язку між посадовими особами і державним 
апаратом та населенням, а також джерелом інформації, необхідної при вирішен-
ні поточних питань державного управління.

Ключові слова: пропозиції, сигнал, громадський контроль, захист прав та ін-
тересів громадян.
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Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и Российской Федерации

В настоящее время в развитых демократических государствах инсти-
тут заявлений, жалоб и предложений является важной частью правового 
статуса граждан и одновременно оказывает влияние на деятельность орга-
нов государственной власти. Право подавать заявления, жалобы и предло-
жения установлено конституционно, дает гражданам возможность для об-
ращения в компетентные органы с целью защиты личных прав и законных 
интересов, выражения общественной воли, социальной свободы, а также 
для участия в управлении государством. 

Отношения, связанные с реализацией конституционного права граждан 
на обращение в органы государственной власти, приобретают особую акту-
альность в условиях демократии и развития гражданского общества.

Имея в виду особую важность и значимость этого института, мы поста-
вили себе цель на основе сравнительного анализа показать роль заявлений, 
жалоб и предложений как общественного фактора и способа защиты прав 
граждан, укрепления законности, развития демократического правового 
процесса в институциях, обеспечения доступа к активному участию граж-
дан в социальном управлении.

Право граждан на заявления, жалобы и предложения является 
самостоятельным юридическим институтом, который нормативно регла-
ментирован как в национальном законодательстве, так и на международном 
уровне. На этой основе устанавливается и право граждан и общественных 
организаций обращаться в письменной или устной форме, индивидуально 
или коллективно в административные органы для обеспечения реализации 
и защиты их прав, свобод и законных интересов. 

Институт заявлений, жалоб и предложений является специфической 
внесудебной формой, через которую осуществляется гражданский контр-
оль над деятельностью государственных органов и защищаются права 
граждан от незаконных, неправомерных действий администрации. 

Развитие гражданского общества тесно связано с расширением возмож-
ности граждан участвовать в управлении государстваом и в общественных 
процессах. В этом отношении важную роль играет право граждан по-
давать жалобы, предложения и сигналы, которые они отправляют в 
государственные органы, в различные организации и пр.

Заявления, жалобы и предложения являются средством усовершен-
ствования и демократизации работы администрации. С их помощью осу-
ществляется общественный контроль над ее деятельностью. Они проявля-
ются в участии граждан в управлении [8, с. 9–13]. Это право может быть 
использовано для задействования всех контрольных механизмов для обес-
печения правильно функционирующей администрации [6, с. 317].

Институт заявлений, жалоб и предложений не является новым и 
неизвестным для юриспруденции как в Болгарии, так и в Российской Фе-
дерации, а также для правовых систем обеих стран. Впервые в Основном 
Законе это право было закреплено в Конституции СССР 1977 г., а также в 
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Конституции РСФСР 1978 г., что явилось важным шагом в развитии дан-
ного института.

Право граждан подавать жалобы регламентировано еще в 1879 г. в Кон-
ституции Княжества Болгарии [4]. Согласно распоряжению раздела Х, ст. 84 
каждый болгарский поданный имеет право подавать в соответствующие 
органы прошение как индивидуально, так и коллективно. Более того, в этом 
же распоряжении провозглашено, что даже учреждения, создаданные госу-
дарством, могут подавать прошения через своих законных представителей.

В настоящее время в обеих государствах институт заявлений, жалоб 
и предложений также конституционно регламентирован. Конституция 
Российской Федерации (ст. 33) [3] наряду с другими правами и свобода-
ми закрепила право граждан на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Право на обращение является важным 
конституционно-правовым средством защиты прав и свобод граждан. Об-
ращения граждан представляют собой одну из форм участия граждан в 
управлении, в решении государственных и общественных дел, способ вос-
становления нарушенного права. Они являются важным источником ин-
формации, полезной при решении вопросов государственного, хозяйствен-
ного и социально-культурного развития, содержат сведения о процессах, 
происходящих в обществе [10].

В Болгарии это право обосновывается в ст. 45 Конституции, согласно ко-
торой «граждане имеют право подавать жалобы, предложения и петиции в 
государственные органы» [5]. Через использование этого права гражданам 
предоставляется возможность участвовать в управлении страной. Право 
подавать заявления, жалобы и предложения принадлежит каждому граж-
данину, и использование этого права не ограничивается каким-либо сро-
ком. Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии регламенти-
рован в Административно-процессуальном кодексе [1]. При действии АПК 
институт заявлений, жалоб и предложений сохраняет свое место вместе с 
другими способами контроля, какими, например, являются оспаривание в 
административном и судебном порядке. 

Основной функцией заявлений, жалоб и предложений является улуч-
шение работы администрации. Они подаются в административные органы 
и органы, которые осуществляют публично-правовые функции (ст.107, 
§. 1) [1]. Субъекты, которые имеют право подавать заявления, жалобы и 
предложения, в обеих странах разные. В Болгарии это право предостав-
лено каждому гражданину или организации и омбудсману, а в Российской 
Федерации каждый гражданин может сделать предложение, а также на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностным лицам (ст. 2, т. 1) 
[9].

Право подавать заявления, жалобы и предложения не ограничено 
в том смысле, что может использоваться перед любыми инстанциями. 
Объектом этого контроля является вся государственная администрация. 
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Конкретными объектами — все административные органы, должностные 
лица и служащие администрации. Этот контроль всеохватывающий и не 
делает никаких исключений. Он имеет неограниченные возможности для 
контрольного воздействия. Его объектом является целостная деятельность 
государственной администрацияи. Это обеспечивает реальные возможнос-
ти проникнуть глубоко внутрь государственной администрации и обеспе-
чить законность ее поведения [2, с. 602–603].

В Российской Федерации институт регламентирован в Законе «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [9]. Об-
ращения граждан содержат неодинаковую информацию, не совпадают по 
общественной направленности. Термин «обращение» носит собирательный 
характер. Действующее законодательство включает в него предложение, 
заявление и жалобу (ст. 4) [9]. Различными являются критерии для разгра-
ничения видов обращения граждан. 

Предложение — такой вид обращения, который не связан с наруше-
нием прав граждан. С ними граждане отправляют рекомендации по усо-
вершенствованию законов и других нормативных актов, деятельности 
государственных органов и органов местното самоуправления. 

Заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод, или конституционных прав и свобод 
других лиц, или сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, или критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц. 

Жалоба подается для защиты или восстановления нарушенных прав и 
законных интересов. 

В Болгарии такого определения, которое имело бы собирательный ха-
рактер и отражало виды заявлений граждан, не существует, а использу-
ются два понятия — предложения и сигналы. Предложения имеют более 
общий характер. Они направлены на усовершенствование организации и 
деятельности органов, осуществляющих публично-правовые функции, 
или решение других вопросов, которые находятся в их компетентности. 

 Сигналы имеют более конкретный характер, так как подаются в 
определенных случаях злоупотребления властью и коррупции, плохо-
го управления государственным или муниципальным имуществом или 
в случаях незаконных или нецелесообразных действий или бездействия 
административных органов и должностных лиц. В отличие от предло-
жений сигналы указывают на допущенные нарушения компетентных 
должностных лица. 

Законодательство в обеих странах предусматривает различные сроки 
для вынесения решений компетентных органов по поданным заявлениям 
граждан. В Российской Федерации сроки вынесения решений более ко-
роткие, таким образом граждане быстрее и эффективнее решают возник-
шие проблемы и удовлетворяют свои потребности. В РФ срок вынесения 
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решения 30 (тридцать) дней со дня регистрации письменного обращения. 
Этот срок зависит от сложности случая и может быть продлен, но не бо-
лее, чем еще на 30 (тридцать) дней. Если обращение гражданина сделано 
в устной форме при личном приеме, а факты и обстоятельства очевидны 
и не нужно производить дополнителную проверку, то компетентный ор-
ган выносит решение сразу же во время личного приема гражданина. А во 
всех остальных случаях дается письменный ответ. В Болгарии срок для 
вынесения решения по предложениям и сигналам составляет около двух 
месяцев. Этот срок может быть продлен до 6 месяцев для предложений и не 
более одного месяца для сигналов. 

Заявления, жалобы и предложения граждан в обеих странах определя-
ются как основной, эффективный способ, с помощью которого граждане 
имеют возможность выразить свое мнение, и одновременно они являются 
своеобразным диалогом между государством и гражданами [10]. Они по-
могают утвердить законность, расширить участие граждан в социальном 
управлении и защитить их права и законные интересы [7, с. 129]. Количе-
ство поданых предложений и сигналов в различные институции свидетель-
ствует, с одной стороны, о социальной активности граждан, а с другой — о 
негативных явлениях и недостатках в работе административных органов. 

Предложения и сигналы являются одной из основных форм учас-
тия граждан в управлении страной, а также способом восстановления 
нарушенных прав. Через них органы государственной власти и местного 
самоуправления получают информацию от граждан о качестве их работы, 
об их недостатках и соответственно заявляют, что будут приняты меры по 
их устранению и улучшению работы в целом. Право подавать предложе-
ния и сигналы является одним из эффективных способов устранения пра-
вонарушений и средством их предотвращения. 

Таким образом, предложения и сигналы выполняют три основные функ-
ции. Во-первых, это средство защиты, т.к. через них может быть предот-
вращено совершение правонарушения или, если оно уже совершено, могут 
быть устранены вредные последствия и восстановлено нарушенное пра-
во. Во вторых, они являются формой реализации конституционного пра-
ва участия в управлении государством, средством коммуникации между 
государством и гражданами, позволяя гражданам тем или иным способом 
участвовать в процессе принятия управленческих решений. И, в третьих, 
они представляют собой средство обратной связи, важный источник ин-
формации для государственных органов о проблемах отдельных граждан 
и общества в целом. 

С использованием своего права подавать жалобы, предложения и за-
явления граждане, с одной стороны, сигнализируя о недостатках в работе 
государственных органов, организаций и должностных лиц, участвуют в 
решении общественных проблем, и в то же время они удовлетворяют свои 
собственные интересы и защищают свои права. Именно поэтому рассмо-
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трение каждой жалобы, предложения или заявления имеет не только 
индивидуальный характер, но и государственное значение.
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Порівняльна характеристика гендерного виміру  
виборчих систем: висновки для України

Гендерні відносини визначають політичні можливості жінок і чоловіків. 
Представництво жінок у політичній сфері України низьке. Наша країна випро-
бувала на практиці різні виборчі системи (мажоритарну, змішану і пропорційну), 
але представництво жінок у парламенті ніколи не досягало 10 %, хоча вони скла-
дають більшість населення і виборців. Тому справа не лише у різновиді виборчої 
системи. Гендерної рівності у виборчих інститутах може бути досягнуто лише 
при комплексному підході. 

Ключові слова: виборчі системи, гендерна політика, гендерна рівність, кво-
тування.

Гендерна рівність — не політична самоціль, а передумова сталого розви-
тку, впровадження ефективного урядування та подолання бідності. Утвер-
дження гендерної рівності не зводиться до сфери захисту прав лише жінок. 
Ця проблематика охоплює права людини в цілому. У сфері гендерної рівно-
сті неможливо досягти результатів щодо однієї статі без врахування ста-
тусу та можливостей іншої. У демократичному суспільстві не може бути 
дискримінаційної практики. Гендерну рівність законодавець визначив як 
рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його ре-
алізації, що дає змогу особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 
суспільного життя. 
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У зв’язку з проголошенням євроінтеграційного курсу України гендер-
не питання набуло особливого значення в політичних і виборчих проце-
сах, оскільки є одним із пріоритетних у Європейському Союзі. Міжнародні 
зобов’язання, національне законодавство та практика часто являють собою 
різні реалії. Тому уваги дослідників і практиків потребують не лише нор-
мативно-правова база, а й механізми її реалізації та моніторинг виконання 
рішень. Нерозуміння специфіки й тенденцій гендерної рівності в сучасних 
умовах може призвести до негативних наслідків у економічному, соціаль-
ному і політичному розвитку країни. 

Гендерні відносини дістають відображення у владних відносинах і ви-
значають політичні можливості жінок і чоловіків. Представництво жінок у 
політичній сфері України низьке. У складі Верховної Ради України за ча-
сів незалежності жінок-депутатів ніколи не було більше 10 %, хоча жінки 
становлять більшість населення і виборців. Згідно зі Звітом із глобального 
ґендерного розриву 2011 р. (Gender Gap Report) Україна посідає 105-е міс-
це серед 134 країн щодо дотримання політичних прав жінок, а у 2012 р. —  
119-е місце серед 135 країн, за комплексним індексом — 64-е місце, й за остан-
ні п’ять років рейтинг знижується щороку на 8–10 пунктів. Політика гендерної 
рівності у виборчих процесах потребує системного дослідження на основі по-
рівняльно-політичного аналізу та виявлення її типологічних характеристик.

Проблема обрання виборчої системи є надзвичайно важливою й акту-
альною. Ідеальної виборчої системи не існує, хоча всю відповідальність за 
прийняття норм і процедури виборів бере на себе політична еліта. Проф. 
А. Романюк, використовуючи дослідження А.Л. Гоффман, наводить аргу-
менти на користь того, що країни, де застосовують пропорційну виборчу 
систему, мають дещо вищий рівень демократії, ніж країни, які її не засто-
совують [4, с. 276]. Водночас, невдале застосування цієї системи, як свід-
чить світовий досвід, здатне призвести до погіршення рівня демократії в 
країні. Обговорення моделі виборчої системи є постійною дискусійною те-
мою в українському політичному процесі.

Україна на практиці апробувала майже всі існуючі системи виборів до 
парламенту. Тому під час створення або реформування виборчої системи 
важливо визначити пріоритетні критерії, а потім аналізувати, яка вибор-
ча система чи комбінація систем найкращим чином відповідає поставле-
ним завданням. Нас цікавить перш за все критерій представництва двох 
соціальних груп: жінок і чоловіків. За даними Міжпарламентського союзу в 
світі виокремлюється кілька груп країн, які вирізняються за рівнем пред-
ставництва жінок і чоловіків у вищих представницьких органах влади:

— країни — лідери політичного представництва жінок-парламентарів 
30–45 % ( їх не більше 10);

— гендерно-перспективні країни, де є 15−30 % жінок-парламентарів 
(близько 40);

— країни з високою гендерною диспропорцією, де є 10–14,9 % жінок-
парламентарів (близько 40);
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— країни з безумовним домінуванням чоловіків, у яких жінок-парла-
ментарів є до 10 % (близько 50);

— країни з винятково низьким представництвом жінок, до 5 % (близько 30);
— країни з «чоловічим» парламентом, де жінок немає (близько 10) [2, 

с. 23]. 
Україна належить до категорії країн з безумовним домінуванням чоло-

віків, у яких жінок-парламентаріїв до 10 % (див. Табл. 1). 
Таблиця 1

Кількісний розподіл депутатів Верховної Ради України за статтю*

І  
скликання  
(1991 р.)

II  
скликання 
(1994 р.)

IIІ  
скликання  
(1998 р.)

IV  
скликання 
(2002 р.)

V  
скликання 
(2006 р.)

VI 
скликання  
(2007 р.)

VIІ
скликання 
(2012 р.)

Усього 445 413 448 450 450 450 445

Чолові-
ків 432 396 412 426 411 418 402

Жінок 3 19 37 23 38 32 43

% 2,9 4,6 8,3 5,1 8,4 7,2 10

* За різними джерелами кількість жінок-депутатів і парламентарів може мати по-
хибку на 1–2. Це випливає з різних дат отримання інформації у різних дослідників, але 
суттєво не впливає на загальну картину.

Незважаючи на різні моделі застосованих на практиці виборчих систем 
(мажоритарну, змішану та пропорційну), представництво жінок у Верховній 
Раді України традиційно низьке. Тому справа не лише у виборчій системі, 
хоча її різновид суттєво впливає на політику гендерної рівності. Засоби для 
підвищення представництва жінок можна знайти і в пропорційній, і в мажо-
ритарній системах. За мажоритарної виборчої системи з одномандатними 
округами партії в країнах із низькою гендерною культурою виставляють 
найчастіше найприйнятнішого чи найбільш прохідного кандидата, а це рідко 
буває жінка. Пропорційні системи можуть використовувати виборчі партійні 
списки для підтримки жінок-політиків і залучення до свого електорату тих 
виборців, які бажають підтримати кандидатів-жінок, не позбавляючи їх при 
цьому можливості висловитися й за інші важливі питання. 

У виборчому процесі сучасної України гендерна рівність традиційно 
забезпечена лише на рівні кадрового складу виборчих комісій. Місцеві ви-
борчі комісії традиційно мають майже паритетне представництво жінок і 
чоловіків. Жінки на виборах 2012 року складали 56 % всіх членів окруж-
них виборчих комісій. У 225 ОВК 106 жінок виконували обов’язки голів, 
114 — заступників голів та 155 — секретарів ОВК. Четверо з 15-ти чле-
нів ЦВК — жіночої статі, включаючи одного з двох заступників голови, а 
також секретаря Комісії. З 202 політичних партій України, зареєстрова-
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них Міністерством юстиції України, брали участь у виборах до Верховної 
Ради України 2012 р. по загальнодержавному багатомандатному виборчо-
му округу 22. ЦВК зареєструвала 22 виборчі списки партій, де було всього 
2643 кандидата і 3130 мажоритарних кандидатів, включаючи 1429 само-
висуванців. Всього кандидатів було 5773. Жінок-кандидатів — 949 (16%), з 
них 528 балотувалося за пропорційними списками, 421 — по одномандат-
них округах. Жінки очолювали лише два пропорційні списки. Середній по-
казник рівня представництва жінок у партійних списках на останніх трьох 
виборах до парламенту становить 19–20%. Вибори до органів місцевого са-
моврядування в Україні засвідчують низьке представництво жінок. Пари-
тет існує на рівні голів сільських, селищних рад. В обласних представниць-
ких органах жінки-депутати не долають навіть десятивідсотковий «поріг».

Світовий досвід утвердження гендерної рівності демонструє ефектив-
ність застосування гендерного квотування. Існують конституційні, партій-
ні, виборчі, законодавчі, добровільні гендерні квоти на рівні 20/80, 30/70, 
40/60, 50/50. Гендерне квотування є важливим і дійовим інструментом за-
безпечення гендерної рівності в політиці. Гендерні квоти мають бути тим-
часовим перехідним етапом для усвідомлення громадськістю необхідності 
належного представництва жінок в органах влади всіх рівнів. Мажоритар-
на система може використовувати гендерне квотування, так само як про-
порційна і змішана. Досвід країн Європейського Союзу свідчить про від-
сутність уніфікованого підходу в запровадженні квотування, але країни, 
які запровадили гендерні квоти, підвищили рівень представництва жінок 
в органах публічної влади. Дуже чітко ілюструється розвиток гендерної 
рівності у політичній сфері на прикладі Польщі (див. табл. 2). Як зазначає 
польська дослідниця Е. Сава-Чайка, «питання рівності жінок і чоловіків не 
було пріоритетним від 1989 р., але воно розвивалось і мусило впроваджува-
тись так, як у більшості країн Європейського Союзу» [5, с. 178]. 

Таблиця 2

Жінки в Сеймі [5, с. 146]

Каденція Роки Частка жінок, у %

X 1989–1991 13

I 1991–1993 10
II 1993–1997 13
III 1997–2001 13
IV 2001–2005 20,7
V 2005–2007 20,44

VI Від 2007 20,43

Дедалі частіше на політичних посадах з’являються жінки. На виборах 
мера (президента) Варшави перемогу в листопаді 2006 р. отримала Ханна 
Гронкевич-Вальц, кандидат від партії «Платформа обивательська». Вона 
стала першою жінкою, яка посіла таку високу посаду в Польщі. Дедалі 
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більше жінок беруть участь у політичному житті. У 2007 р. з’явилась партія 
жінок. Хоча у виборах 21 жовтня 2007 р. Партія жінок висунула кандидатів 
лише у 7 з 41 виборчих округів і в результаті набрала 0,28 % голосів вибор-
ців, однак її виникнення є новим явищем для політичного процесу. У 2011 
р. Президент Польщі підписав указ про 35 % квоту для жінок у виборчих 
списках. Це ще раз підтвердило тезу, що основними суб’єктами впливу на 
утвердження гендерної рівності у Польщі є ЄС, хоча наявна й політична 
воля щодо впровадження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
громадянському суспільстві.

Систематизація позитивів і недоліків гендерного квотування засвідчує 
доцільність його запровадження в Україні. Серед недоліків можемо навести 
наступні: квоти призводять до прихованого конфлікту жінок і чоловіків; кво-
ти для жінок створюють нерівні можливості для чоловіків; жінки не хочуть 
бути обраними до органів влади за квотою. Серед позитивів: підвищення по-
літичного представництва жінок тісно пов’язане з подоланням фактичної 
нерівноправності, а отже, зниження конфліктності в суспільстві; квотування 
не можна визначити як дискримінаційне щодо чоловіків, оскільки воно є спе-
ціальним компенсаційним заходом, має тимчасовий характер; квотування 
сприяє усвідомленню громадянами політики як такої сфери, де мають бути 
представлені обидві статі. Основним ризиком запровадження квот залиша-
ється те, що кількість може не перерости в якість. Це мінімізується ретель-
ною кадровою політикою політичних партій, в тому числі при складанні ви-
борчих списків, і зростанням політичної свідомості громадян.

Для досягнення гендерної рівності у політичній сфері необхідно за-
кріпити гендерне квотування законодавчо, оскільки в посткомуністичних 
країнах, де не сформована політична культура виборців, відсутні політич-
ні партії з демократичною системою прийняття рішень, а тиск виборців на 
партійні структури дуже слабкий, лише законодавча норма може виправи-
ти ситуацію. Кількісну величину гендерного квотування варто встановити 
на рівні 30/70, оскільки саме таке співвідношення відповідає Цілям тися-
чоліття ООН, зобов’язання щодо впровадження яких взяла на себе Укра-
їна. У Міністерстві соціальної політики України намагаються законодавчо 
закріпити гендерне квотування. Саме тому за ініціативи Міністра соціаль-
ної політики Н. Королевської підготовлено проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» [3]. Цим законопроектом, зокрема, 
передбачається запровадження 30% квоти представників однієї статі під 
час формування виборчих списків кандидатів у депутати усіх рівнів: від 
сільських рад до парламенту. 

Таким чином, виборча система є динамічним елементом політичної сис-
теми, що істотно впливає на розстановку політичних сил і представництво 
соціальних груп у виборних органах влади. Не варто перебільшувати роль 
того чи іншого різновиду виборчої системи в аспекті забезпечення гендер-
ної рівності. Якщо політична партія або виборчий блок має політичну волю 
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до формування гендерно збалансованих списків або висунення кандидатів 
у округах, то це можна зробити за будь-якого типу виборчої системи. Наша 
країна випробувала на практиці різні виборчі системи (мажоритарну, змі-
шану та пропорційну), але представництво жінок у парламенті не сягнуло 
вище 10 %. Тому справа не лише у різновиді виборчої системи. Гендерної 
рівності у виборчих інститутах може бути досягнено лише за допомогою 
впровадження цілого комплексу заходів.
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Правове регулювання протитуберкульозних заходів  
в Україні: дух, літера, зміст 

Аналізуються проблеми вдосконалення нормативно-правових актів у сфе-
рі протидії соціально обумовленому і соціально небезпечному інфекційному 
захворюванню — туберкульозу, яка має базуватися на поєднанні трьох чин-
ників: конституційних норм, програмних завдань та ресурсного забезпечення. 
Гарантією ефективності протидії туберкульозу, особливо в умовах епідемії, є 
обов’язковість низки базових заходів, ослаблення яких стане можливим лише по 
досягненні суттєвих позитивних зрушень у цій сфері.

Ключові слова: туберкульоз, профілактика, лікування.

Незважаючи на уявну простоту правових порівнянь, аналогій і їх 
аналізу, залишається складним завдання визначення конкретної ме-
тодології порівняльного правознавства. Практика правового зістав-
лення і швидкоплинні завдання порівняльного законознавства нерідко 
штовхають до спрощення, коли шукають законодавчі аналоги, «при-
міряють» їх і невдало використовують, коли справа зводиться або до 
інформації, тобто до отримання відомостей про акти, або до їх чисто 
текстового аналізу і трансформації. Нерідко залишаються осторонь 
вимоги системного аналізу, при зіставленні правових систем, галузей 
законодавства, окремих законів й інших актів не враховуються еконо-
мічні, соціальні й політичні чинники правотворчості та правозастосу-
вання. Помилки в порівняльному правознавстві зустрічаються досить 
часто, і причиною цього є передусім невірні методологічні підходи. 
Узагальнюючи науково-пізнавальний досвід і аналітичну практику, 
експерти виділяють п’ять типів помилок, що найчастіше зустрічають-
ся в порівняно-правовому аналізі.
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По-перше, допускається неправильний вибір об’єктів правового аналізу 
і критеріїв їх порівняння, не враховуються їхній зв’язок та функціональні, 
територіальні й історико-культурні критерії.

По-друге, не враховуються об’єктивні умови і чинники, які породжують 
ті або інші інститути в зарубіжному праві й у нас. Не беруться до уваги рі-
вень правової культури і правові традиції. Для північноєвропейських кра-
їн, наприклад, «законослухняність» громадян є сталою домінантою їх роз-
витку, що гарантує повагу до закону і високий ступінь його виконання, що 
не характерно для пострадянських і багатьох мусульманських країн.

По-третє, відбувається пряме запозичення наукових правових концеп-
цій, які не завжди адекватно можуть бути відображені у вітчизняному за-
конодавстві, а іноді запозичуються далеко не кращі зразки.

По-четверте, допускається неправильне використання юридичних кон-
струкцій, понять і термінів. 

По-п’яте, зустрічається пряме копіювання правових інститутів і норм 
без оцінки можливостей їх «трансплантації й імплантації» у вітчизняну 
правову систему. А «перенесення» готових норм часто має характер юри-
дичної епідемії. Все це повною мірою стосується нашого випадку.

Саме тому так важливі методологічно виважені й чіткі підходи до порів-
няно-правових досліджень. Порівняно-правовий аналіз у будь-якій сфері, 
окрім формально-юридичного підходу, передбачає історичний, логічний 
і концептуальний аспекти. Виходячи з цього, поряд з міждержавними зі-
ставленнями, «за горизонталлю», може також йтися про ретроспективне 
зіставлення, «за вертикаллю», тобто про внутрішньодержавну і міжнарод-
ну динаміку законодавчого регулювання в часі. Можна навіть згадати, що у 
Кодексі Хаммурапі Стародавнього Вавилону жерцю було надано право на 
розлучення з жінкою, яка страждала на захворювання, опис ознак якого 
цілком відповідає туберкульозу.

У даному випадку історичний аспект зводиться до порівняння з ра-
дянським періодом, особливо на його фінальному етапі. Починаючи з 1960 
р. базовими нормативними документами у даній сфері були Постанова 
Ради Міністрів СРСР № 972 від 1.09. 1960 р. «Про заходи щодо подальшо-
го зниження захворюваності на туберкульоз» і Постанова № 1785 Ради 
Міністрів УРСР від 29.10.1960 р. Цими найбільш прогресивними і чіткими 
документами за всю історію боротьби з туберкульозом передбачалися, 
зокрема, такі заходи, як щеплення проти туберкульозу всіх неінфікова-
них осіб до 30-річного віку і профілактичні флюорографічні обстеження 
всього населення один раз на 2 роки. Саме завдяки цим профілактичним 
заходам вдалося забезпечити зниження захворюваності на туберкульоз 
у містах України до 1966 р. порівняно з 1950 р. у 4,2 раза (з 420 до 98 на 100 
тис. міського населення), а у сільській місцевості — у 1,8 раза (з 170 до 94), 
значне поліпшення клінічної структури виявлених випадків. Смертність 
від туберкульозу за аналогічний період знизилася у 4 рази (з 105,3 до 25,5 
на 100 тис.).
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Порівнюючи нормативно-правові документи щодо боротьби з туберку-
льозом у різних країнах, треба брати до уваги історичні й навіть політичні 
умови і принципи, базуючись на яких розвивалася система боротьби з цією 
хворобою, традиції, досвід, особливості соціально-економічної ситуації, а 
також (можливо, насамперед) рівень розповсюдженості захворювання. 
Зрозуміло, що ці документи значною мірою пов’язані з системою охорони 
здоров’я у конкретній країні та міжнародними принципами. Законодавчі 
акти подекуди стосуються туберкульозу окремо, а у низці країн їх включе-
но до складу тих, що визначають загальні принципи протидії інфекційним 
захворюванням. Ситуація ускладнюється існуванням у більшості країн ЄС 
та у США, а нині й у пострадянських країнах плюралістичної системи охо-
рони здоров’я, яку становлять державні, приватні та благодійні громадські 
інституції. За таких умов відповідальними за реалізацію заходів щодо бо-
ротьби із соціально залежними інфекційними захворюваннями, такими, як 
туберкульоз і ВІЛ-інфекція, у соціально орієнтованих державах залиша-
ються державні виконавчі органи. 

 Так, науковими співробітниками Відділу громадської охорони здоров’я 
і політики Лондонської школи гігієни і тропічної медицини піддано порів-
няльному аналізу законодавчі акти і регулятивні інструменти для контр-
олю туберкульозу в 14 європейських країнах [33]. Ними розроблена ти-
пологія правових моделей в цій сфері — від найбільш авторитарної до 
найменш обмежувальної, серед яких обов’язкові: скринінгові обстеження 
на туберкульоз, протитуберкульозна вакцинація, «затримання» і госпіта-
лізація. Норми деяких законів, на думку цих експертів, не повністю відпо-
відають Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. Вони вважають, що у глобалізованому світі потрібна гармонізація 
партнерських зусиль із законодавчого регулювання заходів, спрямованих 
на зниження загрози поширення інфекційних хвороб відповідно до нових 
Міжнародних медико-санітарних правил (2007 р.). Ці правила є міжнарод-
ним правовим інструментом, обов’язковим для 194 країн світу, включаючи 
всі держави-члени ВООЗ. 

Стратегію ДОТС, яку, з деякими змінами, покладено в основу зако-
нодавчих норм, що обговорюються, з початку 1990-х років було введено 
нормативно-правовими документами в низці країн Центральної Африки, 
для яких її і було запропоновано саме з таких причин, як надмірно висо-
ка поширеність туберкульозу, брак фінансового і ресурсного забезпечення 
медичної галузі та відсутність спеціалізованої досвідченої протитуберку-
льозної служби. 

У США, де законодавство має два основні рівні (рівень штату і федераль-
ний), фінансування всієї системи охорони здоров’я здійснюється як феде-
ральним урядом, так і урядами штатів. Державні медичні заклади надають 
послуги для ветеранів, інвалідів, державних службовців, хворих на психіч-
ні захворювання, а також на туберкульоз. Незважаючи на досить низький 
рівень поширеності туберкульозу, в багатьох штатах численні протитубер-
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кульозні заходи жорстко регламентовані законодавством як обов’язкові 
та навіть примусові. Так, для працевлаштування на певні (обмежені) види 
робіт потрібне свідоцтво про відсутність заразних форм туберкульозу. На-
приклад, у штаті Каліфорнія таке свідоцтво потрібне для працівників пар-
ків, ігрових майданчиків, рекреаційних центрів, пляжів та у деяких інших 
випадках. Існує досить жорстка практика скринінгу (тобто відбору) осіб, 
що прибувають для постійного проживання в США. Цей скринінг полягає 
в проведенні рентгенологічного обстеження органів грудної клітки і посі-
ву мокротиння. Перелік видів діяльності, зайняті якими особи підлягають 
обов’язковому скринінговому обстеженню, обмежений. У штаті Нью-Йорк 
та деяких інших учителі зобов’язані проходити регулярне рентгенологічне 
обстеження органів грудної клітки і надавати працедавцеві сертифікат про 
проходження цього обстеження. У штаті Каліфорнія це стосується і спів-
робітників виправних установ. Залежно від штату причиною обов’язкового 
скринінгового обстеження є контакти з хворими на туберкульоз або навіть 
з особами з підозрою на наявність цього захворювання, йому піддають-
ся працівники шкіл, співробітники установ охорони здоров’я і виправних 
установ, ув’язнені. 

У більшості штатів є законодавчі обмеження на певні види діяльності 
для хворих на туберкульоз, включаючи навіть працевлаштування в ці-
лому, роботу в школах, роботу в лікувальних установах, тощо. Водночас, 
офтальмометристи в штаті Техас і акушерки в штаті Джорджiя мають пра-
во не надавати допомогу хворим на туберкульоз. У разі відмови особи від 
проведення обстеження для його проведення потрібно відповідне рішення 
суду. В окремих випадках примусове обстеження може здійснюватися без 
рішення суду.

В деяких штатах існує практика примусового лікування туберкульозу, 
яка застосовується досить рідко. Найчастіше вона використовується до 
представників меншин, мігрантів, пацієнтів з психічними захворювання-
ми і ув’язнених. Приводом для застосування примусового лікування най-
частіше постає ситуація, коли соціально дезадаптований хворий на тубер-
кульоз не виконує рекомендацій з лікування, злісно ухиляється від нього. 
Процедура найчастіше вимагає судового рішення, яке ухвалюється на під-
ставі звернення до судових інстанцій представників управління охорони 
здоров’я штату. Виконання судового рішення може здійснюватися, в тому 
числі, із застосуванням терапії під безпосереднім наглядом. Проте, призна-
чення терапії під безпосереднім наглядом медичного працівника або волон-
тера легалізоване лише у 13 штатах, що створює певні труднощі в здійснен-
ні лікування всіх хворих на туберкульоз і пацієнтів, які не дотримуються 
рекомендацій з лікування. Таким чином, залежно від штату, призначення 
терапії під безпосереднім наглядом може бути стандартною процедурою 
лікування, вимагати судового рішення або не застосовуватися (у разі від-
сутності відповідної законодавчої бази). Найчастіше замість примусового 
лікування застосовується практика затримання/ізоляції пацієнта, який не 
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дотримується приписів з лікування, або свідомо відмовляється від лікуван-
ня. Така практика також найчастіше вимагає рішення суду. Низка інших 
ситуацій, які можуть супроводжуватися ізоляцією/затриманням, залежно 
від штату, включає: 1) встановлений діагноз туберкульозу/підозра на його 
наявність; 2) встановлений діагноз + наявність ризику передачі інфекції 
оточенню; 3) ув’язнені; 4) особи із заразними формами туберкульозу, що 
прибули на територію США тощо.

У 17 штатах існує нормативна база проведення епідеміологічних розслі-
дувань, пов’язаних з туберкульозом, що, залежно від штату, може стосу-
ватися як виявлених випадків, так і проведення ширших заходів (призна-
чення обов’язкових обстежень певних груп, карантин/ізоляція, з’ясування 
питання про дотримання пацієнтами рекомендацій з лікування тощо) [34]. 

Логічний аспект порівняння дає змогу стверджувати, що наведений пе-
релік юридичних інструментів, зокрема, призначення обов’язкових обсте-
жень, за умов більш значного поширення туберкульозу, а тим більше — 
епідемії, мав би стосуватися ширших верств та навіть усього населення. 

Закон про контроль туберкульозу в Японії, що діяв упродовж півсто-
ліття, до 2004 р., коли це захворювання мало там дуже значне поширен-
ня, заподіюючи серйозний збиток економіці, що пояснювалося старінням 
і погіршенням умов життя міського населення, передбачав низку заходів 
щодо боротьби з ним (зокрема, обов’язкові скринінгові профілактичні об-
стеження і протитуберкульозна вакцинація). Закон іменувався Функціо-
нальною національною директивою і передбачав прийняття відповідних 
планів префектур. Щорічним флюорографічним обстеженням піддавало-
ся усе населення старше 19 років. Після того, як за допомогою цих заходів 
вдалося добитися значного зниження поширеності туберкульозу, закон 
був переглянутий, і регулярні профілактичні обстеження були збережені 
тільки для груп медичного і соціального ризику, а вакцинація — тільки для 
новонароджених. 

Порівняння з чинним протитуберкульозним законодавством у країнах 
пострадянського простору показує, що з тих самих причин втручання у 
сферу охорони здоров’я, зокрема боротьбу з туберкульозом, зарубіжних 
інституцій — фінансових донорів, грантодавців та ін. (Глобальний фонд для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією, USAID, «Лікарі без кор-
донів» та ін.) — призвело до того, що нормативні акти щодо туберкульо-
зу в цих країнах поступово пристосовуються до принципів ультимативно 
нав’язаної стратегії ДОТС або її варіантів. Чи не є це однією з тих причин, з 
яких останнім часом у РФ припинено функціонування USAID?

Пунктом 4 ст. 8 Федерального Закону РФ № 77-ФЗ від 18.06.2001 р. «Про 
попередження поширення туберкульозу в РФ» передбачено: «З метою 
виявлення туберкульозу періодично проводяться профілактичні медич-
ні огляди громадян, порядок і терміни проведення яких встановлюються 
Урядом РФ». У розвиток цієї норми постановою Уряду РФ від 25.12.2001 
№ 892 «Про реалізацію Федерального закону «Про попередження поши-



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

156

Авербух Леонід Григорович, Баймуратов Михайло Олександрович

рення туберкульозу в РФ» встановлено, що «профілактичні медичні огля-
ди населення проводяться не рідше 1 разу на 2 роки, відповідно до методів, 
затверджених Мінздоровсоцрозвитку РФ. Окремі групи населення підля-
гають профілактичним медичним оглядам в цілях виявлення туберкульозу 
2 рази на рік». Хоча законодавець не використав термін «обов’язкові», ре-
комендація досить визначена. 

Останнім часом МОЗ РФ заявило про відновлення практики суцільної 
диспансеризації населення. Диспансеризація є комплексом заходів, у тому 
числі медичний огляд лікарями декількох спеціальностей і застосування 
необхідних методів обстеження, обов’язковою складовою якої є профілак-
тична флюорографія. Вона також включає наступне дообстеження, визна-
чення груп стану здоров’я, проведення профілактичного консультування, 
за необхідності — лікувально-оздоровчих заходів і динамічного спостере-
ження за станом здоров’я виявлених хворих. У випадку реалізації цього за-
ходу медичні огляди у рамках диспансеризації дорослого населення здій-
снюватимуться один раз на три роки. Диспансеризація буде проводиться в 
два етапи: перший у віці 21 року, наступні — з трирічним інтервалом упро-
довж усього життя. До 21 року профогляди — щорічні.

Періодичність і обов’язковість обстежень на туберкульоз для усього на-
селення чітко не визначені й відповідним законодавчим актом Білорусі. Але 
ці питання досить вичерпно охоплені підзаконними актами і відомчими до-
кументами на муніципальному та місцевому рівні. Наприклад, протитубер-
кульозною програмою Гомельської області передбачені такі обстеження на 
туберкульоз: «Дорослі і підлітки — флюорографія грудної клітки щоріч-
на, якісна, суцільна у перші три роки, низькодозовими флюорографами, з 
флюорокартотечним обліком обстежень, потім — залежно від групи ризику 
і отриманих результатів; дообстеження осіб, взятих на контроль у відпові-
дальних фахівців, згідно з існуючими інструкціями і вказівками». Звернемо 
увагу на зауваження щодо обліку обстежень. Відсутність суворого персо-
нального обліку здійснених обстежень (за допомогою картотеки, а краще — 
на електронних носіях) здатна звести нанівець всю роботу в цьому напрямі, 
тому що кількісний облік охоплених не піддається достовірному контролю. 

У рекомендаціях ВООЗ і Ради міжнародних медичних асоціацій (CIOMS) 
звернено особливу увагу на проблему дотримання морально-етичних і 
правових норм при організації й здійсненні протиепідемічних заходів. 
Водночас, міжнародно-правові документи, зокрема преамбула Конститу-
ції ВООЗ, Пакт про економічні, соціальні та культурні права, Декларація 
прав пацієнта та ін., передбачають обов’язок урядів забезпечити заходи 
щодо реалізації прав громадян на вищий досяжний рівень фізичного та 
психічного здоров’я, що, безумовно, передбачає найбільш високий рівень 
вивченості медичних проблем [18]. В умовах соціальної держави таке пра-
во, мабуть, має бути віднесене до природних прав людини [12]. Саме таку 
можливість здатні забезпечити суцільні профілактичні флюорографічні 
обстеження усього дорослого населення і підлітків.
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У цьому питанні існує суперечність між інтересами і правами пацієнта, 
з одного боку, та суспільства — з іншого. У державах з різним політичним 
режимом це питання також вирішують по-різному. В законодавстві СРСР 
суспільні інтереси домінували над особистими. 

Оскільки інфекційні хвороби, на відміну від соматичних, являють небез-
пеку не лише для конкретної людини, а й для оточення, то профілактика і 
протиепідемічні заходи мають бути спрямовані на забезпечення епідемі-
ологічного благополуччя суспільства. Щодо антропонозних захворювань, 
коли хвора людина є джерелом зараження для оточення, етично і виправ-
дано з епідеміологічної точки зору проведення вакцинопрофілактики або 
примусової ізоляції хворого в медичній установі з обмеженням його права 
на свободу пересування. В цьому випадку держава в особі служби держ-
санепіднагляду має виконувати поліцейські функції, обмежуючи права і 
свободи хворого. Однак, ст. 29 Конституції України, де йдеться про право 
людини на свободу та недоторканність (у широкому сенсі), включено до пе-
реліку статей, дія яких не може бути обмежена [13]. Водночас, ст. 55 Кон-
ституції РФ передбачає, що права і свободи людини можуть бути обмежені 
федеральним законом тією мірою, якою це необхідно для захисту не тільки 
основ конституційного ладу, моральності, прав і законних інтересів інших 
осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави, а й захисту здоров’я 
громадян. Це, на нашу думку, має стосуватися не тільки примусової госпі-
талізації хворих на заразні форми туберкульозу (яка, до речі, передбачена 
новим Законом), обов’язковості профілактичної вакцинації неінфікованих 
дітей і підлітків, не тільки випадків ухиляння від обов’язкових обстежень 
на туберкульоз осіб з «декретованих» груп населення і груп ризику (що, на 
жаль, часом підтримують деякі юристи [16]), а й усіх без винятку громадян. 
Тобто, проходження таких обстежень повинно бути включено до обов’язків 
громадян, а в ідеальному варіанті — піклування про стан свого здоров’я — 
має бути конституційним обов’язком громадянина, а гарантія реалізації 
цього обов’язку — обов’язком держави.

До речі, саме цього вимагають ст. 4 і 5 Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-XII 
від 24 лютого 1994 року [29]. Доцільно також прийняти Медичний кодекс 
України, як це зробили у Казахстані.

Щодо законодавчих запозичень, прикладом чого є втілення Стратегії 
ДОТС, то, на нашу думку, єдиною відповіддю на питання про перспективи 
ефективного запозичення законодавчих норм у рамках теорії культурно-
історичної обумовленості права є теза про те, що норма, що імпортується, 
повинна повністю відповідати специфіці формату соціальних взаємодій, 
традицій і принципів, що склалися в суспільстві й довели свою ефектив-
ність. Інакше вона не буде затребувана суспільством і не зможе реалізува-
ти свою цільову функцію. Як потужний механізм нормативного регулюван-
ня соціальної комунікації, правова система цілком здатна модифікувати 
соціальну поведінку індивідів, груп, різних колективних суб’єктів і підпо-
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рядкувати її свідомо заданій логіці. Тобто, імпортувати якийсь норматив 
доцільно лише за умов доведення його переваг порівняно з чинним [31]. 

Загальновідомо, що мікобактеріями туберкульозу інфікована третина 
людської популяції. Щорічно на різні форми активного туберкульозу за-
хворюють близько 10 млн осіб, а 1,7 млн помирають від цього захворюван-
ня. Тому ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною загрозою. Значення цієї 
проблеми посилюється через поєднання туберкульозу з ВІЛ-інфекцією/
СНІДом, що суттєво почастішало в останні 15 років.

Таблиця 1. 

ЗахвоРЮванІсТь на ТУБЕРкУЛьоЗ У ПокаЗниках на 100 Тис. осІБ  

У кРаїнах свІТУ в 2010 Р. (За оцІнкоЮ вооЗ) 

Табл. 1 ілюструє глобальну ситуацію щодо захворюваності на туберку-
льоз. Розрахункові показники значно перевищують фактично реєстрова-
ні. Україну віднесено до третьої, найбільш неблагополучної групи країн 
за рівнем захворюваності на туберкульоз, і 1995 р. ВООЗ визначила ситу-
ацію в нашій країні як епідемію. Епідемії СНІДу і туберкульозу в Украї-
ні продовжують залишатися загрозою національній безпеці й вимагають 
концентрації зусиль щодо профілактики і лікування цих захворювань. На 
цьому черговий раз наголосив Секретар Ради національної безпеки і обо-
рони України А. Клюєв у березні 2012 р., коментуючи внесення Кабінетом 
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Міністрів до парламенту двох законопроектів, що стосуються співпраці 
України з Глобальним фондом по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом і ма-
лярією Так, у 2010 р. в Україні вперше зареєстровано 30659 нових хворих 
на активні форми туберкульозу, що становить 67,2 випадків на 100 тис. осіб 
(експертний показник — 101,0) [25]. Для порівняння (за інформацією ВООЗ): 
Російська Федерація — 106, Польща — 23, Велика Британія — 13, США, 
Ізраїль — 4, Тимор — 498, В’єтнам — 200, Свазіленд — 1257, Південна Аф-
рика — 971. Майже 7 тисяч громадян України померли за рік від цього за-
хворювання. Вчені Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г. Яновського прогнозують, що в найближчі 10 років, за соціально-еконо-
мічних умов гірших, ніж нині, і/або неприборканості епідемії ВІЛ-інфекції, 
збільшення хіміорезистентного туберкульозу, захворюваність туберку-
льозом через 10 років може збільшитися вдвічі, а смертність — у 2,5 рази. 
Безумовно, суттєва розбіжність показників у різних країнах значною мі-
рою позначається на масштабах і стратегічних принципах протитуберку-
льозних заходів.

Але, за умов епідемії туберкульозу і соціально-економічної кризи, про-
грамно-цільовий комплекс законодавчих і спеціальних заходів, спрямова-
них на стабілізацію рівня поширеності туберкульозу і його подальше зни-
ження, повинен бути істотно посилений і ґрунтуватися на таких засадах.

По-перше. Дотримання демократичних принципів має коригуватися не 
тільки  юристами, а й професійними експертами, у даному випадку фти-
зіатрами. Нормативно-правові документи повинні бути оцінені як такі, що 
цілеспрямовано орієнтовані на запозичення і рекомендації міжнародних 
неурядових та міждержавних організацій, зокрема ВООЗ. Проте, останні 
нерідко захищають корпоративні інтереси фармацевтичних монополій, іг-
норуючи багаторічний унікальний позитивний досвід вітчизняної науки і 
практики. Прикладом такого підходу є «антигрипозна» кампанія, ініційо-
вана ВООЗ восени 2009 р., яка призвела до безглуздих багатомільярдних 
бюджетних витрат в Україні та в інших країнах. Передусім йдеться про 
нав’язану Україні (за підтримки МОЗ) так звану Стратегію ДОТС (Directly 
Observed Treatment Short Course), яку було запропоновано декілька деся-
тиліть тому як початковий захід боротьби з туберкульозом у країнах тре-
тього світу [22], де немає державної спеціалізованої протитуберкульозної 
служби. Цю стратегію в «адаптованому» варіанті було введено в дію нака-
зом МОЗ України від 15.11. 2006 р. № 610 «Про впровадження в Україні 
адаптованої ДОТС-стратегії». Постановою Київського окружного адміні-
стративного суду від 03.04. 2008 р. №5/55 цей наказ визнано нечинним, але 
ця стратегія (або її варіанти — «Стоп ТБ» тощо) продовжує використову-
ватися, і саме на її принципах базується сучасне спеціальне законодавство. 
Нашу позицію щодо неприйнятності цієї стратегії поділяють багато екс-
пертів [2; 6; 7; 8; 10; 14; 23].

По-друге. В умовах епідемії соціально залежного інфекційного захво-
рювання деякі права і свободи хворого, який створює епідемічну небезпеку 
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для оточення, можуть суперечити правам інших людей і соціуму в цілому, 
зокрема,  праву на збереження здоров’я (ст. 49 Конституції України) і на-
віть праву на життя (ст. 27) [1; 6]. 

По-третє. Дотримання цих прав громадян у такій ситуації не може 
обмежуватися лише двома положеннями,  регламентованими законо-
давством — Законом України «Про боротьбу із захворюванням на ту-
беркульоз» (попередня редакція) як обов’язкові — щодо госпіталізації 
за рішенням суду мікобактеріовиділювачів (навіть примусову — в новій 
редакції 2012 р.), які ухиляються від лікування, до спеціальних режимних 
установ (що не реалізовується на практиці), а також щодо обстеження 
на туберкульоз лише груп ризику і декретованих контингентів. Всі за-
ходи щодо боротьби з епідемією повинні мати законодавчо закріплений 
обов’язковий характер [2; 27]. 

Так, законодавче регулювання, планування, бюджетне фінансування 
і контроль за виконанням комплексу протитуберкульозних заходів по-
винні бути пріоритетною функцією держави і реалізовуватися у форматі 
національного проекту. В цих надзвичайних умовах потрібне не знижен-
ня, а значне збільшення бюджетних асигнувань на всіх рівнях. Доводи (до 
речі — перебільшені) щодо високої затратності  цих заходів не можуть 
враховуватися. В організаційно-методичному плані необхідна жорстка 
вертикаль державної системи боротьби з туберкульозом за участі всіх за-
цікавлених відомств і господарських структур. Запорукою успіху боротьби 
з туберкульозом є збереження диспансерного принципу обслуговування 
контингенту хворих на туберкульоз, диспансерних груп підвищеного ри-
зику захворювання і рецидиву. Найважливішими елементами цього прин-
ципу є вичерпний персональний облік, контроль за ходом лікувального 
процесу і його ефективністю, робота в тубвогнищах хворих-мікобактеріо-
виділювачів та ін.

Усі ці заходи повинні здійснюватися виключно державними або муні-
ципальними спеціалізованими протитуберкульозними закладами. Нівелю-
вання ролі спеціалізованої протитуберкульозної служби, яке спостеріга-
ється останнім часом, неприпустиме. Децентралізація цього виду допомоги 
призведе до безвідповідальності за результати лікування.

22 березня 2012 р. набрав чинності Закон України № 4565- VI «Про вне-
сення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберку-
льоз» (№ 2586 — ІІІ від 5 липня 2001 р.) та інших законодавчих актів Укра-
їни» (далі — Закон). Йдеться про зміни та доповнення до Закону України 
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз». На жаль, більшість норм 
цих актів базується на хибних принципах вищевказаної стратегії ДОТС. 

Ось основні елементи цієї стратегії:
1. політична підтримка цієї стратегії владою всіх рівнів і зобов’язання 

уряду забезпечити реалізацію заходів по боротьбі з туберкульозом;
2. регулярне, безперебійне постачання всіх основних протитуберку-

льозних препаратів;
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3. стандартизована система реєстрації і звітності, що дозволяє проводи-
ти оцінку результатів лікування у кожного хворого і ефективності програ-
ми боротьби з туберкульозом в цілому, — здійснення вказаних заходів не 
викликає жодних заперечень і заслуговує на всіляку підтримку;

4. виявлення випадків туберкульозу за допомогою бактеріоскопії маз-
ків мокротиння у хворих, що мають симптоми захворювання (за звернен-
ням) — це нам видається повністю неприйнятним;

5. проведення лікування за стандартизованими схемами під безпосе-
реднім контролем упродовж всього курсу хіміотерапії. Це викликає певні 
принципові заперечення, про що піде мова у подальшому дослідженні.

Завдання стратегії видаються цілком коректними: зниження загального 
числа випадків захворювання на туберкульоз серед населення; скорочення 
кількості випадків бактеріоскопічно підтвердженого туберкульозу серед 
населення; зниження смертності серед населення внаслідок туберкульозу 
будь-яких форм; підвищення кількості успішно вилікуваних хворих на ту-
беркульоз.

Але їх виконання вирішальною мірою залежить від перегляду вищена-
ведених четвертого і п’ятого елементів стратегії.

 Аналізуючи законодавчий акт, про який йдеться, вважаємо за доцільне 
нагадати класичне висловлювання китайського філософа Лао Цзи (VI–V в. 
до н. е.): «більшість непорозумінь і неприємностей серед людей походять 
від неправильного або неточного слововживання». Додамо — дуже часто не 
з причини незнання, а з певним наміром. Це типовий операціональний при-
йом для таких випадків. Термінологічна плутанина, а гірше за те — підміна 
понять здатні спотворити суть положень і рекомендацій настільки, що вони 
можуть перетворитися на власну протилежність. У даному, як і в інших 
аналогічних випадках, йдеться про юридичний аспект мови — предмет 
юрислінгвістики та про мовні аспекти права — предмет лінгвоюристики [4].

Слід зауважити, що юридичний аспект мови — це, по-перше, ті природ-
ні мовні прояви, які «самі в собі» містять елементи права, в кожному з яких 
можна побачити певні потенції юридизації. Коли йдеться про юридизовані 
прояви природної мови, слід, передусім, мати на увазі мовні норми, як сти-
хійні, так і — особливо — кодифікаційні, тобто — формалізовані, а також 
традиційні (побутові й професійні). У певному значенні їх наближення до 
юридичної сфери означає необхідність достатньо високої міри канонізації 
природних «прав» мови та її носіїв. У антрополінгвістичному (соціальному) 
плані тут слід говорити про права користувачів мови на зручне (недискри-
мінаційне) користування нею. По-друге, до сфери юрислінгвістики входять 
такі закономірності природної мови, які лежать, або повинні лягти в осно-
ву тексту законодавчого акту, багато в чому визначають та полегшують як 
його створення, так і застосування в юридичній практиці. З позицій лінг-
вістики саме цей аспект може бути названий юридичним аспектом мови, в 
цьому аспекті предметом юрислінгвістики є процеси, що ведуть до юриди-
зації мови і стосунків людей з приводу мови. Ще раз підкреслимо: переду-
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мови і можливості юридизації мови витікають з самої мови і визначаються 
нею — її власними особливостями, законами і нормами; соціальні стосунки 
між носіями мови — з металінгвістичного аспекту юридичної мови, онтоло-
гічною основою якого є вона сама. 

У першому аспекті мова, носії мови — суб’єкти і об’єкти права, в друго-
му аспекті мова представлена як засіб, з одного боку, створення і розумін-
ня закону (законотворча й інтерпретаційна функції природної мови в юри-
дичній сфері) й, з іншого боку, — застосування закону, де мова — предмет 
(чи засіб) експертизи (лінгвоекспертна функція практичного знання мови і 
теоретичних знань про мову, що вимагають звернення до спеціальної лінг-
вістичної компетенції). 

Таким чином, ми бачимо дві фундаментальні, взаємопов’язані пробле-
ми, що лежать в основі всіх юрислінгвістичних досліджень. По-перше, це 
проблема співвідношення мовних законів (норм, кодифікацій, встановлень 
тощо) з юридичними законами (нормами, встановленнями тощо) на шкалі 
юридизації. Її полюсами є стихійно-природні і раціонально-штучні засади. 
По-друге, проблема співвідношення природної і юридичної мов, що проти-
ставляються в аспекті антиномії безпосередньо-віддображаючого і умов-
ного, які дуже специфічно сполучаються в юридичній мові. 

Про що конкретно йдеться стосовно нашого випадку? Це передусім сто-
сується визначення термінів, що вживаються у Законі, частину яких наве-
дено у ст. 1 розд. І «Визначення термінів». На жаль, тлумачення низки най-
важливіших термінів, використаних у нормах закону, залишилися поза 
текстом цієї статті.

Найбільш принципове питання — формулювання назви Закону. Перше 
положення нового Закону проголошує: 1. Закон України «Про боротьбу із 
захворюванням на туберкульоз» викласти в такій редакції: «Закон Украї-
ни Про протидію захворюванню на туберкульоз».

Значна кількість переглянутих нами українських та іншомовних тлу-
мачних словників свідчить про таке значення виділених слів і суттєву різ-
ницю між ними:

Боротьба — сутичка, бійка, в якій кожний з учасників намагається по-
дужати супротивника. Битва, бій — зіткнення у свідомості людини проти-
лежних думок, почуттів і т.ін., активне протиборство, зіткнення між про-
тилежними соціальними групами, станами, протилежними напрямами, 
течіями в суспільстві і т.ін., з кимось-чимось, проти когось-чогось. Діяль-
ність, що має на меті подолати або знищити когось, чи що-небудь. Зусилля, 
діяльність, спрямовані на подолання, викорінювання чого-небудь.

Протидія — дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй, відсіч. 
Дія, що служить перешкодою до прояву, розвитку іншої дії, опір. За добре 
відомою формулою фізичного закону — дія дорівнює протидії (і не більше 
того!). 

Тобто, це аж ніяк не синоніми. Така підміна понять вже у назві важли-
вого законодавчого документу, юридично й ідеологічно знижує «напругу» і 
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навіть змінює мету відповідного комплексу заходів, що, безумовно, не тіль-
ки не сприяє посиленню системи заходів щодо подолання епідемії, а навіть 
здатна їх послабити. Подолання, знищення чогось не є чіткою остаточною 
метою зусиль з протидії, або системи таких дій.

Різниця, на наш погляд — принципова. Змінюється ідеологія, традицій-
не професійне сприйняття проблеми. Тобто, в умовах епідемії знижується 
увага до комплексу протитуберкульозних заходів. Тім більше, що і ВООЗ в 
усіх своїх документах з протитуберкульозної тематики використовує саме 
термін «боротьба». Так, наприклад, 17 жовтня 2012 р. ВООЗ випустила що-
річну «Доповідь про глобальну боротьбу з туберкульозом». Метою стратегії 
ДОТС також проголошено саме боротьбу з цим захворюванням. Таким чи-
ном, перейменування цього важливого елементу назви Закону — боротьби 
із захворюванням на туберкульоз — на стриману «протидію» — перекон-
ливо свідчить про певне «згортання» зусиль, скерування заходів на посла-
блення, але не на подолання епідемії туберкульозу, якщо таке завдання 
взагалі ставиться на перспективу. До речі, громадські протитуберкульозні 
організації Києва, Одеси, створені ще на початку минулого століття, тра-
диційно носили назву «товариств боротьби з туберкульозом».

Ст. 9 розд. ІІІ Закону — «Виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфіко-
ваних мікобактеріями туберкульозу» у п. 1 (як і у попередній редакції За-
кону) проголошує: «Виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих 
мікобактеріями туберкульозу, забезпечується медичними працівниками 
відповідно до стандарту медичної допомоги у разі звернення до медично-
го закладу чи до медичного працівника, який здійснює медичну практику. 
При цьому в разі виявлення особи з будь-якими ознаками туберкульозу чи 
у разі звернення контактної особи медичний працівник зобов’язаний на-
правити її для подальшого обстеження до лікаря-спеціаліста (фтизіатра) 
чи до відповідного протитуберкульозного закладу». Наводимо також зміст 
п. 2 цієї статті: «З метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз і 
осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, та запобігання поширен-
ню цього захворювання здійснюються обов’язкові профілактичні медичні 
огляди на туберкульоз. Обов’язкові профілактичні медичні огляди на ту-
беркульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров’я про-
водяться безоплатно. Порядок проведення обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів на туберкульоз встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну полі-
тику в сфері охорони здоров’я». Далі, у п. 3 наведено перелік категорій осіб, 
які таким обов’язковим оглядам підлягають.

Звернемо увагу на те, що у п. 1 мова йде про виявлення, а у п. 2 — про 
своєчасне виявлення, тобто, для когось передбачене просто «виявлення», 
а для когось воно має бути своєчасним. З позицій, викладених вище, за-
перечення викликає саме використання терміну «виявлення» у тексті п. 
1. Вивчення багатьох тлумачних словників української й російської мов, а 
також багаторічний термінологічний досвід спеціалізованої служби одно-
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значно свідчать, що виявлення — це розкриття, вияв, детекція, локування, 
відкриття, показ, виказ, прояв, викриття, викривання, знайдення, знахо-
дження, знахідка (загалом 16 синонімів). Антонім такої дії — приховання. 
Виявляти — це означає показувати, робити явним, викривати що-небудь 
або кого-небудь, перевіривши що-небудь, встановити якийсь факт. Таким 
чином, мова йде про дію, що призводить до того, щоб таємне постало явним. 

Для нашого випадку уявляється необхідним спеціальне пояснення, ціл-
ком зрозуміле не лише для фахівців. Своєчасне виявлення захворювання 
традиційно передбачає, що патологічний процес має обмежений, початко-
вий характер, не є загрозливим для оточення і порівняно легко піддається 
повному вилікуванню, тобто — сприяє виконанню завдань щодо послаблен-
ня епідемії, в тому числі й поставлених стратегією ДОТС Для випадку ту-
беркульозу органів дихання, легенів це означає, що у хворого, якого вдало-
ся виявити, немає розпаду легеневої тканини і він не виділяє з мокротинням 
збудника — мікобактерії туберкульозу. Між тим, мікроскопія мазка мокро-
тиння (за т.зв. класичним методом Циля-Нільсена) з метою пошуку тубер-
кульозних мікобактерій, яке передбачається вказаною стратегією ДОТС, 
згаданим наказом МОЗ № 610, а також наведеним вище п. 1 ст. 9 розд. ІІІ 
нового Закону, взагалі не є методом виявлення (тим більше — Своєчасного, 
тобто, коли невідоме, скрите захворювання постає явним) туберкульозу, а 
є пізньою діагностикою захворювання, що далеко зайшло і створює реаль-
ну епідемічну загрозу для осіб, що оточують хворого. Людина почуває себе 
хворою і саме тому звертається по допомогу. Це взагалі не профілактичне 
обстеження, а діагностичний захід відносно хворого, що звернувся по ме-
дичну допомогу в зв’язку з симптомами хвороби, тоді як початкова стадія 
туберкульозу протікає безсимптомно, малосимптомно або інапперцептно 
(несвідомо). А виявлення і діагностика — далеко не синоніми. Тобто, саме 
в цьому випадку мова йде про підміну понять. Перехід виключно на цей 
пасивний шлях «виявлення» хворих, призводить до істотного їх недовияв-
лення. Більш того, за свідченням провідних фахівців-фтизіатрів (головний 
фахівець МОЗ України акад. Ю.І. Фещенко і голова колишнього Комітету 
з соціально-залежних захворювань проф. С.О. Черенько, проф. В.М. Мель-
ник) і нашими спостереженнями [2; 5; 9; 10; 21], навіть поширені, занедба-
ні форми туберкульозу далеко не завжди спонукають хворого звернутися 
по допомогу, а можливість знаходження мікобактерій підчас дослідження 
мазка реальна лише тоді, коли кількість мікробних тіл сягає 100.000 в 1см3 

мокротиння.
Три базові аргументи авторів стратегії ДОТС та її варіантів про недо-

цільність «скринінгових», суцільних медичних оглядів на туберкульоз, 
тобто — профілактичних флюорографічних обстежень (ПФО) всього на-
селення не витримують критики, а саме:

А) «Виявлення при ПФО не є специфічним, тобто виявлені зміни мо-
жуть свідчити про наявність не тільки туберкульозу, а й якогось іншого 
захворювання». Справа в тому, що ПФО, як кожний скринінг, ставить за 
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мету сигналізацію про об’єктивне фізичне неблагополуччя, за яким слідує 
процес діагностики, тобто — дообстеження, мета якого — підтвердження 
наявності захворювання та встановлення його природи, стадії, особливос-
тей перебігу тощо. Хіба можливість раннього виявлення раку або якогось 
іншого захворювання легень — це недолік? Думається, що перевага. 

Б) «Рентген-флюорографічне обстеження являє радіаційну небезпеку 
для тих, хто йому піддається». За багато років, протягом яких багатоміль-
йонні маси населення колишнього СРСР, НДР та інших країн піддавалися 
ПФО за допомогою навіть старої апаратури, практично не було жодного під-
твердженого випадку, коли б з його проходженням можна було б зв’язати 
якісь патологічні прояви. Абсолютно позбавлені сенсу такі побоювання 
нині, коли використовується сучасна цифрова малодозова комп’ютерна 
техніка, причому випромінювання у десятки разів менше ніж при «старій» 
технології.

В) Нарешті, найбільш серйозним доводом проти ПФО стратегія ДОТС 
вважає високу вартість ПФО. Але й цей аргумент також лише частково 
відповідає дійсності, тому що сучасна цифрова технологія не передбачає 
використання коштовної плівки та витратних фотоматеріалів. Вивчен-
ня матеріалів дослідження здійснюється лікарем на моніторі комп’ютера. 
Інша справа, що для придбання достатньої кількості сучасної техніки, у т.ч. 
пересувної — справді, не дешевої — доцільно було б долучити, крім коштів 
держбюджету, інші джерела фінансування, а довготривалий ресурс вико-
ристання і максимальне навантаження апаратури здатні значно знизити 
собівартість досліджень. 

Той факт, що законодавець у п. 2 вказаної ст. 9 розд. ІІІ нового Зако-
ну встановлює для своєчасного виявлення туберкульозу серед т. зв. «де-
кретованих», спеціальних контингентів та груп підвищеного ризику за-
хворювання саме обов’язкові профілактичні медичні огляди (ПФО) для 
дорослих і туберкулінодіагностику для дітей — найкращий аргумент на 
користь того, що саме вони й є безальтернативним методом своєчасного 
виявлення туберкульозу. Хто ж дає право у соціально орієнтованій дер-
жаві позбавляти левову частку населення можливості дійсно своєчасного 
виявлення небезпечного захворювання найкращим з існуючих методів і 
піддавати небезпеці інфікування оточення невиявленого заразного хво-
рого? 

Порівнюючи чинну і попередню редакції Закону, слід зауважити, що з 
переліку контингентів, що підлягають обов’язковим профобстеженням на 
туберкульоз, зникла група молоді віком до двадцяти одного року. Це ство-
рює особливу небезпеку в зв’язку хоча б з тим, що спостерігаються десятки 
випадків, коли діагноз туберкульозу, навіть у заразній «відкритій» фор-
мі, вперше встановлюється в молодих породіль, які ніколи не піддавалися 
ПФО (а під час вагітності такі дослідження протипоказані) вже в полого-
вому будинку. Не важко зрозуміти, яку трагічну загрозу це створює для 
власного та інших новонароджених і матерів, з якими породілля тісно кон-
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тактує, і який складний ланцюг тривалих профілактичних заходів стосов-
но тих що контактували з хворою це за собою тягне у подальшому. 

Нарешті, п. 5 і 6 ст. 9 Закону передбачають: «5. У разі погіршення епі-
демічної ситуації щодо захворюваності на туберкульоз, за поданням го-
ловного державного санітарного лікаря адміністративної території, на якій 
показники захворюваності на туберкульоз значно перевищують устале-
ний рівень для даної території, органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які 
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, чи інших 
груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує се-
редній показник на відповідній території.

6. Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризи-
ку захворювання на туберкульоз встановлюються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну полі-
тику у сфері охорони здоров’я». 

Варто запитати — якого ще погіршення ситуації, ніж епідемія туберку-
льозу, яка загрожує нації в цілому, слід чекати задля того, щоб встановити 
законом прямої дії обов’язковість суцільних профілактичних медичних об-
стежень усього населення на туберкульоз з частотою не рідше одного разу 
на два роки ?

Разом з тим, слід всіляко привітати появу в Законі ст. 11 розд. ІІІ «При-
мусова госпіталізація хворих на заразні форми туберкульозу за рішенням 
суду», на введенні якої ми наполягали у попередніх публікаціях. Цей за-
хід має використовуватися: «У разі, якщо хворі на заразні форми тубер-
кульозу, в тому числі під час амбулаторного чи стаціонарного лікування, 
порушують протиепідемічний режим, що ставить під загрозу зараження 
туберкульозом інших осіб, з метою запобігання поширенню туберкульозу 
за рішенням суду вони можуть бути примусово госпіталізовані до протиту-
беркульозних закладів, що мають відповідні відділення (палати) для розмі-
щення таких хворих». Але, слід зауважити, що досить складна організація 
таких закладів, або підрозділів зі спеціальним режимом, охороною тощо 
(які відсутні у більшості адміністративних підрозділів), порядок реалізації 
рішень суду з цього питання (такий досвід існував за радянських часів) — 
мали б бути передбачені цим законом.

Одночасно з цим варто зосередити увагу на ст. 10 цього ж розд. ІІІ, п. 4 
якої передбачає: «Хворим на заразні форми туберкульозу забезпечується 
госпіталізація до протитуберкульозних закладів». Але у наступному п. 5 
йдеться «У разі відмови хворих на заразні форми туберкульозу від госпіта-
лізації їх лікування може проводитися амбулаторно за можливості їх ізо-
ляції в домашніх умовах». З нашого погляду — це безумовний крок назад 
порівняно з попередньою редакцією Закону, якою передбачалося: «Хворі 
на заразні форми туберкульозу (всі, без виключень! — авт.), в тому числі 
соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний ал-
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коголізм, наркоманію чи токсикоманію, підлягають обов’язковій госпіта-
лізації до протитуберкульозних закладів та зобов’язані пройти відповідне 
лікування. У разі ухилення від обов’язкової госпіталізації зазначені особи з 
метою запобігання поширенню туберкульозу за рішенням суду підлягають 
розшуку, приводу та обов’язковій госпіталізації до протитуберкульозних 
закладів, визначених місцевими органами виконавчої влади».

Наше заперечення слід пояснити тим, що госпіталізація всіх, без виклю-
чень (у тому числі цілком соціально адаптованих), хворих на заразні форми 
туберкульозу (хоча б до припинення мікобактеріовиділення, тобто — ізо-
ляція) має за мету не тільки створення можливості для найбільш ефектив-
ного лікування самого хворого, але й (див. вище) «запобігання поширенню 
туберкульозу», і тому повинна бути обов’язковою для всіх таких хворих, 
тим більше, що «можливість їх ізоляції в домашніх умовах» й надійне за-
побігання контакту з найближчим оточенням і навіть із сторонніми особа-
ми практично не піддається ефективному контролю медичних працівників. 
Іншими словами, обов’язковість обох заходів, що обговорюються (суціль-
них обстежень — ПФО і госпіталізації заразних хворих), так чи інакше 
пов’язана з обмеженням (або тимчасовим позбавленням) деяких конститу-
ційних свобод громадян, тобто, за своєю суттю, є «примусовою», а термін 
«обов’язкові» в даному випадку є, певною мірою, умовним. Таким чином, ще 
раз підкреслюється особлива епідемічна і навіть соціальна небезпека, яка 
виникає при контакті хворого на туберкульоз з оточенням. Мова йде про 
те, що неізольований хворий, створюючи загрозу зараження оточення, по-
збавляє інших людей їхнього конституційного права на охорону здоров’я, 
яке гарантовано державою.

Тим більше, що ст. 28 чинного Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-III із змінами, при-
йнятими до 14.04. 2009 р., передбачає «Обов’язки осіб, які хворіють на ін-
фекційні хвороби, чи є бактеріоносіями», а саме: 

— вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для за-
побігання поширенню інфекційних хвороб; 

— виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо по-
рядку та умов лікування;

— додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров’я та науко-
вих установ, у яких вони лікуються; 

— проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обсте-
ження. 

Все це повною мірою стосується і хворих на туберкульоз, які є не тільки 
бактеріоносіями, а навіть і мікобактеріовиділювачами. 

Доповнює наведені аргументи Закон України «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-XII 24 лютого 
1994 року зі змінами і доповненнями, ст. 4 якого, зокрема, вказує, що «Гро-
мадяни мають право на: безпечні для здоров’я і життя … умови праці, на-
вчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середови-
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ще, а також на достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, 
здоров’я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для 
здоров’я та їх ступінь. Законодавством України громадянам можуть бути 
надані й інші права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя». 

Стаття 5 цього Закону також стверджує, що громадяни «…зобов’язані: 
піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх ді-
тей, не шкодити здоров’ю інших громадян, брати участь у проведенні сані-
тарних і протиепідемічних заходів». 

Зрозуміло, що всіма вимогами чинного законодавства, що вище наведе-
ні, поряд з метою своєчасного виявлення і досягнення повного вилікування 
таких пацієнтів, ставиться завдання попередити можливість трансмісії ін-
фекції від хворого здоровим людям. 

А якщо мова йде про невиявленого заразного хворого, який внаслідок 
відсутності виражених симптомів захворювання (навіть при поширеному 
туберкульозному ураженні легенів) не звертається по медичну допомо-
гу? Чи не несе він таку ж саму (а може й значнішу, тому що не свідомий) 
епідемічну загрозу для оточення? Чому ж не зобов’язується він вимогами 
чинного законодавства проходити періодичні профілактичні обстеження, 
безальтернативним методом здійснення яких, як показано вище, є флюо-
рографія?

Хиба не стосується такий обов’язок всіх без виключення дорослих гро-
мадян, незалежно від того входять вони до груп медичного, або соціального 
ризику, чи працюють в декретованих професіях?

Єдине заперечення, яке може виникнути у зв’язку з тим, що права на 
проходження флюорографічного обстеження у громадян України ніхто не 
віднімав і вони, за власним бажанням, у змозі його проходити (безоплат-
но, чи за невелику оплату), не може бути прийнято до уваги. Добре відомо, 
що один несвоєчасно виявлений хворий на заразну форму туберкульозу 
інфікує протягом року 10–15 здорових людей. Тому, якщо на виявлення 
хвороб серцево-судинної, нервової, шлунково-кишкової систем, навіть 
онкологічних захворювань, які спричиняють достатньо серйозну загрозу 
здоров’ю людини і суттєві збитки суспільству і державі, громадяни дійсно 
мають право, то сприяти своєчасному виявленню в себе туберкульозу, як 
небезпечного для оточення інфекційного захворювання, має бути визнано 
їхнім обов’язком. Таким чином, ще раз зазначимо: суцільне проходження 
профілактичного флюорографічного обстеження повинно, на наш погляд, 
визначатися як обов’язок громадян, тобто бути обов’язковим, як це і було 
протягом багатьох років за радянських часів, що сприяло своєчасному ви-
явленню, ефективному і стійкому вилікуванню туберкульозу, значному 
зниженню його розповсюдженості. 

Не підлягає сумніву, що така обов’язковість для громадян неодмінно 
тягне за собою обов’язок держави забезпечити громадянам необмежений 
безоплатний доступ до цих обстежень.
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Cитуація, таким чином, віддзеркалює певний конфлікт прав індивіду-
ума і соціума, тобто індивідуальних і колективних прав. Виходячи з поло-
ження про те, що права особистості можуть реалізуватися повною мірою 
до тих пір, доки вони не порушують права інших суб’єктів і не створюють 
для них небезпеку, ми вважаємо, що цей конфлікт повинен вирішуватися 
на користь колективних прав. 

Тобто, йдеться про баланс прав і обов’язків громадян, з урахуванням 
того, що права суспільства в даному випадку приходять до конфлікту — 
певної «контрпозиції» з правами — в одних випадках хворої, а в інших — 
умовно здорової людини, який має вирішуватися на користь суспільства. 

Найбільш характерним прикладом — прецедентом ситуації, пов’ язаної 
з тимчасовим обмеженням, за медичних обставин, одного з основних прав 
людини — права на пересування, гарантованого ст. 33 Конституції Украї-
ни, є карантин — комплекс санітарних заходів для запобігання  хворобам в 
ізоляції  на певний термін (інкубаційний період, або проведення щеплень) 
хворих і контактних з ними осіб. Такі заходи є обов’язковими, навіть при-
мусовими, мають  стосуватися як пересування територією країни, так і ви-
їзду з неї, або в’їзду. Конкретним прикладом такої ситуації може слугу-
вати система заходів, яких було вжито в Україні восени 2009 р. у зв’язку 
з прогнозуванням епідемії «свинячого» грипу, або раніше, за часів виник-
нення локальних спалахів холери на початку 70-х років минулого століття.

Незалежно від того, що колективні права (т.зв. «права третього поколін-
ня»), за деяким виключенням, формально існують лише в теорії консти-
туційного права, реальні конституційні права, гарантовані Конституцією 
України, зокрема, ст. 50 та 68, якими визначаються обов’язки громадян, за 
своїм сутнісним змістом дають цілком достатні підстави для збалансування 
прав і обов’язків у сфері ефективного запобігання розповсюдженню тубер-
кульозу.

Так, ст. 49 Конституції України гарантує право кожного на охорону 
здоров’я. Реалізація цього права прямо пов’язана з комплексом заходів, 
скерованих на профілактику захворювань, попередження умов, здатних 
спричинити захворювання. Безумовну загрозу здоров’ю (і праву на його 
охорону) громадян створює невиявлений, або виявлений, але неізольова-
ний хворий на заразну форму туберкульозу, який ухиляється від ліку-
вання. Зрозуміло, що така ситуація створює безпосередню загрозу для 
здоров’я і навіть для життя (право на яке гарантує ст. 27 Конституції) і са-
мого хворого.

Мабуть, цілком зрозуміло також, що права людини не передбачають 
можливість поділу громадян на якісь групи, одні з яких мають переважні 
можливості щодо своєчасного виявлення небезпечної інфекційної хвороби, 
а інші таких можливостей позбавлені.

Ст. 50 Конституції України стверджує: «кожен має право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до ін-
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формації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів по-
буту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути 
засекречена».

Систематичне тлумачення цієї статті у ситуації, що розглядається, по-
требує деяких роз’яснень. Зрозуміло, що довкілля, або сукупність природ-
них умов життєдіяльності організму, не обмежується тільки природним 
середовищем з його екологічною ситуацією («макродовкілля»), але й вклю-
чає найближче навколишнє середовище людини, її оточення, соціально-
побутові умови, в яких вона існує, сукупність людей, зв’язаних спільністю 
життєвих умов, занять, інтересів («мікродовкілля»), тобто — мікросередо-
вище — таке, яке характеризується малою або обмеженою протяжністю і 
відрізняється від певного обширнішого середовища.

Саме такі права свого найближчого оточення порушує виявлений хво-
рий на заразну форму туберкульозу, а ще більшою мірою — невиявлений, 
не ізольований, та/або який ухиляється від лікування. Саме так, свій кон-
ституційний обов’язок (свідомо, чи несвідомо) він не виконує.

Крім того, ця, та вище наведені норми певним чином обмежують дію і 
навіть потребують часткового перегляду положення про конфіденційність 
персональної інформації про заразного хворого (п. 2, ст. 16 Закону), яка на-
вряд чи може приховуватися від найближчого оточення (власна родина, 
виробничий колектив тощо), для якого він створює загрозу. Більш того, ці 
особи належать до групи максимального ризику і мають обстежуватися і 
спостерігатися протитуберкульозними закладами, як контактні, з метою 
своєчасного виявлення в них туберкульозу. 

Найважливіша частина комплексу протитуберкульозних заходів має 
бути спрямована на попередження і раннє (саме так, раннє!) виявлення ту-
беркульозу серед дітей і підлітків. Цієї проблеми торкається зокрема пп. 1, 
п. 1 ст. 9 Закону, яким повністю коректно встановлюється, що обов’язковим 
профілактичним медичним оглядам на туберкульоз щорічно підлягають 
малолітні і неповнолітні особи. Але загальне мотиваційне, цільове поси-
лання цієї статті — своєчасне виявлення туберкульозу — жодним чином 
не адекватне до вимог, які стосуються виявлення туберкульозу серед ді-
тей. Знову йдеться про чергову підміну понять і термінологічну плутанину. 
Змістовне професійне визначення терміну «своєчасне виявлення» наведе-
не вище. Однак, «раннє» виявлення туберкульозу серед дітей має зовсім 
іншу мету. Воно передбачає, за допомогою щорічної туберкулінодіагнос-
тики, зокрема, можливість «упіймати» момент т.зв. «віражу», тобто, коли 
перед тим негативний результат туберкулінового тесту Манту стає пози-
тивним. Воно дає змогу встановити момент, або початковий (долокальний) 
період первинного інфікування дитини мікобактеріями, до того як відбу-
деться ураження якогось органу або системи і запобігти його розвитку за 
допомогою хіміопрофілактики, яку передбачає ст. 15 Закону. 

У п. 1 ст. 14 Закону «Обмеження, пов’язані з виконанням робіт, під час 
здійснення яких є високий ризик можливості зараження збудником захво-
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рювання на туберкульоз інших осіб» сказано: «Працівники окремих про-
фесій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов’язана з 
обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення 
яких є високий ризик зараження збудником захворювання на туберку-
льоз інших осіб, а також студенти вищих навчальних закладів I–IV рівнів 
акредитації, які мають виконувати зазначені роботи під час проходження 
виробничої практики, не допускаються до виконання робіт без проходжен-
ня обов’язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз». Але 
серйозні заперечення викликає норма п. 2. цієї статті: «У разі виявлення у 
таких працівників та/або студентів захворювання на заразну форму тубер-
кульозу вони відсторонюються від виконання робіт до припинення виділен-
ня з організму збудника туберкульозу та отримання медичного висновку 
щодо можливості виконання таких робіт». Професійний досвід однозначно 
свідчить про те, що для допуску таких осіб до роботи у дитячих закладах 
(це мало б у Законі обговорюватися окремо) абсолютно недостатньо конста-
тування припинення виділення з організму збудника туберкульозу і навіть 
зникнення усіх клініко-рентгенологічних ознак активності туберкульозного 
процесу (тим більше, що кількісне зменшення мікобактерій у мазку мокро-
тиння може позбавити можливості їх виявлення під час дослідження, але не 
виключає інфікування оточуючих), а для осіб зі значними залишками вилі-
куваного туберкульозу легенів — допуск до роботи у дошкільних дитячих 
закладах взагалі повинен бути визнаний неможливим. 

Неоднозначним кроком слід вважати видалення з тексту Закону статті 
(колишня ст. 12), яка мала назву: «Госпіталізація, лікування та медичний 
(диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз». Позитивні її риси зво-
дились до того, що вона чітко вимагала: «Лікування та медичний (диспан-
серний) нагляд за всіма хворими на туберкульоз, інфікованими мікобакте-
ріями туберкульозу, та особами, які були в контакті з хворими на заразні 
форми туберкульозу, здійснюються спеціалізованими протитуберкульоз-
ними закладами». Не можна було погодитися з вимогою щодо проведення 
лікування «із дотриманням установлених стандартів лікування». В новій 
редакції закону вказані напрями регламентуються згаданою вище ст. 10, 
яка має назву «Організація надання медичної допомоги хворим на тубер-
кульоз та здійснення інфекційного контролю за захворюванням на ту-
беркульоз», п. 1, якої сформульовано так: «Медична допомога хворим на 
туберкульоз надається амбулаторно або в умовах стаціонару протитубер-
кульозного закладу відповідно до галузевих стандартів надання медичної 
допомоги та стандарту інфекційного контролю за захворюванням на тубер-
кульоз». Нам видається досить невдалим, що з назви зникли принципово 
важливі, визначальні слова «лікування», і «диспансерний нагляд», а в тек-
сті набула ще більшого значення вимога відповідності стандартам — таки-
ми, що нав’язані ВООЗ. 

Багаторічний досвід лікування хворих на туберкульоз, з додержанням 
традиційного принципу вітчизняної медицини: «лікувати хвору людину, а 
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не хворобу», переконливо свідчить на користь індивідуального підходу до 
лікування кожного хворого, перебіг туберкульозного процесу в якого має 
притаманні йому особливості. Безумовно, основою лікування повинна бути 
антибактеріальна хіміотерапія. Але стратегія ДОТС та побудована на її 
основі законодавчо запроваджена «Загальнодержавна програма», згаданий 
наказ МОЗ № 610 і відповідний «Протокол надання медичної допомоги хво-
рим на туберкульоз» вимагають використання лише стандартизованих, го-
ловним чином — короткострокових курсів лікування хворих. Такий прин-
цип, на нашу думку, порушує положення міжнародних рекомендацій про 
те, що законодавство не повинно нівелювати автономію лікаря і диктувати 
йому як здійснювати професійну діяльність. Стандартизація призводить 
до деперсоналізації і дегуманізації медичної практики.

Довготривале комплексне, комбіноване лікування хворих на туберку-
льоз, найважливішою складовою якого є антибактеріальна хіміотерапія 
(тільки цей принцип і є стандартним) з індивідуалізованим режимом (з 
урахуванням медикаментозної чутливості збудника, загального стану хво-
рого тощо), мотивується схильністю навіть нерозповсюджених процесів до 
хронічного перебігу, загострень та рецидивів. Важливою складовою його 
ефективності постає використання патогенетичних, симптоматичних та 
загальнозміцнюючих засобів і традиційна трьохетапність лікувального ре-
жиму, з використанням санаторного лікування включно. Така лікувальна 
тактика також не передбачена чинною стратегією.

 Вимогу лікування хворих на туберкульоз виключно спеціалізованими 
закладами, з категоричною забороною участі в його здійсненні закладів і 
лікарів приватної практики в Законі слід було б підкреслити більш катего-
рично.

Дуже важливо звернути увагу ще на ст. 12 «Профілактичні щеплення 
проти туберкульозу». У цій статті, на відміну від інших, дуже, навіть над-
мірно детально викладених пунктів, на жаль (як і у попередній редакції) 
не наведений перелік контингентів, які підлягають щепленням. Слід заува-
жити, що саме втіленню і багаторічному суцільному використанню проти-
туберкульозної вакцинації і ревакцинації ми зобов’язані тим, що (раніше 
більш значну, ніж серед дорослих) поширеність туберкульозу серед дітей 
було знижено до початку 60-х років майже в 15 разів і зведено до пооди-
ноких випадків. У більшості цих випадків мова йде про дітей зі спільною 
інфекцією туберкульоз/ВІЛ, або про невакцинованих дітей. Вакцинація 
БЦЖ знижує не лише захворюваність туберкульозом, але впливає і на ві-
рогідність зараження (інфікування) дитини мікобактеріями туберкульозу. 
Якщо навіть не брати до уваги наші дослідження, можна навести приклад 
Швеції, де ще у 1975 р. захворюваність на туберкульоз серед невакцино-
ваних дітей в 6 разів перевищувала таку серед вакцинованих. Наприкінці 
1980-х рр. Чехія відмовилася від масової вакцинації новонароджених, що 
незабаром призвело до підвищення захворюваності туберкульозом дітей 
раннього віку в 3–4 рази, і з’явилися випадки туберкульозного менінгіту, в 
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3–4 рази частіше стало спостерігатися первинне інфікування в порівнянні 
з періодом масової вакцинації. У зв’язку з цим Чехія вимушена була знову 
повернутися до вакцинації. 

Наші побоювання з цього приводу пов’язані з прийняттям «Загально-
державної цільової соціальної програми протидії захворюванню на тубер-
кульоз на 2012-2016 роки», яку затверджено Законом України № 5451-VI 
від 16 жовтня 2012 р. Її прийняттю передувала «Концепція Загальнодер-
жавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберку-
льоз на 2012-2016 роки», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2011 р. № 1341-р. 

Обидва ці важливі документи справедливо зосереджують увагу на важ-
ливішому напрямі протитуберкульозної діяльності — боротьбі з поширен-
ням медикаментозно резистентних форм туберкульозу, ВІЛ-асоційованих 
форм туберкульозу, але базовим їхнім принципом є подальше втілення і 
вдосконалення тієї ж системи ДОТС, проголошуючи чи не найважливішим 
для успіху програми показник «вартість-ефективність».

Концепцією, зокрема, (мабуть, саме з вартісних міркувань) передбача-
лася навіть відмова від щорічної суцільної туберкулінодіагностики серед 
дітей (зі збереженням її тільки для груп ризику), а також від ревакцинації 
туберкулін-негативних (тобто — неінфікованих) дітей 7-річного та 14 річ-
ного віку. Добре, що перша з цих позицій в затвердженій Програмі не на-
ведена, але встигла при обговоренні викликати значне занепокоєння фа-
хівців. Якісь згадки про вакцинацію в Програмі взагалі відсутні, хоча Закон 
її передбачає. Тобто, позиції цього нормативного документу розвивають 
деякі напрями, викладені у законодавчому акті, що обговорюється, і навіть 
посилюють їхні негативні наслідки. Тут доречно згадати резонансну кам-
панію в пресі, присвячену т.зв. «дискримінації» дітей, батьки яких відмови-
лися від тієї чи іншої вакцинації, яких не допускають у дитячі колективи. 
Треба чітко з’ясувати повну обґрунтованість такої заборони, з позицій ко-
лективних прав всіх інших дітей на захист від інфекційних захворювань і 
охорону довкілля. 

Безоплатне санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз у 
спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях — третій етап (за раху-
нок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів со-
ціального страхування та інших джерел), гарантований державою згідно із 
згаданим Законом (розділ «Державні гарантії у сфері протидії поширенню 
захворювання на туберкульоз»). Однак, проблема санаторного лікування 
не знайшла жодної згадки ані в «Загальнодержавній цільовій програмі 
протидії захворюванню на туберкульоз на 2007–2011 pp.», ані в «Концеп-
ції» нової програми, ані у численних сучасних посібниках і протоколах з 
питань організації і менеджменту протитуберкульозних заходів, що їх ви-
дано останніми роками провідними фахівцями та науковцями країни.

Таким чином, санаторне лікування хворих на туберкульоз — важливий 
чинник реабілітації хворих, особливо для матеріально незабезпечених (а 
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таких — більшість!), в Україні існує, незважаючи на вимоги попередньої і 
сучасної редакції Закону, на якихось «пташиних правах», його роль і місце 
«сором’язливо» замовчуються, залишаються не цілком з’ясованими.

Ситуація, що виникла, пояснюється тим, що «Концепцією адаптованої 
ДОТС-стратегії в Україні» передбачається лише двохетапний (стаціонар-
но-амбулаторний) режим лікування хворих. Між тим, у сучасних умовах 
об’єктивно виникає реальна необхідність перегляду питання щодо до-
ступності для хворих на туберкульоз санаторного етапу лікування та ре-
абілітації — внаслідок значного скорочення мережі протитуберкульозних 
санаторіїв. Так, якщо за даними офіційної статистики у 1990 р. в Україні 
налічувалося 136 протитуберкульозних санаторіїв для дорослих та дітей із 
загальною кількістю цілорічних ліжок майже 24 000, то, за даними 2009 p., 
їх залишилося лише 92 (тобто, скорочення на третину), з ліжковим фондом 
12 614 (скорочення наполовину). Причому серед них тільки 25 санаторіїв 
системи МОЗ, в яких налічується лише 5035 ліжок.

 За таких умов, виходячи з середнього терміну санаторного лікування 
два місяці, за рік у кращому випадку можна оздоровлювати лише 30 ти-
сяч із загальної кількості облікового контингенту 467.000 осіб. Ці факти є 
ще одним свідченням свідомого руйнування протитуберкульозної служби 
країни [2; 3; 10] внаслідок втілення стратегії ДОТС. 

Пп.1 і 2 ст. 3, пп. 7 і 8 ст. 4, ст. 6, пп.1 і 4 ст. 10, п. 3 ст. 15, декілька пунктів 
ст. 20 Закону розкривають і гарантують всі аспекти безоплатного забезпе-
чення хворих на туберкульоз медичною допомогою, протитуберкульозни-
ми лікарськими засобами для лікування і хіміопрофілактики, харчуванням 
під час стаціонарного та санаторного лікування у державних та комуналь-
них лікувальних закладах. З цих позицій уявляється недоречною п. 1 ст. 
16: «Забороняється реалізація (відпуск) аптечними закладами фізичним 
особам лікарських засобів, віднесених до протитуберкульозної фармако-
терапевтичної групи лікарських засобів Державного реєстру лікарських 
засобів України без рецепта лікаря». Враховуючи, що такі лікарські засо-
би (протитуберкульозні медикаменти), в тому числі й для амбулаторного 
прийому, розподіляються серед пацієнтів безпосередньо протитуберку-
льозними закладами і підрозділами — платну реалізацію їх аптеками і ви-
дачу рецептів на них лікарями слід було б заборонити взагалі. Це б сприяло 
виключенню можливості непоодиноких випадків, коли до протитуберку-
льозних закладів безоплатні препарати (особливо — для лікування меди-
каментозно стійких форм туберкульозу) регулярно і вчасно не поставлені 
й пацієнт змушений їх купувати в аптеках, за готівку.

П. 2. ст. 10 регулює взаємовідносини між пацієнтом і лікувальним закла-
дом під час реалізації лікувально-діагностичного процесу. «Обов’язковими 
умовами проведення протитуберкульозного лікування є надання письмової 
інформованої згоди хворого (пацієнта) або його законного представника чи 
піклувальника на проведення лікування та його письмове попередження 
про необхідність і умови дотримання протиепідемічного режиму». Підза-
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конні акти та накази й настанови вимагають окремої згоди пацієнта на тес-
тування на ВІЛ та інші дослідження і процедури. Наша позиція зводиться 
до того, що єдина стандартна форма письмової інформованої згоди повинна 
передбачати загалом «всі необхідні діагностичні тести й лікувальні методи 
і процедури» та інші аспекти взаємодії лікаря і пацієнта. Так, зокрема, всі 
без виключення хворі на туберкульоз мають бути обстежені на ВІЛ, а ВІЛ-
інфіковані на туберкульоз тощо.

Безумовно, найважливішою умовою успіху боротьби з туберкульозом 
є чітке і своєчасне фінансування всіх напрямів цього складного та багато-
компонентного комплексу заходів, який регулюється ст. 24 розд. VII Зако-
ну «Фінансування протитуберкульозних заходів», яка проголошує: «1. Ви-
трати, пов’язані з проведенням протитуберкульозних заходів і наукових 
досліджень у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, фінансують-
ся за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів соціального 
страхування, інших джерел, не заборонених законодавством». Певна не-
узгодженість міри і ступеню використання кожного з цих джерел, на наш 
погляд, є причиною того, що, наприклад, за 2007–2009 pp. у країні було про-
фінансовано лише 6 з 44 програмних заходів щодо протидії туберкульозу, а 
з украй обмежених місцевих бюджетів у 2009 р. протитуберкульозна сфе-
ра отримала лише 28 % запланованих коштів. Треба зазначити, що фактич-
ні втрати лише у зв’язку із смертю хворих на туберкульоз в окремі роки 
складають до 1 млрд. грн., а разом з працевтратами внаслідок інвалідності 
й тимчасової непрацездатності зростають у 1,5 рази. Але це лише гроші! 
А як бути з сотнями тисяч недожитих людино-років тими, хто помер від 
туберкульозу? Хіба багатомільярдні валютні витрати на міжнародні спор-
тивні заходи, а також на медичне обслуговування і виплати урядовцям і 
депутатам більш важливі?

Безумовно, повноцінному і чіткому фінансовому забезпеченню сприяло 
б виділення коштів на боротьбу з туберкульозом в окрему фінансову про-
граму (навіть окремо від інших соціально небезпечних захворювань), що 
унеможливило б і нецільове витрачання коштів, яке виявлялося Рахунко-
вою палатою в попередні роки. Реальна ефективність фінансування цих за-
ходів була б значно вищою, якби вона передбачала їх бюджетне фінансу-
вання окремим рядком. 

У зв’язку з недбалістю викладення тексту, нелегко зрозуміти логіку 
ст. 21 Закону в частині, де обговорюється тема: «Соціальний захист хворих 
на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу малолітніх і 
неповнолітніх осіб», а саме: «1. Уперше виявленим хворим на заразні фор-
ми туберкульозу та хворим з рецидивом туберкульозу, які є застраховани-
ми особами за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени-
ми похованням, листок непрацездатності видається на весь визначений лі-
карем період проведення основного курсу лікування…» і т.д. Якщо мова йде 
про форму страхування, так треба було назву цієї форми взяти в лапки, 
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щоб уникнути якогось незрозумілого смислового «зв’язку» листка непра-
цездатності й витрат на поховання.

Слід також зауважити, що деякі статті Закону викладені надмірно де-
тально (наприклад, той самий перелік медичних термінів, більшість з яких в 
тексті навіть не зустрічається), а інші надто лаконічно, або стосуються пере-
ліку функцій «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування і реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я» (тобто — 
МОЗ), що визначені нормативними актами щодо діяльності цього органу 
взагалі й не є виключними для сфери боротьби з туберкульозом. Така над-
мірна деталізація деякими експертами оцінюється як юридична помилка.

Таким чином, ситуація, що склалася у сфері боротьби з туберкульозом, 
примушує констатувати суттєву неузгодженість між спеціальним законо-
давством і конституційними вимогами, підзаконними актами і законодав-
ством, а також факти невиконання судових рішень.

У короткому формулюванні суть нашої позиції зводиться до того, що в 
умовах епідемії соціально обумовленого і соціально небезпечного інфекцій-
ного захворювання — туберкульозу боротьба з ним значною мірою впли-
ває на баланс конституційних прав і обов’язків громадян і держави і навіть 
здатна призвести до певного конфлікту між ними.

Всі наведені факти свідчать про свідоме руйнування протитуберкульоз-
ної служби країни [2; 3; 10] внаслідок втілення стратегії ДОТС. Стратегія 
ДОТС та її варіанти, які покладено в основу законодавства України в цій 
сфері, повинні розглядатися як пряме порушення ст. 49 Конституції Укра-
їни, що передбачає право громадян (усіх, без якогось штучного сортування 
на групи) на охорону здоров’я, тобто вона нездатна попередити розвиток 
занедбаного заразного захворювання в окремої особи та відвести загрозу 
інфікування для оточення.

 Тобто, ми вважаємо, що особисті заходи громадян, скеровані на попе-
редження розвитку в себе занедбаної заразної форми туберкульозу, не-
безпечної для інших громадян, мають бути визначені як їхній конституцій-
ний обов’язок, який передбачає: 

1. Обов’язковість протитуберкульозних щеплень. 
2. Обов’язковість туберкулінодіагностики (для дітей). 
3. Обов’язковість періодичного (суцільного) профілактичного флюоро-

графічного обстеження (для дорослих і підлітків). 
4. Обов’язковість звернення до лікаря і трикратної мікроскопії мазка 

мокротиння для всіх осіб, що кашляють протягом 3-х тижнів. 
5. Обов’язковість залучення до лікування всіх хворих на туберкульоз і 

примусову ізоляцію мікобактеріовиділювачів, які ухиляються від нього. 
6. Обов’язковість тестування на ВІЛ усіх хворих на туберкульоз і обсте-

ження на туберкульоз усіх хворих на ВІЛ-інфекцію.
Ці зауваження повинні, на наш погляд, бути враховані під час реалізації 

проголошеної в країні реформи системи охорони здоров’я, яка мала б пере-
дусім відновити практику суцільної диспансеризації населення. 
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Соціально орієнтована держава зобов’язана вживати максимальних 
зусиль щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз, яке створює 
загрозу національній безпеці, й насамперед гарантувати можливість 
необмеженого безоплатного доступу до реалізації перелічених вище 
обов’язків громадян у цій сфері й адекватне бюджетне фінансування 
всього комплексу протитуберкульозних заходів відповідно до законодав-
чо затверджених алгоритмів економічних розрахунків (у форматі «захи-
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Здійснено порівняльне дослідження встановлення державно-приватного 
партнерства в аграрних правовідносинах. Визначено основні переваги та недо-
ліки правового регулювання державно-приватного партнерства в Україні та за-
рубіжних країнах, розглянуто питання форми та фінансування державно-при-
ватного партнерства. 
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Дослідження правових особливостей державно-приватного партнер-
ства в аграрних правовідносинах в порівняльному аспекті викликано 
необхідністю визначити переваги та недоліки поняття та механізму реа-
лізації державно-приватного партнерства, яке вже тривалий час викорис-
товується в розвинених країнах світу, а із прийняттям Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року, № 2404-VI 
(далі — Закон) — і в Україні. Відповідно до ст. 1 Закону, державно-при-
ватне партнерство — співробітництво між державою Україна, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних дер-
жавних органів та органів місцевого самоврядування (державними парт-
нерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підпри-
ємств, або фізичними особами — підприємцями (приватними партнерами), 
що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом 
та іншими законодавчими актами.

Однак слід зазначити, що досвід Словенії, Хорватії, Латвії, Польщі, Ір-
ландії, острова Фіджі та інших країн свідчить про доцільність використання 
в певних випадках інституційної/корпоративної форми державно-приват-
ного партнерства — Institutional Partnerships. Це зумовлено можливостя-
ми такого державно-приватного партнерства щодо залучення інвестицій 
не лише партнерів, а й акціонерів-інвесторів і навіть облігаціонерів, вну-
трішньо-корпоративних та зовнішніх механізмів управління державно-
приватним партнерством відповідно до укладеної між партнерами угоди та 
вимог законодавства про державно-приватне партнерство, корпоративно-
го законодавства, законодавства про вид договору, заради реалізації якого 
встановлюються партнерські відносини (концесія, державні закупівлі, уго-
ди про розподіл продукції тощо) [1, с. 146–147].

О.М. Вінник вважає, що, хоча корпоративна форма партнерства не за-
кріплена Законом «Про державно-приватне партнерство», однак останній 
серед договорів, які опосередковують відносини партнерства (ст. 5) перед-
бачив договір про спільну діяльність (яким фактично є є договір засно-
вників акціонерного товариства) та інші види договорів (за корпоративної 
форми це може бути акціонерна угода як договір партнерів, які одночасно 
є акціонерами певного акціонерного товариства, що використовується для 
реалізації проектів партнерства) [2].

На нашу думку, метою законодавця при визначенні державно-приват-
ного партнерства в Україні виключно як співробітництва, яке здійсню-
ється на підставі договору, було запровадження простої та ефективної 
форми партнерства. Вважаємо, що запровадження корпоративної форми 
державно-приватного партнерства в аграрних відносинах в Україні буде 
можливим за умови успішного досвіду встановлення державно-приватного 
партнерства на підставі договору, а також при залученні до державно-при-
ватного партнерства великих аграрних підприємств (наприклад, агрохол-
дингів) як приватних партнерів. Такі підприємства, як правило, є публічни-
ми підприємствами, мають складну корпоративну структуру та складають 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

180

Настечко Катерина Олександрівна

звітність за міжнародними стандартами, що робить їх привабливими парт-
нерами для українського державного сектора. 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, яка передбачає перелік сфер застосу-
вання державно-приватного партнерства, такої сфери, як аграрне вироб-
ництво, не передбачено. Однак ч. 2 ст. 4 Закону передбачено, що державно-
приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, 
крім видів господарської діяльності, які дозволяється здійснювати виключ-
но державним підприємствам, установам та організаціям. Державно-при-
ватне партнерство застосовується з урахуванням особливостей правового 
режиму щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановлених 
законом. На нашу думку, такі сфери діяльності, які передбачені ч. 1 ст. 4 
Закону, як виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл 
і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, 
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових 
естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфра-
структури; збір, очищення та розподілення води; туризм, відпочинок, ре-
креація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і 
осушувальних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та 
постачання електричної енергії; управління нерухомістю, прямо чи опо-
середковано пов’язано із діяльністю в сфері аграрного виробництва. На-
приклад, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання 
природного газу може бути пов’язано із діяльністю аграрних підприємств 
у сфері тваринництва або птахівництва, які є постачальниками сировини 
для інших підприємств з виробництва природного газу; будівництво доріг 
є основоположним заходом при здійсненні аграрного виробництва, забез-
печенні транспортної комунікації між селом та містом, різними аграрними 
підприємствами аграрного спрямування, ринками збуту продукції, що під-
вищує його ефективність. 

Наприклад, у США найбільш поширеною формою ДПП є концесії на 
будівництво автомобільних доріг. У рамках програми надається федераль-
на кредитна підтримка проектам, які не були реалізовані або реалізовані 
зі значним запізненням через потенційні ризики для капіталовкладень, 
складність та високу вартість будівництва. При цьому кредитна допомога 
надається у трьох формах: 1) прямої позики, 2) гарантій під кредит, 3) кре-
дитних ліній standby. Відсотки під федеральний кредит нижчі, ніж в інших 
потенційних кредиторів. 

Водночас ст. 8 регулює використання земельних ділянок для здійснення 
державно-приватного партнерства, а саме: в разі необхідності державний 
партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої 
ділянки на строк, встановлений договором, укладеним у рамках державно-
приватного партнерства. При цьому фінансування робіт з розроблення (ви-
готовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за 
рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка по-
дала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства. 
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Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної докумен-
тації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення дер-
жавно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг у кон-
курсі з визначення приватного партнера порівняно з іншими учасниками 
конкурсу. Документально підтверджені витрати, здійснені державним 
партнером та/або особою, яка подала пропозицію про здійснення держав-
но-приватного партнерства, на розроблення (виготовлення) документації 
із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером 
відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства. 

На нашу думку, при регулюванні державно-приватного партнерства в 
Україні необхідно врахувати досвід Канади та Казахстану щодо фінансу-
вання проектів у сфері державно-приватного партнерства. У Канаді під-
тримка проектів у сфері державно-приватного партнерства надавалася 
через звільнення від оподаткування чи відстрочку термінів оподаткуван-
ня, звільнення від інших обов’язкових платежів, надання землі під забу-
дову за ціною меншою, ніж її ринкова вартість, позику, надання гарантій 
під кредити, передачу частки публічної власності приватному партнеру з 
огляду на потреби спорудження необхідного об’єкта, можливість для муні-
ципалітету укладати контракти, подібні до контрактів у сфері приватного 
корпоративного права. 

У Казахстані деякі форми державно-приватного партнерства можуть 
бути застосовані без внесення відповідних змін до законодавства, за умови 
дотримання принципів державно-приватного партнерства. Концесія є най-
більш актуальною формою державно-приватного партнерства у Казах-
стані та в інших країнах світу. Слід зазначити, що було запроваджено такі 
нові форми державної підтримки концесіонера, як спільне фінансування 
концесійного проекту на етапі будівництва об’єкта шляхом здійснення 
бюджетних інвестицій, надання гарантій щодо обов’язкового споживання 
державою визначеного обсягу товарів (робіт, послуг), компенсацій певного 
обсягу інвестиційних втрат концесіонера [3, с. 35–37]. 

Слід окремо зупинитися на питанні порівняльного дослідження фі-
нансування у сфері державно-приватного партнерства в аграрних від-
носинах. Існує ціла низка потенційних джерел фінансування, які можуть 
з’явитися на різних етапах реалізації проекту, зокрема акціонерний 
власний капітал, змішане фінансування, комерційне кредитування, 
фінансування шляхом випуску облігацій, лізинг, фінансові організації 
розвитку, експортні кредити або фінанси та страхування від політичних 
ризиків надані експортно-кредитними організаціями, похідні фінансові 
інструменти. 

Часто вирішенням багатьох проблем може стати розміщення основного 
обсягу кредиту в декількох комерційних банках (синдикат), відповідно ко-
жен із цих банків надає кредит на однакових умовах і на однакові терміни 
[3, с. 171]. 
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Що стосується питань оподаткування, то, крім податку на прибуток в 
юрисдикції країни кредитора, враховуючи деякі можливі пільги та поло-
ження договору про захист від подвійного оподаткування, прибуток від ді-
яльності проекту також підлягає оподаткуванню в країні, де цей проект ре-
алізується. Для кредитування або погашення кредиту може бути потрібна 
окрема ліцензія або ж місцеві банки можуть вимагати вищого рівня пріори-
тетності щодо іноземних банків, як в Індії, де для них передбачена приско-
рена процедура стягнення через арбітражні суди, незалежно від звичайної 
судової системи [3, с. 182].

Для фінансування проекту в сфері державно-приватного партнерства в 
аграрних відносинах можуть використовуватися облігаційні позики. Однак 
існують певні застереження щодо недоліків облігаційних позик: попередня 
разова підписка на облігації зменшує можливість поетапних платежів по-
рівняно із синдикованим кредитуванням, яке може забезпечувати кошти 
для проекту в міру потреби. Це може мати негативні наслідки для інвес-
торів (прибутки менші від очікуваних завдяки економному використанню 
готівки та ліквідних інвестицій), особливо це відчувається на етапі будівни-
цтва. Структура проекту викристалізовується, коли в пресі опубліковано 
фінальний проспект емісії. 

Щоб облігації підприємства закріпилися на ринку, в міжнародній прак-
тиці були застосовані три основні схеми: випуск облігацій, забезпечених 
спеціалізованим страхувальником; змішане банкове та облігаційне фінан-
сування, регульоване угодою між кредиторами; призначення агента про-
екту [3, с. 185]. 

При здійсненні експортного фінансування експортні кредитні агентства 
(далі — ЕКА) надають підтримку різного типу: інколи вона зводиться до 
забезпечення страхування, інколи визначається як гарантія. Коли йдеть-
ся про підтримку ЕКА, використовуються обидва терміни та їхні значення 
часто перетинаються. Однак різниця досить значна. Наприклад, англій-
ський закон про забезпечення гарантії насамперед захищає права гаранта 
(ЕКА), і вся сукупність подій трактується на користь гаранта. В результаті 
документ про гарантію зводиться до того, щоб запобігти можливості гаранта 
не виконати гарантійні зобов’язання. Договір страхування за англійським 
правом передбачає «найвищій ступінь порядності» та накладає на застра-
ховану сторону (сторона, що користується підтримкою ЕКА) обов’язок по-
вної відкритості перед страхувальником (ЕКА). Отже, якщо виявиться, що 
застрахована сторона не повідомила будь-яку важливу інформацію, стра-
хувальник має право не виконати умову про надання гарантії [3, 205].

В аграрних правовідносинах застосування експортного фінансування 
та отримання гарантій ЕКА найчастіше застосовується при закупівлі об-
ладнання сільськогосподарськими підприємствами. При цьому під час ви-
значення умов надання гарантії ЕКА слід бути особливо уважними під час 
включення даної умови до договорів чи контрактів, адже деякі ЕКА спочат-
ку дають попереднє погодження надання гарантії (наприклад, Експортний 
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кредитний фонд (ЕКФ) у Данії) і лише потім — остаточне погодження. На 
нашу думку, точність визначення факту отримання гарантування ЕКА в 
договорах чи контрактах може впливати на дату вступу договору чи контр-
акту в силу або на порядок здійснення розрахунків, якщо вони прив’язані 
до отримання фінансування ЕКА. Отже, в таких ситуаціях слід чітко про-
писувати в юридичних документах, яке саме із погоджень мається на увазі. 

Слід зазначити, що ідея створення ЕКА в Україні нині не одержала під-
тримки. Водночас, на нашу думку, слід звернути увагу на такий фінансо-
вий інститут, як фінансові інститути розвитку (далі — ФІР).

ФІР — це урядові формування, що обмежуються участю у фінансу-
ванні проектів у країнах, що розвиваються, і основним документом для 
них є дозвіл або мандат на участь у розвитку ринків, де ці установи діяти-
муть. З цієї точки зору, їхні цілі відрізняються від цілей експортно-кре-
дитних агентств (ЕКА), які насамперед мають за мету сприяння розви-
тку експортних ринків для основних галузей національної промисловості, 
таким чином, спрямовані на одну країну, переважна більшість ФІР за-
лучені до фінансування масштабних проектів і не прив’язані до інтересів 
однієї країни або уряду.

Їхня участь зазвичай має форму позики для розвитку значних перспек-
тивних проектів у країнах, що розвиваються, причому робиться акцент на 
інвестуванні приватного сектора порівняно з державним. Сенс існування 
ФІР полягає в участі у розвитку країн з перехідною економікою і, на нашу 
думку, може бути запроваджений в Україні [3, с. 194]. 

Серед нових інструментів фінансування аграрних правовідносин слід 
виокремити аграрні розписки. 19 березня 2013 р. вступив у силу Закон 
України «Про аграрні розписки» № 5479-VI, який регулює правовідносини, 
що виникають при оформленні, видачі, обігу, виконанні аграрних розписок. 
Даний нормативний акт визначає аграрну розписку як товаророзпорядчий 
документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечуєть-
ся заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або спла-
тити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Таким чином, аграрна 
розписка виконує функцію забезпечення виконання зобов’язань боржника 
за рахунок його майбутнього врожаю. Аграрна розписка видається окремо 
на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими чи 
індивідуальними ознаками, і вважається виданою з дня її реєстрації у Ре-
єстрі аграрних розписок. Зобов’язання за аграрними розписками можуть 
бути забезпечені порукою фінансової установи, яка здійснюється в поряд-
ку, визначеному для операцій з авалювання векселів. 

Даний фінансовий інструмент є новим і, на нашу думку, може бути за-
стосований в рамках державно-приватного партнерства. Однак слід звер-
нути увагу на той факт, що інститут аграрних розписок потребує доопра-
цювання. Серед інших зазначених у літературі удосконалень, які пов’язані 
насамперед із складанням та застосуванням аграрної розписки як фінан-
сового інструменту, на нашу думку, слід приділити увагу страхуванню 
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майбутнього врожаю, що сприятиме додатковому забезпеченню виконан-
ня зобов’язань боржника за аграрною розпискою, та включити відповід-
не положення про страхування до вищезазначеного Закону України «Про 
аграрні розписки». 
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Бюджет участі в країнах Європі  
як інструмент громадянського контролю1

Розглянуто можливості моделі бюджету участі щодо широкого залучення 
громадян до вирішення місцевих проблем, контролю за фінансовою діяльністю 
органів місцевого самоврядування та органів державної влади у Великій Брита-
нії, Іспанії та Франції. Проаналізовано її еволюцію, спільні та відмінні характе-
ристики у різних країнах. 

Ключові слова: бюджет участі, участь, громадський контроль, місцеве само-
врядування, публічне управління. 

1 Статтю підготовлено в рамках наукового проекту «Громадський контроль діяльності органів 
публічної влади» в межах державної цільової програми «Громадянське суспільство, особа, дер-
жава: національний досвід та потенціал взаємодії».
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Нині участь громадян у вирішенні державних проблем не обмежується 
голосуванням на виборах та референдумах, членством у політичних пар-
тіях чи громадських організаціях. Процес демократизації відносин між 
державою та громадянином торкнувся і бюджетної сфери, яка тривалий 
час вважалася справою економістів, державних чиновників та політиків. 
Активне залучення громадян до всіх етапів бюджетного процесу дає змогу 
досягти низки цілей: зробити бюджет більш соціально орієнтованим, сти-
мулювати розвиток громадянської самосвідомості та підвищити підконтр-
ольність та підзвітність органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування. Найбільш поширеним способом досягти цих цілей є модель 
бюджету участі, аналіз практики використання якої дасть змогу з’ясувати 
її сильні та слабкі сторони. 

Бюджет участі (participatory budgeting) — це процес демократичного 
обговорення і прийняття рішень, та вид учасницької демократії, за допомо-
гою якого пересічні громадяни вирішують куди спрямовувати кошти міс-
цевого чи національного бюджету. Механізми бюджету участі дають змогу 
громадянам визначати, обговорювати та виставляти пріоритети щодо сус-
пільних проектів та надають їм повноваження приймати рішення щодо ви-
трачання коштів. У ході складання бюджету участі широка громадськість 
безпосередньо залучена до процесу прийняття політичних рішень. Відкри-
ті форуми проводяться в ході усього бюджетного процесу, що надає гро-
мадськості можливість розподіляти ресурси, визначати пріоритети у со-
ціальній політиці та контролювати суспільні видатки. Інноваційність цього 
підходу полягає в тому, що бюджетний процес уже не перебуває у виключ-
ній компетенції експертів, політиків та представників органів влади. 

Незважаючи на різноманітність шляхів участі у бюджетному процесі, 
вони мають спільні риси. Основними принципами є демократія, рівність, 
освіта та прозорість. Що стосується самого процесу, то він, як правило, пе-
редбачає: визначення фінансових пріоритетів членами громади, обрання 
бюджетних делегатів для представництва різних громад, сприяння та тех-
нічну допомогу з боку державних службовців, голосування місцевих рад 
щодо запропонованих ініціатив та безпосередньо реалізацію обраних про-
ектів. 

Узагальнена схема реалізації виглядає наступним чином: 1) члени гро-
мади визначають пріоритети щодо фінансування проектів та обирають 
своїх представників; 2) «бюджетні» представники за допомогою експер-
тів конкретизують пропозиції громади; 3) члени громади голосують щодо 
представлених пропозицій; 4) місто чи відповідні органи влади реалізують 
відібрані проекти. 

Особливість кожної конкретної моделі бюджету участі визначається 
конкретною комбінацією політичних, економічних та соціальних умов у 
відповідному місті чи країні. Головними завданнями складання бюджету 
участі є: сприяння громадській освіті та формуванню активної громадської 
позиції; досягнення соціальної справедливості шляхом покращення полі-



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

186

Коваленко Анатолій Андрійович, Кресін Олексій Веніамінович

тики та розподілу ресурсів; реформа системи публічного управління [11, 
с. 7]. 

Комплексне дослідження використання механізмів бюджету участі у 
дев’яти муніципалітетах у Бразилії дало підстави стверджувати, що вони 
сприяють формуванню більш продуманої бюджетної політики, більшій 
прозорості та підзвітності місцевих і державних витрат, збільшує рівень 
участі громадян (зокрема тих, хто перебуває на узбіччі політичного про-
цесу), демократичній та громадській освіті [12, с. 19]. Більше того, така мо-
дель дає громадянам ефективний інструмент контролю за формуванням 
бюджету та його використанням. 

Вперше бюджет участі було використано у Бразилії на початку 1980-х 
років як складову комплексних заходів щодо зміцнення демократичних ін-
ститутів та залучення громадян до участі у процесі прийняття рішень піс-
ля десятиліть воєнної диктатури, політичного патронажу та корупції. Хоча 
більшість міст, що практикують цей інструмент, розташовані у Латинській 
Америці, однак він набуває популярності у містах Франції, Німеччини, Іс-
панії, Португалії та Великої Британії, які розробили власні моделі відпо-
відно до своїх потреб. Загалом прийнято виділяти три стадії розвитку бю-
джету участі: 

1) з 1989 по 1997 р., коли з’явилася ідея такого бюджету. Першим ідею 
бюджету участі реалізувало місто Порту-Алегрі у 1989 р., а дещо пізні-
ше — такі міста як Санту-Андре (Бразилія) та Монтевідео (Уругвай) [8, 
с. 463]; 

2) з 1997 по 2000 р., коли цей досвід було поширено на низку бразиль-
ських міст (близько 130 муніципалітетів);

3) з 2000 р. до сьогодні — етап поширення цього підходу серед інших ла-
тиноамериканських та європейських (Іспанія, Бельгія, Італія, Німеччина, 
Франція, Португалія, Данія, Швейцарія, Нідерланди та Велика Британія) 
країн. Деякі міста в Африці (Камерун) та Азії також розпочали перші екс-
перименти у цій сфері. 

У Великій Британії першим містом, що перейняло досвід бюджету учас-
ті, став Сафлорд. У 2000 р. делегація з Порту-Алегрі зустрілася з члена-
ми ради міста та представниками громадськості. У липні 2003 р. рада міста 
Салфорда створила робочу групу для розробки детального плану та зго-
дом приступила до його реалізації [3]. Водночас, інші міста також висло-
вили зацікавленість у використанні цього інструменту підвищення участі 
громадян у місцевій політиці. У 2005 р. Управління віце-прем’єр-міністра 
Великобританії (нині — Департамент територіальних громад та місцевого 
самоврядування) затвердило п’ять проектів впровадження бюджету учас-
ті в Англії, які почалися реалізовуватися у 2006 р. [9]. 

Першими такими проектами стали Рексем у Північному Уельсі, Харроу 
в Лондоні та Бредфорд в Йоркширі. У 2007 р. національний Департамент 
територіальних громад та місцевого самоврядування разом з Асоціацією 
місцевого самоврядування опублікували «План дій для посилення громад» 
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[2], який пропонував поширення отриманого позитивного досвіду щодо бю-
джету участі серед інших муніципалітетів. У березні 2008 р. уряд заявив 
про намір запровадити бюджет участі у всіх органах місцевого самовряду-
вання до кінця 2012 р. [7]. За майже десятиліття з початку першого експе-
рименту з бюджетом участі у Великій Британії нараховується близько 150 
таких проектів [5]. 

Для Великобританії характерними рисами бюджету участі є: геогра-
фічно визначена територія (орган місцевого самоврядування чи адміні-
стративно-територіальна одиниця); проведення регулярних зустрічей 
та обговорень у кожній географічній одиниці; чітка прив’язка громад-
ських обговорень до різних етапів бюджетного процесу; наявність ме-
режі індивідів та організацій, залучених до навчання, інформування та 
мобілізації місцевих громадян. Як правило, на розсуд громадян відда-
ється 2-3% надходжень до бюджету. У Великій Британії бюджет учас-
ті застосовується насамперед для розміщення коштів для відновлення 
певних територій чи їх спрямування до статутних фондів добровільних 
організацій [10]. 

У Франції в 2002 р. було прийнято закон, який зобов’язав органи місце-
вої влади створити окружні ради у всіх містах з населенням понад 80 ти-
сяч. У більшості випадків роль цих рад була досить обмеженою, вони були 
безпосередньо пов’язані з міськими інститутами і, за великим рахунком, 
не могли розглядатися як форма самоорганізації мешканців. Більше того, 
вони займалися вирішенням дрібних питань, що стосувалися роботи гро-
мадського транспорту, житлово-комунального господарства, планування, 
благоустрою тощо. З їх утворенням громадяни отримали право приймати 
рішення лише щодо незначної суми коштів, яка мала спрямовуватися в 
інфраструктурні проекти чи на вирішення конкретних місцевих проблем 
[4, с. 31]. За таких умов бюджет участі реалізовано як заполітизований іде-
ологічний проект, який проштовхувався лівими силами у парламенті для 
залучення на свій бік противників централізму. Його впровадження пере-
слідувало три основні цілі: 

— посилити державне управління та місцеве самоврядування шляхом 
інтеграції щоденного досвіду місцевої політики та розвитку горизонталь-
них зв’язків між соціальними акторами;

— трансформація соціальних відносин. Бюджет участі дає найкращі ре-
зультати у містах із значною концентрацією маргіналізованих прошарків 
населення (наприклад, у передмістях Парижу). У даному випадку метою 
соціального діалогу є формування консенсусу та посилення солідарності, 
що дає змогу конструктивного використовувати наявну соціальну напругу; 

— посилення учасницької демократії шляхом акцентування уваги на її 
відмінностях від «політики близькості», характерної для республіканських 
партій. 

На сьогодні однією з найбільших проблем з реалізацією бюджету участі 
у Франції є низький рівень участі громадян. Крім того, процедура визна-
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чення пріоритетних пропозицій є надто ускладненою, що знижує резуль-
тативність самого процесу. 

З-поміж інших країн Європи Іспанія має найбільше спільних рис з ла-
тиноамериканськими країнами, які стали батьківщиною бюджету участі. 
Згідно національного законодавства міста можуть самостійно врегульову-
вати питання участі громадян. Одним з перших міст, що скористувалося 
цим правом, була Барселона у 1986 р. Протягом 1990-х рр. у низці міст було 
створено секторальні ради для консультацій з громадянами щодо окре-
мих питань. Вони не передбачали збільшення впливу громадян на місце-
ву політику, але їх очолювали члени міської ради, що давало можливість 
мешканцям бути почутими. У 2003 р. Закон № 57 модернізував державне 
управління і вдосконалив законодавче регулювання участі громадян, пе-
редбачивши обов’язкове утворення районів у великих містах та викорис-
тання їх представницьких органів для вирішення міських проблем. Перші 
спроби впровадження бюджету участі датуються 2000-ми роками і набули 
особливої популярності в Андалузії та Каталонії. Дискусії щодо застосу-
вання бюджету участі теж були до певної міри політизованими, зокрема у 
Франції та Італії, але одним з провідних мотивів іспанських законодавців 
було бажання модернізувати державне управління. 

Особливістю іспанської моделі є її тісний зв’язок з асоціативною демо-
кратією. У різних містах асоціації, особливо сусідські, є єдиними законни-
ми учасниками моделі бюджету участі. Як правило, правила її реалізації є 
чітко визначеними, хоча існують варіації, які ґрунтуються на власних пра-
вилах, що є результатом компромісу між радою та громадянами. Ці поло-
ження визначають функції кожного учасника, методи організації та прове-
дення зборів, формули територіального розподілу коштів тощо. Зазвичай 
ці правила схвалюються міською радою, що до певної міри обмежує мож-
ливість їх швидкого пристосування до зростаючої активності громадян. 

Найбільш відомими прикладами функціонування бюджету участі є пе-
редмістя Барселони, в яких цей інструмент діє разом з іншими механізмами 
підвищення участі громадян (такими як міське планування). Так громадські 
комісії, до яких громадяни обираються шляхом жеребкування, займаються 
вирішенням проблем, що потребують фінансування з бюджету. 

Для іспанської моделі характерні два недоліки, що стосуються зв’язку 
між окремими індивідами і асоціаціями, та між первинним (сусідським) і 
районним рівнями. На рівні сусідства мобілізація мешканців є більш інтен-
сивною та свідчить про тенденцію до спрямовування коштів на вирішення 
локальних проблем конкретного житлового масиву, що не дає громадянам 
відчути свій реальний вплив на загальноміські справи. Відповідно, такі 
пропозиції не потребують надто великих затрат і легко отримують необ-
хідне фінансування. Водночас, соціально маргіналізовані групи практично 
не беруть участі у цьому процесі або отримують від нього незначну вигоду 
[1, с. 13]. 
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Основною перевагою іспанської моделі бюджету участі є сильна полі-
тична воля місцевих рад створити більше можливостей для участі грома-
дян у вирішенні місцевих проблем. Так, у Кордобі існує група, опосеред-
ковано пов’язана організаціями, що надають публічні послуги, яка має за 
мету вдосконалення використання моделі бюджету участі. Вона включає 
чиновників, що відповідають за міжнародні відносини для адаптації най-
кращого зарубіжного досвіду. 

Отже, незважаючи на окремі недоліки, модель бюджету участі, яка пе-
редбачає регулярні консультації з громадянами або «бюджетними» делега-
тами на всіх етапах бюджетного процесу, стимулює залучення громадян до 
вирішення місцевих проблем, наділяє їх ефективним інструментом контр-
олю за фінансовою сферою та сприяє зміцненню демократичних інститу-
тів. Адаптуючи цю модель, кожна країна враховує національні особливості 
та потреби, які визначають ступінь автономності, репрезентативності та 
впливовості таких консультаційних органів. 
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Порівняльне цивільне право

Карнаух Богдан Петрович,
аспірант Національного університету  
«Юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого»

Винна і сувора договірна відповідальність,  
або знову про примарність антагонізмів

Традиційно вважається, що стосовно проблеми вини в договірному праві кон-
тинентально-європейська й англо-американська традиції посідають протилежні 
точки зору: в континентально-європейському праві договірна відповідальність 
заснована на принципі вини, тоді як в англо-американському — вона є суворою. 
Автор піддає сумніву категоричність такого вододілу, доводячи, що вина має 
значення для покладання відповідальності в договірному праві країн англо-аме-
риканської правової сімї.

Ключові слова: вина, договірна відповідальність, сувора відповідальність.

У попередній статті, котру було видруковано в цьому журналі [2], ми, 
узявши за предмет дослідження деліктне право, намагалися довести, що 
континентально-європейська й англо-американська правові системи не такі 
різні, як прийнято вважати. Ми хотіли показати, що означені дві системи — 
то не так різні системи права, як радше різні системи правобачення, різні 
способи вербалізації єдиних за змістом правових ідей. Наразі продовжимо 
обґрунтування висловленої ідеї, але тепер на матеріалі договірного права. 

Загальновизнано, що в країнах як континентально-європейської, так і 
англо-американської правових сімей деліктна відповідальність заснована 
на принципі вини. Однак щодо договірної відповідальності традиційно вва-
жається, що позиції правових сімей діаметрально протилежні: у континен-
тально-європейському праві договірна відповідальність залежить від вини, 
тоді як у англо-американському — є суворою, себто від вини боржника не 
залежить. Наше завдання — на основі функціонального аналізу з’ясувати, 
чи дійсно справа стоїть саме так, а чи, може, маємо до діла зі ще одним при-
марним антагонізмом, що його породжує формальний погляд на речі.

У країнах континентальної Європи боржник, за загальним прави-
лом, відповідає за невиконання або неналежне виконання договірного 
зобов’язання лише за наявності його вини. Такого погляду додержується 
правнича думка Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі 
[21, с. 16–17] тощо. Показовим є норма ч. 1 ст. 276 BGB1: «Боржник відпо-

1 Bürgerliches Gesetzbuch – Цивільний кодекс Німеччини.
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відає за умисел і необережність, якщо вищий або нижчий ступінь відпо-
відальності не встановлено [договором або законом] і не випливає із суті 
зобов’язання…»1. Відповідно до ст. 6:75 Цивільного кодексу Нідерландів, 
«невиконання не може бути поставлено на карб боржникові, якщо він не-
винуватий, чи не відповідальний за нього в силу закону, правочину або за-
гальновживаних принципів»2.

Своєрідним і вельми цікавим є французький підхід, започаткований Рене 
Демоґом (René Demogue). Відтоді у французькій доктрині заведено розріз-
няти «obligations de moyens» (зобов’язання докласти максимальних зусиль) 
і «obligations de résultat» (зобов’язання досягти результату). В «obligations de 
résultat» обумовлений сторонами результат (за договором підряду, приміром, 
здача об’єкта в експлуатацію) має бути досягнуто. Якщо результату немає, 
то боржник відповідає, і тільки force majeure звільняє його од відповідаль-
ності. Натомість в «obligations de moyens» від боржника вимагається лише 
докласти максимальних зусиль. Тож коли результату немає, але боржник 
доведе, що доклав усієї снаги, він не підлягає відповідальності за невиконан-
ня. Класичним прикладом «obligations de moyens» є договори про надання 
медичних послуг: лікар чи лікувальний заклад не може гарантувати оду-
жання, вони можуть забезпечити лише фахове лікування, тобто належний 
рівень професійної дбайливості. Так само, до речі, й адвокат не може гаран-
тувати сприятливий результат судового розгляду справи. Тож договір про 
надання юридичних послуг у цьому сенсі — теж «obligation de moyens». За 
такого підходу вина повною мірою важить лише для «зобов’язань докласти 
максимальних зусиль». І, що цікаво, вина розглядається як умова інкорпоро-
вана в самий предмет зобов’язання, а не як привнесена ззовні (з об’єктивного 
права) і докладена до невиконання інша умова відповідальності.

Тотожний французькому розподіл зобов’язань на дві категорії перед-
бачено також Принципами міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 
(Principles of International Commercial Contracts. Надалі — PICC). Відпо-
відно до ст. 5.1.4 PICC 1) тією мірою, якою зобов’язання сторони містить 
обов’язок досягти визначеного результату, ця сторона має досягти такого 
результату: 2) тією мірою, якою зобов’язання сторони містить обов’язок 
докласти максимальних зусиль у здійсненні певної діяльності, ця сторона 
має докласти таких зусиль, яких би доклала розумна особа такого ж роду 
занять за аналогічних обставин3.

1 Тут і надалі наводиться авторський переклад іншомовних нормативних актів. Тому у виносках 
ми подаємо відповідний текст також мовою оригіналу.
§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners
Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung 
weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses… [3].
2 Articel 75, Burgerlijk Wetboek, Boek 6
Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn 
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 
komt [4].
3 Article 5.1.4 UNIDROUT Principles of International Commercial Contracts (2004)
(Duty to achieve a specific result; Duty of best efforts)
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Особливу увагу слід звернути на те, що в частині другій цієї статті зміст 
обов’язку докласти максимальних зусиль визначається так само, як визна-
чається абстрактне мірило для встановлення вини — через модель поведін-
ки гіпотетичної розумної людини за аналогічних обставин1. Звідси недво-
значно випливає, що вина й обов’язок докласти максимальних зусиль — це 
дві сторони однієї медалі: вина — невиконання обов’язку докласти макси-
мальних зусиль, а невинуватість — його виконання.

Розвиваючи французьку концепцію, німецький учений Стефан Ґрюнд-
ман (Stefan Grundmann) сформулював ринково-функціональний підхід. 
На думку дослідника, ключовим критерієм для поєднання суворої (безви-
нної) і винної відповідальності в договірному праві мають бути ринкові очі-
кування, або експектації [9, с. 1585]. Якщо кредитор, зважаючи на характер 
зобов’язання, може розумно очікувати від боржника гарантії результату, 
то відповідальність має бути суворою. Якщо ж ні — боржник відповідає 
лише за наявності вини, тобто якщо він не доклав максимальних зусиль. 
«Існують договори, — пише вчений, — у яких досягнення результату не 
може бути обіцяно, або така обіцянка не може випливати з типових інтер-
есів сторін, оскільки є випадки, коли занадто багато сторонніх факторів мо-
жуть завадити досягненню визначеного результату. Якщо ж зобов’язання 
є таким, що результат може бути обіцяно, позаяк його досягнення зна-
ходиться в межах можливостей боржника, то сувора відповідальність є 
прийнятною. Коли ж не так — сувора відповідальність не підходить, бо 
сторони не очікували б гарантії результату» [9, с. 1594–1595]. Звісно, го-
ловне питання, яке породжують і французька, і ринково-функціональна 
концепції, — кваліфікація договору. Як визначити, яке зобов’язання поро-
джує конкретний договір: досягти результату чи докласти максимальних 
зусиль? Спрощуючи, можна відповісти, що договори про передання майна 
у власність, договори про передання майна в користування і договори про 
виконання робіт, а також усі грошові зобов’язання породжують обов’язок 
досягти результату. Натомість із договорів про надання послуг (окрім тих, 
з яких виникає грошове зобов’язання) виникає обов’язок докласти макси-
мальних зусиль. Проте це лише приблизне уявлення. Слід погодитися з 
С. Ґрюндманом, який зауважує, що «диференціальною рисою має бути не 
тип договору, а радше питання про те, чи знаходиться досягнення конкрет-
ного результату в межах можливостей боржника, чи, точніше, в межах ти-
пових можливостей боржника» [9, с. 1595]. 

В англо-американському праві, як уже зазначалося, договірна відпо-
відальність уважається суворою (strict), себто такою, що не залежить від 

(1) To the extent that an obligation of a party involves a duty to achieve a specific result, that party is 
bound to achieve that result.
(2) To the extent that an obligation of a party involves a duty of best efforts in the performance of an 
activity, that party is bound to make such efforts as would be made by a reasonable person of the same 
kind in the same circumstances [25, с.131].
1 Див., наприклад, статті 4:101, 4:102 Принципів європейського деліктного права (Principles of 
European Tort Law) [19, с.5].
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вини [21, с. 14; 14, с. 337; 12, с. 503; 9, с. 1589; 15, с. 1431, 1436–37; 6, с. 1445–46]. 
Така точка зору властива класичній доктрині загального права й ґрунту-
ється насамперед на опційній теорії договору О.В. Холмса (O.W. Holmes). 
Учений розглядав договір як опцію — коли ти підписуєш договір, за яким 
обіцяєш здійснити обумовлене виконання (поставити товар чи надати по-
слугу), ти купуєш собі вибір, опцію: виконати або сплатити збитки. Тому 
невиконання не є протиправним, а лише породжує обов’язок платити. Ти 
не порушив обіцянки, позаяк обіцяв або-або: або виконання, або компенса-
цію [11, с.462]. Якщо ж невиконання не є протиправним, то немає потреби 
пов’язувати його наслідки (зокрема, обов’язок компенсації) з винуватістю. 
Звідси випливає, що договір згідно з опційною теорією містить елемент 
страхування. «Якщо ви обіцяєте мені або виконання, або компенсацію за-
мість виконання, ви страхуєте мене від обставин вашого невиконання», — 
зазначає Річард Познер (Richard Posner) [16, с.1351]. Як пояснював це 
О.В. Холмс, «наслідки зобов’язальної обіцянки в загальному праві не за-
лежать від того, чи має обіцяльник владу над обіцяною подією і наскіль-
ки… У разі, коли обіцяно, що завтра буде дощ, то безпосередній юридичний 
наслідок такої обіцянки полягає в тому, що обіцяльник узяв на себе ризик 
настання обумовленої події… Те ж саме він робить, коли обіцяє доставити 
паку бавовни» [10, с. 299–300]. Погляди О.В. Холмса знайшли відображен-
ня в авторитетному тексті Зводу договірного права (Restatement of the Law 
(Second). Contracts 2d). Так, у вступній нотатці до одинадцятої глави під-
креслено, що «договірна відповідальність — це сувора відповідальність. Се 
загальновживана максима, що pacta sunt servanda, договори треба викону-
вати. Боржник, отже, має відповідати за порушення договору, навіть якщо 
в тому немає його вини…» [22, с. 309].

Проте все не так однозначно, як може здатися при формальному погляді 
на речі. За дотепним висловом К. Рейзенхабера (Karl Reisenhuber), «вина, 
якщо її не пускати в парадні двері, неодмінно прокрадеться через чорний 
вхід» [21, с. 22]. Нині є чимало студій, у яких переконливо доводиться, що 
вина, як би категорично це не заперечувалося, має значення в договірному 
праві країн англо-американської традиції1. Ми означимо лише окремі най-
головніші прояви принципу вини в загальному праві. Серед них насампе-
ред концепція неможливості виконання (impracticability of performance). 
Відповідно до § 261 Зводу договірного права «у разі, якщо після укладення 
договору його виконання для однієї зі сторін зробилося неможливим без 
її вини, внаслідок настання події, ненастання якої було головним припу-
щенням, що із нього виходили сторони укладаючи договір, — така сторона 
звільняється від обов’язку виконання, якщо інше не випливає з умов дого-
вору або обставин справи»2. Уся концепція impracticability of performance 
не може бути пояснена інакше, ніж на основі принципу вини. Якщо вина 

1 Див., наприклад [5; 6; 7; 8].  
2 § 261 Restatement of Contracts
Discharge by Supervening Impracticability
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означає, що особа мала змогу вчинити інакше, була вільною обрати право-
мірний варіант поведінки1, то звідси випливає, що немає вини там, де пра-
вомірний варіант був нездійсненним, оскільки в такому разі особа не могла 
його обрати. Неможливість виконання означає об’єктивну неприступність 
правомірного варіанту поведінки. Отже, вже саме те, що у Зводі закріпле-
но неможливість виконання як підставу звільнення від обов’язку, є безпо-
середнім проявом іманентної дії принципу вини. Крім того, в § 261 Зводу 
вина згадується й прямо, так наче дія принципу вини є самозрозумілою, 
всупереч категоричному запереченню цього у вступній нотатці. У парагра-
фі зазначається, що сама неможливість має настати «без вини» сторони. 
Тож маємо доказ валідності вини «в квадраті»: боржник звільняється від 
обов’язку в разі, якщо виконання неможливе (що випливає з принципу 
вини), але лише за умови, що це не він сам зробив виконання неможливим 
(що так само випливає з принципу вини). 

Іншою концепцією, через яку в англо-американському договірному 
праві «незримо» діє принцип вини, є implied terms — умови, що мають-
ся на увазі2. Implied terms — це умови, яких немає в тексті договору, але 
які суд при розгляді справи може визнати чинними для сторін, оскільки 
вони «малися на увазі» при укладенні договору. Досить часто суди визна-
ють таким, що мався на увазі, обов’язок боржника докласти максимальних 
зусиль3. Відповідно договір у такому випадку вважатиметься порушеним, 
тільки якщо буде встановлено, що боржник не доклав максимальних зу-
силь, а це за визначенням і є принцип винної відповідальності. Але іноді 
говорять, що суд у такому разі не застосовує принцип вини, а тлумачить 
договір — просто з’ясовує повний набір його умов. Тож відповідальність все 

Where, after a contract is made, a party’s performance is made impracticable without his fault by the 
occurrence of an event the non-occurrence of which was a basic assumption, on which the contract was 
made, his duty to render that performance is discharged, unless the language or the circumstances 
indicate the contrary [22, с.313].
1 Див.: [13]. Докладно: [1].
2 Російською – «подразумеваемые условия».
3 Яскравий приклад – справа Wood v. Lucy, Lady Duff-Gordon, 222 N.Y. 88, 118 N.E. 214 (1917). 
Леді Даф-Ґордон, свого часу провідний дизайнер і кутюр’є жіночого одягу для верхів суспіль-
ства, уклала договір з Отісом Вудом, за яким надала останньому виключну ліцензію на викорис-
тання її комерційного позначення, усі прибутки від використання і розпоряджання яким мали 
відтак ділитися порівну. Згодом, кутюр’є вирішила змінити маркетингову стратегію і виробляти 
одяг для «широкого загалу». Тож іще під час дії договору з О. Вудом вона без його відома вико-
ристала своє позначення на одязі виробництва Сірса Роубака. О. Вуд подав позов про відшко-
дування збитків, завданих порушенням договору.
У суді леді Даф-Ґордон покликалася на те, що договір між нею та О. Вудом не можна вважати 
укладеним, позаяк їхній домовленості бракує взаємності й зустрічного обов’язку (consideration): 
О. Вуд згідно з текстом договору ні до чого не зобов’язувався.  
Однак суд відхилив аргументи відповідачки. «Дійсно, – зазначив суддя Б.Н. Кардозо 
(B.N. Cardozo), – він (позивач. – Б.К.) не обіцяв надто багатослівно, що докладе розумних 
зусиль, аби ефективно розпоряджатися комерційним позначенням відповідачки й продавати її 
моделі. Однак ми вважаємо, що таку обіцянку справедливо припустити. Право вже переросло 
примітивну стадію формалізму, коли точне значення слова було верховним талісманом і щонай-
менший відступ вважався фатальним. Сьогодні право дивиться ширше… Позивачева обіцянка 
сплачувати відповідачці половину прибутків від використання виключної ліцензії… була обі-
цянкою докласти розумних зусиль для того, аби такі прибутки мали місце» (Курсив наш. — Б.К.) 
[27].
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одно залишається суворою. Проте, ясна річ, погоди не робить, чим саме ми 
пояснюємо застосування умови про максимальні зусилля — тим, що сто-
рони мали її на увазі, чи тим, що боржник у цій справі має відповідати за 
наявності вини. Сказати, що боржник має щось зробити і відповідатиме за 
невиконання лише за наявності вини (тобто якщо не докладе до цього мак-
симальних зусиль), і сказати, що відповідальність не залежить від вини, 
але ми гадаємо, що сторони мали на увазі, що боржник має докласти мак-
симальних зусиль (і відповідатиме тоді, коли цього не зробив), врешті одне 
й те ж саме. Отже, за допомогою доктрини implied terms умова про вину як 
підставу відповідальності імплементується в самий предмет зобов’язання, 
як і в «obligations de moyens».

Крім того, умови, які маються на увазі, подекуди закріплюються і в нор-
мативних актах як законодавчі презумпції. Так, відповідно до § 13 Закону 
«Про постачання товарів і надання послуг» (Supply of Goods and Services 
Act) «вважається, що в договорі про надання послуги, де виконавець діє як 
підприємець, є така, що мається на увазі, умова, за якою виконавець має 
надавати послугу з розумною дбайливістю й професіоналізмом»1 (курсив 
мій. — Б.К.). Отже, подібно до французької доктрини, англійський закон 
визначає у такий спосіб договори про надання послуг як зобов’язання до-
класти максимальних зусиль.

Таким чином, проведений нами короткий порівняльний аналіз дає під-
стави дійти висновку про конечність, неминучість вини як умови договір-
ної відповідальності. Так чи інакше, безпосередньо чи опосередковано, 
відкрито чи приховано, під маскою інших доктрин, але вина відіграє не-
обхідну роль у договірному праві країн як континентально-європейської, 
так і англо-американської правових сімей. Суд не може зовсім уникнути 
оцінювання можливостей боржника, вирішуючи питання про його відпо-
відальність за порушення договору. «Зобов’язання є розумними радше, 
ніж абсолютними», — зазначає Ерік Познер (Eric Posner) [15, с.1431]. Тому 
англо-американське договірне право, що позиціонує себе як оплот суворої 
відповідальності, насправді до кінця не пильнує цього правила, комбіную-
чи натомість принцип суворої відповідальності зі суттєвими елементами 
вини. Якщо ж пригадати, що континентально-європейські правопорядки 
теж не ортодоксальні у своєму баченні, бо, визнаючи загальним правилом 
винну відповідальність, допускають чимало випадків відповідальності су-
ворої2, — то маємо виснувати, що спільним знаменником обох систем є ком-
бінований підхід. Варто, отже, погодитися з К. Рейзенхабером, який ствер-
джує, що сувора відповідальність і винна відповідальність, — лише різні 
«стартові позиції» [21, с.22]. Стартові позиції, виходячи з яких дві правові 

1 § 13 Supply of Goods and Services Act, 1982 (Eng.)
Implied term about care and skill.
In a contract for the supply of a service where the supplier is acting in the course of a business, there 
is an implied term that the supplier will carry out the service with reasonable care and skill [24].
2 Наприклад, стосовно грошових зобов’язань, чи зобов’язань із гарантією тощо.
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системи прямують назустріч одна одній. Тож не дивно, що практичні ре-
зультати застосування цих, на перший погляд, протилежних підходів, як 
доводять учені, напрочуд часто збігаються1.

Цікаво, між іншим, що авторитетні джерела міжнародного права ви-
користовують англо-американський підхід, обираючи стартовою позиці-
єю розуміння договору як гарантії. Так, Віденська конвенція про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) установлює принцип суворої 
відповідальності, за якого єдиною вибачальною підставою є force majeure 
(ст. 79 CISG) [26, с. 24]. Схожого підходу додержуються також Принципи 
європейського договірного права (Principles of European Contract Law)2, 
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (PICC)3 та За-
гальна система підходів (Common Frame of Reference)4. Так, у автентич-
ному коментарі до ст. 7.4.1 PICC наголошується, що «право на відшкоду-
вання збитків, як і інші способи захисту, виникає із самого лише факту 
невиконання. Для потерпілої сторони достатньо довести тільки сам факт 
невиконання, тобто те, що вона не отримала обіцяного. Не потрібно, зокре-
ма, додатково доказувати, що невиконання мало місце з вини порушника» 
[25, с.232].

Однак щодо міжнародних актів справедливі ті ж самі зауваги, що й ори-
гінального англо-американського підходу. Принципи УНІДРУА передба-
чають розподіл зобов’язань на дві категорії (досягти результату й докласти 
максимальних зусиль). А це означає, що в тих зобов’язаннях, які згідно з 
Принципами кваліфікуються як зобов’язання докласти максимальних зу-
силь, боржник відповідатиме лише за умови, що він не доклав тих зусиль, 
яких би доклала розумна особа на його місці, що за визначенням і є відпо-
відальністю на основі принципу вини. Крім того, як і в загальному праві, 
стандарти для оцінки вини можуть докладатися до змісту зобов’язання че-
рез доктрину implied terms. Можливість застосування умов, що маються 
на увазі, прямо передбачена у ст. 5.1.1, 5.1.2 PICC та ст. 6:102 PECL.

Таким чином, зміст міжнародних нормативних актів підтверджує ви-
сновок, зроблений на основі крос-національного порівняння, про конеч-
ність, неуникність принципу вини в договірному праві, а отже, в приватно-
му праві загалом.
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Прискорені провадження  
в цивільному судочинстві країн СНД:  
запозичення позитивного досвіду для України

Досліджуються процесуальні інститути, які регулюють прискорені та спро-
щені провадження в цивільному судочинстві країн СНД, аналізується ефек-
тивність наказного, заочного і спрощеного проваджень у зарубіжних країнах у 
порівнянні із законодавчим регулюванням спрощених (прискорених) судових 
процедур у цивільному судочинстві України, обґрунтовується необхідність ви-
користання позитивного зарубіжного досвіду для вдосконалення процедур на-
казного провадження та заочного розгляду в цивільному процесі України.

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, оптимізація, прискорені 
провадження, спрощення судових процедур.

Щорічне зростання кількості звернень громадян до суду призвело до за-
вантаженості судів, що негативно впливає на виконання останніми завдань 
цивільного судочинства та позначається на ефективності судового захис-
ту порушених прав та законних інтересів. Це зумовлює необхідність удо-
сконалення порядку розгляду і вирішення цивільних справ у межах єдиної 
цивільної процесуальної форми, вибору оптимального шляху розвитку ци-
вільного процесу, пошуку нових спрощених та вдосконалення існуючих по-
рядків вирішення справ, що має забезпечити належне виконання завдань 
цивільного судочинства, право кожної людини на швидке поновлення в 
правах, економію коштів і часу суду та учасників процесу. 

Ще у 1992 р. Концепцією судово-правової реформи в Україні головною 
метою судово-правової реформи і формування незалежної судової влади 
було визначено перебудову судової системи, створення нового законодав-
ства, вдосконалення форм судочинства. А основними принципами рефор-
ми проголошено: створення такого судочинства, яке максимально гаранту-
вало б право на судовий захист; радикальне реформування матеріального і 
процесуального законодавства; диференціацію форм судочинства.

Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження справедливо-
го суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 р. було визна-
но, що справедливе судочинство та належний захист прав і свобод люди-
ни можливі лише за наявності досконалого процесуального законодавства 
(розділ 1, пункт 3). Водночас зазначено, що правила судочинства не пови-
нні бути переобтяжені формальностями. Для забезпечення права особи 
на швидке поновлення своїх прав, особливо у нескладних справах, судову 
процедуру доцільно спростити там, де таке спрощення не порушуватиме 
інтересів сторін у справедливому вирішенні справи (розділ 2, пункт 2). 
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Питання оптимізації цивільного судочинства взагалі, проблеми уніфіка-
ції та диференціації судових процедур у цивільному процесі як напрями 
оптимізації останнього, запровадження процедур прискореного розгляду 
справ та скороченого провадження, вдосконалення окремих процесуаль-
них інститутів та механізмів тощо пов’язані передусім із цивільною про-
цесуальною формою захисту прав у цілому, окремі аспекти якої розгля-
далися в працях таких українських та російських учених-процесуалістів, 
як В.В. Баранкова, В.І. Бобрик, С.С. Бичкова, С.В. Васильєв, Є.В. Васьков-
ський, Н.А. Громошина, К.В. Гусаров, В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, Ю.В. На-
вроцька, П.І. Радченко, Н.О. Рассахатська, Н.Ю. Сакара, О.В. Слепченко, 
В.І. Тертишніков, О.І. Угриновська, І.В. Удальцова, А.О. Ференс-Сороць-
кий, С.Я. Фурса, К.А. Царегородцева, П.П. Шевчук, М.Й. Штефан, В.В. Яр-
ков та ін. Проте аналіз ефективності правового регулювання запровадже-
них у цивільному процесі України інститутів прискореного провадження 
(наказного провадження та заочного розгляду) не проводився, досвід країн 
СНД з цього питання не вивчався, хоча звернення до норм та інститутів ци-
вільного процесу країн СНД, запозичення позитивного зарубіжного досвіду 
дає змогу уникнути юридичних помилок у законотворчості та вдосконали-
ти правозастосовний процес. Недосконале законодавче регулювання при-
скорених проваджень у цивільному судочинстві України, неврахування 
позитивного досвіду цивільного судочинства країн СНД, відсутність комп-
лексних теоретичних концепцій подальшого розвитку цивільного процесу, 
спрямованих на покращення судочинства в цивільних справах у цілому, 
невідповідність встановленого порядку розгляду і вирішення цивільних 
справ завданням цивільного судочинства зумовлює необхідність дослі-
дження питання диференціації та спрощення судових процедур задля за-
безпечення ефективності правосуддя в цивільних справах і забезпечення 
виконання його завдань, а також формулювання на основі позитивного до-
свіду цивільного судочинства країн СНД пропозицій щодо вдосконалення 
процедури прискорених проваджень у цивільному процесі України.

Одним із напрямів оптимізації цивільного судочинства за рахунок спро-
щення судових процедур, прискореного (спрощеного) провадження, роз-
глядають заочний розгляд справи, який було запроваджено в Україні з 
прийняттям ЦПК 2004 р. Деякі науковці вважають, що запровадження в 
цивільний процес інституту заочного розгляду стало одним з основних на-
прямів вирішення проблем доступу до правосуддя, дало змогу досягти ці-
лей правосуддя за рахунок спрощення процедури розгляду [3]. Водночас 
в юридичній літературі висловлюється думка, що заочне провадження не 
є скороченим або спрощеним, оскільки порядок заочного розгляду підпо-
рядковується загальним правилам судового розгляду [6, с. 9]. При цьому 
В.М. Аргунов зазначає, що заочне провадження не є самостійним прова-
дженням: воно не обумовлено природою матеріально-правового правовід-
ношення, характером і підставами вимоги. Заочне провадження альтер-
нативне загальному позовному провадженню. При цьому заочне рішення 
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після набрання законної сили за своїми правовими наслідками жодним 
чином не відрізняється від звичайного судового рішення [1, с. 17]. Як само-
стійний спрощений вид провадження заочний розгляд заперечують й інші 
науковці [4, с. 409].

Інститут заочного провадження (заочного розгляду, заочного рішен-
ня) відомий багатьом країнам СНД та існує, поряд з Україною, зокрема, в 
Азербайджанській Республіці, Грузії, Киргизькій Республіці, Республіці 
Казахстан, Російській Федерації тощо. Водночас такого процесуального ін-
ституту немає в ЦПК Вірменії і Білорусі [2].

Так, за ЦПК Азербайджанської Республіки підставами заочного роз-
гляду є належне повідомлення відповідача про час і місце судового засі-
дання та його неявка з причин, які він не повідомив суду, а також письмова 
згода позивача на такий розгляд. У випадку участі у справі декількох від-
повідачів ухвалення заочного рішення можливе щодо деяких із них. Заочне 
рішення (про задоволення позову) переглядається за письмовою заявою 
відповідача та підлягає скасуванню у випадку встановлення, що неявка 
відповідача в судове засідання була викликана його неповідомленням про 
час і місце судового засідання або поважними причинами, про які він не мав 
можливості своєчасно повідомити суду. Причому правила заочного розгля-
ду і вирішення справи поширюються й на апеляційне провадження. 

ЦПК Киргизької Республіки підставами заочного провадження визна-
чено неявку в судове засідання відповідача, повідомленого належним чи-
ном про час і місце засідання, який не повідомив про поважність причин 
неявки і який не просив про розгляд справи за його відсутності, якщо проти 
такого розгляду не заперечує позивач (заперечення позивача проти зао-
чного розгляду на повторному судовому засіданні не перешкоджає заочно-
му вирішенню справи). За участі в справі декількох відповідачів заочний 
розгляд можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів. 
При цьому заочне рішення може бути переглянуто за заявою сторони, яка 
не була присутня в судовому засіданні, а після спливу строку на подачу 
такої заяви може бути оскаржено також в апеляційному порядку. Підста-
вами скасування заочного рішення та поновлення розгляду справи по суті 
є встановлення судом, що неявка відповідача в судове засідання була ви-
кликана поважними причинами, про які він не мав можливості своєчасно 
повідомити суду, і що при цьому він надасть докази, які можуть вплинути 
на зміст рішення. 

За ЦПК Республіки Казахстан суд вправі розглянути справу за відсут-
ності належним чином повідомленого відповідача в порядку заочного про-
вадження (якщо проти цього не заперечує позивач), якщо відомості про 
причини неявки відсутні, або суд визнає причини його неявки неповаж-
ними, або визнає, що відповідач умисно затягує провадження у справі. За 
участі в справі декількох відповідачів заочний розгляд можливий у випад-
ку неявки в судове засідання всіх відповідачів. Заперечення позивача про-
ти заочного розгляду на повторному судовому засіданні не перешкоджає 
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заочному вирішенню справи. Заочне рішення може бути переглянуто за 
заявою відповідача та підлягає скасуванню, якщо суд встановить, що неяв-
ка відповідача у судове засідання була викликана поважними причинами, 
про які він не мав можливості своєчасно повідомити суду, і надав докази, 
які можуть вплинути на зміст рішення.

ЦПК Російської Федерації підставами заочного провадження визначає 
неявку в судове засідання відповідача, повідомленого про час і місце су-
дового засідання, який не повідомив поважні причини неявки і не просив 
розглянути справу за його відсутності. За участі в справі декількох відпові-
дачів заочний розгляд можливий у випадку неявки в судове засідання всіх 
відповідачів. Якщо позивач не згоден на розгляд справи в порядку заочного 
провадження за відсутності відповідача, то суд відкладає розгляд справи 
і направляє відповідачу повідомлення про час і місце нового судового за-
сідання. Оскарження заочного рішення здійснюється шляхом його пере-
гляду за заявою відповідача або ж після закінчення строку подачі відпові-
дачем вказаної заяви шляхом його оскарження сторонами в апеляційному 
порядку. Підставами для скасування заочного рішення суду є встановлен-
ня судом, що неявка відповідача в судове засідання була викликана поваж-
ними причинами, про які він не мав можливості своєчасно повідомити суду, 
і якщо при цьому відповідач посилається на обставини і надає докази, які 
можуть вплинути на зміст рішення суду.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства Грузії заочне 
рішення може бути ухвалено (та допущено до негайного виконання) як при 
неявці позивача за клопотанням відповідача — ухвалюється лише заочне 
рішення про відмову в позові (якщо відповідач не вимагає ухвалення за-
очного рішення, тоді суд залишає позов без розгляду, якщо не заперечує 
відповідач, або відкладає розгляд справи), так і при неявці відповідача за 
клопотанням позивача — ухвалюється лише заочне рішення про задово-
лення позову (при цьому зазначені в позові фактичні обставини вважають-
ся доведеними). При цьому встановлено, що зміст заочного рішення має 
відповідати вимогам закону без викладення резолютивної частини. Заява 
про перегляд заочного рішення подається стороною, яка не з’явилася в су-
дове засідання. Заочне рішення має бути скасовано і розгляд справи понов-
лено, якщо мали місце обставини, за яких ухвалення заочного рішення не 
допускається або якщо неявка сторони була викликана іншою поважною 
причиною, про яку вона не могла своєчасно повідомити суду.

Проаналізувавши підстави заочного розгляду, порядок перегляду зао-
чних рішень і підстави його скасування, можна зробити такі узагальнення. 
Можливість заочного провадження за цивільним процесуальним законо-
давством країн СНД в основному пов’язана з неявкою в судове засідання 
лише відповідача. В таких випадках основними підставами заочного судо-
вого розгляду (умовами ухвалення заочного судового рішення) є: 1) належ-
не повідомлення відповідача про час і місце судового засідання; 2) неявка 
відповідача (всіх відповідачів) у судове засідання та неповідомлення ним 



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

202

Короєд Сергій Олександрович

суду причини своєї неявки (в окремих країнах для заочного розгляду до-
статньо визнання судом причини неявки відповідача неповажними або ви-
знання того, що відповідач навмисно затягує провадження у справі); 3) зго-
да позивача на заочний розгляд справи (при цьому зазвичай заперечення 
позивача проти заочного розгляду на повторному судовому засіданні, після 
попереднього відкладення розгляду справи у зв’язку із таким заперечен-
ням, не перешкоджає заочному вирішенню справи).

Можливість ухвалення заочного рішення як у випадку неявки відпові-
дача (з можливістю ухвалення заочного рішення про задоволення позову), 
так і у випадку неявки позивача (з можливістю ухвалення заочного рішен-
ня про відмову в позові) передбачена лише у Грузії. На користь цієї норми 
можна навести думку І.В. Уткіної про те, що варто передбачити можли-
вість розгляду справ у заочному провадженні не лише у випадку неявки 
відповідача, а й позивача, який належним чином повідомлений про час і 
місце судового розгляду і який не з’явився з неповажних причин (аргумен-
том такої пропозиції автор називає принцип рівності сторін: за порушення 
однакових процесуальних обов’язків санкції, які передбачені в законі для 
позивача і відповідача, не повинні бути різними) [5, с. 119–131]. 

В Україні умовами проведення заочного розгляду справи ЦПК визначає 
неявку в судове засідання відповідача, який належним чином повідомле-
ний і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності 
або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, на під-
ставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого 
вирішення справи. Проте ЦПК України не визначає правових наслідків за-
перечення позивача проти заочного розгляду. Як свідчить досвід вищена-
ведених країн СНД, заперечення позивача проти заочного розгляду справи 
має стати наслідком відкладення розгляду справи лише в першому випад-
ку. Водночас заперечення позивача проти заочного розгляду на повторно-
му судовому засіданні, після попереднього відкладення розгляду справи у 
зв’язку із таким запереченням, не повинно перешкоджати заочному вирі-
шенню справи (з огляду на необхідність виконання судом завдань цивіль-
ного судочинства згідно із ст. 1 ЦПК). До того ж така можливість прямо ви-
пливає з ч. 4 ст. 169 ЦПК, згідно з якою в разі повторної неявки в судове 
засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу 
на підставі наявних у нього даних чи доказів (постановляє заочне рішення). 
Водночас вважаємо, що можливість заочного розгляду у випадку неявки 
позивача дещо не відповідає теорії цивільного процесу в частині реалізації 
принципів диспозитивності, змагальності та меж судового розгляду.

Перегляд заочного рішення за цивільним процесуальним законодав-
ством країн СНД здійснюється, як правило, за письмовою заявою відпо-
відача. В деяких країнах заява про перегляд заочного рішення подається 
стороною, яка не з’явилась в судове засідання (позивачем або відповіда-
чем). В окремих державах заочне рішення може бути переглянуто за за-
явою сторони, яка не була присутня в судовому засіданні, а після спливу 
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строку на подачу такої заяви заочне рішення може бути оскаржено в апе-
ляційному порядку.

В Україні, як і в більшості країн СНД, для відповідача передбачено спо-
чатку подачу відповідачем заяви про перегляд заочного рішення, після від-
хилення якої у відповідача виникає право на оскарження рішення суду в 
загальному порядку до апеляційного суду. З огляду на це вважаємо за до-
цільне використати досвід Російської Федерації із певними варіантами, на-
давши відповідачу право самостійно визначати порядок оскарження ухва-
леного щодо нього заочного рішення: або шляхом подання заяви про його 
перегляд, або шляхом апеляційного оскарження заочного рішення суду. 
Таким нововведенням буде найбільш повно реалізовані диспозитивні за-
сади в цивільному судочинстві України.

Підставою скасування заочного рішення в більшості країн СНД є вста-
новлення, що неявка відповідача в судове засідання була викликана його 
неповідомленням про час і місце судового засідання, або поважними при-
чинами, про які він не мав можливості своєчасно повідомити суду. В окре-
мих державах (і зокрема в Україні), поряд із наведеною підставою, в ЦПК 
визначено таку додаткову підставу для скасування заочного рішення, як 
надання доказів, які можуть вплинути на зміст рішення. Така додаткова 
підстава, на нашу думку, є суттєвим визначальним чинником, який має не 
допустити скасування законних, обґрунтованих і правильних по суті зао-
чних рішень, навіть ухвалених за відсутності відповідача, який не з’явився 
в судове засідання з поважних причин. Цим забезпечується стабільність 
судових рішень та принцип юридичної визначеності.

Іншим напрямом оптимізації цивільного судочинства за рахунок спро-
щення судових процедур, як прискорене (спрощене) провадження розгля-
дають наказне провадження, що було запроваджено в Україні, поряд із за-
очним розглядом, із прийняттям ЦПК 2004 р.

Верховний Суд України в Узагальненні практики розгляду судами ци-
вільних справ у наказному провадженні констатував, що інститут наказно-
го провадження відповідає міжнародним принципам здійснення справед-
ливого та ефективного правосуддя і забезпечення прав людини. Зокрема, 
у Рекомендації № R (81) 7 від 14 травня 1981 р. Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо шляхів спрощення доступу до правосуд-
дя та Рекомендації № R (84) 5 від 28 лютого 1984 р. щодо принципів ци-
вільного судочинства з метою вдосконалення судової системи визначено, 
що для справ, пов’язаних із безспірним правом, повинні бути передбаче-
ні спеціальні правила для прискорення розгляду справи. Верховний Суд 
України також зазначив, що за наявності безспірної вимоги стягувача, що 
підтверджується належно оформленими письмовими документами, немає 
потреби порушувати процесуально складне й тривале за часом позовне 
провадження, достатньо короткого та спрощеного наказного провадження, 
що відповідає інтересам як кредитора (стягувача), так і суду. Звертаючи 
увагу на ефективність наказного провадження у вирішенні безспірних ви-
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мог, Верховний Суд звертає увагу на недосконалість цього інституту, наяв-
ність у ньому прогалин та суперечностей, через що на практиці виникають 
проблеми.

Як слушно зауважив Д.Д. Луспеник, безспірність вимог, за якими ви-
дається судовий наказ, все ж таки є дещо відносною, і суди повинні на 
це звертати увагу. Прикладом цього є те, що боржник не виконує своє 
зобов’язання, а з якихось причин відмовляється від його добровільного ви-
конання, тобто фактично оспорює вимоги, хоча і до суду не звертається. 
Крім того, за наявності спору про право, який неможливо вирішити на під-
ставі лише наданих стягувачем — кредитором документів, суддя може від-
мовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу [4, с. 439].

Інститут наказного провадження відомий багатьом країнам СНД та іс-
нує, поряд з Україною, зокрема, в Азербайджанській Республіці, Киргизь-
кій Республіці, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Російській Фе-
дерації тощо [2]. За загальним правилом, судовий наказ може бути видано 
у випадках, коли вимога кредитора очевидна і ґрунтується на неспростов-
них обов’язках боржника. ЦПК Азербайджанської Республіки, Киргизь-
кої Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської 
Федерації передбачають можливість спрощеного розгляду за правилами 
наказного провадження справ за вимогами про стягнення грошових сум 
або витребування майна від боржника без проведення судового засідання й 
виклику сторін, якщо: 1) вимога ґрунтується на нотаріально посвідченому 
правочині; 2) вимога ґрунтується на правочині, вчиненому в простій пись-
мовій формі (при цьому, наприклад, у Республіці Казахстан така вимога 
має бути визнана відповідачем, а в Республіці Білорусь видача судового 
наказу на підставі правочину, вчиненому в простій письмовій формі, вза-
галі не передбачена); 3) вимога ґрунтується на протесті векселя в непла-
тежі, неакцепті й недатуванні акцепту, вчиненому нотаріусом; 4) заявле-
но вимогу про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, не пов’язану із 
встановленням батьківства, оспорюванням батьківства (материнства) або 
необхідністю залучення третіх осіб (при цьому, наприклад, ЦПК Азер-
байджанської Республіки передбачає можливість видачі судового наказу 
за вимогою про стягнення будь-яких аліментів); 5) заявлено вимогу про 
стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові заробітної плати 
(при цьому, наприклад, у Республіці Казахстан передбачена можливість 
стягнення не лише заробітної плати, а й невиплачених працівникові інших 
платежів); 6) заявлено вимогу органом внутрішніх справ або податковою 
поліцією про стягнення витрат на розшук відповідача або боржника і його 
майна, а також дитини, відібраної у боржника за рішенням суду; 7) вимо-
гу подано про стягнення з фізичних осіб недоїмок по податках та інших 
обов’язкових платежів у дохід держави (при цьому в Республіці Казахстан 
передбачена можливість такого стягнення і з юридичних осіб).

Значно розширено перелік вимог, за якими може бути видано судовий 
наказ, у Республіці Білорусь, де додатково до перелічених вимог передба-
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чена можливість видачі судового наказу, якщо: 1) заявлено вимогу стра-
ховика (страхової організації) про стягнення заборгованості за договором 
страхування; 2) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за користу-
вання електроенергією за договором енергопостачання, заборгованості за 
поставлений газ, за постачання теплової енергії через приєднану мережу 
(опалення); 3) заявлено вимогу орендодавця про стягнення заборгованості 
за договором прокату; 4) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за 
послуги зв’язку; 5) заявлено вимогу про стягнення на користь територіаль-
них медичних об’єднань коштів, витрачених на лікування потерпілих по 
розглянутих кримінальних справах; 6) заявлено вимогу про стягнення за-
боргованості на користь Фонду соціального захисту населення; 7) заявлено 
вимогу про стягнення з особи, яка не працює або працює, але не в повному 
обсязі відшкодовує протягом шести місяців витрати держави на утриман-
ня дітей, що перебувають на державному забезпеченні, або з особи, місце 
проживання якої невідоме, витрат держави на утримання дітей, які пере-
бувають на державному забезпеченні; 8) заявлено вимогу про стягнення з 
наймача, власника житлового приміщення, члена організації громадян-за-
будовників і членів їхніх сімей заборгованості по оплаті за користування 
житловим приміщенням, технічне обслуговування й комунальні послуги, 
по відрахуванням коштів на капітальний ремонт житлового будинку.

В Республіці Казахстан передбачена можливість видачі судового нака-
зу, якщо: 1) заявлено вимогу про безспірне витребування предмета лізин-
гу; 2) заявлено вимогу ломбарду до боржника-заставодавця про звернення 
стягнення на предмет застави.

У ЦПК Азербайджанської Республіки, Киргизької Республіки, Росій-
ської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь прямо перед-
бачена можливість стягнення на підставі судового наказу сум неустойки, 
якщо її стягнення передбачено законом або договором.

Відмова суду в прийнятті заяви про видачу судового наказу можлива у 
випадках, зокрема, якщо заявлено вимогу, яка не передбачена кодексом, 
та/або не додано документів на підтвердження заявленої вимоги, та/або із 
документів вбачається наявність спору про право (при цьому, наприклад, 
у ЦПК Республіки Білорусь та Республіки Казахстан міститься застере-
ження, що такий спір про право неможливо вирішити на підставі наданих 
документів).

Водночас у країнах СНД передбачені різні процесуальні наслідки від-
мови в прийнятті заяви про видачу судового наказу: в одних випадках на 
ухвалу про відмову в прийнятті заяви може бути подана окрема скарга або 
подання (наприклад, у ЦПК Киргизької Республіки); в інших випадках 
ухвала про відмову в прийнятті заяви оскарженню (опротестуванню) не 
підлягає, але це не перешкоджає стягувачу пред’явити вимогу в порядку 
позовного провадження (наприклад, у ЦПК Республіки Білорусь).

В усіх ЦПК країн СНД передбачено, що відмова в прийнятті заяви не 
перешкоджає стягувачу пред’явити позов з такою ж вимогою в порядку 
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позовного провадження. Відповідно до ЦПК країн СНД на судовий наказ 
не може бути подана скарга. Водночас на підставі поданих у встановлений 
законом строк мотивованих заперечень боржника проти заявленої вимоги 
суд скасовує виданий судовий наказ в безумовному порядку (що раніше 
мало місце і в Україні).

У деяких країнах СНД прямо передбачено, що ухвала про скасування 
судового наказу оскарженню чи опротестуванню не підлягає (наприклад, 
за ЦПК Республіки Казахстан). В інших країнах це випливає із законодав-
ства.

При скасуванні судового наказу стягувач вправі пред’явити свою вимо-
гу в порядку позовного провадження. І лише за ЦПК Азербайджанської 
Республіки, якщо боржник протягом десятиденного строку заявить суду 
свої заперечення проти пред’явленої до нього вимоги, така заява прирів-
нюється до позовної заяви, на підставі чого суддя скасовує наказ, а матері-
али перетворюються на позовне провадження.

За загальним правилом, оскарження судового наказу до суду вищестоя-
щої інстанції не передбачено. Проте, наприклад, ЦПК Російської Федерації 
передбачає, що на судові накази, які набрали законної сили, може бути по-
дана наглядова скарга або подання прокурора.

Отже, аналіз ЦПК країн СНД свідчить, що: 1) перелік вимог, за якими 
може бути видано судовий наказ, є вичерпним (зазвичай такі вимоги ґрун-
туються на нотаріально посвідченому правочині або правочині, вчинено-
му в простій письмовій формі, пов’язані з протестом векселів, спрямовані 
на стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, невиплаченої працівникові 
заробітної плати та недоїмок по податках, а також витрат на розшук від-
повідача); 2) відмова у видачі судового наказу в одних випадках підлягає 
оскарженню, а в інших ні (проте відмова в прийнятті заяви про видачу су-
дового наказу принаймні не перешкоджає стягувачу пред’явити позов з 
такою ж вимогою в порядку позовного провадження); 3) судовий наказ не 
може бути оскаржено до суду вищестоящої інстанції, проте він підлягає 
безумовному скасуванню на підставі мотивованого заперечення боржника 
проти заявленої вимоги (при цьому ухвала про скасування судового наказу 
оскарженню чи опротестуванню не підлягає).

ЦПК України передбачає можливість видачі судового наказу, якщо, зо-
крема: заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої пра-
цівникові суми заробітної плати; заявлено вимогу про компенсацію витрат 
на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних 
засобів боржника; заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату 
житлово-комунальних послуг та телекомунікаційних послуг; заявлено ви-
могу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не 
пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) 
та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб. Водночас було виклю-
чено вимогу, що ґрунтується на правочині, вчиненому в простій письмовій 
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формі. ЦПК України, на відміну від інших країн СНД, передбачає таку про-
цесуальну дію, як відкриття наказного провадження. Це, на нашу думку, 
пов’язано, по-перше, із необхідністю вчинення судом процесуальних дій 
щодо отримання відомостей про зареєстроване місцезнаходження борж-
ника, по-друге, з виникненням у суду обов’язку видати у встановлений 
строк судовий наказ у випадку відкриття провадження, що ми вважаємо 
позитивним кроком.

Позитивним досвідом в Україні, на відміну від інших країн СНД, є пра-
вові наслідки розгляду судом заяви боржника про скасування судового на-
казу, а саме суд має право: залишити заяву про скасування судового на-
казу без задоволення; скасувати судовий наказ та роз’яснити, що заявлені 
стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з до-
держанням загальних правил щодо пред’явлення позову; змінити судовий 
наказ. Така норма ЦПК України, на нашу думку, унеможливлює скасуван-
ня з формальних підстав (лише за одним бажанням боржника) законних, 
обґрунтованих і правильних по суті судових наказів. Цим якраз і забезпе-
чується стабільність судових рішень та принцип юридичної визначеності.

Водночас варто зазначити, що в Грузії та Вірменії інституту наказного 
провадження немає, натомість існує спрощений порядок розгляду справ. 
Так, заслуговує на увагу досвід Грузії, де встановлено можливість засто-
сування спрощеного порядку розгляду справ про стягнення будь-якої за-
боргованості по визначеній грошовій сумі (без визначення конкретного пе-
реліку вимог). Водночас такий спрощений порядок не допускається, якщо 
висунута вимога залежить від все ще невиконаної зустрічної виплати, або 
якщо наказ про стягнення заборгованості має бути повідомлений стороні 
шляхом публічного (офіційного) оголошення. Однією із підстав відмови в 
прийнятті заяви про стягнення заборгованості є необґрунтованість вису-
нутої вимоги та неподання документів, які відповідають вказаному в заяві 
доказу. Особливістю є те, що до винесення ухвали про відмову в прийнятті 
заяви має бути вислуханий заявник. У випадку визнання висунутої проти 
нього вимоги несправедливою (необґрунтованою) відповідач може подати 
проти наказу заперечення (протест) протягом десятиденного строку до 
суду, який його видав. Висунута вимога про стягнення заборгованості має 
бути розглянута і вирішена в загальному порядку позовного провадження.

Така норма ЦПК Грузії, на нашу думку, є перспективною для України, 
оскільки дає змогу розглядати в спрощеному порядку фактично будь-яку 
вимогу про стягнення будь-якої заборгованості (обов’язок сплати якої ви-
никає з договірних відносин) без порушень прав боржника. Адже при його 
запереченні проти такого вирішення справи остання автоматично перехо-
дить в стадію розгляду і вирішення в загальному порядку позовного прова-
дження. Це сприятиме виконанню завдань цивільного судочинства, забез-
печуватиме ефективне й оперативне поновлення в правах.

Цікавим і таким, що потребує запозичення для застосування в Україні 
з метою оптимізації цивільного судочинства, є досвід Республіки Вірменії, 
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відповідно до ЦПК якої суд вправі з власної ініціативи або за клопотанням 
сторони застосувати прискорений судовий розгляд та негайно ухвалити 
рішення: у випадках, що не терплять зволікань; якщо позов явно обґрун-
тований; якщо позов явно необґрунтований. Підставами для застосування 
прискореного судового розгляду є, зокрема, випадки, коли: вимога ґрунту-
ється на правочині, вчиненому в письмовій формі; вимога ґрунтується на 
незаперечному праві із заздалегідь оціненими збитками; заявлено вимогу 
про стягнення аліментів, не пов’язану із встановленням батьківства; заяв-
лено вимогу, пов’язану з трудовим спором; не надано докази на підтвер-
дження заявленої вимоги. Якщо суд дійде висновку, що конкретна справа 
не настільки невідкладна, щоб застосувати спрощений судовий розгляд, 
або з’ясується, що виник спір про право, то суд скасовує ухвалу про за-
стосування прискореного розгляду, а справу розглядає в загальному позо-
вному порядку.

Позитивний досвід законодавчого регулювання цивільного судочинства 
в країнах СНД, зокрема Грузії і Вірменії, має стати теоретичною основою 
для подальшого обґрунтування необхідності вдосконалення законодавчо-
го регулювання та оптимального (ефективного) застосування в цивільно-
му процесі України спрощених (прискорених) проваджень з метою опера-
тивного вирішення нескладних справ та швидкого поновлення порушених 
прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів цивільних правовідносин. 
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Конституция каждого государства гарантирует человеку судебную за-
щиту его прав и свобод. Суды на протяжении многих веков успешно справ-
лялись со своей задачей независимого, объективного, беспристрастного 
механизма разрешения спора, вершили правосудие именем государства.

Однако, увеличение численности населения, развитие общества, 
усложнение общественных отношений и, следовательно, причин для воз-
никновения конфликтов, привели к существенному увеличению нагруз-
ки на судебную систему, необходимости поиска альтернативных способов 
разрешения споров, одним из которых является медиация, получившая 
широкое распространение в мире.

Европейский Союз неоднократно констатировал свою заинтересован-
ность в развитии процедур медиации, о чем свидетельствует, в том чис-
ле, Директива 2008/52/EС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 
2008 г. о некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и 
коммерческих делах [1]. Под влиянием указанной директивы соответству-
ющие нормы приняты во Франции (2012 г.) [2], Италии (2009 г.) [3], Греции 
(2011 г.) [4]. В некоторых странах Европы нормы о медиации в гражданском 
процессуальном кодексе введены ранее — в Румынии (2006 г.) [5], Австрии 
(2003 г.) [6].

В России процедуры альтернативного урегулирования спора 
декларированы как носящие приоритетный характер в связи с непомерной 
нагрузкой судебной системы [7], принят Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с учас-
тием посредника (процедуре медиации)» [8]. 

Например, только Арбитражным судом Московской области (суд первой 
инстанции) рассмотрено в 2012 г. 57 657 споров, нагрузка на одного судью в 
месяц составила 83 дела. По состоянию на апрель 2013 г. уже рассмотрено 
13 117 дел, и нагрузка на одного судью составляет 85 дел в месяц. При этом, 
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согласно той же статистике, общее количество судей во всех арбитражных 
судах уменьшилось по сравнению с 2012 г. в среднем от 1 до 20%, а аппарат 
Высшего Арбитражного суда РФ сократился на 50% [9].

Процесс рассмотрения дел вследствие увеличения их количества нео-
правданно затягивается, а качество судебных актов снижается, что призна-
ется государством. В Федеральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2012 годы указывается на необходимость вне-
дрения примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов 
урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных 
правоотношений, которые позволят снизить нагрузку на судей и, как след-
ствие этого, сэкономить бюджетные ресурсы и повысить качество осу-
ществления правосудия» [10].

Большинство людей (а организациями, в конечном счете, тоже управля-
ют люди) склонны к тому, чтобы пользоваться проверенными средствами 
для достижения своих целей. Если ранее на протяжении длительного вре-
мени споры и конфликты успешно разрешались судами, у сторон отсут-
ствовали основания для поиска альтернативных способов разрешения кон-
фликтов. Задача снижения нагрузки на суды является инициативой самого 
государственного аппарата, в том числе в целях экономии бюджета. 

В справке Верховного Суда России «О практике применения Феде-
рального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» отмечается: «Материалы 
проведенного обобщения свидетельствуют о том, что стороны редко само-
стоятельно принимают решение об обращении к процедуре медиации. Как 
правило, указанные лица заключают соглашение о применении медиации 
только после разъяснения судьей существа этого института, порядка и 
условий его проведения, а также преимуществ урегулирования спора с ис-
пользованием данной примирительной процедуры» [11].

Эта проблема на государственном уровне сводится к поиску способов 
удовлетворить растущие потребности граждан (организаций) в разреше-
нии конфликтов и убеждению сторон в безопасности и эффективности 
предлагаемых способов.

Таким образом, давно известный институт посредничества с новым 
названием — медиация — преподносится как проверенный временем, 
необходимый, эффективный, безопасный, конфиденциальный и наименее 
затратный путь достижения соглашения между сторонами. Иными сло-
вами, «медиация» является продуктом, который активно продвигается на 
рынок юридических услуг под эгидой государства. 

Таким образом, государство предоставляет сторонам самостоятельно 
и за свой счет урегулировать конфликты (что требует соответствующего 
уровня правосознания и правовой культуры), снижая тем самым расходы 
бюджета. 

Одновременно вокруг медиации возникают ресурсоемкие сопутствую-
щие услуги: специализированные организации медиаторов, обучение ис-
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кусству медиации, круглые столы, семинары, конференции. Фактически 
же людей обучают всего лишь умению ведения переговоров, чего можно 
достичь и при помощи других инструментов, причем в более широкой об-
ласти.

Так ли нужна медиация в России для решения национальных граждан-
ских споров? 

Обычно приводимые в пользу медиации доводы не являются 
эксклюзивными:

1) беспристрастность медиатора. Однако суд также отвечает критери-
ям беспристрастности. Кодексом профессиональной этики адвоката прямо 
предусмотрено, что предупреждение судебных споров является составной 
частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат за-
ботится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению [12];

2) конфиденциальность. Тайна соблюдается при разрешении споров в 
третейском суде; адвокат хранит профессиональную тайну;

3) малые затраты. Даже поверхностный мониторинг свидетельствует 
о том, что стоимость услуг медиаторов сопоставима со стоимостью услуг 
юриста (адвоката) [13]. 

4) быстрота разрешения спора. Спорное преимущество, быстрота дале-
ко не всегда означает качество. 

У медиации есть и отрицательные стороны, самые очевидные из 
которых — необязательность юридического образования у медиатора, что 
может привести к заключению соглашения, противоречащего закону; на-
рушение соглашением прав и законных интересов третьих лиц, не уча-
ствующих в соглашении.

В свою очередь, безусловный положительный эффект медиации заклю-
чается в том, что стороны совместно вырабатывают условия разрешения 
спора и устанавливают взаимные права и обязанности, в том числе с уче-
том имущественного положения друг друга, что повышает шанс реального 
исполнения медиативного соглашения. Однако, данное утверждение спра-
ведливо только для добросовестного заключения соглашения; аналогично-
го эффекта можно достичь при соответствующей ориентированности на 
заключение мирового соглашения представителей сторон (юристов, адво-
катов).

С учетом изложенного представляется, что наиболее предпочтительная 
и эффективная сфера применения медиации — это посредничество в пе-
реговорах при рассмотрении международных экономических споров, где 
стороны-организации имеют разную национальную принадлежность, что 
действительно позволит упростить процесс переговоров, избежать споров 
о подсудности и применимом праве, а также ускорить процедуру разреше-
ния конфликта. 

1. Директива 2008/52/EС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. о 
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Визнання та виконання рішень іноземного суду  
в Україні (в аспекті цивільних справ щодо житлових прав):  
національне та міжнародне законодавство

Визначено співвідношення між поняттями «визнання» та «виконання» рі-
шень іноземних судів. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого регу-
лювання питання про визнання та виконання рішень іноземних судів. 

Ключові слова: визнання рішень іноземних судів, виконання рішень інозем-
них судів, екзекватура. 

Аналіз судової практики у справах про визнання та виконання рішень 
іноземних судів в Україні, яка міститься в Єдиному держаному реєстрі су-
дових рішень, свідчить, що кількість звернень громадян до судів в Україні 
щодо визнання та виконання рішень іноземних судів зростає. У більшості 
випадків такі рішення стосуються виконання зобов’язань за договорами, 
стягнення аліментів тощо. Судових рішень про визнання та виконання рі-
шень іноземного суду в цивільних справах стосовно житлових прав в Укра-
їні не так багато. У більшості випадків вони стосуються стягнення заборго-
ваності за оплату житлово-комунальних послуг, визнання права власності 
на житло, а також встановлення юридичного факту належності правовста-
новлюючого документу на житло певному громадянину [7]. 

Проблема визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні для 
науки не нова. Її досліджували, зокрема, О. Євтушенко, В. Кисіль, Ю. При-
тика, Ю. Черняк, М. Штефан, С. Фурса та інші вітчизняні вчені. Здебільшо-
го дослідження здійснювалися під кутом джерел правового регулювання 
інституту визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. На-
приклад, Ю. Черняк в аспекті міжнародних договорів досліджувала умови 
визнання та виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів 
[8, с. 292–298]. Ю. Притика проаналізував джерела правового регулювання 
інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів в 
Україні [3, с. 240–262]. Проте розвиток міжнародних відносин свідчить про 
необхідність перегляду теоретичних та практичних аспектів визнання та 
виконання рішень іноземних судів в Україні, зокрема, крізь призму охоро-
ни та захисту житлових прав громадян в міжнародному цивільному про-
цесі. 
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Відповідно до ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» в 
Україні можуть бути визнані та виконані, зокрема, рішення іноземних су-
дів у справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господар-
ських правовідносин, що набрали законної сили. Тобто в Україні можуть 
бути визнані та виконані рішення іноземного суду в справах щодо захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, які виникають із житлових 
відносин за кордоном. 

Дія судового рішення іноземної держави в просторі обмежена терито-
рією держави, суд якої прийняв таке рішення. Україна, як суверенна, не-
залежна та правова держава визначає законом допустимість визнання та 
виконання іноземного судового рішення на своїй території. 

Правове регулювання відносин щодо визнання та виконання рішень 
іноземних судів у цивільних справах стосовно житлових прав в Україні 
(далі — рішення іноземного суду) здійснюється на підставі законів Укра-
їни та чинних міжнародних договорів України. Тобто джерелами регулю-
вання таких відносин є: Конституція України, Цивільний процесуальний 
кодекс України (далі — ЦПК), Закони України «Про міжнародне приватне 
право», «Про міжнародні договори», «Про виконавче провадження», Кон-
венція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних 
та кримінальних справ (Мінськ, 1993) та ін. Крім цього, згода на виконан-
ня рішення іноземного суду закріплена у низці двосторонніх чинних між-
народних договорів України про надання правової допомоги у цивільних 
справах. Наприклад, порядок та процедура визнання та виконання таких 
рішень визначені у ст. 20–23 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про 
правову допомогу в цивільних справах; ст. 19–23 Договору між Україною 
та Республікою Болгарія про правову допомогу цивільних справах тощо. 

Правова наука та національне законодавство розрізняють два окремі 
правові інститути: інститут визнання іноземного рішення, яке не потре-
бує примусового виконання, та інститут визнання і виконання рішення 
іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню. Відповідно до ст. 1 
Закону України «Про міжнародне приватне право» визнання рішення іно-
земного суду — це поширення законної сили рішення іноземного суду на 
територію України в порядку, встановленому законом. У правовій науці 
під визнанням рішення іноземного суду розуміють: закріплення за ними 
загальнообов’язкової юридичної сили на території держави, де воно визна-
ється [6, с. 508]; надання юрисдикційному акту іноземної держави сили і 
значення рішення вітчизняного суду, яке не вимагає застосування приму-
сових заходів на захист і поновлення порушеного права [10, с. 592]; надання 
рішенню такої самої юридичної сили, яку має рішення, постановлене судом 
України, після набрання ним законної сили [7, с. 59], тощо. 

Узагальнюючи визначення поняття «визнання рішення іноземного 
суду», зазначимо, що визнання на території України рішення іноземного 
суду означає надання такому рішенню юридичної, законної сили, яку має 
це рішення в іноземній державі. Отже, у разі визнання на території Укра-
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їни рішення іноземного суду воно набуває ознак незаперечності, виключ-
ності, а в деяких випадках також загальнообов’язковості та виконуваності. 

Визнання іноземного судового рішення судом України здійснюється на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. Так, відповідно до ст. 390 та 399 ЦПК рішення інозем-
ного суду визнаються та виконуються (у разі, коли таке рішення підлягає 
примусовому виконанню) в Україні, якщо їх визнання та виконання перед-
бачено чинним міжнародним договором України, або за принципом взаєм-
ності (ad hoc). Тобто рішення іноземного суду визнається та виконується в 
Україні за умови наявності чинного міжнародного договору України або за 
принципом взаємності — на підставі спеціальної домовленості компетент-
них державних органів («домовленість ad hoc»). Як свідчить судова прак-
тика, в Україні визнання та виконання іноземних судових рішень у цивіль-
них справах щодо житлових відносин у більшості випадків здійснюються 
на підставі міжнародного договору України [4]. 

Так, відповідно до ст. 52 Конвенції про правову допомогу та правові від-
носини з цивільних, сімейних та кримінальних справ рішення, які винесені 
установами юстиції кожної з Договірних Сторін і які вступили в законну 
силу, що не вимагають за своїм характером виконання, визнаються на те-
риторіях інших Договірних Сторін без спеціального провадження за пев-
них умов. Такими умовами є: відсутність раніше винесеного по цій справі 
установою юстиції запитуваної Договірної Сторони рішення, що вступило в 
законну силу; справа не належить до виняткової компетенції установ юсти-
ції цієї Договірної Сторони. Тобто ця стаття Конвенції закріплює принцип 
автоматичного визнання судових рішень, які не потребують примусового 
виконання та не передбачає проведення екзекватури щодо примусового 
виконання рішення суду іноземної держави в Україні. 

Для виконання рішення іноземного суду майже всі міжнародні договори 
України, які є частиною національного законодавства України (ст. 9 Кон-
ституції України), передбачають отримання дозволу компетентного суду 
тієї держави, в якій подається клопотання про виконання рішення, тобто 
закріплюють процедуру екзекватури. 

Слід зазначити, що у світі існує декілька систем визнання та виконання 
рішень іноземних судів. Так, В. Васильченко виділяє дві системи: екзек-
ватуру та систему реєстрації рішення у спеціальному реєстрі [2, с. 191–
192]. Підтверджують існування таких систем, зокрема, Ю. Притика [3] та 
Х. Шак [9, с. 438–444]. М. Богуславський додає ще одну систему визнання 
та виконання іноземних судових рішень - перевірка його правильності, 
з формальної точки зору, встановлення того, що таке рішення не супер-
ечить публічному порядку країни, а також низка інших обставин (Італія) 
[1, с. 430]. Законодавство більшості європейських держав, як і України, за-
кріплює існування інституту екзекватури. Системи визнання та виконання 
іноземного судового рішення склалися історично. Кожна така система тісно 
пов’язана із правовими та моральними нормами, які існують у суспільстві. 
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Більшість двосторонніх міжнародних договорів України передбачає, що 
обидві Договірні Сторони застосовують до процедури визнання та виконан-
ня рішень своє національне законодавство (ст. 23 Угоди між Україною та 
Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах; ст. 22 Дого-
вору між Україною та Республікою Болгарія; ст. 23 Договору між Україною 
та Грецькою Республікою тощо). 

Відповідно до ст. 82 Закону України «Про міжнародне приватне право» 
порядок визнання та виконання рішень іноземних судів встановлюється 
законом. Тобто такий порядок в Україні, зокрема, визначено в розділі VIII 
ЦПК та в Законі України «Про виконавче провадження». Правове регулю-
вання визнання та виконання рішення іноземного суду диференціюється 
залежно від того, чи йдеться лише про визнання іноземного судового рі-
шення, чи про визнання та виконання такого рішення. У випадку визнання 
в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконан-
ню, дія рішення проявляється у визнанні за цим рішенням правових на-
слідків. Наприклад, встановлення юридичного факту належності свідоцтва 
про право власності на житло громадянину України чи іноземцю. Приму-
сове виконання іноземного рішення суду в Україні передбачає його визна-
ння та виконання в порядку, встановленому законом. Відповідно до ст. 398 
ЦПК на підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу 
на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд видає вико-
навчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому 
законом. Тобто рішення іноземного суду, яке визнано в Україні, та ухвала 
про надання дозволу на примусове виконання цього рішення, яка набрала 
законної сили, є рівнозначними процесуальними документами, на підставі 
яких видається виконавчий лист. Слід погодитися з Ю. Притикою в тому, 
що правильним було б вважати підставою видачі виконавчого листа саме 
рішення іноземного суду, оскільки набрання ним законної сили і є підста-
вою для його виконання, а ухвала суду України є передумовою його легіти-
мації на території України [3, с. 259]. 

Основними аспектами правового регулювання визнання та виконання 
іноземних судових рішень, закріпленими в ЦПК, є: умови визнання та ви-
конання рішень іноземного суду в Україні; процедура визнання та отри-
мання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду; відмова 
у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання 
рішення суду в Україні; процедура виконання рішення іноземного суду в 
Україні. 

Відповідно до ст. 392 ЦПК справи про визнання та виконання рішень 
іноземного суду розглядаються українським судом за місцем проживан-
ня (перебування) або місцезнаходженням боржника. Тобто за загальним 
правилом, визначеним ст. 107 та 392 ЦПК, цивільна справа розглядається 
судом першої інстанції за місцем проживання (перебування) або місцезна-
ходження боржника. Проте у разі, коли боржник не має місця проживання 
(перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце 
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проживання (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про 
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду роз-
глядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника (ст. 392 
ЦПК). У такому разі до клопотання про надання дозволу на примусове 
виконання рішення іноземного суду необхідно додати докази місцезнахо-
дження майна боржника в Україні. Отже, із загального правила передбаче-
но виключення. Ми погоджуємося з Ю. Притикою в тому, що ЦПК встанов-
лює особливі, спеціальні правила підсудності, які встановлені виходячи із 
специфіки міжнародно-правового елемента у таких справах [3, с. 250–251]. 

Крім того, ЦПК передбачає процесуальні строки пред’явлення рішення 
іноземного суду до примусового виконання в Україні, а саме: рішення іно-
земного суду може бути пред’явлено до примусового виконання в Україні 
протягом трьох років з дня набрання ним законної сили (ст. 391). На нашу 
думку, у разі, коли такий трирічний строк пропущено з поважних причин, 
суд України, з дотриманням вимог ст. 73 ЦПК, може його поновити. Проте 
із правила, визначеного в ст. 391 ЦПК, встановлюється виняток — рішення 
про стягнення періодичних платежів може бути пред’явлено до примусово-
го виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням 
заборгованості за останні три роки (ст. 391 ЦПК). Тобто пропуск трирічно-
го строку пред’явлення рішення іноземного суду до виконання в Україні 
допускається у справах про стягнення, наприклад житлово-комунальних 
платежів, але це призводить до того, що стягнення таких платежів здій-
снюється тільки з погашенням заборгованості за останні три роки. 

ЦПК України не виділяє окремих стадій провадження у справах про 
визнання та виконання рішень іноземних судів. На нашу думку, доцільно 
внести зміни до ЦПК та визначити стадії провадження у таких справах, 
оскільки кожна із стадій має свої особливості. 

Відтак підставами для задоволення клопотання про визнання та надан-
ня дозволу на примусове виконання рішень іноземних судів в Україні є: на-
брання законної сили рішенням суду іноземної держави, дотримання про-
цесуальних строків пред’явлення рішення іноземного суду до визнання та 
виконання, дотримання процесуальних прав сторін, компетентність суду, 
відсутність аналогічного спору в суді, відповідність рішення суду основним 
принципам правової системи України тощо. 

Отже, визнання та виконання на території України рішень іноземного 
суду у цивільних справах щодо житлових прав допускається в межах та у 
спосіб, визначений законом України та/чи чинним міжнародним договором 
України шляхом визнання за таким рішенням суду юридичної сили та на-
дання згоди на реалізацію механізму примусового виконання (видача вико-
навчого листа). У разі відсутності чинного міжнародного договору України 
рішення іноземного суду може бути не виконано в Україні, якщо не існує 
принципу взаємності. 

Україна може перейняти законодавчу практику, наприклад Франції, 
та передбачити в законодавстві «ослаблення» принципу необхідності між-
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народного договору для визнання та виконання рішень іноземних судів в 
Україні. 
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Сушко Є.О. Джерела законодавства про акціонерні товариства в Німеччині, 
Китаї, Україні: порівняльний аспект [англійською мовою]

У статті представлено порівняльний аналіз основних джерел права в Німеч-
чині, Китаї та Україні. З’ясовуються особливості цивільного законодавства, за-
конів про акціонерні товариства в цих країнах. Визначаються особливості пра-
вового регулювання статусу і діяльності акціонерних товариств з іноземними 
інвестиціями в Китаї.

Ключові слова: акціонерне товариство, акціонерне товариство з обмеженою 
відповідальністю, акціонерне товариство з іноземними інвестиціями.
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The aim of this paper is to give comparative analysis of peculiarities of some 
sources of law on joint stock companies in Germany, China (hereinafter — 
PRC), Ukraine. The topic of the paper is relevant, since it is important, firstly, 
to understand peculiarities of Ukrainian and foreign law, and to use these 
knowledge in legal science as well as in legal practice; secondly, due to the 
chosen path of Ukraine towards the European Union integration, as well as 
growing dynamics of cooperation between Ukraine and China.

The works of the following scientists were used during the research: 
V. Bath, H. Behruz, A. Cahn, G. Cole, R. David, D.C. Donald, A. Dovgert, Fei 
Anling, G. Grasmann, Y. Kharitonov, O. Kharitonova, T. Kivalova, H. Kötz, 
O. Kresin, N. Kuznezova, S.V. Lawrence, L. Lutz, M.F. Martin, P.A. Neumann, 
V. Oksamytnyi, A. Saidov, Ya. Shevchenko, Yu. Shemshuchenko, V. Sinyukov, 
O. Skakun, N.A. Stender, O. Vygovskyi, Sun Xianzhong, Yan Zeng, 
K. Zweigert. Provisions of appropriate laws of Germany, China, and Ukraine 
were investigated.

Before taking direction to the analysis of the legislation of Germany, China 
and Ukraine, it is important to clarify, to which legal family each of these 
countries belongs. 

Legal comparative analysis can be done on macro and micro levels. A 
legal comparative analysis of macro level is to compare types and groups of 
legal systems, and legal systems themselves; a legal analysis of micro level is 
to compare norms, institutes of law etc [15, p. 26; 2, p. 26]. We are providing 
comparative analysis on micro level, comparing and finding peculiarities of 
laws on joint stock companies in Germany, China, and Ukraine.

In accordance with L. Lutz, legal system is a legal construction. Therefore, 
classification of legal systems is possible only basing on legal features, but 
not on geographic, religious, cultural or other features [11, p. 13]. Term 
«classification» of legal systems is different from the term «typology» of 
legal systems due to the high level of generalization and ability to deliver 
complex knowledge about concrete types of a legal system by the latter [11, 
p. 13].

In accordance with A. Saidov, differences between national legal systems 
of states are divided into three main categories: 1) differences, connected with 
objective conditions, in particular, historical, cultural, other local peculiarities 
of states; 2) differences, connected with the process of the improvement of the 
legislation through improvement of separate provisions; 3) differences, that 
reflect peculiarities of structural, stylistic and editorial patterns [13, p. 7].

V. Oksamytnyi emphasizes that the term «legal system» is used intensively 
and often, however, staying not defined as multifunctional phenomenon 
[12, p. 3]. P. Martynenko points out on the absence of the unified typological 
classification of legal systems [6, p. 81]. 

It is defined that Germany belongs to Romano-Germanic legal family [24, 
p. 105; 27; p. 35]. Ukraine is also belongs to Romano-Germanic legal family 
[35]. V. Sinyukov proposes to define Slavic legal system [14]. Advocates of the 
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Slavic legal system base their concern on the Slavic and German law systems 
due to polar physiological peculiarities of both folks [10, p. 171]. 

There is an acceptance of the thought that China is also a country of 
a Romano-Germanic legal family [28; 33]. However, there are debates 
concerning the issue, to which legal family China belongs. Different opinions 
are provided by scientists, for example, R. David, G. Graasmann, H. Behruz, 
V. Oksamytnyi, J.H. Marryman [30], Chen [23], as well as K. Zweigert and 
H. Kötz [36]. In particular, Chinese law was defined as Eastern-Asian law by 
R. David and G. Graasmann [26]. In accordance with V. Oksamytnyi, legal 
system of socialistic China considers mental thinking of Chinese people in 
accordance with Confucian teachings [12, p. 17]. In accordance with H. Behruz, 
China’s legal system has mixed features [13, p. 9]. In accordance with the 
Central Intelligence Agency, China is a country of civil law, influenced by 
Soviet and continental European civil law systems [35].

The author of this paper considers that China is a country of a Romano-
Germanic law with some peculiarities of Anglo-Saxon legal family, since 
elements of the latter are present in China’s legal system. 

L. Lutz defines that Romano-Germanic legal system is characterized by 
high level of normativity [11, p. 13]. Norm of law is the basic element of the 
continental legal system [4, p. 73]. The system of sources is divided into primary 
and secondary legal sources with stable hierarchy feature: Constitution — 
legislation — subordinate normative acts [11, p. 13]. 

Main source of legislation, in particular legislation on joint stock companies, 
are the written law in Germany, China, and Ukraine. 

Written Constitution is a main law with the supreme force in all three 
countries that are under research. In particular, Constitution of Germany of 
1949, Constitution of China of 1982, Constitution of Ukraine of 1996. 

Germany, Ukraine and China have civil codified laws to regulate functioning 
of subjects of civil law, which are, including, legal entities, in particular, joint 
stock companies. These civil codified laws are the Civil Code of Germany (1896) 
[21], the Civil Code of Ukraine (2003) [16], and the General Principles of Civil Law 
of China (1986) [34]. Peculiarity of the General Principles of Civil law of China is 
that their provisions have general provisions on civil law, comprising 156 articles 
only. However, this law remains central for the civil law regulation in China. 

Germany and Ukraine have commercial codes beyond civil codes in their 
legal systems. However, presence of both codes in the Ukrainian law system 
brings confusion for legal practice and scientists. German Professor Hans 
Joachim Schramm points out that the provisions of the German Civil Code and 
the German Commercial Code are in conformity with each other, however, 
provisions of the Ukrainian Commercial Code and the Ukrainian Civil Code 
contradict each other [1, p. 500–501]. In accordance with the thought of 
Professor Yaroslavna Shevchenko, the major differences between the Civil 
Code of Ukraine and the Commercial Code of Ukraine are in the different 
views concerning, in particular, legal persons [7, p. 11].    
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One of the major tasks for Ukraine is the formation and permanent 
improvement of legal system in order to provide efficiency of its functioning 
[10, p. 5]. Sources of civil law of Ukraine are, in particular, customs, principles 
of civil law, doctrine, international treaties, civil legislation, judicial practice 
(there are discussions if court practice can be considered as source of civil 
law in Ukraine) [17, p. 156]. Article 4 of the Civil Code of Ukraine provides 
exhaustive list of sources of civil legislation of the Ukrainian civil law [18, p. 
14].

Special laws on joint stock companies in Germany, China, and Ukraine are 
the following. These are Law of Germany on Joint Stock Companies of 1965 
[19], Law of Ukraine on Joint Stock Companies of 2008 [9], and Companies 
Law of China of 2005 year [25]. 

Germany is a state of the European Union. Priority of the EU law in respect 
to the national legislation of the EU member states is provided. Germany 
accepted all the directives of the EU in relation to company law as well. 
Ukraine is in the process to bring Ukrainian legislation in accordance with 
acquis communautaire. 

In spite of Germany is a federation, its Law on Joint Stock Companies is 
unified for all sixteen lands of Germany [22, p. 73]. However there is a peculiarity 
in this issue. Some regulatory bodies are allowed to have competence to issue 
provisions related to joint stock company law. For example, the adoption of 
rules for the Frankfurt Stock Exchange occurs partly in cooperation with the 
state of Hesse [22, p. 72].

Law of Ukraine on Joint Stock Companies is a «legal constitution» for joint 
stock companies [5, p. 19]. Company Law of China stipulates functioning of 
joint stock companies with limited liability. Despite the fact that China is 
the unitary state, governments of Chinese provinces, including autonomous 
regions (Inner Mongolia, Xinjiang, Guangxi, Ningxia, Tibet), have the right to 
issue local regulations [29, p. 9]. 

There are autonomous regional territories in China and Ukraine. Ukraine 
has Autonomous Republic of Crimea. China has special administrative regions 
of Macau and Hong Kong. Officially Taiwain is the part of the administrative 
structure of China, but Taiwan is seeking official status as an independent 
state.

The Autonomous Republic of Crimea has its own Constitution. However, 
its art. 2 recognizes the higher power of the Constitution of Ukraine and laws 
of Ukraine. There are separate legal systems in Macau and Hong Kong. In 
particularly, there is Portuguese law in Macau. Anglo-Saxon law operates in 
Hong Kong. 

It is important to pay attention to the following fact. Law of Germany on 
Joint stock Companies and Law of Ukraine on Joint Stock companies regulate 
establishment and functioning of local joint stock companies and joint stock 
companies with foreign investment. In China there is different legal regulation 
of local companies and companies with foreign investment. In spite of article 
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218 of the China Company Law briefly stipulates provisions on joint stock 
companies with foreign investments, in practice there are two legal regimes for 
legal regulation of local companies and companies with foreign investments. 
In particular, Sino-Foreign Equity Joint Venture Law of the PRC of 1979, 
Sino-Foreign Co-operative Joint Venture Law of 1988, and Wholly Foreign-
owned Enterprise Law of the PRC of 1986 continue to regulate activities of 
companies with foreign investments in China. Dual system for local and 
foreign joint stock companies keeps to exist in China [32; 31; 20]. In accordance 
with the Clarifications of the Ministry of Justice of Ukraine, comprehensive 
and coherent system of legislation on foreign investment is absent in Ukraine 
[8]. Probably, Ukraine could turn to experience of China concerning approach 
to the systematization of legal norms in respect to joint stock companies with 
foreign investments, and to improve its investment laws. 

  
1. Антологія української юридичної думки: в 10 т. / Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України; заг. ред Ю. С. Шемшученко. — Т. 10. — К.: Юри-
дична книга, 2005. — 944 c.

2. Бехруз Х.Н. Методологические основы сравнительного правоведения: Открытая 
лекция. — Киев, Симферополь: Институт государства и права им. В.М. Корецкого 
НАН Украины; Издательство «Логос», 2007. — Серия научно-методических изда-
ний «Академия сравнительного правоведения». — Вып. 6. — 32 с.

3. Бехруз Х. Сравнительное правоведение: Практикум. — О.: Феникс; М.: Тран-
сЛит, 2008. — 160 c. 

4. Бехруз Х. Многообразие правовых систем и проблема их классификации // Євро-
пейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшу-
ченка, І.С. Гриценка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.Д. Рожко. — Київ-Шамбо-
рі: Логос, 2010. — 588 c.

5. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар 
до Закону України «Про акціонерні товариства». — К.: Юстиніан, 2009. — 880 с.

6. Видатні компаративісти: творчий шлях, ідеї, праці / О. В. Кресін та ін.; Інститут 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Офіс координатора програм 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні, Українська асоціація по-
рівняльного правознавства. — К.: Логос, 2007. — 144 с. — (Серія наукових видань 
«Енциклопедія порівняльного правознавства», вип. 4). 

7. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / Кол. мо-
нографія: За ред. Я.М. Шевченко. — К.: Юридична думка, 2007. — 340 с.

8. Інвестиційне законодавство: стан, проблеми, перспективи // Міністерство Юстиції 
України, Роз’яснення. — 08.05.2012 [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради 
України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0015323-12 Дата 
доступу: 01.02.2013.

9. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. — 2008. — № 50–51. — Ст.384.

10. Кресін О.В. Порівняльне правознавство у ХІХ–ХХ століттях: проблеми становлен-
ня: Монографія. — К.: Логос, 2011. — 294 c.

11. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція. — Київ, 
Сімферополь: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видав-
ництво «Логос», 2007. — Серія науково-методичних видань «Академія порівняльно-
го правознавства». — Вип. 3. — 23 с.

12. Оксамытный В.В. Правовые системы современного мира: проблемы идентифи-
кации: Открытая лекция. — Киев, Москва, Симферополь: Институт государства 
и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Издательство «Логос», 2007. — Се-



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

223

Sources of law on joint stock companies in Germany, China, Ukraine…

рия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». — 
Вып. 10. — 36 с. 

13. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество: Открытая лекция. — 
Киев, Симферополь: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН 
Украины; Издательство «Логос», 2007. — Серия научно-методических изданий 
«Академия сравнительного правоведения». — Вып. 2. — 32 с.

14. Синюков В.Н. Российская правовая система: Вопросы теории: Автореф. дисс. …док-
тора юрид. наук: 12.00.01 / Саратовская государственная академия права. — Сара-
тов,1995. — 37 с. 

15. Скакун О.Ф. Принцип единства логического и исторического методов в сравнитель-
ном правоведении: Открытая лекция. — Киев, Симферополь: Институт государства 
и права им.В.М. Корецкого НАН Украины; Издательство «Логос», 2007. — Се-
рия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». — 
Вып. 5. — 31 с. 

16. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40– 
44. — Ст. 356. 

17. Цивільне право України (традиції та інновації): монографія / Авт. кол.; за заг. ред. 
Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової; наук. ред. Н.Ю. Голубєва. — Оде-
са: Фенікс, 2010. — 700 с. 

18. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах. — Ч. 1. / Кер. 
авт. кол. та відп. ред. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. — К.: Юстиніан, 2005. — 680 с.

19. Aktiengesetz GmbH-Gesetz: mit Umwandlungsgesetz, Wertpapiererwerbs-und 
Übernahmegesetz, Mitbestimmungsgesetzen und Deutschem Corporate Governance ... 
Governance Kodex, Rechtsstand von Heribert Hirte von Deutscher Taschenbuch 
Verlag. — Munich: Beck, 2012. — 464 s.

20. Bath V. The Company Law and Foreign Investment Enterprises in the PRC-Parallel 
Systems of Chinese-Foreign Regulation // The University of New South Wales Law 
Journal. — 2009. — Vol. 42. — No. 9. 

21. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Ausgabe 2012 Mit den Nebengesetzen zum 
Verbraucherschutz, Mietrecht und Familienrecht; Gesetzestexte. — Berlin: Walhalla, 
2011. — 708 s.

22. Cahn A., Donald D. C. Comparative Company Law. Text and Cases on the Laws Governing 
Corporations in Germany, the UK and the USA. — N.Y.: Cambridge University Press, 
2011. — 927 p.

23. Chen Albert, Hung Yee. Law, Development and the Typology of Legal Systems / City 
University of Hong Kong, Centre for Chinese and Comparative Law // Journal of 
Chinese and Comparative Law. — 2000. — Vol. 4. — No. 1–2. — P. 30–49.

24. Cole G.F., Frankowski S., Gertz M.G. Major criminal justice systems: a comparative 
survey. — N.Y.: Sage Publications, 1987. — 288 p.

25. Companies Law of the People’s Republic of China // The Shanghai Stock Exchange 
(SSE) official Internet Source: data base contains information on stocks, listing, listed 
companies, market information in China — English, Chinese, 2006. — 47 p. [Internet 
source]. — Access: http://www.sse.com.cn/sseportal/en/pages/p1075/p1075_content/
Companies%20Law%20of%20the%20People%27s%20Republic%20of%20China.pdf — 
Date of access: 22.02.2013.

26. David R., Grasmann G. Einführung in die Grossen Rechtssysteme der Genenwart. — 
Munich: Beck, 1966. — 559 s. 

27. De Cruz P. Comparative Law in a Changing World. — L., N.Y.: Routledge, 1999. — 512 p.
28. Fei Anling, Lin Qingmiao. The Report on International Symposium on Roman Law, 

Chinese Law and Codification of Chinese Law // Chinese Legal Science. — 1994. — No. 6. 
29. Lawrence S.V., Martin M.F. Understanding China’s Political System // Congressional 

Research Service. — 2013. — No. 7–5700. — 44 p.
30. Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal 

Systems of Europe and Latin America. — Stanford: Stanford University Press, 2007. — 
173 p.



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

224

Левківський Богдан Казимирович

31. Stender N.A., Yan Zeng. China’s Foreign Invested Companies Changing & Converging 
with Domestically Owned Companies // Hong Kong Lawyer. — 2006. — P. 45–49. 

32. Neumann P.A. China’s Foreign-invested Companies: A Standardization of Practices // 
China Law & Practice. — 2006. — No. 3.

33. Sun Xianzhong. The Reception of German Pandectist System: Introduction, Decline, and 
Revival // Chinese Social Sciences. — 2008. — No. 2. — P. 88–102.

34. The General Principles of Civil law of China [Internet source] // The Supreme People’s 
Court of the People’s Republic of China site. Access: http://en.chinacourt.org/public/
detail.php?id=2696 Date of access: 06.02.2012.

35. The World Factbook / The Central Intelligence Agency [Internet source] // The Central 
Intelligence Agency site. Access: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2100.html#. Date of access: 2.02.2013.

36. Zweigert K., Kötz H. An Introduction to Comparative Law / Transl. by T. Weir. — 3rd 
ed. — Oxford: Clarendon Press, 2011. — 714 p. 

Левківський Богдан Казимирович,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,  
доцент кафедри цивільних і адміністративно-правових дисциплін  
Навчально-наукового інституту права  
Луганського державного університету внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка

Окремі аспекти здійснення суб’єктами сімейних  
правовідносин права на самозахист

Статтю присвячено дослідженню особливостей українського та зарубіжного 
законодавства, що регулює здійснення суб’єктами сімейних правовідносин права 
на самозахист, зокрема, участь громадських організацій у захисті суб’єктивних 
сімейних прав. Досліджуються особливості закріплення у чинному законодав-
стві України та Республіки Білорусь прав громадських організацій на захист 
суб’єктивних сімейних прав.

Ключові слова: суб’єкти сімейних правовідносин, захист суб’єктивних сімей-
них прав, право на самозахист, громадські організації.

У вітчизняній науковій літературі неодноразово наголошувалося на не-
обхідності реформування існуючої в Україні системи захисту суб’єктивних 
сімейних прав, оскільки чинна система захисту неефективна, не виконує 
свої функції.

Демократична держава покликана забезпечити весь комплекс прав лю-
дини і громадянина, передбачених чинним законодавством в усій багато-
манітності їх прояву, закріплених як у Конституції України (особистих, 
політичних, соціально-економічних, соціально-культурних тощо), так і в 
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галузевих нормативних актах. Реалізація і гарантування всього комплексу 
цих прав є головною формою здійснення демократії.

Існування демократії неможливе без здійснення принципів плюралізму, 
гласності, поділу і децентралізації влади. Демократія знаходить своє за-
кріплення та прояв у відповідних формах здійснення народовладдя. Відпо-
відно до ст. 5 Конституції України народ здійснює владу як безпосередньо 
(пряма форма: вибори, референдум, громадські ініціативи та обговорення 
тощо), так і через органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання (представницька форма, реалізується через обрані народом органи 
первинного народного представництва) [1].

У 2013 р. Верховна Рада України прийняла новий нормативний 
акт — Закон України «Про громадські об’єднання», який залежно від 
суб’єктного складу засновників розділяє громадські об’єднання на гро-
мадські організації та громадські спілки. Однак, Закон визначає виключ-
но загальні правомочності громадських організацій, загальні напрями 
їх діяльності, що у деяких випадках є як позитивним, так і негативним 
фактором. 

Аналіз сучасного стану діяльності громадських організацій в Україні 
дає змогу стверджувати, що у сфері захисту суб’єктивних сімейних прав, 
права громадських організацій, їх процесуальне становище є недоскона-
лим, потребує значного вдосконалення. На жаль, у жодному нормативному 
акті не зазначаються конкретні повноваження громадських організацій із 
захисту суб’єктивних сімейних прав, а у деяких випадках реальні права 
громадських організацій значно менші, ніж права навчальних закладів та 
медичних установ, що є невиправданим.

Метою даного дослідження є аналіз норм матеріального та процесуально-
го права щодо здійснення суб’єктами сімейних правовідносин права на само-
захист, прав громадських організацій у сфері захисту суб’єктивних сімейних 
прав, їх повноважень, визначення їх правового статусу в Україні. У дослі-
дженні використовувався поряд з іншими і порівняльний метод, у ньому, зо-
крема, проаналізовано окремі нормативні акти Республіки Білорусь.

Окремі проблеми захисту суб’єктивних сімейних прав досліджувалися 
у працях українських цивілістів Т.В. Боднар, В.І. Борисової, І.В. Жилінко-
вої, Г.К. Матвєєва, З.В. Ромовської, Р.О. Стефанчука, Я.М. Шевченко та ін-
ших.

Однак, наразі питання захисту суб’єктивних сімейних прав громадськи-
ми організаціями майже не розкрите, оскільки досліджувалося виключно 
у межах теми ювенальної юстиції. Вбачається, що таке обмежене бачення 
ролі громадських організацій у сфері захисту суб’єктивних сімейних прав 
є невірним. Саме тому дане питання й потребує окремих ґрунтовних дослі-
джень на рівні дисертаційних та монографічних робіт.

Існують дві основні форми захисту сімейних прав: юрисдикційна та 
не-юрисдикційна (самозахист). Виникає питання, до якої форми захисту 
суб’єктивних прав слід віднести захист цих прав громадськими організаціями.
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З одного боку, громадські організації — це об’єднання громадян, які 
переслідують єдину, визначену ними мету, а відтак будь-яка окрема гро-
мадська організація не уповноважена державою на захист прав фізичних 
осіб, зокрема, суб’єктивних сімейних прав, не уповноважена на прийняття 
обов’язкових до виконання рішень. З іншого боку, аналіз чинного законо-
давства України підтверджує, що держава передбачає можливість звер-
нення фізичної особи до громадської організації за захистом своїх сімейних 
прав. Також держава передбачає можливість здійснення громадськими 
організаціями дій із захисту прав і свобод, наділяє їх певним обсягом пра-
вомочностей у цій сфері, в окремих випадках визначає їх частиною існую-
чої системи захисту.

Останнім часом у науковій літературі з’являються наукові роботи, в 
яких пропонується та наводиться обґрунтування щодо виділення та форму-
вання так званих альтернативних юрисдикційних форм захисту. Основна 
ідея виділення альтернативних юрисдикційних форм захисту базується на 
аналізі повноважень третейських судів, які є недержавними незалежними 
органами захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом 
інтересів фізичних та/або юридичних осіб у сфері цивільних і господар-
ських правовідносин [2].

Така пропозиція вбачається доволі цікавою, такою, що відкриває нові 
можливості для наукової дискусії, зокрема і у сфері захисту суб’єктивних 
сімейних прав, однак, з нею наразі не можна погодитися.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди», тре-
тейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати, 
зокрема, справи, що виникають із шлюбних контрактів (договорів). Таким 
чином, участь третейського суду в захисті суб’єктивних сімейних прав 
фізичних осіб, які врегульовані шлюбним договором, прямо передбачена 
законодавцем. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про третейські суди», 
постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при заре-
єстрованих згідно з чинним законодавством України всеукраїнських гро-
мадських організаціях.

Виходячи з вищезазначеного цілком можливо було б припустити, що 
громадські організації можна віднести до альтернативної юрисдикційної 
форми захисту суб’єктивних сімейних прав, якби не наступні обставини: 
1) утворюючи постійно діючий третейський суд, уповноважений розгля-
дати спори, які виникають із шлюбних договорів, громадська організація 
не здійснює прямого захисту суб’єктивних сімейних прав, не виносить 
обов’язкових до виконання рішень; 2) сторони, за обопільної згоди, можуть 
доручити громадській організації обрати третейського суддю відповідно до 
ст. 14 Закону України «Про третейські суди» — на цьому фактично і завер-
шується пряма участь громадської організації.

Таким чином, громадська організація є доволі специфічним суб’єктом 
системи захисту суб’єктивних сімейних прав, але її діяльність не можна 
віднести до юрисдикційної форми захисту, так само як і до альтернативної 
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юрисдикційної форми захисту, хоча в перспективі, з урахуванням доведе-
ності та обґрунтованості наукової позиції авторів цієї ідеї, в подальшому 
вбачається цілком реальним її виділення в одну із запропонованих ними 
форм захисту.

Окремі науковці пропонують відносити до самозахисту, тобто до не-
юрисдикційної форми захисту, також випадки захисту однією особою, як 
юридичною так і фізичною, прав і свобод іншої особи [3]. Обґрунтовуючи 
свою позицію результатами аналізу чинного законодавства, припускають, 
що діяльність громадських організацій у сфері захисту суб’єктивних сі-
мейних прав необхідно віднести до самозахисту.

Вбачається, що зазначена позиція більш обґрунтована та заслуговує на 
підтримку з підстав, наведених нижче.

Так, відповідно до Конституції України громадяни України мають пра-
во на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод (ст. 36). Це положення Конституції 
України закладає фундамент діяльності громадських організацій в Украї-
ні, гарантуючи свободу об’єднань та вільний вибір сфер діяльності громад-
ських організацій.

Як зазначалося вище, порядок утворення, види та спосіб управлін-
ня громадськими організаціями визначає Закон України «Про громадські 
об’єднання», відповідно до якого громадське об’єднання визначено як до-
бровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 
права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зо-
крема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтер-
есів (ч. 1 ст. 1 Закону).

Виходячи із загального дозвільного порядку цілком виправданою та до-
зволеною ціллю створення та діяльності громадської організації є сприяння 
здійсненню та захист прав та свобод фізичних осіб. Виходячи з норми За-
кону України «Про громадські об’єднання», громадська організація може 
здійснювати свою діяльність у сфері захисту прав і свобод не тільки своїх 
членів, осіб, які входять до складу цієї громадської організації, а й інших 
осіб, які потребують допомоги у здійсненні та захисті прав і свобод. Отже, 
діяльність громадської організації може бути спрямована зокрема на за-
хист сімейних прав та інтересів суб’єктів сімейних правовідносин.

Визначаючи коло прав та інтересів суб’єктів сімейних правовідносин, 
які можуть підпадати під захист громадськими організаціями, вбачається, 
що це коло є досить широким, однак, як правило, діяльність громадських 
організацій у сфері захисту прав та свобод суб’єктів сімейних правовідно-
син спрямована на захист суб’єктивних прав дитини.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», який визначає 
охорону дитинства як систему державних та громадських заходів, спрямо-
ваних на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розви-
тку дитини та захисту її прав (ст. 1), система заходів щодо охорони прав та 
інтересів дитини включає два елементи: державний та громадський. Отже, 
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охорона прав та інтересів дитини як суб’єкта сімейних правовідносин в 
Україні може здійснюватися і громадськими організаціями. Зазначений 
висновок повністю підтверджується іншою нормою зазначеного закону, 
закріпленою у ст. 5, в якій визначено, що в порядку, встановленому зако-
нодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, 
фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охо-
рони дитинства, поліпшення становища дітей.

Інше положення, яке значно обмежує право громадських організацій 
щодо захисту суб’єктивних сімейних інтересів та прав дитини, закріплене 
в законодавстві Республіки Білорусь. Відповідно до Закону Республіки Бі-
лорусь «Про права дитини» № 2570- XII від 19 листопада 1993 р. зі змінами 
станом на 2013 р., а саме ст. 3, у державі забезпечується підтримка діяль-
ності громадських об’єднань, які спрямовують свої зусилля на сприяння у 
реалізації прав та законних інтересів дитини. В іншій частині зазначеної 
статті прямо закріплено виключний пріоритет органів державної влади у 
сфері захисту прав дитини. Слід також зазначити, що відповідно до Закону 
Республіки Білорусь «Про громадські об’єднання» № 3254-XII від 4 жовтня 
1994 р. зі змінами станом на 2013 р., захист прав та інтересів може здійсню-
вати виключно союз громадських об’єднань (об’єднання кількох громад-
ських організацій), а окреме громадське об’єднання може спрямовувати 
свої дії виключно на сприяння у реалізації прав та забезпечення інтересів 
членів об’єднання (ст. 1). 

Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей» у ст. 1 визначено, що у здійсненні соціального захисту 
і профілактики правопорушень серед дітей беруть участь у межах своєї 
компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 
окремі громадяни. Цей нормативний акт закріплює право громадських ор-
ганізацій на здійснення дій щодо захисту прав дитини.

У Сімейному кодексі України (надалі — СК) містяться також норми, які 
наділяють суб’єктів сімейних правовідносин правом звернення за захис-
том їх порушеного або оспорюваного права до громадських організацій, тим 
самим визнаючи право останніх здійснювати в інтересах цих осіб дії по їх 
захисту, захисту їх сімейних прав. Зокрема, у ч. 3 ст. 152 СК зазначено, що 
дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до гро-
мадських організацій.

Так, у випадку неналежного здійснення батьками дій щодо виховання 
дитини або ухилення від виховання дитини до батьків мають бути засто-
совані санкції, закріплені ст.ст. 170 СК та 164 СК: відібрання дитини від 
батьків без позбавлення останніх батьківських прав та позбавлення бать-
ків батьківських прав. Однак, у відповідних нормах СК, які визначають 
суб’єктів звернення до суду з відповідною ініціативою, відсутні громадські 
організації, що призводить до необхідності, після отримання громадськими 
організаціями інформації щодо дітей, які перебувають у скрутній життєвій 
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Окремі аспекти здійснення суб’єктами сімейних правовідносин права на самозахист

ситуації, звертатися до інших уповноважених державою суб’єктів (орган 
опіки та піклування, служба у справах дітей, прокурор).

Схожа норма закріплена й у ч. 2 ст. 81 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
шлюб та сім’ю» № 278-3 від 9 липня 1999 р., яка зобов’язує осіб, яким стало 
відомо про суттєві порушення прав дитини, звернутися до уповноважених 
державою органів, які, в свою чергу, уповноважені на прийняття рішення з 
метою звернення до суду з позовом щодо відібрання дитини від батьків без 
позбавлення батьківських прав або щодо позбавлення батьківських прав.

Відповідно до ст. 165 СК правом на звернення до суду з позовом щодо по-
збавлення батьківських прав наділені батьки, опікун, піклувальник, особа, 
в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або ін-
ший дитячий заклад, в якому перебуває дитина, орган опіки та піклування, 
прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років. 

Із незрозумілих підстав у даній нормі про громадські організації не зга-
дується, що, у свою чергу, призводить до неможливості безпосереднього 
здійснення дій щодо захисту порушеного суб’єктивного права дитини на 
належне батьківське піклування та виховання (самостійного звернення до 
суду з метою позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують сво-
їх обов’язків з виховання дитини). 

Права громадських організацій у сфері захисту суб’єктивних сімейних 
прав учасників сімейних відносин не обмежуються захистом прав та інтер-
есів дітей. Аналіз чинного законодавства дає змогу стверджувати, що гро-
мадські організації здійснюють захист суб’єктів сімейних правовідносин 
постраждалих від насильства в сім’ї.

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», а 
саме ст. 3, яка визначає уповноважених державою суб’єктів, на які покла-
дено здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, одним із таких 
суб’єктів є об’єднання громадян.

Цивільний процесуальний кодекс України (надалі — ЦПК), визначаючи 
принципи цивільного судочинства, осіб, уповноважених на здійснення дій 
щодо захисту, представництва, визначає, що у випадках, встановлених за-
коном, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами про 
захист прав, свобод та інтересів інших осіб, брати участь у цих справах (ч. 1 
ст. 45 ЦПК). І хоча в ЦПК прямо не визначено права, процесуальне станови-
ще громадських організацій, вбачається, що громадські організації можуть 
звертатися до суду з метою захисту прав, свобод чи охоронюваних законом 
інтересів інших осіб, у тому числі й щодо їх суб’єктивних сімейних прав.

Положення дещо іншого змісту закріплене в Цивільному процесуаль-
ному кодексі Республіки Білорусь № 238-3 від 11 січня 1999 р. зі змінами 
станом на 2013 р., зокрема у ч. 3 ст. 6 закріплене право юридичних осіб і 
окремих громадян звертатися до суду в інтересах особи, права якої пору-
шені. Однак, звернення громадських об’єднань з метою захисту прав дити-
ни до суду неможливе, оскільки вони мають звернутися до уповноважених 
державою органів, які здійснюють захист прав дитини.
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В Україні, порівняно з Республікою Білорусь, роль громадських орга-
нізацій у захисті суб’єктивних прав, зокрема, сімейних, починає посилю-
ватися, однак, це посилення відбувається поки що лише на найвищому 
рівні. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реа-
лізації державної політики» громадські організації мають право ініціювати 
громадські обговорення законопроектів, ініціювати створення громадських 
рад, як при органах державної влади, так і на рівні місцевого самовряду-
вання, однак виключно щодо питань державної політики, законотворчої 
діяльності, тобто питань творення державної політики у відповідній сфері 
життя нашого суспільства.

Здійснений нами аналіз дає підстави для наступних висновків: 1) гро-
мадські організації в Україні, так само як і в Республіці Білорусь, не упо-
вноважені приймати рішення, обов’язкові для виконання особою, на пове-
дінку якої здійснюється вплив з метою захисту сімейних прав зацікавленої 
особи; 2) громадські організації можуть впливати на винних осіб, застосо-
вуючи виключно потенціал громадського осуду, суспільного неприйняття 
тощо; 3) фізичні особи в Україні наділені правом звертатися за захистом 
своїх порушених прав до громадських організацій незалежно від віку та 
дієздатності; 4) громадські організації в Україні, на відміну від Республіки 
Білорусь, є суб’єктом неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних сімей-
них прав, визнаної державою; 5) здійснення громадською організацією дій 
щодо захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин є способом здійснення 
суб’єктом цих відносин права на самозахист.

Враховуючи все зазначене, з метою посилення захисту суб’єктивних 
сімейних прав, реформування системи захисту суб’єктивних сімейних 
прав відповідно до принципів демократії, зокрема, вважаємо доцільним: 
1) внести зміни до чинного законодавства України, спрямовані на розши-
рення прав громадських організацій на рівні як матеріального, так і проце-
суального закону; 2) вдосконалити ст. 165 СК, в якій визнати та закріпити 
суб’єктом звернення, у справах про позбавлення батьківських прав, гро-
мадські організації.
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Консеквенціалізм чи ретрибутивізм?  
Теорії покарання у сучасній англо-американській  
філософії кримінального права

У статті здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших у англо-американ-
скій філософії кримінального права теорій покарання, розкрито їх суть у контек-
сті формування основних підходів до визначення каральної практики в сучасних 
суспільно-політичних умовах. 

Ключові слова: покарання, консеквенціалізм, ретрибутивізм, ідея «відпла-
ти», ідея «заслуги». 

Особливі умови функціонування сучасної цивілізації, в яких тенденції 
наростання насильства та порушення основ світового порядку стали ре-
альністю, актуалізували питання про значення відповідальності особи та 
суспільства, а відтак і системи визначення дій, спрямованих на реалізацію 
справедливості з метою встановлення цієї відповідальності. Саме тому під-
вищилась значимість філософсько-правового обґрунтування покарання як 
правового засобу примусу та запобігання злочинам. Слід підкреслити, що 
провідні західні демократії, передусім США та Великобританія, стали іні-
ціаторами цілого ряду соціально-економічних, політичних та ідеологічних 
проектів розвитку світової цивілізації, до яких залучено політиків, еконо-
містів, правників та філософів. Саме тому аналіз теоретичних підходів до 
питання про суть та місце покарання як елементу моралі та права пред-
ставниками англо-американської філософсько-правової думки початку 
ХХІ ст. дає можливість виявити та оцінити ті загальні тенденції у вирішен-
ні важливих питань сучасності, які стосуються встановлення відповідаль-
ності за правопорушення.

У вітчизняній філософсько-правовій літературі відсутні досліджен-
ня, присвячені особливостям англо-американського філософсько-право-
вого підходу до проблем покарання. Питання суті покарання як філософ-
сько-правової категорії та елементу кримінального права розглядаються 
у роботах M.I. Бажанова, Г.О. Злобіна, Б.С. Никифорова, Н.Ф. Кузнецової, 
Н.Ю. Мельничук, М.О. Стручкова, С.В. Полубінської, М.Д. Шаргородського, 
О.Г. Фролової та ін. Проте, вони або зводяться до аналізу суто криміноло-
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гічних проблем у поєднанні із соціологічними, або розглядають філософію 
покарання у рамках виключно класичної західноєвропейської філософ-
ської парадигми, ігноруючи напрацювання філософів права другої полови-
ни ХХ — початку ХХІ ст. Саме це і стало підставою для визначення мети 
нашого дослідження, яка полягає в аналізі основних принципів формуван-
ня сучасних теорій покарання.

В межах філософського трактування покарання як елементу карної 
системи і специфічної практики, спрямованої на запобігання та протидію 
здійсненню правопорушень, традиційно оформились два підходи, які по-
різному трактують проблеми покарання, почергово домінують у певні чіт-
ко визначені історичні періоди, коли перед суспільством постають певні за-
вдання забезпечення співжиття своїх членів. До них сучасні філософи права 
відносять консеквенціоналістський (від англійського «consеquence» — на-
слідок, результат) та ретрибутивістський (від англійського «rеtribution» — 
відплата, кара, розплата). 

Підставу каральних процесів у суспільстві консеквенціоналісти вбача-
ють у недопущенні злочинів у майбутньому, виходячи з тези про те, що про 
благо або неправомірність того або іншого вчинку можна судити виключ-
но виходячи з усього комплексу наслідків, що випливають з цього вчинку. 
Саме тому в процесі визначення покарання слід відобразити як те благо, 
що воно забезпечує, так і те зло, котрому воно запобігає. Такий підхід до 
проблем покарання супроводжується висновком про те, що злочин, не зва-
жаючи на те, чи він вже став реальністю, чи може лише в перспективі бути 
здійснений, є виявом безумовної шкоди людині чи суспільству, й саме тому 
допускається можливість завдання правопорушникам адекватної шкоди 
шляхом покарання з метою запобігання ще більшої шкоди, яка може на-
стати в результаті вчинення нового злочину. 

Консеквенціоналістську теорію покарання доволі ґрунтовно проаналі-
зував у своїй праці «Покарання, комунікація та держава» один із провідних 
фахівців з питань філософії кримінального права британський професор 
Ентоні Дафф. Вважаючи, що прихильники такого роду поглядів виправ-
довують покарання виключно як специфічний інструмент здійснення сус-
пільного блага, він сформулював такі висновки. 

По-перше, він відзначає наявність процесів стримування правопоруш-
ників від здійснення можливих протиправних дій, вводячи у філософ-
сько-правовий обіг поняття «загального» (з демонстрацією серйозності не-
безпеки для правопорушників) та «особливого» (з спрямованістю загрози 
покарання на особу як суб’єкта карних процесів) стримування. «Стриму-
вання від злочину в цьому випадку відіграє значення у процесі раціональ-
ного та розсудливого переконання особи. Воно раціональне тому, що має 
на меті дати потенційним правопорушникам привід утриматись від право-
порушень, і розсудливе тому, що сформована ним причина звернена не до 
совісті потенціальних правопорушників, а до їх самокорисливості в проце-
сі запобігання стражданням від можливого покарання», — пише у своєму 
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дослідженні британський філософ права [3, c. 4]. Е. Дафф припускає, що 
система стримуючого покарання може протистояти ймовірним агресивним 
діям потенціальних правопорушників, і у такому випадку покарання може 
вважатись корисним у запобіганні злочинам.

По-друге, він стверджує, що покарання може позбавляти прав потен-
ційних правопорушників шляхом здійснення певних дій стосовно них. Він 
звертає увагу на те, що особливе значення слід відводити тим видам по-
карань, які реально запобігають можливості вчинення злочину, переду-
сім смертній карі та ув’язненню. «Позбавлення прав та свобод особи не 
може розглядатись як основна мета існуючих каральних систем, оскільки 
лише деякі із застосовуваних ними покарань здійснюють це, — зазначає 
Дафф, — і це логічно обґрунтовує потребу існування смертної кари або 
ув’язнення» [3, c. 5].

І, по-третє, він звертає увагу на виправдальну та реабілітаційну суть 
покарань, що проповідується у консеквенціоналістських принципах карної 
теорії. На думку вченого, реабілітація в цьому випадку охоплює пошук сис-
теми удосконалення вмінь, здібностей та можливостей підданої процедурі 
покарання особи.

Е. Дафф підкреслює, що консеквенціоналізм визнає злочином лише те, 
що супроводжується нанесенням людині шкоди, тому в цьому випадку ми 
фактично запобігаємо нанесенню шкоди, спричиненої у ході вчинення пра-
вопорушення. Вчений виходить із тези про те, що принципи такого підходу 
до ідеї покарання сприяють попередженню злочинності, але виправдову-
ють і явно несправедливі покарання завідомо невинуватих осіб чи надмірно 
жорстокі форми покарання винних, хоча об’єктивно ці типи покарання слід 
вважати помилковими, оскільки за своєю суттю вони є несправедливими [4]. 

Викладена вище характеристика консеквенціоналізму у філософсько-
правових поглядах другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. з особли-
вою силою підкреслює закономірність трансформації поглядів на покаран-
ня, що виразилась у поступовому відході від консеквенціональних ідей та 
поверненні до іншої — ретрибутивістської ідеології. На сьогодні головною 
світовою пенітенціарною ідеєю є ретрибутивістська ідея «відплати», суттю 
якої є те, що злочинці в будь-якому випадку мають перенести страждан-
ня шляхом справедливого покарання, пропорційного серйозності вчинених 
злочинів.

Е. Дафф зумів здійснити всебічний аналіз основних принципів ретри-
бутивної теорії покарання, серед яких особливе значення надавав засто-
суванню ідеї «заслуги» (desert). Він звертав увагу на потребу фіксації у 
розглядуваній теорії зв’язків між злочином у минулому та нинішнім пока-
ранням. Такі причинно-наслідкові стосунки даних правових реалій зводи-
лись до виявлення взаємовідносин «вини» та «страждання», особливе зна-
чення у яких саме відіграє теза про «заслугу» як таку, що поєднує почуття 
вини та страждання, а державу уповноважує на практиці накладати на ви-
нних у злочинах заслужене ними страждання [3, c. 21]. 
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Характеристику ретрибутивістської концепції покарання дає також 
американський філософ права Девід Бунін. Він відзначає наявність двох 
аспектів даної концепції. Перший характеризується специфічною оцінкою 
особливих проявів та змін і звернений у напрямі встановлення більш за-
гальних принципів ретрибутивної юстиції. Другий же розпочинається від 
загальніших принципів, таких як принцип прав або справедливості, й виво-
дить з цього ідею караючого правосуддя. «Найбільш цілеспрямованою вер-
сією ретрибутивістського підходу до вирішення проблеми покарання є та, 
що базується на концепції заслуги (desert): покарання особи за порушення 
закону морально дозволено тому, що така особа заслуговує бути покара-
ною, — говорить Д. Бунін. — Базована на ідеї заслуги вимога, що твердить 
про моральну дозволеність державі карати осіб за порушення закону, може 
бути найкраще зрозумілою як аргумент у специфічних випадках» [1, с. 86]. 

Один із дослідників розглядуваної нами проблеми американський філо-
соф права Марк де Джіроламі відзначає поліваріантність як теорії пока-
рання в цілому, так і проявів властивої для неї концепції «заслуги». З одно-
го боку, це свідчить про широкий спектр питань, що вирішуються в рамках 
формулювання цих концептуальних положень та дають змогу відобразити 
численні прояви емпіричної правової практики. Але з іншого боку, відзна-
чає вчений, ми стаємо свідками відсутності вироблення єдиного більш-менш 
цілісного бачення проблеми у межах взаємовідносин та взаємозв’язку та-
ких понять, як «злочин» та «заслужене покарання». «Теорія покарання стає 
запаморочливо заплутаною, — пише він. — Маса софістичних відмінностей 
переважає у дискусіях навколо призначення покарання. На стороні «заслу-
ги» у своєрідному гросбуху знаходяться етичний ретрибутивізм, комуніка-
тивно-спокутний ретрибутивізм, теорії захисту жертви, етика доброчеснос-
ті, ретрибутивізм помсти, ресторативізм і реституціонізм» [2, c. 707]. 

Оцінюючи особливості, принципи та методи ретрибутивістської тео-
рії покарання в рамках визначення т. зв. «широкої» вини та метафорично 
трактуючи цю теорію як своєрідну «мрію», американський філософ права 
професор Дуглас Гусак також відстоює право на існування в теорії пока-
рання ідеї «заслуги» (desert). «Я розумію ретрибутивізм як загальну назву 
найширшої традиції чи групи теорій, які розглядають заслугу як централь-
ну ідею, що повинна бути проаналізована та зафіксована у спробах виправ-
дати покарання і кримінальне право, що дозволяє здійснювати його, — за-
являє він. — Філософ права не може бути визнаний ретрибутивістом, якщо 
він ігнорує роль заслуги в цілому чи визнає за нею лише другорядну роль 
у своєму логічному обґрунтуванні кримінального права та каральних санк-
цій» [5, c. 450].

Слід зазначити, що суть здійснення покарання із суто кримінального пе-
реходить у загальносоціальне, фіксуючи важливі проблеми сучасного ста-
ну людської цивілізації, коли відповідальність встановлюється не лише за 
злочини, здійснені проти життя та прав людини та громадянина, але й про-
ти економічного стану особи чи соціального організму в цілому. Саме тому 
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не можна не помітити, що проблеми цієї правової практики у сучасних 
економічних умовах розвитку суспільства починають цікавити й сучасних 
економістів. Так, наприклад, один з них, американський вчений Марк Уайт, 
у колективній праці за його редакцією «Теоретичні основи права та еко-
номіки» звертає увагу на ці проблеми. Він аналізує консеквенціальний бік 
економічного покарання, який передбачає визначення величини нанесеної 
злочином матеріальної шкоди, тобто піднімає питання щодо встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків у здійсненні каральної практики. Однак, 
разом із цим М. Уайт визнає право на існування на стику юриспруденції 
та економіки і ретрибутивної концепції покарання. Він відзначає її альтер-
нативність, але вважає, що вона має «деонтологічну складову, яка трактує 
покарання злочинців як сутність здійснення правосуддя або права особи, 
заснованих на принципах заслуги чи вини» [6, c. 253].

Здійснений аналіз основних теорій покарання в англо-американській 
філософсько-правовій традиції ХХІ ст. свідчить про те, що у підходах до 
каральної практики в сучасному світі помітна тенденція щодо домінуван-
ня ретрибутивізму, спричинена особливим станом сучасного суспільства. 
Слід відзначити, що в рамках як американської, так і британської демокра-
тії виробляються нові ознаки, які поруч із дотриманням засад пошануван-
ня прав та свобод передбачають і встановлення особливої відповідальності 
за злочини проти людства, особливо за терористичну діяльність як прояв 
транснаціональної злочинності. 
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Принципы действия уголовного закона  
во времени и пространстве в странах — участниках ЕС: 
основы регламентации

Вейберт С.І. Принципи дії кримінального закону за часом і простором у кра-
їнах-учасницях ЄС: основи регламентації [російською мовою]

У статті з позицій порівняльного правознавства аналізуються положення 
кримінальних кодексів країн-учасниць Європейського Союзу, що стосуються 
формулювання принципів кримінального права. Зокрема, розглядаються прин-
ципи дії кримінального закону за часом, простором, колом осіб. Виділяються осо-
бливості законодавчого закріплення часу і місця скоєння злочинного діяння.

Ключові слова: кримінальне право, Європейський Союз, принципи кримі-
нального права.

Обращение к базовым категориям в рамках развития уголовного права 
представляется наиболее приоритетным, поскольку позволяет уяснить отно-
шение к ним законодателя той или иной страны, вовлеченной в международные 
отношения и вынужденной согласовывать свое внутреннее право с правом 
иностранных государств. В связи с объемом работы считаем возможным со-
знательно ограничить исследование, во-первых, отдельными странами – 
участницами Европейского Союза (для исследования взяты принципы дей-
ствия уголовного закона во времени и пространстве Австрии, Дании, Испании, 
Италии, Нидерландов, Болгарии, Франции, ФРГ, Чехии, Швеции) и Швейца-
рией, а во-вторых, только уголовным кодексом соответствующих стран, как 
нормативным актом, имеющим основополагающий характер. 

Среди наиболее значимых работ, посвященных изучению уголовного 
законодательства отдельных стран ЕС, следует выделить исследования 
Н.Е. Крыловой и А.В. Серебренниковой, однако заметим, что указанные 
авторы анализируют, как правило, законодательство таких стран, как 
Франция и ФРГ. Кроме того, исследованию законодательства отдельных 
стран посвящены работы А.Э. Жалинского, М.А. Игнатовой, С.Г. Келиной, 
И.Д. Козочкина, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова, 
И.П. Петера.

Целью работы является исследование особенностей закрепления и 
формулирования принципов действия уголовного закона во времени и про-
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странстве, разработка рекомендаций по гармонизации норм законодатель-
ства в указанной сфере.

Принципы действия во времени и пространстве установлены во всех 
рассматриваемых уголовных кодексах. Им посвящена отдельная глава или 
раздел в Австрии (раздел VII «Сфера применения» УК Австрии) [9], Ни-
дерландах (раздел I УК Нидерландов) [11], Дании (глава 2 УК Дании) [4], 
Франции (главы 2 и 3 раздела I Книги Первой Части первой УК Франции) 
[2], Чехии (части 2 и 3 раздела I УК Чехии) [10], Швеции (глава вторая части 
первой УК Швеции) [11], а также отдельные статьи в Болгарии (ст. 2–8 УК 
Республики Болгария) [3], ФРГ (§§ 2–9 УК ФРГ) [8]. Отметим, что нормы, 
устанавливающие действие УК Испании [5] во времени и пространстве, по 
сути, отсутствуют. Из их числа можно лишь отметить наличие (ст. 2 абз. 2) 
указания на то, что закон, улучшающий положение лица, имеет обрат-
ную силу, хотя бы приговор был вынесен и приведен в исполнение. Иные 
вопросы действия УК Испании во времени и пространстве не включены в 
ткань Кодекса. В УК Нидерландов (ст. 8) имеется указание на ограничен-
ность принципов действия УК во времени и пространстве исключениями, 
признанными международным правом.

Среди принципов действия уголовного закона во времени выделим сле-
дующие: 1. Принцип немедленного действия, закрепляющий, что закон 
применяется в отношении тех деяний, которые были совершены после 
его вступления в силу, прямо закреплен, например, в УК Австрии (§ 61) 
и Швейцарии (ч. 1 ст. 2) [7]. 2. Принцип обратной силы уголовно го закона. 
Указание на данный принцип дается в УК ФРГ, УК Швейцарии (ч. 2 ст. 2). 
Во Франции принцип обратной силы уголовного закона применяется огра-
ниченно: ст. 112-1 абз. 2 УК Франции устанавливает, что новые положения 
применяются к преступным деяниям, совершенным до введения в действие 
этих положений и не ставшим предметом вступившего в законную силу об-
винительного приговора суда, если они менее строги, чем прежние поло-
жения, однако в ст. 112-2 УК Франции дается перечень законов, которые 
применяются немедленно по делам о преступных деяниях, совершенных 
до их введения в действие, а в ст. 112-4 УК Франции установлено, что не-
медленное применение нового закона не затрагивает действительность ак-
тов, совершенных в соответствии с прежним законом. Однако исполнение 
наказания прекращается, если оно было назначено за деяние, которое по 
закону, введенному в действие после вынесения приговора, не имеет боль-
ше характера преступного деяния. 3. Помимо перечисленных, в ФРГ уста-
навливается принцип переживания закона.

В Болгарии УК также определяет действие уголовного закона во време-
ни, а кроме того указывает, что, если до вступления приговора в законную 
силу будут изданы законы, предусматривающие различные по своей тя-
жести наказания, то применяется тот закон, который является наиболее 
благоприятным для виновного (ст. 2). Интересным является положение, за-
крепляющее, что если уголовное законодательство Дании, действующее во 
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время производства по уголовному делу в отношении какого-либо деяния, 
отличается от уголовного законодательства, действовавшего во время со-
вершения данного деяния, то любые вопросы, касающиеся наказуемости 
деяния и наказания, подлежащего применению, решаются в соответствии 
с новым Законом при условии, что приговор не может быть более суровым, 
чем мог быть по предшествующему Закону. Если Закон отменен в силу вне-
шних обстоятельств, не относящихся к вине, то деяние рассматривается в 
соответствии с более ранним законом. Если при обстоятельствах, отличных 
от описанных в последнем предложении выше, деяние перестало быть за-
конодательно наказуемым, то любое наказание, наложенное за такое дея-
ние, но еще не отбытое, должно быть отменено (§ 3 УК Дании). Также стоит 
обратить внимание на разъяснение, касающееся применения закона при 
рецидиве (§ 5): «если в случае рецидива предусмотрено ужесточение на-
казания или иных правовых последствий, то решения, принятые в соответ-
ствии с предыдущим законом, должны приниматься во внимание так, как 
если бы они были приняты в соответствии с законом, подлежащим приме-
нению в связи с последним деянием».

В отношении принципов действия уголовного закона в пространстве 
выделим следующее. 

1. Ни один из рассматриваемых уголовных законов не обошел внима-
нием принцип территориальности. Так, ст. 2 УК Нидерландов закрепляет 
территориальный принцип, при этом ст. 3 подчеркивает, что уголовный за-
кон страны применяется к любому лицу, которое совершает уголовное пра-
вонарушение на судне, приписанном к порту Нидерландов, находящемся в 
открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Нидерландов. 
§§ 62 и 63 УК Австрии также подчеркивают распространение юрисдик-
ции государства на австрийские корабли и воздушные суда независимо от 
места их нахождения. Интересно сформулирован принцип территориаль-
ности в УК Швеции: «Преступления, совершенные в данном Королевстве, 
должны преследоваться в соответствии со Шведским правом и Шведским 
судом. То же правило применяется, когда неясно, где было совершено пре-
ступление, но есть основания полагать, что оно было совершено в пределах 
Королевства» (ст. 1 ч. 1 гл. 2). 

2. Устанавливая универсальный принцип, как правило, в тексте кодекса 
дается четкий перечень преступных деяний, совершаемых вне пределов 
государства, за совершение которых лицо подлежит ответственности по 
уголовному законодательству этой страны. Таким образом, введен в дей-
ствие универсальный принцип в Нидерландах, Болгарии, Австрии, Фран-
ции, ФРГ, Швеции.

Обратим внимание на то, каким образом сформулирован перечень си-
туаций, когда деяния, совершенные за пределами территории Датского 
государства, подпадают под уголовную юрисдикцию Дании: 1) Деяние со-
вершено гражданином Дании или лицом, постоянно проживающим в Дат-
ском государстве, а также лицом, являющимся гражданином, или лицом, 
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постоянно проживающим в Финляндии, Исландии, Норвегии или Швеции 
и находящимся в Дании, если деяние было совершено вне пределов тер-
ритории, признанной международным правом в качестве принадлежащей 
какому-либо государству, если указанное деяние наказуемо приговором, 
более строгим, чем простое заключение под стражу или если деяние было 
совершено в пределах территории иностранного государства, если данное 
деяние также наказуемо в соответствии с действующим на данной тер-
ритории законом (§ 7); 2) независимо от гражданства нарушителя: а) если 
деяние посягает на независимость, безопасность, Конституцию или госу-
дарственную власть Датского государства, официальные обязанности по 
отношению к государству или такие интересы, правовая защита которых 
зависит от личной связи с Датским государством; или б) если деяние по-
сягает на обязанность, которую нарушитель должен исполнить за грани-
цей, или наносит ущерб исполнению официальной обязанности, возло-
женной на него по отношению к Датскому кораблю или воздушному судну; 
или в) если деяние, совершенное за пределами территории, признанной 
международным правом в качестве принадлежащей какому-либо государ-
ству, посягает на Датского гражданина или на лицо, постоянно проживаю-
щее в Датском государстве, если указанное деяние наказуемо приговором, 
более строгим, чем простое заключение под стражу; или г) если совершен 
захват воздушного судна, а также сопряженные с ним убийство, насиль-
ственное деяние против другого лица или нападение; или д) если деяние 
предусмотрено международной конвенцией, во исполнение которой Дания 
обязана начать судопроизводство; или е) если передача обвиняемого для 
ведения судопроизводства в другой стране отклонена, и деяние, если оно 
совершено на территории, признанной международным правом в качестве 
принадлежащей иностранному государству, наказуемо в соответствии 
с законом данного государства, и если в соответствии с Датским законом 
деяние наказуемо приговором, более строгим, чем один год тюремного за-
ключения.

Также подробно раскрывается универсальный принцип в УК Швей-
царии. Его действие распространяется и на преступления или проступки, 
совершенные за границей против государства, и на случаи, когда потер-
певшим от них является швейцарец. За совершение деяния лицо не долж-
но нести ответственность, если: наказание, к которому оно было осуждено 
за границей, отбыто; оно было освобождено от наказания; истекли сроки 
давности. В ряде случаев, указанных в ст. 6, 7 УК Швейцарии может быть 
применен и к другим преступлениям или проступкам, совершенным за 
границей, если Швейцария на основании международных договоров имеет 
право преследовать их в уголовном порядке. Эта новация в УК Швейцарии 
была введена в связи с присоединением Швейцарии к Европейской кон-
венции о пресечении терроризма 1977 г. [6].

В § 65 УК Австрии выделяются также преступные деяния, совершенные 
за границей, которые наказываются только тогда, когда за них предусмо-
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трено наказание в месте совершения деяния (указывается перечень кри-
териев, в соответствии с которыми деяния относятся к таковым).

Действие по кругу лиц имеет следующие особенности.
1. Помимо принципа гражданства (указание на который имеется во всех 

кодексах), ст. 4а УК Нидерландов подчеркивает, что уголовный закон этой 
страны применяется к любому лицу, обвинение которого было передано в 
Нидерланды иностранным государством в соответствии с договором, пред-
оставляющим Нидерландам юрисдикцию преследовать судебным поряд-
ком. В ст.ст. 6 и 7 УК Нидерландов устанавливаются специальные правила 
в отношении государственных служащих, а также капитана судна этой 
страны и всех других лиц на борту судна, которые совершают любые пре-
ступления вне ее пределов. 

2. В УК Болгарии дается уточнение в отношении иностранцев, пользую-
щихся иммунитетом в отношении уголовной юрисдикции Болгарии. Отме-
тим, что в УК Болгарии нет конкретного перечня преступлений, за которые 
ответственность наступает в отношении иностранцев, совершивших пре-
ступления за границей. Дается лишь указание на то, что к ним относятся 
преступления общего характера, которыми затрагиваются интересы Бол-
гарии или ее граждан; преступления против мира и человечества, которыми 
затрагиваются интересы другого государства или иностранных граждан; 
иные преступления, в случаях, предусмотренных международными согла-
шениями, в которых участвует Болгария. 

3. Действие УК Швейцарии по кругу лиц (ст. 9) определяется методом 
исключения: он не применяется к лицам, которые должны быть судимы по 
военному уголовному праву, а также не достигли возраста 18 лет. 

4. Среди положений, регулирующих правила применения УК Швеции 
во времени и пространстве, выделяются следующие: «если иностранец 
совершил преступление при исполнении должностных полномочий или 
служебных обязанностей от имени иностранного государства или между-
народной организации, то уголовное преследование за преступление может 
быть начато только по распоряжению Правительства. Вышеупомянутое 
не применяется, если посредством вводящей в заблуждение информа-
ции, маскировки или иным способом лицо, совершившее преступление, 
попыталось скрыть должностное положение, при котором оно действова-
ло» (ст. 7а ч. 1 гл. 2), а также «в случае преступлений, совершенных про-
тив юрисдикции Международного уголовного суда, обвинение может быть 
начато только по распоряжению правительства» (ст. 7б ч. 1 гл. 2). Таким 
образом, видно, что в нормах уголовно-правового характера присутствуют 
процедурные моменты, а нормы зачастую носят казуистический характер.

Отметим также указание в некоторых уголовных законах на урегули-
рование принципа зачета. К таковым относятся Дания (в этой стране он 
описан довольно подробно — §§ 10а — 11 УК Дании), Франция (Ст. 113-9 
УК Франции), Швеция (ст.ст. 5а, 6 ч. 1 гл. 2 УК Швеции), Швейцария (фор-
мулировка также очень подробна и устанавливает особые правила: «Если 
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лицо за совершение преступного деяния полностью или частично отбыло 
наказание за границей, то швейцарский судья при назначении наказания 
засчитывает ему отбытое наказание. Если иностранец преследовался за гра-
ницей по ходатайству швейцарских органов власти, то он не наказывается 
за это преступление в Швейцарии во второй раз: если в отношении него 
иностранным судом был окончательно вынесен оправдательный приговор; 
если наказание, к которому он был осужден за границей, отбыто, он был 
освобожден от наказания или истекли сроки давности. Если лицо за грани-
цей не отбыло наказание или отбыло его частично, то в Швейцарии испол-
няется это наказание или его не отбытая часть». Таким образом, для ино-
странцев, преследуемых за границей в уголовном порядке по ходатайству 
швейцарских органов власти, устанавливается правило запрета наказания 
дважды за одно и то же («ne bis in idem»).

Помимо перечисленных принципов действия уголовного закона во вре-
мени и пространстве, особое внимание законодателями стран ЕС уделяется 
установлению определений времени и места совершения преступного де-
яния. § 67 УК Австрии устанавливает, что временем совершения преступ-
ного деяния «считается то время, когда лицо действовало или должно было 
действовать; время наступления результата не является определяющим», 
а «местом совершения запрещенного под угрозой наказания деяния счита-
ется то место, где лицо действовало или должно было действовать либо где 
полностью или частично наступили относящиеся к составу деяния послед-
ствия или по представлению лица должны были наступить» (место престу-
пления в УК Австрии определяется более широким образом по сравнению с 
российским). В УК ФРГ также дается определение времени и места совер-
шения деяния. Интересно, что деяние является совершенным в то время, в 
которое исполнитель или соучастник действовал или в случае бездействия 
должен был бы действовать, а время наступления последствий значения 
не имеет. Однако, место совершения деяния характеризуется несколько 
иным образом: деяние совершено в том месте, в котором действовало лицо, 
его совершившее, или в случае бездействия должно было бы действовать, 
или то место, в котором наступили или в представлении лица, совершив-
шего деяние, должны были бы наступить последствия, относящиеся к дан-
ному составу деяния (§§ 8 и 9). К тому же в абз. 2 § 9 дается уточнение, 
применяемое в случае, если определяется место совершения деяния при 
соучастии: «Участие совершено как в месте совершения деяния, так и в 
том месте, в котором действовал участник или в случае бездействия до-
лжен был бы действовать, или в котором, по его представлению, должно 
было бы быть совершено деяние. Если участник участвовал в совершении 
деяния за границей, действуя на территории ФРГ, то на участие распро-
страняется действие германского уголовного права даже в том случае, если 
это деяние ненаказуемо по действующему праву в месте совершения де-
яния». Отметим, что в УК Швейцарии отсутствует определение времени 
совершения преступления, однако присутствует определение места совер-
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шения преступления или проступка: это место действия лица и место на-
ступления преступного результата. Отдельно выделяется место соверше-
ния покушения на преступление — «там, где лицо его совершило, и там, где 
по его намерению должен был наступить преступный результат» (ст. 8). По 
сравнению с иными, в УК Швеции расширено описание места совершения 
преступления: «Преступление признается совершенным там, где учиняет-
ся преступное деяние, а также там, где преступление было окончено, или, в 
случае покушения, где задуманное преступление должно было быть окон-
чено» (ст. 4 ч. 1 гл. 2).

Таким образом, выделим следующее:
1. В уголовных законах рассматриваемых государств-участников ЕС, в 

отличие от России, дается перечень ситуаций, когда деяния, совершенные 
за пределами территории государства, подпадают под уголовную юрис-
дикцию данного государства. При этом законодатели этих стран пользу-
ются как перечислением критериев, так и формулируя перечень деяний, 
подлежащих уголовной ответственности по УК этого государства.

2. Необходимо отметить серьезные расхождения в формулировании 
места совершения преступного деяния: к нему относятся и место соверше-
ния преступного деяния, и место наступления последствий, и место, «в ко-
тором в представлении лица, совершившего деяние, должны были бы на-
ступить последствия, относящиеся к данному составу деяния» (Австрия, 
ФРГ, Швейцария, Швеция).
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Порівняльно-правовий аналіз міжнародних та національних 
методів (механізмів) протидії насильству в сім’ї

Здійснено порівняльну характеристику міжнародного права та національно-
го законодавства щодо протидії насильству в сім’ї, заходів та методів боротьби з 
цим негативним явищем. Розглядається можливість запровадження ефективних 
програм боротьби із сімейним насильством в Україні.

Ключові слова: насильство в сім’ї, методи протидії насильству, протиправна 
поведінка. 

Сімейне насильство набуло визнання як світова проблема та глобаль-
не антисоціальне явище після оприлюднення статистичних даних ООН 
про те, що від вчинення насильства в сім’ях потерпає кожна третя жінка, а 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я — кожна шоста жінка [4]. 

Український уряд у контексті євроінтеграції намагається виконати взяті 
на себе зобов’язання щодо підтримки міжнародних стандартів дотримання 
прав людини, в тому числі у сфері домашнього насильства. При цьому осно-
вними методами протидії насильству в сім’ї у вітчизняному законодавстві 
залишаються адміністративно-правова регламентація системи та правово-
го статусу суб’єктів протидії сімейному насильству, механізму їх взаємодії, 
здійснення загальної та індивідуальної профілактики працівників міліції 
щодо сімейних агресорів шляхом постановки їх на профілактичний облік, 
застосування спеціальних заходів впливу (винесення та оголошення офі-
ційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, 
винесення захисного припису, направлення на проходження корекційної 
програми, притягнення до адміністративної відповідальності) відповідно до 
ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Водночас, за даними офіційної статистики МВС України за 2012 р., 
в ОВС в Україні зареєстровано 120 815 заяв та повідомлень про загрозу 
або вчинення насильства в сім’ї; до адміністративної відповідальності за 
статтею 173-2 протягом минулого року притягнуто 57139 осіб, у тому числі 
4278 особам винесено офіційні попередження про неприпустимість вчинен-
ня насильства в сім’ї; 6 726 особам винесено захисні приписи, 88183 осо-
би піддано адміністративному арешту; на профілактичному обліку в ОВС 
перебувають 76067 осіб; складено 101076 адміністративних протоколів 
щодо вчинення насильства в сім’ї. Закономірно, що прояви сімейного на-
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сильства призводять до вчинення відносно жертв сімейного насильства й 
кримінальних правопорушень. У 2012 р. у цілому по Україні, за матеріа-
лами кримінальних справ, пов’язаних із насильством в сім’ї, за якими за-
кінчено кримінальне провадження, вчинено 85 вбивств, 373 тілесних ушко-
джень [7]. Таким чином, офіційна статистика МВС України свідчить про 
неефективність окресленої вище системи заходів протидії насильству та 
нагальну потребу в дослідженні міжнародного досвіду протидії насильству 
в сім’ї, шляхом порівняльного аналізу з вітчизняними заходами, реалізації 
програм та впровадження світових практик протидії насильству в Україні. 

Аналіз світового досвіду застосування методів протидії насильству в 
сім’ї висвітлювався в працях І. Сквірського, О. Ковальової, Н. Романової, 
М. Тучака, О. Бєлової, Н. Юзікової, Т. Сидоренкова, М. Євсюкової, В. Ві-
твіцької, А. Благи, Л. Колпакової, К. Левченко, І. Трубавіної, присвячених 
проблемам удосконалення українського законодавства та пошуку більш 
ефективних шляхів протидії сімейному насильству. 

Важливим кроком вперед на шляху до приведення українського зако-
нодавства у відповідність до міжнародних стандартів протидії сімейному 
насильству, а також формування національного потенціалу методів запо-
бігання й боротьби з цим явищем, стало проведення в листопаді 2012 р. зу-
стрічі керівного апарату Департаменту громадської безпеки МВС Украї-
ни, Управління кримінальної міліції у справах дітей та делегації експертів 
Ради Європи на чолі з керівником підрозділу з питань гендерної рівності та 
боротьби з насильством проти жінок Генерального директорату прав лю-
дини та верховенства права Ради Європи. Метою зустрічі була визначена 
підготовка до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання й проти-
дію насильству відносно жінок і насильству в сім’ї [3]. Результатом євро-
пейської співпраці стало також щорічне проведення в Україні, за підтрим-
ки ОБСЄ, кампанії «16 днів проти ґендерного насильства», яку щорічно 
відкриває Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно 
жінок, змістом якої є допомога країнам у розробці ефективних механізмів 
взаємодії державних структур і громадських організацій щодо поперед-
ження насильства в сім’ї, організації та проведення тренінгів, сприяння ви-
данню методичних матеріалів та вирішення багатьох проблем, пов’язаних 
з практикою застосування працівниками органів внутрішніх справ законо-
давства з протидії насильству в сім’ї [9]. 

Не менш важливими для України у сфері протидії насильству в сім’ї є 
також співпраця та дослідження досвіду США, особливо щодо проведен-
ня загальнодержавних «місячників» боротьби з насильством у сім’ї (на-
приклад, місяць привернення уваги до насильства серед підлітків; місяць 
привернення уваги до сексуального насильства; місяць подолання пробле-
ми домашнього насильства), за участі громадських рухів та організацій, у 
тому числі чоловічих рухів [8]. 

Порівняння методів боротьби із сімейним насильством у США та і Укра-
їні вимагає співставлення результатів їх застосування. Зокрема, проведен-
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ня в Україні громадських, соціальних акцій, на кшталт кампанії «16 днів 
проти гендерного насильства», засвідчило, що у таких заходах беруть 
участь тільки окремі регіони (міста), де здійснюються пілотні проекти; від-
сутнє належне інформування населення про проведення такого заходу; 
недостатня участь громадських організацій. Саме тому проведення таких 
акцій в Україні не дає такого позитивного результату, як у США, де гро-
мадські рухи набувають масштабного публічного розголосу та загально-
державного значення. Це, в свою чергу, активізує розвиток не лише жіно-
чих, а й чоловічих рухів, спрямованих на боротьбу з насильством у сім’ях, 
що справляє великий позитивний вплив на ту категорію населення, яка, 
власне, й вчиняє насильство. 

Не менший інтерес викликає досвід США щодо застосування до сімей-
них агресорів охоронного ордеру, аналогом якого в Україні є захисний 
припис. Однак, якщо через обмеженість повноважень працівників ОВС 
принципи захисного припису не виконуються повною мірою, і в нашій дер-
жаві він застосовується у найпростішій його формі з терміном до 90 діб, то 
в США охоронний ордер має три види застосування до правопорушника 
(надзвичайний, тимчасовий та постійний), застосовується до двох років і 
передбачає не лише адміністративну, а й кримінальну чи цивільно-право-
ву відповідальність [2].

Забезпечення в США контролю за невідворотним, негайним та продук-
тивним реагуванням на факт вчинення насильства в сім’ї, що є запорукою 
втручання держави у сімейні конфлікти та забезпечення своєчасного за-
хисту жертви [5], на жаль, також не знайшло відображення в національ-
ному законодавстві. Такий контроль передбачає негайне і обов’язкове ре-
агування на насильство в сім’ї, а саме: обов’язковий арешт (поліцейські 
зобов’язані заарештувати кривдника, навіть якщо жертва насильства 
виступає проти цього), обов’язкові судове провадження та інформування 
медичним персоналом правоохоронних органів про будь-які факти насиль-
ства. Відтак забезпечується додержання принципу невідворотного пока-
рання порушника за вчинене ним протиправне діяння, навіть за тих умов, 
коли жертва виступає за закриття судового провадження.

У США досить поширена й ефективна практика корекції поведінки 
агресора, а також надання жертві соціальної та психологічної допомоги у 
кризових центрах, в яких відкриваються гарячі лінії не тільки для жертв 
насильства, а й для кривдників [1]. В Україні кризові центри, які мають 
створюватися спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з 
питань попередження насильства в сім’ї, у багатьох регіонах не діють (або 
не створені), внаслідок чого норми, що регламентують порядок направлен-
ня осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, на проходження корекційної про-
грами, а також ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення в частині притягнення особи до адміністративної відповідальності 
за непроходження корекційної програми, не мають належної практичної 
реалізації. 
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Здійснюючи порівняльно-правовий аналіз методів попередження та 
протидії насильству в сім’ї та заходів впливу на правопорушників, які вчи-
няють насильство в США та Україні, можна зробити висновок, що у США 
методи та заходи боротьби із насильством більш дієві, оскільки насильство 
щодо жінок виділяється в окрему категорію злочинів [1], поліція наділена 
достатніми повноваженнями щодо здійснення заходів з протидії насиль-
ству, система таких заходів є прозорою для населення та регламентова-
ною в законодавстві; поліцію в даному напрямі її правоохоронної діяль-
ності підтримують найпотужніші серед усіх країн світу жіночі й чоловічі 
громадські рухи; останнім часом набувають актуальності різноманітні со-
ціальні (громадські) програми так званого відновного правосуддя, сутність 
якого полягає у добровільному процесі вирішення конфліктної ситуації за 
допомогою третьої сторони (медіатора), який допомагає сторонам знайти 
взаємоприйнятний для них варіант [6].

Отже, в Україні існує потреба вдосконалення законодавства у сфері про-
тидії домашньому насильству шляхом обтяження каральних санкцій в ад-
міністративному та кримінальному законодавстві за вчинення насильства 
щодо членів сім’ї, збільшення обсягу та чіткої регламентації повноважень 
правоохоронних органів щодо застосування спеціальних заходів впливу на 
протиправну поведінку; створення організаційно-правового механізму не-
гайного реагування на факти вчинення насильства або реальної загрози його 
вчинення та невідворотного покарання сімейних агресорів; запровадження 
нових методик впливу на причини та умови виникнення насильницьких про-
явів у сім’ї; забезпечення державою створення кризових центрів та інших 
установ для надання жертвам насильства реальної соціальної допомоги у 
вигляді житла, працевлаштування та субсидіарної допомоги. 
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Аналізуються особливості нормативно-правового регулювання та системи 
покарань неповнолітніх за кримінальним законодавством Федеративної Респу-
бліки Німеччина, Російської Федерації та України. Показано проблеми націо-
нального законодавства у цій сфері, розроблено пропозиції щодо вдосконалення 
кримінально-правового регулювання покарань неповнолітніх в Україні. 

Ключові слова: система покарання, неповнолітній.

Розробка оптимальних заходів кримінально-правового впливу на осіб, 
які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, завжди знаходяться у 
центрі уваги вітчизняних та зарубіжних учених. На основі їх наукового 
доробку в нашій країні підготовлено низку програмних документів щодо 
запровадження кримінальної юстиції. Однак розгляд кримінальних справ 
щодо неповнолітніх відбувається, як і раніше, в контексті загальних прин-
ципів та норм кримінальної юстиції та має лише деяку специфіку, скоріше 
пов’язану з ідеєю пом’якшення кримінальної відповідальності, без ради-
кальної зміни самої системи. 

У справі вдосконалення застосування покарання українські вчені 
системно вказують на те, що вітчизняна модель виконання призначе-
ного покарання передусім має спиратися на відновлювальну функцію, 
в основі якої доктрина соціальної реабілітації злочинців. У цьому сенсі 
вони відводять важливу роль впровадженню в практику діяльності ві-
тчизняних органів кримінальної юстиції програм відновного правосуд-
дя, які отримали останнім часом значне поширення в багатьох країнах 
світу і довели свою високу ефективність [6, c. 29]. Однак проблематикою 
пізнання та впровадження у вітчизняну теорію та практику зарубіжно-
го досвіду покарання неповнолітніх безпосередньо займалися небагато 
вчених у межах наукових статей та кандидатських дисертацій. Це, зо-
крема, Ю.А. Абросімова, О.І. Анатольєва, Н.Л. Березовська, В.М. Бур-
дін, Т.О. Гончар, А. П. Гусак, О.В. Дащенко, Т.Л. Кальченко, С.Г. Ки ре н ко, 
А.О. Клевцов, А.Ю.Коновалова, Н.Я. Ковтун, О.О. Северин, А.О. Яровий, 
О.С. Яцун та ін. 
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Безсумнівний інтерес для вітчизняної правової науки і практики являє 
кримінальне право для неповнолітніх (Jugendstrafrecht) ФРН, яке акуму-
лювало багато прогресивних досягнень німецької кримінально-правової 
думки. Орієнтуючись на виховну ідею і максимальне врахування особис-
тості неповнолітнього злочинця, ювенальне кримінальне право Німеччини 
дало змогу істотно знизити рівень рецидивної злочинності, гуманізувати 
кримінальне законодавство в дусі часу, забезпечити дотримання інтересів 
неповнолітніх у кримінальному процесі [2, c. 3]. 

Вивчення досвіду РФ у зазначеній сфері обумовлене тим, що у цій кра-
їні нині значна увага приділяється застосуванню ювенальних технологій у 
судовій практиці. В цьому напрямку російське кримінальне право має ве-
ликий потенціал для розвитку, що підтверджують численні дослідження 
останніх років, присвячені ювенальній юстиції та ювенальному праву. На-
разі в Росії відбувається процес гуманізації правосуддя щодо неповноліт-
ніх, суди при розгляді кримінальних справ про злочини підлітків широко 
використовують ювенальні технології, передбачені Конвенцією ООН про 
права дитини: посилення виховної дії, організація допомоги неповноліт-
нім з метою їх інтеграції в суспільство. Російські судді відзначають висо-
ку ефективність впровадження таких технологій, про що свідчить значне 
зниження рецидиву підліткової злочинності [10].

У ФРН, РФ та Україні при покаранні неповнолітніх враховуються нор-
ми міжнародних документів: Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (1950 р.), Конвенції про права дитини (1989 р.), Мінімальних 
стандартних правил ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо 
неповнолітніх (Пекінських правил, 1985 р.), Міланського плану дій та ке-
рівних принципів у галузі попередження злочинності та кримінального 
правосуддя в контексті розвитку і нового міжнародного економічного по-
рядку (1985 р.), Керівних принципів ООН для попередження злочинності 
серед неповнолітніх (Ер-Ріядськіх керівних принципів, 1990 р.). Також під-
лягають врахуванню та застосуванню офіційні документи, наприклад Ре-
комендації № Rec (2003 р.) 20 Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам про нові підходи до злочинності серед неповнолітніх і про значення 
правосуддя у справах неповнолітніх. 

Щодо законодавства про кримінальну відповідальність, то в Німеччині 
основні положення кримінального судочинства щодо неповнолітніх визна-
чені в загальному кримінальному законодавстві — Кримінальному Кодексі 
(далі — КК) Німеччини, а також спеціальному — Законі про суд у справах 
неповнолітніх (Jugendgerichtsgesetz) 1974 р. Норми цього закону регламен-
тують суспільні відносини у сфері кримінальної відповідальності: а) непо-
внолітніх; б) молоді; в) солдатів бундесверу.

Самостійне існування німецького молодіжного кримінального права, як 
зазначає А.Е. Жалінський, пояснюється визнанням специфіки цієї демо-
графічної групи й традиціями, що склалися в процесі розвитку криміналь-
но-правової думки Німеччини [5, c. 342].
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У Росії систему, види покарань та їх розміри встановлено Розділом V 
Загальної частини КК РФ «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 
Питання обрання покарання неповнолітнім та особливості їх призначення 
регламентовано Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 1 лютого 
2011 р. №1 «Про судову практику застосування законодавства, що регла-
ментує особливості кримінальної відповідальності та покарання неповно-
літніх». 

В Україні система покарань для неповнолітніх встановлена Розділом 
XV Загальної частини КК України «Особливості кримінальної відпові-
дальності та покарання неповнолітніх». Питання застосування покарання 
до неповнолітніх певним чином регламентовано спеціальною Постановою 
Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про прак-
тику застосування судами України законодавства у справах про злочини 
неповнолітніх». 

§ 19 КК Німеччини встановлює, що недієздатними є всі підлітки, які не 
досягли 14 років. Відповідно до нормативних приписів Закону про суд у 
справах неповнолітніх неповнолітні диференційовані за суб’єктним скла-
дом на три вікові групи: І — це діти (або малолітні), тобто особи, які не дося-
гли 14 років, ІІ — підлітки від 14 до 18 років, ІІІ — молодь від 18 до 21 років 
(§ 2 Закону).

Вікова специфіка суб’єктів кримінальної відповідальності в Німеччині 
є визначальним чинником при розгляді справ про злочини неповнолітніх і 
припускає дію принципу індивідуалізації, на якому ґрунтуються всі право-
ві приписи, починаючи з вирішення питання про кримінальну відповідаль-
ність і закінчуючи особливими правилами судочинства і винесення вироку 
[9, c. 66].

Незважаючи на досить сталі національні кримінально-правові тради-
ції, проблема вдосконалення боротьби зі злочинністю неповнолітніх досить 
часто обговорюється політиками, на сторінках газет у Німеччині. Так, окре-
мі політичні сили неодноразово наголошували на необхідності зниження 
віку кримінальної відповідальності. Насамперед це вдосконалення системи 
покарання, і багато хто пропонує зменшити вікову межу кримінальної від-
повідальності до 12 років [13]. Однак традиції ювенального права та кри-
мінально-правова доктрина Німеччини негативно сприймають такі пропо-
зиції.

 У РФ кримінальній відповідальності підлягають особи, які досягли 
16-річного віку. За вчинення окремих злочинів, зазначених у законі, від-
повідальність може настати з 14 років. Вичерпний перелік таких злочинів 
дано у ч. 2 ст. 20 КК РФ. Крім того, у ст. 96 «Застосування положень цієї 
глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років» КК РФ була вперше 
передбачена норма про те, що у виняткових випадках з урахуванням ха-
рактеру вчиненого діяння й особи винного суд може застосувати положен-
ня кримінального закону про відповідальність неповнолітніх до осіб, які 
вчинили злочин у віці від 18 до 20 років, крім поміщення їх до спеціальної 
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навчально-виховної установи закритого типу органу управління освітою 
або виховної колонії. Однак таке рішення має бути вмотивоване у вироку 
наявністю виняткових обставин, що характеризують вчинене діяння та 
особистість.

За КК України також загальний вік кримінальної відповідальності ста-
новить 16 років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до 
шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вчи-
нення злочинів, перелік яких передбачений у ч. 2 ст. 22 КК України.

Маємо зазначити, що українськими вченими досить слушно обґрунто-
вувалася пропозиція стосовно того, щоб розмежувати кримінально-право-
ві наслідки вчинення злочинів для осіб у віці 14–16, 16–18, 18–21 рік [12, 
c. 220]. До того ж Рекомендація РЄ щодо нових способів роботи з неповно-
літніми правопорушниками і ролі правосуддя у справах неповнолітніх 
(2003 р.) передбачає можливість застосування до молодих повнолітніх лю-
дей віком до 21 року підходів, порівняних з підходами до дітей [7].

Для Німеччини характерно, що при застосуванні будь-якого виду по-
карання головне значення має питання його виховного впливу на неповно-
літнього правопорушника. Кримінальним законодавством Німеччини вста-
новлюється в якості основоположного принципу переважного виховного 
характеру покарання, які застосовуються з метою запобігання подаль-
шому негативному розвитку неповнолітнього. Фундаментальний принцип 
ювенального кримінального права Німеччини полягає у виховній ідеї: осно-
вною метою застосовуваних до неповнолітніх кримінально-правових захо-
дів повинна виступати спеціальна індивідуальна превенція. Іншими слова-
ми, мета виховання розуміється в юридичному сенсі тільки як утримання 
від вчинення злочинів у майбутньому [2, c. 14]. Покарання щодо неповно-
літніх застосовуються з урахуванням усіх обставин справи, а також особи 
злочинця з метою забезпечення найбільшої ймовірності перевиховання [9, 
c. 67]. На думку Вольфганга Хайнца (Wolfgang Heinz), на передньому плані 
в ювенальному кримінальному праві виправлення та, як наслідок, спеці-
альна превенція, що відрізняє його від загального кримінального права [1, 
c. 35].

Форма і сила реакції на вчинений злочин визначаються не відплатою, ка-
рою, залякуванням громадськості, а спрямованістю на виховання. На першо-
му місці стоїть не провина молодої людини, а всебічно оцінена її особистість. 
Це зумовлює відмінності у процесуальному праві, в окремих правилах ходу 
судового розгляду, в призначенні покарання і його виконання [4].

Як бачимо, виконання призначеного покарання для неповнолітнього по-
винно служити виховним цілям покарання, а також запобігати шкідливим 
наслідкам соціальної ізоляції і поліпшити умови для повернення молодої 
людини в її соціальне середовище після звільнення від відбування пока-
рання.

Як у КК України, так і в КК РФ спеціальну мету покарання неповноліт-
ніх не встановлено. Лише у зазначених вище постановах вищих судів обох 
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країн загальну мету покарання конкретизовано відносно неповнолітніх 
осіб. В Україні метою покарання неповнолітніх є виправлення, виховання 
та соціальна реабілітація засудженого, в Росії –покарання з визначенням 
акценту на виправлення неповнолітньої особи, яка вчинила злочин. Як ба-
чимо, в Україні визначення узагальненням судової практики мети пока-
рання неповнолітніх є ширшим, ніж її визначено у ч. 2 ст. 50 КК України. 
У зв’язку із цим виникає необхідність або розширення загальної мети по-
карання (ч. 2 ст. 50 КК України), або встановлення окремої норми, яка б 
чітко визначала мету покарання неповнолітніх. Другий варіант, на нашу 
думку, є більш прогресивним та доцільним, оскільки мета покарання непо-
внолітніх має бути чітко сформульована, а діяльність усіх уповноважених 
державних органів та, можливо, громадських організацій має бути спрямо-
вана на її досягнення.

Закон про суд у справах неповнолітніх передбачає три види санкцій за 
порушення кримінального закону. До них належать примусові заходи ви-
ховного впливу, виправні заходи і покарання. Примусові заходи виховного 
впливу поділяються на вказівки про перевиховання (передбачають припи-
си і заборони, що стосуються часу дозвілля неповнолітнього), а також вико-
ристання сприяння у вихованні (що виражено у зобов’язанні погоджувати 
заходи щодо вирішення соціальних питань життя підлітка) (§ 10). До ви-
правних заходів належать попередження, зобов’язання вчинення певних 
дій та арешт (§ 13). При цьому виправні заходи виховного впливу можуть 
поєднуватися з виправними заходами [9, c. 67]. Покарання для неповноліт-
ніх — це позбавлення волі та розміщення молодої людини у виправному 
будинку для неповнолітніх (§ 17 абзац 1 Закону про суд у справах неповно-
літніх). Дана міра покарання до неповнолітніх застосовується в особливих 
випадках, коли інші заходи покарання не є адекватними діянням і не мо-
жуть належним чином довести винній особі злочинність її діяння.

Арешт для неповнолітніх буває двох видів: короткочасний арешт - тер-
міном від 2 до 4 днів, тривалий арешт — терміном від 1 до 4 тижнів. Міні-
мальний термін позбавлення волі для неповнолітніх становить 6 місяців, 
максимальний 5 років (§ 18 абзац 1 Закону про суд у справах неповноліт-
ніх). Тільки при злочинах, за які згідно із загальним кримінальним законо-
давством призначається максимальний термін позбавлення волі більш як 
на 10 років, для неповнолітніх він становить 10 років [4].

У КК ФРН усі покарання чітко розмежовані на основні й додаткові. До 
основних належать: позбавлення волі (§ 38); грошовий штраф (§ 40); майно-
вий штраф (§ 43 а), до додаткових: заборона керувати транспортними засо-
бами (§ 44); позбавлення права займати посади, права голосу і права бути 
обраним (§ 45). При цьому значно більше уваги законодавець приділяє ін-
ституту пробації відносно неповнолітніх, вказуючи, що в такому випадку до 
особи можуть бути застосовані вимоги: 1) відшкодування збитків; 2) спла-
ти грошової суми на користь громадської установи; 3) громадські роботи; 
4) сплата на користь держави певної суми (§ 56 в); 5) заборона спілкуван-
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ня з певними особами; 6) заборона зберігати певні предмети; 7) обов’язок 
утримувати своїх близьких; 8) обов’язок з’являтися у визначені години для 
реєстрації у певних установах; 9) виконати певні вимоги щодо місця робо-
ти, навчання, проживання (§ 56 с) [11].

Система покарань для неповнолітніх як у РФ, так і в Україні має певні 
особливості, які полягають у скороченому переліку покарань, що можуть 
бути застосовані до неповнолітніх, а також знижених розмірах зазначених 
покарань.

Відповідно до ст. 98 КК України до неповнолітніх як основні покарання 
можуть бути застосовані виключно штраф, громадські, виправні роботи, 
арешт, позбавлення волі на певний строк, як додаткові — штраф і позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Згідно зі ст. 88 КК РФ основними видами покарань, що призначаються 
неповнолітнім, є: штраф; позбавлення права займатися певною діяльністю; 
обов’язкові роботи; виправні роботи; обмеження волі; позбавлення волі на 
певний строк.

Жодних особливостей застосування до неповнолітніх додаткових по-
карань у Главі 14 Загальної частини КК російський законодавець не пе-
редбачає. У зв’язку із цим виникає питання про можливість застосуван-
ня до неповнолітніх додаткових покарань за російським законодавством. 
Відповідно до ч. 3 ст. 45 КК РФ передбачено лише одне додаткове по-
карання — позбавлення спеціального, військового чи почесного звання, 
класного чину і державних нагород. Такі покарання, як штраф та позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, мо-
жуть бути і основними, і додатковими (ч. 2 ст. 45). Однак чи поширюються 
норми ч. 2 та 3 ст. 45 КК РФ на неповнолітніх? У КК РФ таких підстав не 
зазначено. У зазначеній вище Постанові теж про це не йдеться. Тому мо-
жемо зробити висновок, що у РФ додаткові покарання до неповнолітніх 
не застосовуються. 

Система покарань неповнолітніх за кримінальним законодавством ФРН, 
РФ та України охоплює не всі види покарань, що передбачені загальною 
системою покарань. До системи покарань неповнолітніх не увійшли пока-
рання: 1) які недоцільно призначати неповнолітнім через соціальне, право-
ве і фактичне становище; 2) обумовлені п. (а) Конвенції про права дити-
ни, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. (жодна 
дитина не має бути піддана катуванню або іншим жорстоким, нелюдським 
або таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання. Ні 
смертна кара, ні довічне ув’язнення не призначаються за злочини, вчинені 
особами молодше 18 років» [3, c. 78].

Як бачимо, головними відмінностями системами покарань за КК ФРН, 
РФ та України є те, що у ФРН та Україні передбачена можливість застосу-
вання до неповнолітніх арешту та додаткових покарань, у РФ арешт та до-
даткові покарання до неповнолітніх не застосовуються, однак є можливість 
застосовувати до неповнолітніх покарання у виді обмеження волі.



Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2013, 1–2

253

Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним законодавством…

Слід зазначити, що до січня 2010 р. російським законодавством перед-
бачалася можливість застосування до неповнолітніх арешту, нині ж мож-
ливість застосування даного покарання до неповнолітніх відсутня. Обме-
ження свободи замінило собою арешт, який не може бути призначений у 
зв’язку із відсутністю на території Росії арештних будинків.

У сфері покарання неповнолітніх російський законодавець забезпечив 
більш оптимальний кримінально-правовий плацдарм. Це обумовлене, по-
перше, можливістю застосування та особливим каральним ефектом по-
карання у виді обмеження волі. За російським законодавством цей вид 
покарання схожий з такими заходами кримінально-правового впливу, як 
умовне засудження (ст. 73, 74 КК РФ), обмеження дозвілля і встановлен-
ня особливих вимог до поведінки неповнолітнього (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 
ст. 91 КК РФ). До загальних рис обмеження волі вчені відносять: 1) вико-
нуються розглянуті заходи за місцем проживання особи, до якої застосо-
вуються зазначені заходи; 2) практично ідентичний комплекс обмежень, 
які може обрати суд щодо винного. Відмінність полягає лише в тому, що 
стосовно обмеження волі комплекс обмежень має вичерпний характер, а 
при умовному засудженні та обмеженні дозвілля — приблизний; 3) схо-
жі підстави, які повинен врахувати суд, обираючи умовне засудження, 
обмеження волі або обмеження дозвілля неповнолітнього, в тому числі 
характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи ви-
нного, обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання [8, c. 23–24]. 
По-друге, відмовою від застосування до неповнолітніх покарання у виді 
арешту, а також відмовою від застосування до неповнолітніх додаткових 
видів покарань. 

Чому ці відмови ми вважаємо прогресивними? Згідно із ст. 101 КК Укра-
їни арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постанов-
лення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 
установах на строк від 15 до 45 діб. Щодо негативного впливу короткостро-
кової ізоляції неповнолітніх ми вже наводили аргументи у своїх роботах, 
тому це питання не розглядатимемо детально.

В Україні у 2010 р. арешт призначено 85 неповнолітнім, додаткове по-
карання у виді штрафу до неповнолітніх не застосовувалися, четверо непо-
внолітніх осіб позбавлені права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю. Як бачимо, статистика призначення арешту додаткових 
покарань неповнолітнім в Україні засвідчує їх низьку ефективність.

Аналіз покарань, що застосовуються до неповнолітніх у Німеччині, РФ 
та Україні, дає можливість виокремити такі відмінності у цій сфері. Щодо 
нормативно-правової основи: в Німеччині окремий закон передбачає за-
ходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх. Щодо віку кримі-
нальної відповідальності осіб, що вчинили злочин, це відповідне диферен-
ціювання міри кримінально-правового впливу на неповнолітніх та молодь. 
Щодо мети покарання — встановлення спеціальної мети покарання непо-
внолітніх (ФРН) або конкретизація загальної мети покарання для неповно-
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літніх (РФ та Україна). Щодо системи покарань, то у ФРН та РФ вона опти-
мальніша для такої групи осіб, як неповнолітні. 

Отже, досвід ФРН та РФ щодо кримінально-правової регламентації по-
карань неповнолітніх може бути базисом для удосконалення національного 
законодавства у таких напрямах: прийняття окремого закону щодо пока-
рання неповнолітніх та молоді; визначення спеціальної мети покарання не-
повнолітніх; удосконалення системи та видів покарань, що застосовуються 
до неповнолітніх.
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Проблеми доказування у провадженнях  
про жорстоке поводження з тваринами

Розглянута проблема набуває особливої актуальності, оскільки норми КПК 
України, які регламентують порядок отримання доказів, містять багато неузго-
дженостей, невдалих формулювань та протиріч з іншими нормами внутрішньо-
державного законодавства. 

Ключові слова: жорстоке поводження з тваринами, кримінальна відпові-
дальність, доказування.

Актуальним питанням реформування правової системи України нині є 
її зближення з правом Європейського Союзу. Це значною мірою стосується 
проблеми ставлення суспільства в цілому і реагування правоохоронних ор-
ганів на численні випадки жорстокого поводження з тваринами.

Жорстоке поводження з тваринами суперечить моральним засадам сус-
пільного буття, негативно впливає на моральні засади суспільства, сприяє 
поширенню жорстокості серед дітей та молоді. Тому світова спільнота при-
діляє значну увагу вказаній проблемі. У п. 1 ст. 3 Європейської конвенції 
«Про захист домашніх тварин» 1987 р., яку підписали 22 держави Європи 
(у 2011 р. її також підписала Україна) зазначається, що ніхто не має права 
завдавати тварині непотрібного болю, страждань або шкоди [1]. 

Актуальність дослідження проблеми доказування у провадженнях про 
жорстоке поводження з тваринами визначається очевидністю суспільної 
небезпеки кримінально-караного жорстокого поводження з тваринами, а 
також існуванням прямого зв’язку між рівнем культури і моральності сус-
пільства та увагою, яку воно приділяє питанням милосердя та захисту тва-
рин.

Очевидно, самих лише зусиль національних та зарубіжних громадських 
організацій щодо захисту прав тварин замало, потрібно, щоб кожна дер-
жава взяла на себе таку функцію, про що нещодавно зазначив Голова по-
стійної комісії Верховної Ради АР Крим з нормотворчої діяльності, орга-
нізації роботи Верховної Ради та зв’язків з громадськістю К. Бахарєв [2]. 
Тому законодавчий орган України також прагне поступово впроваджува-
ти передовий досвід зарубіжних демократичних країн щодо форм і засо-
бів правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження на 
рівні внутрішньодержавного законодавства. 
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При цьому ми погоджуємося з думкою Т. Короткого, який зазначає, що 
внутрішньодержавне законодавство характеризується великою різнома-
нітністю форм та засобів правового регулювання захисту тварин від жор-
стокого поводження з ними [3, с. 604], у тому числі й недосконалою систе-
мою доказування у провадженнях про жорстоке поводження з тваринами 
за КПК України.

Так, за нормами цього кодексу, основою досудового розслідування зло-
чинів і кримінальних проступків, пов’язаних із жорстоким поводженням з 
тваринами, є доказування. Воно полягає у збиранні, перевірці та оцінці до-
казів з метою встановлення обставин, що мають значення тільки для кри-
мінального провадження.

Збирання доказів при проведенні досудового розслідування по кримі-
нальним правопорушенням у сфері громадського порядку та моральності, 
зокрема за ст. 299 КК України «Жорстоке поводження з тваринами» [4], 
здійснюється сторонами кримінального провадження і покладається на 
слідчого, прокурора та, в установлених КПК України випадках, — на по-
терпілого. 

При досудовому розслідуванні злочинів і кримінальних проступків 
щодо жорстокого поводження з тваринами слідчий та прокурор зобов’язані 
доказувати обставини, передбачені ст. 91 цього кодексу, за винятком ви-
падків, передбачених частиною другої цієї статті. Крім того, всі криміналь-
ні провадження щодо жорстокого поводження з тваринами повинні бути 
розслідувані швидко, адже вимога швидкого розслідування і судового роз-
гляду є завданням кримінального провадження, пов’язаним з повним і не-
упередженим розслідуванням. Водночас, швидко розслідувати злочин за 
ст. 299 КК України, не дослідивши всіх обставини кримінального прова-
дження, на нашу думку, неможливо.

Аналіз кримінально-процесуального законодавства дає підстави вва-
жати його недосконалим, адже його норми побудовані таким чином, що 
приму шують осіб, які здійснюють досудове розслідування, тлумачити їх 
по-різному. Така ситуація не лише ускладнює розслідування, створюючи, 
по-перше, можливості для сторін кримінального провадження використову-
вати прогалини на свою користь, але, по-друге, сприяє зловживанням служ-
бових осіб органів внутрішніх справ, стає перешкодою для повного та неупе-
редженого розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень.

Кожна процесуальна дія, виконана під час досудового розслідування, 
повинна бути належним способом зафіксована в протоколі. Недотриман-
ня цієї вимоги є порушенням кримінально-процесуального законодавства 
і може потягти скасування прийнятих рішень у кримінальній справі. Від-
повідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні 
можуть бути фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом по-
рядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлю-
ють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження і підлягають доказуванню.
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Проте, ті чи інші відомості є доказами в справі лише за умови, якщо 
вони отримані в порядку, встановленому цим Кодексом, що зазначено у п. 1 
ст. 86 КПК України [5]. Протокол стає процесуальним джерелом доказової 
інформації для суб’єктів кримінального процесу в момент його остаточно-
го оформлення та на подальших стадіях досудового розслідування кримі-
нального провадження.

На практиці відомості, які зафіксовані в протоколах за результатами 
слідчих дій, дуже часто втрачають значення через неправильне засто-
сування і недотримання кримінально-процесуальних норм. Наприклад, 
встановлені внаслідок обшуку докази будуть визнані неприпустимими, 
а отримана інформація підлягатиме знищенню, якщо: протокол обшуку 
складений без наявності ухвали слідчого судді, за відмови прокурора по-
годити клопотання слідчого про обшук або відмови слідчого судді у задо-
воленні такого клопотання; протокол підписаний неіснуючими понятими; 
хід слідчої дії описано поверхово, з помилками, неюридичними термінами. 
Тому зазначені помилки нівелюють зусилля правоохоронних органів щодо 
швидкого і повного розкриття кримінальних правопорушень у сфері жор-
стокого поводження з тваринами.

У зв’язку з цим проблема доказування у провадженнях про жорстоке 
поводження з тваринами набуває особливої актуальності, оскільки норми 
КПК України, які регламентують порядок отримання доказів, містять ба-
гато неузгодженостей, невдалих формулювань та суперечностей з іншими 
нормами внутрішньодержавного законодавства. Прикладом у цій сфері є 
досвід законодавчого врегулювання проблем доказування у провадженнях 
про жорстоке поводження з тваринами за законодавством Канади, де на 
федеральному рівні діє Білль про жорстокість щодо тварин, що деталізує 
Кримінальний кодекс.
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Проблеми юридичної освіти
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кандидат наук з державного управління,  
доцент кафедри суспільних наук  
Національної академії керівних кадрів культури

Компаративний аналіз систем підготовки  
поліцейських у деяких країнах Європи

У статті розкрито зміст професійної освіти поліцейських. Визначено харак-
терні риси та складові системи підготовки поліцейських у країнах Європи. Здій-
снено компаративний аналіз систем підготовки поліцейських у деяких країнах 
Європи.

Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка, початкова підго-
товка, профільна підготовка, управлінська підготовка.

Країни Європи прагнуть до створення ефективної системи відомчої по-
ліцейської освіти, що сприятиме підготовці спеціаліста та відповідатиме 
встановленому загальнодержавному освітньому рівню. Системи підготов-
ки поліцейських у деяких країнах Європи досліджувалися такими вітчиз-
няними та зарубіжними вченими, як: О.М. Бандурка, В.Д. Гвоздецький, 
Є.О. Гіда, В.О. Заросило, В.Я. Кікоть, І.Ф. Колонтаєвська, А.М. Столяренко, 
І.Ч. Шушкевич та ін.

Системи поліцейської освіти у країнах Європи, на відміну від північно-
американських країн, не передбачають різкого розмежування між про-
фесійною підготовкою і професійною освітою. Ці поняття у них тісно інте-
гровані. Отже, освіта у відомчих освітніх закладах поліції за загальними 
освітніми показниками аналогічна освіті у цивільних навчальних закла-
дах. Тобто поліцейські отримують такий освітній рівень, що цілком відпо-
відає підготовці у будь-якому цивільному вищому навчальному закладі, а 
диплом може конвертуватися для практичної юридичної діяльності після 
звільнення з поліції.

Поліцейська освіта і поліцейська підготовка у країнах Європи, мають 
три рівні:

1) початкова підготовка осіб, які вступають на службу в поліцію, в навчаль-
них центрах, академіях та інших спеціальних навчальних закладах, що за-
звичай належать територіальним поліцейським органам. Цей рівень відпові-
дає повному загальноосвітньому ступеню або середній професійній освіті;

2) багатопрофільна підготовка поліцейських різних спеціальностей, се-
редньої ланки керівного складу поліції у відомчих освітніх закладах чи на-
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вчальних центрах під егідою центральних (федеральних) органів поліцей-
ського управління. Цей рівень зазвичай відповідає ступеню бакалавра;

3) підготовка управлінських кадрів поліції, старших і вищих офіцерів у 
поліцейських академіях, навчальних центрах або інших відомчих освітніх 
закладах, а також у загальних університетах за спеціальними програма-
ми, що віднесені до поліцейської, юридичної, управлінської та іншої спеці-
алізації. В результаті такої підготовки особа отримує диплом магістра або 
вчений ступінь [1, с. 145].

Трирівнева побудова системи відомчої освіти забезпечує поступове 
нарощування й ускладнення знань, умінь, навичок у міру просування по 
службі та врахування нових умов професійної діяльності [2, с. 204–205].

Одночасно з основними рівнями відомчої освіти діє широка багатопро-
фільна мережа додаткової освіти, або, як її називають в усьому світі, піс-
лядипломна освіта — підвищення кваліфікації, удосконалення і перепідго-
товка поліцейських кадрів, що функціонує як на базі навчальних закладів, 
так і у формі службової підготовки безпосередньо у практичних підрозді-
лах. Крім можливості одержати відомчу освіту, щороку дедалі більше по-
ліцейських відряджаються чи самостійно вступають до цивільних універ-
ситетів, інститутів, коледжів. Збільшилася кількість випадків прийому на 
роботу в поліцію людей, що вже мають одну чи навіть дві вищі освіти.

У низці країн практикується функціонування, під патронатом відомчих 
підрозділів, професійно орієнтованих ліцеїв, коледжів, курсів, шкіл для 
молоді, яка планує надалі служити в поліції.

Під егідою різних поліцейських підрозділів і освітніх закладів прово-
дяться міжнародні та національні конференції, семінари, короткострокові 
(1–3 дня) курси, на яких розглядаються різноманітні проблеми поліцей-
ської діяльності, після закінчення яких учасникам видаються сертифіка-
ти.

Таким чином, фактично всі працівники поліцейських департаментів та 
інших практичних підрозділів поліції залучаються до тієї чи іншої форми 
навчання. Це зумовлено постійною зміною законодавства, появою нових 
видів і методів учинення злочинів, варіативністю соціальної ролі поліцей-
ського, необхідністю коригування професійної діяльності поліцейських, їх 
адаптації до реалій життя й умов професійної діяльності. Тобто можна го-
ворити про створення на початку ХХІ ст. системи безперервної професій-
ної поліцейської освіти.

При визначенні мети поліцейської освіти дискусійним залишається пи-
тання щодо отримання поліцейськими повної вищої освіти чи підготовки 
фахівців вузького профілю для тієї чи іншої сфери поліцейської діяльнос-
ті. На думку німецького дослідника Пітера Доома, для поліції треба готу-
вати як фахівців широкого профілю, так і фахівців вузької спеціалізації 
[3, с. 400]. Безумовно, суспільство зацікавлене, щоб поліцейська діяльність 
здійснювалася особою з високим рівнем освіченості, вихованості, профе-
сійної підготовки, тобто професіоналом своєї справи.
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Зміст професійної освіти поліцейського визначається: цілями і рівнем 
розвитку суспільства і держави; місцем та роллю поліції у суспільстві; роз-
витком законодавства, науки і техніки; вимогами і службовими завданнями 
конкретного підрозділу й іншими факторами. 

Для навчального процесу підготовки поліцейських у країнах Європи ха-
рактерні такі риси:

— чітка регламентація всіх дій суб’єктів педагогічного процесу (адміні-
страції, викладачів, інструкторів, курсантів тощо);

— належне методичне забезпечення, що проявляється у численних ін-
струкціях, пам’ятках, навчальних посібниках, методичних матеріалах;

— прагматичність, раціональність, конкретність у навчанні, що забез-
печує чітке розуміння як викладачами, так і особами, які навчаються, кола 
необхідних знань і вмінь, якими слід оволодіти; 

— активність і професійна спрямованість навчання, що забезпечується 
широким використанням таких форм занять, як рольові ігри, практичні за-
йняття, дискусії, симуляції, спільні вирішення проблем тощо;

— постійне виховання осіб, які навчаються, з обов’язковим акцентуван-
ням уваги на патріотичному вихованні;

— використання ефективних педагогічних технологій у навчально-
практичній діяльності (технології дистанційного, комп’ютерного, відкрито-
го навчання і т. ін.);

— формування в особи психологічної комфортності (відчуття безпеки в 
колективі), що сприяє позбавленню різних комплексів, утвердженню віри 
в себе та свої можливості;

— створення особам, які навчаються, необхідних умов для підготовки та 
відпочинку;

— жорстка система контролю знань, умінь, навичок;
— особливі вимоги до професорсько-викладацького складу, який зазви-

чай формується на конкурсній основі та проходить додаткову педагогічну 
підготовку;

— постійний зворотній зв’язок між слухачами, викладачами, адміні-
страцією на всіх рівнях, а також випускниками, практичними працівника-
ми (за допомогою анкетування, опитувань, рецензування тощо) [4, с. 54].

Підготовка поліцейських кадрів у Німеччині здійснюється в рамках про-
грам, підготовлених Поліцейською академією. До навчання поліцейських 
ставляться дуже серйозно: це єдина країна, де на навчання одного полі-
цейського витрачається близько 60 тисяч євро, а тривалість курсу навчан-
ня — 2,5 року. В перший рік навчання курсанти вивчають основи теорії і 
практики поліцейської діяльності. Другий рік вони служать у практичних 
підрозділах під керівництвом досвідчених наставників, а після цього ще 
півроку теоретична підготовка, що завершується іспитом на звання полі-
цейського.

До теоретичного курсу підготовки поліцейських входить вивчення фе-
деральних законів і законів окремих земель, процедур розслідування зло-
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чинів, регулювання руху транспорту, способів надання першої медичної 
допомоги, форм та методів взаємодії з населенням тощо. Особливе місце 
відводиться ознайомленню зі стандартами належної поведінки при здій-
сненні професійної діяльності, оскільки від цього в основному залежить 
ставлення до поліції в цілому.

Із загального числа поліцейських сержанти становлять 80 %, які й вихо-
дять у відставку в цьому званні, 19 % поліцейських просуваються по служ-
бі, закінчивши трьохрічні навчальні курси у спеціалізованих навчальних 
закладах і отримавши звання інспектора. І лише 1 % поліцейських, отри-
мавши відповідну освіту в Поліцейській академії в Мюнстері, висуваються 
на керівні посади.

Програма навчання королівської школи жандармерії Бельгії зорієнто-
вана переважно на вивчення загальноосвітніх предметів (викладаються 
іноземні мови, ведення кореспонденції французькою мовою, канцелярська 
техніка й інформатика). Крім цього, велика увага приділяється вивчен-
ню предметів, які безпосередньо стосуються майбутньої сфери діяльності 
слухачів: право, судова медицина, професійна етика, профілактика зло-
чинності серед неповнолітніх, дорожнє законодавство. На заняття спортом 
і фізичною культурою відводиться 15 % навчального часу. Для ознайомлен-
ня з діяльністю поліції слухачі направляються на двотижневе стажування 
до одного з поліцейських підрозділів. Весь навчальний процес, що перед-
бачає від 470 до 490 годин, у королівській школі жандармерії поділено на 9 
модулів. По закінченні перших 6 місяців навчання проводиться стажуван-
ня слухача у практичних підрозділах. За дворічний термін навчання слу-
хачі тричі направляються до практичних підрозділів (адміністративних, 
судових), щоб закріпити здобуті ними теоретичні знання та взяти участь у 
спеціальних операціях [5].

Британська модель професійної освіти поліцейського докорінно відріз-
няється від інших європейських моделей. Як і американська, вона є скорі-
ше системою професійної поліцейської підготовки, а не професійної освіти. 
Програма початкової підготовки включає понад 20 навчальних модулів і 
поділена на чотири фази навчання. Загальний термін початкової підготов-
ки — два роки і охоплює весь випробувальний термін служби новобранців. 
Перша фаза підготовки (від двох до п’яти тижнів) — «Вступ до поліцейської 
діяльності». Навчання відбувається у поліцейському підрозділі (від одного-
трьох днів до двох тижнів) і в навчальних центрах. Друга фаза підготовки 
(від двох до чотирьох тижнів) — «Громадська безпека і партнерство». На-
вчання відбувається у навчальному центрі, а також (протягом одного тиж-
ня) безпосередньо у територіальному підрозділі. Третя фаза підготовки (до 
28 тижнів) — «Основні поліцейські навички». Ця фаза є основним етапом 
навчання. Частина періоду навчання проходить у навчальних центрах, а 
частина (не менше 7 тижнів) — у поліцейських підрозділах. Четверта фаза 
підготовки (строком приблизно півтора року) — «Самостійна патрульна 
служба». Особи направляються до підрозділів, де вони служитимуть, і по-
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чинають самостійно працювати в якості патрульних, удосконалюючи здо-
буті знання на практиці. Протягом всього періоду вони перебувають під на-
глядом досвідчених наставників, які надають їм необхідну допомогу. Таким 
чином, початкова професійна підготовка британських поліцейських має 
яскраво виражену практичну спрямованість. 75 % загального обсягу про-
грами підготовки відводиться на практичну діяльність, оскільки прище-
плення навичок практичної роботи у Великобританії визнається основним 
завданням підготовки поліцейських [6].

У Франції система підготовки поліцейських кадрів має централізований 
характер. Початкова підготовка рядових поліцейських є найбільш нала-
годженою ланкою в системі професійної підготовки поліції Франції. Вона 
триває 12 місяців. Протягом чотирьох місяців слухачі отримують базові 
знання, необхідні поліцейському для несення патрульної служби. Після 
цього вони направляються на стажування до поліцейських підрозділів, де 
під керівництвом досвідченого наставника знайомляться з практичними 
аспектами діяльності поліції. За результатами роботи керівник стажу-
вання виставляє стажисту оцінку. Через місяць стажист повертається до 
навчального закладу і протягом тижня спільно з викладачами підводить 
підсумки, з’ясовує причини проблем, що виникали у нього під час несення 
служби. У наступні три тижні слухачі отримують спеціалізовані знання, і 
знову на місяць направляються на стажування до поліцейського підрозді-
лу, де вже самостійно виконують нескладні завдання. Завершується про-
цес підготовки складанням випускних іспитів у навчальному закладі. 

Офіцери поліції навчаються протягом 18 місяців. У перший місяць 
вони проходять попередню підготовку в одному з підрозділів міської по-
ліції, а у наступні сім місяців у Вищій школі офіцерів Національної полі-
ції у Канні-Еклюз. Після цього слухачі протягом трьох місяців проходять 
підготовку в якості стажистів як у цивільній, так і у військовій формі в 
комісаріаті, міському слідчому департаменті та районній кримінальній 
службі. Потім слухачі повертаються на два місяці до школи для завер-
шення навчання та складання іспитів, після чого отримують своє перше 
призначення.

Найвищий рівень підготовки отримує категорія комісарів у Вищій шко-
лі Національної поліції в Сен-Сір-О-Мон-д’Ор. Академічна програма у цій 
школі включає весь спектр питань поліцейської служби. Навчання здій-
снюється нечисленним постійним професорсько-викладацьким складом, 
серед якого вищі чини поліції, а також офіцери Національної поліції, що 
працюють у практичних підрозділах. Дворічна програма навчання перед-
бачає академічне навчання та іспити, з одного боку, і практичну роботу — 
з іншого. В академічному навчанні основна увага приділяється вивченню 
психології, цивільного і кримінального права. Воно завершується склада-
ням усних і письмових іспитів. Практична підготовка починається у під-
розділі міської поліції (три тижні в якості гвардійця правопорядку, один 
тиждень — інспектора поліції, три тижні — комісара поліції, ще один тиж-
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день — у загальній розвідці й один тиждень — у слідчому відділі; в двох 
останніх випадках — на посаді інспектора).

Набір і підготовка кадрів жандармерії відрізняються від підготовки осо-
бового складу поліції більш вузькою спрямованістю. Основна підготовка 
відбувається у школі початкової підготовки. Додаткова підготовка прово-
диться на спеціальних курсах в одному з трьох центрів підготовки кадрів 
жандармерії. Кандидати на отримання офіцерських посад зазвичай наби-
раються з армії, а потім навчаються у школі підготовки офіцерського скла-
ду. Чотирирічний термін навчання в цій школі дає змогу отримати досить 
високий рівень підготовки фахівців [7, с. 134–145].

Відтак основним фактором, що забезпечує прогресивний розвиток по-
ліції у країнах Європи (Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Франція), є 
освітній і культурний рівень поліцейських, а поліцейська освіта розгляда-
ється як дійовий засіб підвищення ефективності поліцейської діяльності. 
Отже, до підготовки поліцейських у країнах Європи ставляться дуже сер-
йозно. Поліцейська освіта орієнтована на практичні проблеми поліцейської 
діяльності, на підготовку компетентних фахівців, які працюють у складних 
криміногенних умовах та можуть належним чином виконувати професій-
ні обов’язки. Навчальні заклади забезпечені технічно, класи обладнані су-
часними засобами навчання й аудіовізуальними засобами, створені центри 
практичної підготовки тощо.

Отже, вирішення завдання щодо забезпечення належного рівня підго-
товки працівників міліції в Україні неможливе без широкого використання 
позитивного досвіду, накопиченого в цій сфері не тільки вітчизняною, але й 
зарубіжною теорією і практикою. А це зумовлює необхідність його подаль-
шого вивчення та адаптації для використання у нашій країні.
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Еміх Валентина Вікторівна,
кандидат юридичних наук, науковий співробітник  
Інституту філософії та права 
Уральського відділення Російської академії наук (Єкатеринбург)

V міжнародна наукова конференція  
«Компаративістські читання» 
(Одеса, Україна, 26–28 квітня 2013 р.):  
проблема формування парадигмальних орієнтирів  
сучасних юристів

В Україні з 2006 р. стало традиційним проведення компаративістських 
форумів, організованих з ініціативи Інституту держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України та Української асоціації порівняльного правознав-
ства. Ці заходи цінні як дискусійний майданчик для постановки та обго-
ворення основних проблем порівняльного правознавства, його розвитку в 
якості юридичної наукової дисципліни.

Цього року конференція «Компаративістські читання» відбулася на базі 
Національного університету «Одеська юридична академія». Її організато-
ром, разом з усіма перерахованими, стала також Національна академія 
правових наук України. Загалом у конференції взяло участь з доповідями 
і повідомленнями 158 учених (у тому числі 85 — безпосередньо і 73 — за-
очно). Серед них — 37 докторів і 67 кандидатів наук, 54 — викладачі, ас-
піранти, державні службовці, адвокати. Крім того, у конференції брали 
участь 55 слухачів, серед яких 1 доктор, 5 кандидатів наук, 9 викладачів 
та аспірантів, 40 студентів. Учасники конференції представляли 10 країн і 
42 міста: Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Сімферополь, Чернівці, Пів-
денний, Суми, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Севастополь, Луцьк, 
Феодосія, Маріуполь, Миколаїв, Умань), Росію (Москва, Санкт-Петербург, 
Єкатеринбург, Самара, Пенза, Архангельськ, Волгоград, Казань, Іркутськ, 
Іваново, Новосибірськ, Твер, Саранськ, Перм), США (Нью-Йорк, Карлайл, 
Остін, Майямі), Канаду (Торонто), Туреччину (Стамбул), Угорщину (Бу-
дапешт), Польщу (Варшава), Молдову (Кишинів), Болгарію (Благоєвград), 
В’єтнам (Ханой).

Конференція відкрила широкі можливості для рефлексії з приводу не-
обхідності трансформації юридичного мислення та зміни вимог до юридич-
ної професії в сучасному глобалізованому світі як природного відгуку на 
виклики суспільного буття. Червоною ниткою багатьох виступів стала теза 
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про невід’ємність компаративістики для юриспруденції і формування осо-
бливого компаративістського типу юридичного мислення сучасних юрис-
тів.

Під час конференції було проведено п’ять майстер-класів: «Національна 
правова система і проблема рецепції права» (Халук Кабаліоглу, декан юри-
дичного факультету Університету Єдітепе в Стамбулі, віце-президент Єв-
ропейської асоціації юридичних факультетів), «Розуміння зарубіжного пра-
ва зсередини» (Кетрін Валке, доктор юридичних наук, член-кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного права, професор юридичного факуль-
тету Університету Торонто), «Значення поняття «право» в порівняльно-пра-
вових дослідженнях і проблема їх об’єкта» (Чаба Варга, доктор юридичних 
наук, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, про-
фесор Інституту філософії та права Угорського католицького університе-
ту, провідний науковий співробітник Інституту правових досліджень АН 
Угорщини), «Порівняльні підходи в міжнародному праві» (Уїльям Елліотт 
Батлер, доктор юридичних наук, іноземний член НАН України, іноземний 
член НАПрН України, член-кореспондент Міжнародної академії порівняль-
ного права, професор Університету штату Пенсільванія), «Сучасні напрями 
досліджень у порівняльному правознавстві» (Хашматулла Бехруз, доктор 
юридичних наук, професор кафедри права Європейського Союзу та порів-
няльного правознавства Національного університету «Одеська юридична 
академія»); три пленарні засідання: «Теоретико-методологічні питання по-
рівняльного правознавства», «Правові системи сучасності: класифікація, 
взаємодія, тенденції розвитку», «Діалог праворозумінь, права людини і по-
рівняльне правознавство»; секційні засідання; одинадцять презентацій на-
укових та науково-методичних видань.

Відкриваючи конференцію, директор Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, віце-президент Конституційної Асамблеї 
України, академік НАН України, іноземний член РАН, член-кореспондент 
Міжнародної академії порівняльного права Ю.С. Шемшученко відзначив, 
що сучасне порівняльне правознавство є однією з найбільш розвинених, 
концептуально і методологічно наповнених юридичних наук. «Правова сис-
тема не повинна бути іграшкою в руках політиків і навіть самих юристів, її 
формування має бути послідовним і виваженим, враховувати і поєднувати 
національну унікальність, регіональну специфіку, загальносвітові тенден-
ції. Сприяти цьому — місія порівняльного правознавства», - підкреслив він.

Перший блок представлених на конференції доповідей та майстер-кла-
сів був направлений на розгляд порівняльного правознавства як окремої 
наукової дисципліни, визначення його місця в системі юридичного знання, 
виявлення його співвідношення з іншими науковими дисциплінами, вста-
новлення його структури, аналіз проблем філософії, історії, теорії та мето-
дології порівняльного правознавства.

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
держави і права, керівник Наукового центру порівняльного правознавства 
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Інституту міжнародного права і економіки ім. О.С. Грибоєдова (Москва) 
В.В. Оксамитний підняв питання про міждисциплінарні зв’язки порівняль-
ного правознавства та його «стикування» з іншими правовими дисциплі-
нами. Зокрема, говорячи про компаративістські засади загальної теорії 
держави і права, він відстоює необхідність перетворення теорії держави і 
права у власне порівняльно-правову дисципліну, що дозволило б отрима-
ти багатофакторну картину сучасної юридичної реальності. Питання спів-
відношення загальної теорії національного позитивного права, загальної 
теорії міжнародного права і загальної теорії порівняння правових систем 
(юридичної компаративістики) піднімалися в доповіді доктора юридичних 
наук, академіка НАПрН України, професора кафедри теорії та філософії 
права Львівського національного університету імені Івана Франка П.М. Ра-
біновича. Їм висувається теза про необхідність розробки всезагальної (уни-
версальної) теорії права. Про співвідношення конституційної компарати-
вістики, порівняльного правознавства та теорії права, а також значення 
ресурсу конституційної компаративістики для розвитку національних 
правових систем міркував доктор юридичних наук, завідувач кафедри те-
орії права Тверського державного університету В.І. Крусс.

Професор кафедри права Європейського Союзу та порівняльного пра-
вознавства Національного університету «Одеська юридична академія» 
М.А. Дамірлі у своїй доповіді обгрунтував необхідність виділення в струк-
турі порівняльного правознавства порівняльно-правової теорії (епістемо-
логії) як особливої наукової дисципліни, зорієнтованої на об’єкт порівняль-
ного правознавства на макрорівні. Вчений послідовно і виважено визначає 
об’єкт і предмет даної дисципліни, її місце, статус і роль в структурі порів-
няльного правознавства.

Жваву дискусію викликав майстер-клас Ч. Варги. Професор задається 
питаннями про зміст і співвідношення категорій, що позначаються термі-
нами «закон» і «право», що необхідно, на його думку, для визначення на-
лежного об’єкта правового порівняння. У центрі його уваги дві ключові про-
блеми: 1. Формалізація норм права в закон у процесі правотворчості й роль 
юридичної техніки в цьому процесі; 2. Потенціал закону і його актуалізація 
стосовно до реальних умов у процесі правозастосування, насамперед, у кон-
ституційному правосудді. Професору близька ідея dynamei, згідно з якою 
незалежно від правозастосування закон несе в собі потенціал, який може 
актуалізуватися в щось більше за допомогою формально-юридичних дій і 
отримати онтологічне існування під впливом суспільного буття. Виходячи 
з цієї посилки, закон може виступати у двох іпостасях: перша — однорідна 
формальна субстанція, друга — практична дія, зумовлена нагальними по-
требами. Евристичну значимість несе в собі фінальний висновок Ч. Варги 
про необхідність нового рівня в порівняльному правознавстві — сутнісного 
порівняння норм права з урахуванням правозастосовчої практики, особли-
востей лінгвістичних способів і засобів, правової культури, правової ідео-
логії як особливого роду професійної деонтології та інших факторів.
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Питаннями етимології терміну «право», взаємозв’язку права і справед-
ливості, правильності, добра, сили та інших подібних понять, розрізнення 
природного і позитивного, об’єктивного і суб’єктивного права задається і 
доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Наці-
онального університету «Юридична академія України імені Ярослава Му-
дрого» (Харків) С.П. Погребняк. Ці питання є ключовими для праворозумін-
ня в рамках порівняльного правознавства.

Істотну лепту в підвищення якісного рівня конференції внесла доповідь 
кандидата юридичних наук, члена-кореспондента Міжнародної академії 
порівняльного права, завідувача Центру порівняльного правознавства Ін-
ституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України О.В. Кресіна, 
який досліджує історичний генезис порівняльного правознавства. Він до-
вів, що викладання цієї дисципліни в європейських країнах почалося рані-
ше, ніж прийнято вважати, причому вперше не у Франції, а в Німеччині. На 
основі аналізу вищої юридичної освіти в Німеччині в першій третині XIX в. 
доповідач вказав на її глибинну позитивізацію і компаративізацію.

На високу оцінку заслуговує майстер-клас У.Е. Батлера, присвячений 
ролі юридичної техніки в порівняльному правознавстві й, перш за все, осо-
бливостям і труднощам лінгвістичного опосередкування порівняльно-пра-
вових досліджень. Яким чином забезпечити однакове розуміння юридич-
них текстів, переважно правових актів, в умовах різного праворозуміння, 
неоднорідної правової дійсності, неоднакового змісту правових понять, 
що позначаються одними і тими ж термінами, з урахуванням мовних осо-
бливостей у різних правових сім’ях і правових системах? Як забезпечити 
конструктивний діалог дослідників з урахуванням зазначених труднощів? 
Якими вміннями і навичками повинні володіти перекладачі у відповідній 
сфері професійної комунікації? Такими є ключові питання, означені про-
фесором.

У руслі проблематики, піднятої У.Е. Батлером, Х.Н. Бехруз у своєму 
майстер-класі розмірковує про необхідність формування нового юридич-
ного мислення в умовах трансформації стійкого стану догми права та про 
роль порівняльного правознавства в цьому процесі.

Доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного та муніци-
пального права Волгоградського державного університету М.Л. Давидова 
досліджує фактори модернізації юридичної техніки в сучасному світі і до-
ходить висновку про неминучість впливу загальносвітових тенденцій на 
роботу юристів навіть у тих країнах, які готові лише до формальної модер-
нізації.

К. Валке у майстер-класі «Розуміння зарубіжного права зсередини» в 
якості вихідної приймає гіпотезу філософа порівняльного правознавства 
У. Евальда про те, що юрист-компаративіст повинен прагнути розуміти за-
рубіжну правову систему зсередини, поставивши себе на місце іноземця. 
Втілення даної гіпотези на практиці породжує, на думку професора, три 
основні проблеми. Перша — «внутрішні розбіжності» — неясно, яких ак-
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торів правової системи потрібно брати до уваги, намагаючись її осягнути. 
Друга — необхідність освоєння юристом-компаративістом «когнітивних 
рамок», що лежать в основі юридичних текстів, що посилюється небезпе-
кою накладення власних «когнітивних рамок» дослідника на аналізовану 
правову систему. Це породжує третю проблему — «вітчизняного ухилу». 
К. Валке робить висновок про еталонний характер конструкції У. Евальда 
і необхідність вести мову про прагнення до максимально близької інтер-
претації зарубіжного права з урахуванням тих проблем, які вона означила.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права, 
адміністративного та фінансового права Київського міжнародного універ-
ситету О.В. Ткаченко піднімає проблеми запізнення імпорту інноваційних 
методологічних засобів і гносеологічних конструкцій у праві. На його дум-
ку, нині синхронізація правознавства з сучасністю вимагає не реплікуючо-
го, а конституючого мислення. Сучасне правознавство як інтелектуальний 
простір має охоплювати сфери сущого і його осмислення у світлі буття: 
першій відповідають конструкції юридичної догматики, другій — право-
ве порівняння в якості юридичної деконструкції. Правове порівняння ви-
ступає процедурою процесуалізації правового мислення — втіленою в дис-
курсивну форму юридичної деконструкції власного права. Інше право та 
Інше-в-праві є єдиною гносеологічної схемою і дейктичною епістемологією 
подієвості, зіставлення свого права з його «ніщо» як чистою можливістю. 
Лише шляхом звернення до Іншого можна вилучити власне право з сфери 
усталеного сенсу, привести останній в рух. Можна говорити про те, що по-
рівняння несе в собі потенціал для подальшого розвитку права.

Питання використання методологічного потенціалу просторового під-
ходу в порівняльному правознавстві розглядає на сторінках своєї доповіді 
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної ака-
демії порівняльного права, професор кафедри теорії держави і права На-
ціональної академії внутрішніх справ України (Київ) О.Д. Тихомиров.

У інструментально-методологічному плані значимі підходи містилися 
також у доповідях доктора права, доцента кафедри приватного права Між-
народного вільного університету Молдови (Кишинів) О.А. Халабуденко про 
роль конструктивізму в порівняльному правознавстві та кандидата юри-
дичних наук, асистента кафедри теорії держави і права Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія» К.В. Горобця — про структура-
лізм і постструктуралізм у методології порівняльно-правових досліджень.

Другий блок доповідей пов’язаний з вивченням базового об’єкта по-
рівняльно-правового аналізу — правових систем. Про співвідношення по-
нять «правова система» і «правова сім’я» у формаційному-цивілізаційному 
вимірі пише в своїй доповіді доктор юридичних наук, головний науковий 
співробітник Інституту держави і права РАН В.Є. Чиркін. Доктором юри-
дичних наук, професором, завідувачем кафедри теорії держави і права, 
політології та керівником Наково-освітнього центру порівняльної правової 
політики Пензенського державного університету О.Ю. Саломатіним пред-
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ставлена і обгрунтована авторська класифікація правових систем з ураху-
ванням внутрішніх відносин між правовими системами та сім’ями, зокрема, 
автономії скандинавських і далекосхідних сімей. Аспірант кафедри теорії 
держави і права Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія» І.Я. Андрюшко послідовно доводить тезу про унікальність і характерні 
особливості правового мислення в рамках кожної правової системи.

Учасниками конференції розглянуто також особливості окремих право-
вих систем. Доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, 
завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одесь-
ка юридична академія» Є.О. Харитонов аналізує вплив римського права на 
європейські правові системи. Субнаціональні правові системи сучасного 
Китаю стали об’єктом дослідження кандидата юридичних наук, доцента 
кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін Хар-
ківського економічного університету Т.Г. Каткової.

Значний резонанс серед учасників конференції викликали доповіді, 
що стосуються конфесійно-правових систем (кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Північного 
(Арктичного) федерального університету ім. М.В. Ломоносова С.О. Шаля-
пін, кандидат юридичних наук, доцент, начальник управління плануван-
ня та координації правових досліджень НАПрН України Д.В. Лук’янов, 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету 
«Одеська юридична академія» І.Г. Оборотов, кандидат юридичних наук, 
науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самовря-
дування НАПрН України Д.О. Вовк та ін.). Ключовими питаннями в даній 
частині дискусії на конференції стали: критерії виділення конфесійно-
правових систем та їх місце в класифікації правових систем, інструмен-
тально-методологічний аспект дослідження конфесійно-правових систем, 
впровадження мусульманського права в Європі в контексті демографічних 
процесів та міграційної політики, роль застережень про публічний порядок 
у цьому процесі та ін.

У третьому блоці доповідей представлені галузеві порівняльно-право-
ві дослідження. Фундаментальний характер в цій частині мали доповіді, 
присвячені базовим поняття права — «верховенство права», «демократія», 
«правова держава». Доктор юридичних наук, член-кореспондент РАН, ди-
ректор Інституту філософії та права Уральського відділення РАН (Єка-
теринбург) В.М. Руденко конструює можливі моделі політичних режимів 
у ситуаціях сумісності та несумісності верховенства права і демократії, 
для характеристики яких він використовує три індикатори — потенціал 
верховенства права, потенціал держави, потенціал демократії. Дослідник 
звертається до проблеми верховенства права та демократії стосовно неза-
лежних держав, що утворилися після розпаду СРСР. Просування до де-
мократичних правових режимів у цих державах ускладнене у зв’язку з 
рисами псевдоконституціоналізму, до яких він відносить антизахідництво 
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і релятивістський підхід до цінностей верховенства права та демократії; 
ототожнення верховенства права з правлінням на основі закону; інстру-
менталістський підхід до права; параконституційні практики. Кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права Національно-
го університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 
(Харків) В.С. Смородинський порівнює юридичні доктрини правової дер-
жави і верховенства права, розглядає їх загальні риси і відмінності, визна-
чає чинники їх конвергенції та джерела модернізації.

Серед інших доповідей галузевої спрямованості на увагу заслугову-
ють виступи кандидата юридичних наук, доцента кафедри політології і 
права Херсонського національного технічного університету І.А. Гетьман-
П’ятковської «Право дитини жити в сім’ї: порівняльні аспекти міжнарод-
ного права та законодавства України, Росії, Білорусі, Молдови», доцента 
кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового 
інституту права та масових комунікацій Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ Т.В. Каткової «Захист та підтримка жертв 
злочинів: зарубіжний досвід», кандидата юридичних наук, доцента ка-
федри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Б.М. Кри-
волапова «Регулювання фінансових послуг у праві ЄС», кандидата юри-
дичних наук, доцента кафедри європейського права та порівняльного 
правознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка К.В. Смирнової «Порівняльний аналіз 
правового регулювання конкуренції в Україні та Європейському Союзі», 
кандидата юридичних наук, наукового співробітника Інституту філософії 
та права Уральського відділення РАН В.В. Еміх «Світові тренди правового 
регулювання діяльності омбудсменів, які сприяють захисту прав підпри-
ємців» та ін.

Безпосередні учасники конференції одержали сертифікати. За резуль-
татами конференції видано збірник наукових праць1.

Учасники ознайомилися з навчальним процесом у Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія», його науковою бібліотекою, Му-
зеєм рідкісної книги, криміналістичною та балістичною лабораторіями, а 
також побували на екскурсії «Одеса кримінальна» і в Одеському націо-
нальному академічному театрі опери та балету.

V міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання», як 
видається, мала істотне значення з точки зору розвитку теоретико-мето-
дологічних принципів, діяльнісних установок і комунікативних мотивацій 
для сучасних юристів. Необхідність формування нового юридичного мис-
лення і вимог до юридичної професії детермінується зміною основ суспіль-

1 Порiвняльне правознавство: сучасний стан i перспективи розвитку: збiрн. наук. праць / за ред. 
С.В. Кiвалова, Ю.С. Шемшученка; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресiн, Ю.Ю. Акiменко; Iнститут 
держави i права iм. В.М. Корецького НАН Украïни, Нацiональний унiверситет «Одеська юри-
дична академiя». – Одеса: Фенiкс, 2013. – 352 с.
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но-політичного життя сучасного суспільства. В епоху глобалізації саме 
порівняльне правознавство стає системоутворюючим чинником у форму-
ванні мислення сучасного юриста.

Конференція показала, що перед світовою юридичною спільнотою те-
пер стоять завдання нової властивості — усунення когнітивного дисонансу 
при освоєнні зарубіжного права, розробка нових концептуально-методо-
логічних рівнів порівняльно-правових досліджень, уникнення правового 
сервілізму в порівняльному правознавстві, незважаючи на його детермі-
нованість соціально-політичними умовами. Думається, що тези і гіпотези, 
що прозвучали на конференції, були вельми конструктивними і значущи-
ми для нарощування інтелектуального потенціалу у вирішенні означених 
завдань.



Ук
ра

їн
сь

ко
-гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о-
пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

01
3,

 1
–2

272

Содержание и аннотации статей

ФиЛосоФиЯ, ТЕоРиЯ, исТоРиЯ сРавниТЕЛьноГо  
ПРавовЕдЕниЯ

Варга Ч. Значение «права» при сравнении права, или сложность того, что 
является предметом правового сравнения [на английском языке]

Сравнение права, направленное на действующее законодательство, должно 
быть расширено так, чтобы охватить его практическое применение, как офи-
циальное, так и то, которое молчаливо признается как его реализация. И с це-
лью понять пути и средства правореализации, включительно с тем, что будет 
установлено как факт и канонами интерпретации того, к чему обращаются как 
к нормам, сравнение должно быть также направлено и охватывать модели пра-
вовой мысли (аргументация и мышление, в том числе идеология юристов как 
особенный вид профессиональной деонтологии).

Ключевые слова: сравнительное право, сравнение правовых культур, пра-
во в книгах и в жизни, правовая политика, юридическая техника, формализм и 
анти-формализм в праве, право как возможность и действительность, консти-
туционное суждение, правовое воображение, языковая медиация, юридическая 
догматика.

Мудриевская Л.М. Сравнительный метод в исследовании истории славян-
ского права Ф.В. Тарановским [на украинском языке]

Автор анализирует проблематику научных работ Ф.В. Тарановского, 
посвященных истории права славянских народов. Обосновывается, что ученый 
заложил в исследование истории права основные позитивистские методологи-
ческие основания: системный подход к объекту исследования и четко струк-
турированное изложение исследуемого материала; сравнительный метод стал 
ведущим в научных поисках ученого; методология научного исследования до-
полняется возможностью рассмотрения и сравнения разноплановых историко-
правовых явлений — католического и православного государства, западноевро-
пейского и восточноевропейского права.

Ключевые слова: социологический позитивизм, сравнительная история пра-
ва, славянское право.

оБщиЕ воПРосЫ РаЗвиТиЯ и вЗаиМодЕЙсТвиЯ ПРавовЫх 
сисТЕМ

Дудченко В.В. Религиозное право как компонент современной правовой 
системы [на украинском языке]

Обоснована необходимость применения в религиозном праве компара-
тивной методологии. Рассмотрены основы европейского религиозного права, 
проанализированы общие конституционные традиции государств-участников 
ЕС и гарантии религиозной свободы, как общеевропейские, так и международные.

Основное и фундаментальное право индивидуальной и коллективной рели-
гиозной свободы освещено как один из общих принципов права и его составная 
часть. Определены направления развития религиозного права.

Ключевые слова: религиозное право, компаративный метод, правовая сис-
тема, европейское религиозное право, правозащитные нормы европейского 
правового устройства, общие конституционные традиции государств-участни-
ков ЕС.
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Черкасова И.В. Фикх, шариат и исламское право: понятие, структура и со-
отношение [на русском языке]

Исследуется проблема соотношения понятий фикх, шариат, исламское 
право. Даны определения каждому понятию и рассмотрена их структура. 
Обосновывается тезис соответствия исламского права любому этапу развития 
общества, а также рассматриваются механизмы, обеспечивающие соответствие 
исламско-правовых норм требованиям шариата.

Ключевые слова: фикх, шариат, исламское право, ислам, исламско-правовые 
школы.

Стрельцов Л.Е. К вопросу о гармонизации публичного права [на русском 
языке]

В статье рассматриваются некоторые вопросы применения гармонизации 
как метода урегулирования различий в национальных правовых системах в рам-
ках отраслей, традиционно относящихся к публичному праву.

Ключевые слова: гармонизация, правовая интеграция, публичное право, на-
логовое право, уголовное право, экономическое право.

сРавниТЕЛьнЫЕ иссЛЕдованиЯ в ТЕоРии и исТоРии  
ГосУдаРсТва и ПРава

Соколенко О.Л. Защита прав граждан как основная функция правового го-
сударства [на украинском языке]

Статья посвящена исследованию административно-правового механизма 
защиты прав граждан в деятельности правоохранительных органов Украины. 
Рассматриваются права граждан как объект административно-правовой 
защиты.

Ключевые слова: права граждан, административно-правовая защита, объект 
защиты.

Закиров М.Б. Факторы становления государственности и проблема ар-
гументации в теориях монархии И. Ильина и И. Солоневича [на украинском 
языке]

Осуществлен сравнительный анализ взглядов И. Ильина и И. Солоневича на роль 
и степень влияния отдельных факторов на становление государственности. Выявлены 
недостатки используемой этими российскими мыслителями аргументации. 

Ключевые слова: монархия, государственность, нация, консерватизм. 

Серегин А.В. Сравнительно-правовой анализ публичного и частного права 
балтийских славян в эпоху Средневековья [на русском языке]

В статье проводится компаративистский анализ институтов гражданского и 
государственного права древних балтийских славян. Автор приходит к выводу, 
что правовая система племенных союзов северных славян имела весьма разви-
тую, органичную и сбалансированную иерархию норм, приспособленную для по-
требностей раннего Средневековья.

Ключевые слова: славяне, семья, кровная месть, собственность.

сРавниТЕЛьноЕ иЗМЕРЕниЕ МЕЖдУнаРодноГо и ЕвРоПЕЙ-
скоГо ПРава

Шпакович О.Н. Особенности механизма функционирования международных 
организаций [на украинском языке]
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В статье рассматриваются структура права международных организаций и 
концепция механизма их функционирования. Особое внимание уделено содер-
жанию внутреннего права международных организаций и концепции междуна-
родно-правового характера норм внутреннего права, которую автор считает на-
иболее распространенной и приемлемой.

Ключевые слова: внутреннее право международных организаций, внешнее 
право международных организаций, собственное право международных орга-
низаций, внутренний организационный механизм международных организаций.

Смирнова К.В. Правовое регулирование государственной помощи в ЕС и 
Украине: сравнительно-правовой аспект [на украинском языке]

Статья посвящена исследованию принципов и норм предоставления госу-
дарственной помощи в ЕС. Доказано, что добросовестная конкуренция на рынке 
может подрываться действиями не только субъектов хозяйствования, но и го-
сударства в форме предоставления ею государственной помощи. Отмечено, что 
в законодательстве Украины данный аспект права конкуренции представлен 
фрагментарно и этот пробел заполняет проанализированный в статье проект со-
ответствующего закона. 

Ключевые слова: антимонопольное право, государственная помощь, согла-
шение об ассоциации. 

Криволапов Б.М. Регулирование финансовых услуг в праве ЕС [на украин-
ском языке]

В статье рассматриваются современное состояние и перспективы разви-
тия законодательства ЕС в сфере финансовых услуг. Исследуется концепция 
финансовых услуг в праве ЕС, основные принципы регулирования, история 
создания, взаимосвязь финансовых услуг с основными рыночными свободами. 
Анализируются изменения, имевшие место в системе финансового надзора и 
контроля в ЕС, последние предложения относительно совершенствования регу-
лирования финансовых услуг.

Ключевые слова: финансовые услуги, регулирование, финансовый рынок.

сРавниТЕЛьноЕ консТиТУционноЕ ПРаво  
и ГосУдаРсТвовЕдЕниЕ

Береза А.В. Особенности административных реформ в Южной Европе [на 
украинском языке]

Выделены такие особенности осуществления государственного управления в 
странах Южной Европы как использование наполеоновской модели и значитель-
ное влияние политических партий на деятельность государственной службы, в 
результате чего реформы приобретают форму регионализации или децентра-
лизации. Одним из основных условий успешной административной реформы в 
регионе является наличие внешнего давления. 

Ключевые слова: административная реформа, государственное управление, 
государственная служба, демократизация, клиентизм, патронаж, коррупция. 

Матвиенко А.С. Территориальные автономии в Европе [на украинском 
языке]

Определены основные подходы к пониманию автономии, рассмотрены особен-
ности ее развития в Европе (от системы миллет к автономному региону) и осно-
вания для создания на территории современных государств (этнокультурные, 
географические, социально-экономические). Автором проанализированы 
основные аргументы «за» и «против» формирования территориальных автоно-
мий и выделены их общие и отличительные черты. 
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Ключевые слова: территориальная автономия, административно-террито-
риальное устройство, этнические меньшинства, местное самоуправление. 

Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробышевский Д.С. Особенности отражения 
категории человеческого достоинства в конституционном праве Китая [на рус-
ском языке]

В статье рассматривается содержание категории человеческого достоинства 
в Конституции и законодательстве Китая. Исследуется влияние на эту кате-
горию различных факторов, имманентных жизни государства: национальных 
особенностей, идеологии, традиций, официальной юридической доктрины. В за-
ключение демонстрируется значительное влияние решений коммунистичес-
кой партии Китая на категорию человеческого достоинства, связь данной ка-
тегории с социалистической экономической системой, социальной структурой, 
конституционными правами граждан, то есть особое содержание человеческого 
достоинства в Китае.

Ключевые слова: человеческое достоинство, конституционное право Китая, 
социалистическое государство, идеология, конституционные права граждан.

Щербанюк О.В. Народный суверенитет как конституционная ценность в 
сравнительно-правовом измерении [на украинском языке]

В статье исследуется народный суверенитет как конституционная ценность 
в сравнительно-правовом измерении. Анализируются нормы современных кон-
ституций, которые закрепляют положение о власти народа. Делается вывод о 
выделении славянской конституционной модели, которая является исторически 
обусловленной и воплощает волю народа.

Ключевые слова: народный суверенитет, принцип народного суверенитета, 
власть народа, конституционная ценность, конституционная модель.

Баранди Г. Изменение положения определенных Основным Законом 
независимых государственных органов, которые осуществляют надзор за ис-
пользованием общественных средств, в государственной системе сдерживаний 
и противовесов в Венгрии (2010–2013) [на украинском языке]

Общественные дискуссии и международная критика в первые два года второго 
премьерства В. Орбана в первую очередь были связаны с реформированием системы 
государственного управления. Практически не было такой независимой ветви влас-
ти или конституционного органа, в котором бы не произошли существенные изме-
нения относительно порядка деятельности в его составе или его полномочий. Один 
из этапов общественных дискуссий был связан с реформами Национального банка 
Венгрии, Счетной палаты и Бюджетного совета. Отдельные реформы сами по себе 
могли быть приемлемыми, другие — нет, но в своей совокупности они значительно 
ослабили систему сдерживаний и противовесов в Венгрии.

Ключевые слова: система сдерживаний и противовесов, конституционные 
реформы, кадровая политика, политика стран Центральной Европы.

Кононенко В.П. Конституционная юрисдикция судов общего права [на рус-
ском языке]

Рассмотрены особенности конституционного контроля судами общего права. 
Сделан вывод о взаимовлиянии различных типов правовых систем, что наиболее 
отчетливо проявляется в сближении континентального и общего права. Поста-
новление судами общей юрисдикции решений, в которых выносится суждение 
относительно конституционности законов и иных нормативно-правовых актов, 
соответствует тенденции сближения правовых систем мира, возрастания зна-
чения актов органов судебной власти в сфере судебного контроля, соответствия 
законов и актов исполнительной власти конституции.

Ключевые слова: прецедент, источник права, юрисдикция, общее право.
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Голяк Л.В. Муниципальные омбудсманы США и Канады: особенности орга-
низации и деятельности [на украинском языке]

В рамках функциональной характеристики рассматриваются основные на-
правления деятельности муниципальных омбудсманов США и Канады как со-
временной институции обеспечения реализации и охраны прав человека на 
местном уровне. Осуществлен сравнительный анализ их прав и обязанностей. 

Ключевые слова: муниципальные права человека, муниципальный омбуд-
сман, омбудсман по защите прав потребителя.

Софинская И. К вопросу о конституционно-правовых основах идентифика-
ции личности в Конституции США [на украинском языке]

Раскрывается вопрос о применении «гражданства по рождению» как уни-
кального конституционно-правового положения, характеризующего важность 
гражданства как правового принципа идентификации личности для достижения 
высшей государственной должности в США с целью обеспечения консолидации 
американской нации и демократического развития государства.

Ключевые слова: гражданство, идентификация, государство.

Чешмеджиева М. Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и 
в Российской Федерации [на русском языке]

Осуществлен сравнительный анализ института заявлений, жалоб и пред-
ложений в Болгарии и Российской Федерации. Акцент ставится на видах заяв-
лений, которые граждане могут подавать в государственные органы, о защите 
их прав и законных интересов. Показано, что заявления, жалобы и предложе-
ния являются одним из важнейших и эффективных средств осуществления и 
защиты прав граждан, усовершенствования и демократизации работы админи-
страции, укрепления связи должностных лиц и государственного аппарата с на-
селением, а также источником информации, необходимой при решении текущих 
вопросов государственного управления. 

Ключевые слова: предложения, сигнал, общественный контроль, защита 
прав и интересов граждан.

Ярош О.Б. Сравнительная характеристика гендерного измерения 
избирательных систем: выводы для Украины [на украинском языке]

Гендерные отношения определяют политические возможности женщин и 
мужчин. Представительство женщин в политической сфере Украины низкое. 
Наша страна испробовала различные избирательные системы (мажоритарную, 
смешанную и пропорциональную), но представительство женщин в парламенте 
никогда не достигало 10 %, хотя они составляют большинство населения и из-
бирателей. Поэтому дело не только в разновидности избирательной системы. 
Гендерного равенства в избирательных институтах можно достичь только при 
комплексном подходе. 

Ключевые слова: избирательные системы, гендерная политика, гендерное 
равенство, квотирование.

сРавниТЕЛьноЕ адМинисТРаТивноЕ и ФинансовоЕ ПРаво

Авербух Л.Г., Баймуратов М.О. Правовое регулирование противотубер-
кулезных мероприятий в Украине: дух, буква, содержание [на украинском 
языке]

Анализируются проблемы совершенствования нормативно-правовых ак-
тов в сфере противодействия социально обусловленному и социально опасному 
инфекционному заболеванию — туберкулезу, которое должно базироваться на 
сочетании трех факторов: конституционных норм, программных задач и ре-
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сурсного обеспечения. Гарантией эффективности противодействия туберкуле-
зу, особенно в условиях эпидемии, способна стать обязательность ряда базовых 
мероприятий, ослабление которых станет возможным лишь по достижении 
существенных положительных сдвигов в этой сфере.

Ключевые слова: туберкулез, профилактика, лечение.

Настечко Е.А. Правовое регулирование публично-частного партнерства в 
сфере аграрного производства: сравнительный аспект [на украинском языке]

Проведено сравнительное исследование утверждения государственно-част-
ного партнёрства в аграрных правоотношениях. Определены основные пре-
имущества и недостатки правового регулирования государственно-частного 
партнёрства в Украине и зарубежных странах, рассмотрены вопросы формы и 
финансирования государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, аграрные правоотно-
шения, сравнительное исследование. 

Коваленко А.А., Кресин А.В. Бюджет участия в странах Европы как инстру-
мент гражданского контроля [на украинском языке]

Рассмотрены возможности модели бюджета участия относительно широкого 
привлечения граждан к решению местных проблем, контроля над финансовой 
деятельностью органов местного самоуправления и органов государственной 
власти в Великобритании, Испании и Франции. Проанализирована ее эволюция, 
общие и отличительные характеристики в разных странах. 

Ключевые слова: бюджет участия, участие, гражданский контроль, местное 
самоуправление, публичное управление, демократия. 

сРавниТЕЛьноЕ ГРаЖданскоЕ ПРаво

Карнаух Б. П. Виновная и строгая договорная ответственность, или снова о 
призрачности антагонизмов [на украинском языке]

Традиционно считается, что по проблемме вины в договорном праве континен-
тально-европейская и англо-американская традиции занимают противоположные 
точки зрения: в континентально-европейском праве договорная ответственность 
основана на принципе вины, в то время как в англо-американском — она явля-
ется строгой. Автор ставит под сомнение категоричность такого водораздела, 
доказывая, что вина имеет значение для возложения ответственности в договор-
ном праве стран англо-американской правовой семьи.

Ключевые слова: вина, договорная ответственность, строгая ответственность. 

Короед С.А. Ускоренные производства в гражданском судопроизводстве 
стран СНГ: заимствование положительного опыта для Украины [на украин-
ском языке]

Исследуются процессуальные институты, регулирующие ускоренные и 
упрощенные производства в гражданском судопроизводстве стран СНГ, ана-
лизируется эффективность приказного, заочного и упрощенного производств 
в зарубежных странах в сравнении из законодательным регулированием 
сокращенных (ускоренных) судебных процедур в гражданском судопроизвод-
стве Украины, обосновывается необходимость использования положительного 
зарубежного опыта для усовершенствования процедур приказного производ-
ства и заочного разбирательства в гражданском процессе Украины.

Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, ускоренные 
производства, упрощение судебных процедур.
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Манько Е.А. Медиация как тенденция в развитии гражданского процессу-
ального права [на русском языке]

Освещаются преимущества и возможные недостатки применения процедуры 
медиации в гражданском и арбитражном процессе.

Ключевые слова: медиация, гражданский процесс, арбитражный процесс.

Кармаза О.О. Признание и исполнение решений иностранного суда в Укра-
ине (в аспекте гражданских дел о правах на жилье): национальное и междуна-
родное законодательство [на украинском языке]

Определено соотношение между понятиями «признание» и «исполнение» ре-
шений иностранных судов. Предложены пути совершенствования законодатель-
ного регулирования вопроса о признании и исполнении решений иностранных 
судов.

Ключевые слова: признание решений иностранных судов, исполнение реше-
ний иностранных судов, экзекватура. 

Сушко Е.А. Источники законодательства об акционерных обществах в Гер-
мании, Китае, Украине: сравнительный аспект [на английском языке]

В статье представлен сравнительный анализ основных источников права в 
Германии, Китае и Украине. Уточняются особенности гражданского законода-
тельства, законов об акционерных обществах в этих странах. Определяются 
особенности правового регулирования статуса и деятельности акционерных об-
ществ с иностранными инвестициями в Китае.

Ключевые слова: акционерное общество, акционерное общество с ограничен-
ной ответственностью, акционерное общество с иностранными инвестициями.

Левковский Б.К. Отдельные аспекты осуществления субъектами семейных 
правоотношений права на самозащиту [на украинском языке]

Статья посвящена исследованию особенностей украинского и зарубежного 
законодательства, регулирующего осуществление субъектами семейных право-
отношений права на самозащиту, в частности участие общественных организа-
ций по защите субъективных семейных прав. Исследуются особенности закре-
пления в действующем законодательстве Украины и Республики Беларусь прав 
общественных организаций на защиту субъективных семейных прав.

Ключевые слова: субъекты семейных правоотношений, защита субъективных 
семейных прав, право на самозащиту, общественные организации.

сРавниТЕЛьноЕ УГоЛовноЕ ПРаво

Олексюк М.М. Консеквенциализм или ретрибутивизм? Теории наказания 
в современной англо-американской философии уголовного права [на украин-
ском языке]

В статье осуществлен сравнительный анализ наиболее распространенных в ан-
гло-американской философии криминального права теорий наказания, раскрыта 
их сущность в контексте формирования основных подходов к определению прак-
тики наказания в современных общественно-политических условиях.

Ключевые слова: наказание, консеквенциализм, ретрибутивизм, идея «воз-
мездия», идея «заслуги». 

Вейберт С.И. Принципы действия уголовного закона во времени и простран-
стве в странах — участниках ЕС: основы регламентации [на русском языке]

В статье с позиций сравнительного правоведения анализируются положе-
ния уголовных кодексов стран-участниц Европейского Союза, касающиеся 
формулирования принципов уголовного права. В частности, рассматриваются 
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принципы действия уголовного закона во времени, пространстве, по кругу лиц. 
Выделяются особенности законодательного закрепления времени и места совер-
шения преступного деяния.

Ключевые слова: уголовное право, Европейский Союз, принципы уголовного 
права.

Бияк Е. А. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных 
методов (механизмов) противодействия насилию в семье [на украинском языке]

Дана сравнительная характеристика международного права и национального 
законодательства относительно противодействия насилию в семье, мероприятий 
и методов борьбы с этим негативним явлением. Рассматривается возможность 
внедрения эффективных программ борьбы с семейным насилием в Украине.

Ключевые слова: насилие в семье, методы противодействия насилию, проти-
воправное поведение.

Назымко Е. С. Особенности наказания несовершеннолетних по уголовному 
законодательству Федеративной Республики Германия, Российской Федера-
ции и Украины [на украинском языке]

Анализируются особенности нормативно-правового регулирования и системы 
наказаний несовершеннолетних по уголовному законодательству Федеративной 
Республики Германия, Российской Федерации и Украины. Показаны проблемы 
национального законодательства в указанной сфере, разработаны предложения 
по совершенствованию уголовно-правового регулирования наказаний несовер-
шеннолетних в Украине.

Ключевые слова: система наказания, несовершеннолетний.

Копилян В.А. Проблемы доказывания в производствах о жестоком обраще-
нии с животными [на украинском языке]

Рассматриваемая проблема приобретает особую актуальность, поскольку 
нормы УПК Украины, которые регламентируют порядок получения доказа-
тельств, содержат много несогласий, неудачных формулировок и противоречий 
с другими нормами внутригосударственного законодательства.

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, уголовная ответствен-
ность, доказывание.

ПРоБЛЕМЫ ЮРидиЧЕскоГо оБРаЗованиЯ

Самандас Н.В. Компаративный анализ систем подготовки полицейских в 
некоторых странах Европы [на украинском языке]

В статье раскрыто содержание профессионального образования полицей-
ских. Определены характерные черты и составные элементы системы подготов-
ки полицейских в странах Европы. Осуществлен компаративный анализ систем 
подготовки полицейских в некоторых странах Европы.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная подго-
товка, начальная подготовка, профильная подготовка, управленческая подго-
товка.

наУЧнаЯ хРоника
Эмих В.В. V Международная научная конференция «Компаративистские 

чтения»
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PHILOSOPHY, THEORY, AND HISTORY OF COMPARATIVE 
JURISPRUDENCE

Csaba Varga. The Meaning of «Law» in Comparing Laws or the Complexity of 
What the Object of Legal Comparison Is [in English]

Comparison of laws, targeting laws proper, that is, ones enacted, shall be 
widened so far as to comprehend their practical implementation, as either officially 
enforced or at least tacitly acknowledged as the realisation thereof. And in order to 
understand the ways and manners of implementation, including both the handling 
of what will be established as facts and the canons of interpretation of what will be 
referred to as norms, comparison has to target and involve the patterns of judicial 
thought (argumentation and reasoning, i.e., lawyerly ideology as a specific species of 
professional deontology) as well.

Key words: comparative law, comparison of legal cultures, law in books and in 
action, legal policy, legal technique, formalism and anti-formalism in law, law as 
potentiality and actuality, constitutional adjudication, legal imaginability, linguistic 
mediation, legal dogmatics.

Liudmyla Mudrievska. The comparative method in the study of the history of 
Slavic law by Fedir Taranovskyi [in Ukrainian]

The author analyzes the problems of scientific works by Fedir Taranovskyi on 
the history of the Slavic peoples laws. Substantiated that the scholar laid under the 
study of the history of law the main positivist methodological principles: systematic 
approach to the object of study and clearly structured presentation of the material 
under study; the comparative method has become a leading in his scientific research; 
the methodology of scientific research is complemented by the ability of review and 
comparison of diverse historical and legal phenomena - Catholic and Orthodox state, 
West and East European law.

Key words: sociological positivism, comparative legal history, Slavic law.

GENERAL QUESTIONS OF LEGAL SYSTEMS DEVELOPMENT  
AND INTERACTION

Valentyna Dudchenko. The religious law as the component of contemporary 
legal system [in Ukrainian]

The article analyzes the necessity of application of the comparative methodology 
in the studies of religious law. 

Covered the basics of European religious law, and analyzes common constitutional 
traditions of the EU member-states, the pan-European and international guarantees 
of religion freedom.

Basic and fundamental right to individual and collective religion freedom lit as a 
general principle of law and its component. Identified are the ways of development 
of the religious law.

Key words: religious law, comparative method, legal system, European religious 
law, human rights standards of the European legal system, common constitutional 
traditions of the EU member states.
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Iryna Cherkasova. Fikh, Sharia, and the Islamic law: Concept, structure, 
correlation [in Russian] 

The author is investigating the problem of correlation between the concepts fikh, 
Sharia, Islamic law. He gives the definitions of these three notions and clarifies their 
structure. Arguing the thesis of Islamic law conformity with every stage of society 
development and investigating the mechanisms which providing the compliance of 
Islamic legal norms to Sharia.

Key words: fikh, Sharia, Islamic law, Islam, Islamic legal schools.

Lev Streltsov. Towards the Issue of Harmonization of Public Law [in Russian]
The article analyses certain issues of the application of harmonization as the 

method of resolution of differences in national legal systems in the context of 
branches, traditionally considered as public law branches.

Key words: harmonization, legal integration, public law, tax law, criminal law, 
economic law. 

COMPARATIVE STUDIES IN THEORY AND HISTORY OF STATE  
AND LAW

Olga Sokolenko. Protection of the citizens rights as the main function of legal 
state [in Ukrainian]

The article is devoted to investigation of the necessity of administrative law 
mechanism of protection of citizens rights in the activities of law enforcement 
authorities of Ukraine. Rights of citizens are studied as the object of administrative 
law protection. 

Key words: rights of citizens, administrative law protection, object of protection.

Marat Zakirov. Factors of statehood formation and argumentation problems in 
the theories of monarchy by I. Il’in and I. Solonevich [in Ukrainian]

 It is analyzed the views of I. Ilyin and I.Solonevich the role and influence of 
individual factors on the formation of statehood. Identified gaps of the argumentation 
used by these Russian thinkers. 

Key words: monarchy, statehood, nation, conservative discourse.

Andrei Seriogin. Comparative legal analysis of the Baltic Slavs ancient public 
and private law in the Middle ages [in Russian]

The article is presenting the results of comparative legal analysis of the Baltic 
Slavs ancient civil law and state institutes. The author comes to the conclusion that 
the legal system of the Northern Slavic tribe unions had quite developed, organic 
and balanced norms hierarchy, adapted for the needs of the early Middle age. 

Key words: Slavs, family, blood revenge, property.

COMPARATIVE DIMENSION OF INTERNATIONAL  
AND EUROPEAN LAW

Olga Shpakovych. Features of the functioning of international organizations 
[in Ukrainian]

The article considers the structure of the law of international organizations 
and the concept of their functioning mechanism. Particular attention is paid to the 
content of international organizations inner law and the concept of international 
legal norms nature of domestic law, which author considers to be the most common 
and acceptable.
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Key words: internal law of international organizations, external law of 
international organizations, own law of international organizations, internal 
organizational mechanism of international organizations.

Ksenia Smyrnova. Legal Regulation of State Aid in the EU & Ukraine: 
Comparative Legal Analysis [in Ukrainian]

The article investigates the principles and rules of state aid in the European 
Union. It is proved that fair competition in the market may be threatened not only 
by enterprises but also by the state in the form of state aid. It is noted that the 
legislation of Ukraine this aspect of competition law is presented fragmentary and 
the draft of the law described in the article in details fills this gap. 

Key words: competition law, state aid, association agreement.

Bogdan Krivolapov. EU financial services regulation [in Ukrainian]
The article deals with EU financial services legislation current state and 

prospects of development. The concept of financial services in the EU law, basic 
principles of regulation, the history of creation, the connection of financial services 
with basic market freedoms are examined. Changes that have taken place in the 
system of financial supervision and control in the EU, recent proposals for the 
financial services regulation improving are analyzed.

Key words: financial services, regulation, financial market.

COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND STATE STUDIES

Anatoliy Bereza. The peculiarities of administrative reforms in Southern 
Europe [in Ukrainian]

Such peculiarities of public administration in Southern European countries as 
the Napoleonic model and the high impact of political parties on civil service are 
defined. As the result, the reforms are conducted in the form of regionalization or 
decentralization. One of the main conditions of the successful administrative reform 
in the region is external pressure. 

Key words: administrative reform, public administration, civil service, 
democratization, clientism, patronage, corruption. 

Anatoliy Matvienko. Territorial autonomies in Europe [in Ukrainian]
The main approaches to understanding autonomy are defined, the peculiarities 

of its formation in Europe (from the Millet system to autonomous region) and 
reasons of its formation (ethnic and cultural, geographical, social and economic) are 
considered. The author analyses the main ‘pro’ and «contra» of creation of territorial 
autonomies, the common and special features are defined.

Key words: territorial autonomy, territorial division, ethnic minority, local 
government. 

Tatiana Protopopova, Svetlana Orlova, Dmitrii Drobyshevskii. The particular 
features of fixing the category of human dignity in the constitutional law of China 
[in Russian]

The article considers content of the category of human dignity in the Constitution 
and the legislation of China. Influence of different factors which are peculiar to 
public activities upon this category is studied. These factors are national peculiarities, 
ideology, traditions, official legal doctrine. As the result the important influence of 
decisions of Chinese Communist Party upon the category of human dignity, relation 
between this category and socialist economic system, social structure, constitutional 
rights of citizens, i.e. the special content of the category of human dignity in Chinese 
constitutional law are demonstrated.
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Key words: human dignity, Chinese constitutional law, socialist state, ideology, 
constitutional rights of citizens. 

Oksana Shcherbanyuk. Popular sovereignty as the constitutional value in 
comparative legal terms [in Ukrainian]

In the article the people’s sovereignty as the constitutional value in comparative 
legal measurement is studied. The author analyzes the norms of modern constitutions 
that establish the principle of the power of the people. It is concluded the allocation 
of Slavic constitutional model that has been historically caused and embodies the 
will of the people.

Key words: popular sovereignty, the principle of popular sovereignty, the rule of 
the people, constitutional value, the constitutional model.

Bárándy Gergely. Changing the competencies of the constitution-defined 
independent state agencies that oversee the use of public funds in the state system 
of checks and balances in Hungary (2010–2013) [in Ukrainian]

The public debate and international criticism of the first two years of the 
second premiership of V. Orban were primarily related to the reform of the 
public administration system. There was virtually no such independent branch of 
government or constitutional authority, which would not have been significant 
changes in the relative order of its composition or its powers. One of the stages of 
public debate has been associated with the reforms of the National Bank of Hungary, 
the Chamber and the Budget Council. Some individual reforms by themselves could 
be acceptable, others — no, but together they have significantly weakened the 
system of checks and balances in Hungary.

Key words: system of checks and balances, constitutional reform, human 
resources policy, the policy of the countries of Central Europe.

Valeriy Kononenko. Constitutional jurisdiction of the courts of Common law 
[in Russian]

The features of constitutional courts of Common law are highlighted. The 
conclusion is made about the interaction between the different types of legal systems, 
most evident in the convergence of continental and common law. Resolution by the 
ordinary courts of decisions with judgments on the constitutionality of laws and 
other normative legal acts is of line with the trend of convergence of legal systems of 
the world, increasing the value of acts of the judiciary in the field of judicial review 
of laws and acts of the executive power of the Constitution.

Key words: precedent, source of law, jurisdiction, Common law.

Ludmyla Golyak. The municipal ombudsmen USA and Canada: features of 
organization and activity [in Ukrainain]

The article presents the functional characteristics of the municipal ombudsmen in USA 
and Canada main activities directions — as modern institution of human rights 
enforcement on the local level. The comparative analysis of their rights and duties 
is conducted.

Key words: municipal human rights, municipal ombudsman, ombudsman for the 
enforcement of consumers rights.

Iryna Sofinska. Towards a question of constitutional and legal framework of 
personal identification in the Constitution of the USA [in Ukrainian]

The author concentrates mostly on «nationality at birth» application as a unique 
constitutional and legal provision, which characterizes the importance of citizenship 
as a legal principle of personal identification in order to achieve the highest state 
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office in the USA and furthemore, to ensure consolidation of American nation and 
development of a democratic state.

Key words: citizenship, identity, state.

Margarita Chesmedzhieva. Institute of Suggestions and Warnings in Bulgaria 
and Russia [in Russian]

The article provides a comparative analysis of the institute of suggestions and 
warnings in Bulgaria and Russia. The stress is put on the types of applications the 
citizens can file with the state authorities to defend their rights and legal interests. 
Suggestions and warnings have proved to be among the most important and 
efficient means of implementation and defense of citizens’ rights, of strengthening 
the relationship ‘officials — state apparatus — people’, as well as the source 
of information required in solving the current issues of state administration. 
Suggestions and warnings are also means of improvement and democratization of 
work of administration.

Key words: recommendations, alert report, public control, protection of citizens’ 
rights and interests.

Oksana Yarosh. Comparative analysis of the gender dimension of electoral 
systems: lessons for Ukraine [in Ukrainian]

Gender relations determine political opportunities for women and men. 
Representation of women in the Ukrainian political sphere is low. Our country 
had different electoral systems (majoritarian, mixed and proportional), but the 
representation of women in parliament was never more than 10 %, although they 
make up the majority of the population and the electorate. Therefore, it is not deal 
only with the electoral system variation. Gender equality in electoral institutions 
can only be achieved using an integrated approach. 

Key words: electoral systems, gender politics, gender equality, quotas.

COMPARATIVE ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW

L. Averbuh, M. Baimuratov. Legal regulation of anti-tuberculosis activities in 
Ukraine: spirit, letter, sense [in Ukrainian]

Article is devoted to topical issues of improving regulations on combating socially 
caused and socially dangerous infectious diseases — tuberculosis, which, according 
to the authors, should be based on a combination of three factors: the constitutional 
norms, program objectives and resources. Guarantee the effectiveness of TB, 
especially in the epidemic, can be legitimization of binding a number of basic steps, 
weakening that arise only possible to achieve significant improvements in this area.

Key words: tuberculosis, prevention and treatment.

Kateryna Nastetchko. Legal regulation of public-private partnership in the 
sphere of agrarian production: comparative analysis [in Ukranian]

This article is devoted to the comparative analysis of establishment of state-
private partnership in the agrarian legal relationships. The article defines the main 
advantages and disadvantages of foreign and Ukrainian legal regulation of state-
private partnership, questions of form and financing of state-private partnership. 

Key words: state-private partnership, agrarian legal relationships, comparative 
analysis. 

Anatoliy Kovalenko, Oleksiy Kresin. Participatory budgeting in the European 
countries as instrument of citizen control [in Ukrainian]

The potential of participatory budgeting on wider participation of citizens in local 
politics, control over financial activities of local governments and public authorities 
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in the United Kingdom, Spain and France is analyzed. Its evolution, common and 
distinct features in different countries are considered. 

Key words: participatory budgeting, participation, citizen control, local 
government, public administration, democracy. 

COMPARATIVE CIVIL LAW

Bogdan Karnaukh. Fault-Based and Strict Contract Liability, or About the 
Ephemerality of Antagonisms Anew [in Ukrainian]

It is common to think that as soon as the problem of fault in contract law is 
considered, Continental-European and Anglo-American traditions take contrary 
stands. In the Continental-European law contract liability is based on fault principle, 
while in Anglo-American law contract liability is strict. The author challenges the 
flatness of such a division by arguing that fault does matter for the purpose of 
imposing contract liability in Anglo-American legal tradition.

Key words: fault, contract liability, strict liability.

Sergiy Koroed. Accelerated procedure in civil proceedings of CIS countries: 
adoption of a positive experience for Ukraine [in Ukrainian]

The author studies the procedural institutions that govern accelerated and 
simplified procedures in civil proceedings of CIS countries; it is analyzed the 
effectiveness of writ, by default and simplified procedures in foreign countries 
in comparison to the legislative regulation of the reduced (accelerated) judicial 
procedures in civil proceedings in Ukraine, the necessity of a positive foreign 
experience to improve writ procedures and default trials in civil proceedings in 
Ukraine.

Key words: justice, civil litigation, accelerated procedure, simplification of court 
proceedings.

Elena Manko. Mediation as a tendency in development of civil procedure [in 
Russian]

The thesis reflects advantages and disadvantages of mediation in civil and 
arbitration procedure.

Key words: mediation, civil procedure, arbitration procedure.

Oleksandra Karmaza. Some aspects of acknowledgement and implementation 
of foreign courts decisions in Ukraine (in the context of civil cases regarding 
housing rights): national and international legislation [in Ukrainian]

The article clarifies correlation between such definitions as «acknowledgement» 
and «implementation» of foreign courts decisions and suggests ways of improvement 
of legal regulation of issue on acknowledgement and implementation of foreign 
courts orders.

Key words: acknowledgement of foreign court decisions, implementation of 
foreign court decisions, exequatur.

Yelyzaveta Sushko. Sources of law on joint stock companies in Germany, China, 
Ukraine: The comparative analysis [in English]

The article contains a comparative analysis of main sources of law in Germany, 
China and Ukraine. Peculiarities of civil laws and laws on joint stock companies in 
these countries are clarified. Peculiarities of China’s legal regulation of joint stock 
companies with foreign investment are defined.

Key words: joint stock company, joint stock company with limited liability, joint 
stock company with foreign investment. 
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Bogdan Levkivskyi. Some aspects of realization by the subjects of family legal 
relations the right to self-defence [in Ukrainian]

The article investigates the features of the Ukrainian and foreign laws 
regulating family relations, the subject of the right to self-defense, in particular the 
participation of non-governmental organizations for the protection of subjective 
rights of the family. The features, contained in the current legislation of Ukraine 
and Belarus, the rights of non-governmental organizations to protect the subjective 
rights of the family are highlighted.

Key words: subjects of family relationships, protection of subjective family 
rights, the right to self-defense, non-governmental organizations.

COMPARATIVE CRIMINAL LAW

Myron Oleksyuk. Consequentialism or Retributivism? Theories of punishment 
in modern English-American philosophy of criminal law [in Ukrainian]

In the article a comparative analysis of most widespread in English-American 
philosophy of criminal law theories of punishment is carried out, their essence is 
exposed in the context of forming of basic approaches for determination of punitive 
practice in modern social and political terms. 

Key words: punishment, consequentialism, retributivism, idea of «retribution», 
idea of «desert».

Sophia Veybert. Principles of the action of the criminal law in time and space in 
the member states of EU: the bases of regulation [in Russian]

This article from the positions of comparative jurisprudence analyses the 
provisions of the criminal codes of the European Union relating to the formulation 
of the principles of criminal law. In particular, we consider principles of the action 
of the criminal law in time, space, by the circle of persons. Stand out features of 
legislative regulation of the time and place of commission the crime.

Key words: criminal law, European Union, the principles of criminal law.

Olena Biyak. Comparative legal analysis of international and national methods 
(mechanisms) of counteraction violence in families [in Ukrainain]

In the article comparative characteristics of international law and national 
legislation is conducted in relation to realization of counteraction violence in family, 
of measures and methods of combating this negative phenomenon. Possibility of 
introduction of the effective programs of combating domestic violence is examined.

Key words: violence in family, methods of counteraction violence, non-legal 
behavior. 

Egor Nazymko. Features of juveniles punishment in the criminal law of the 
Federal Republic of Germany, Russian Federation and Ukraine [in Ukrainian]

This article analyzes the characteristics of regulatory, objectives and system of 
punishment of juveniles in the criminal law of the Federal Republic of Germany, 
the Russian Federation and Ukraine. Drawing attention to the problematic nature 
of national legislation in this area and to develop proposals to improve the legal 
regulation of punishment of juveniles in Ukraine.

Key words: system of punishment, juvenile.

Vadym Kopylyan. Problems to prove in processes about cruelty with animals 
[in Ukrainian]

Investigated problem become very actual because the norms of Criminal 
Procedure Code of Ukraine that regulates the way of obtaining proves, has 
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many inconsistencies, loose definitions and conflicts with other norms of national 
legislation.

Key words: legal cruelty with animals, criminal responsibility, proving. 

PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION

Nataliya Samandas. Comparative analysis of police education systems in some 
European countries [in Ukrainian]

In the article the contents of professional education of police officers is 
highlighted. Specifications of the police education in Europe were distinguished. 
Components of the system of police education in some European countries were 
defined and compared.

Key words: professional education, professional training, basic training, profile 
training, management training.

SCIENTIFIC CRONICLE 

Valentina Emih. V International scientific conference «Comparative 
Jurisprudence Discussions»
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