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УДК 347.77
Стефанчук Руслан Олексійович

Доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
ДО ПИТАННЯ ПРО КОДИФІКАЦІЮ
ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Stefanchuk R. O.
On codification of legislation of intellectual property
Abstract. The article deals with the issue of international experience codification of
legislation of intellectual property. The structure of codification acts in this area some
countries was analyzed. Amended proposal for codification of intellectual property law
in Ukraine.
Key words: codification; legislation; intellectual property; copyright; industrial property.
Результати інтелектуальної діяльності почали вважатися об’єктами цивільного обігу порівняно недавно: спеціальне законодавство щодо них почало формуватися менше як 200 років
тому. Поки товарну форму мали лише
порівняно нечисленні твори літератури і мистецтва, їх правове регулювання
могло здійснюватися як своєрідне доповнення до традиційних правових інститутів. Поява ж об’єктів промислової
власності та програмних продуктів
обумовила необхідність у виробленні
самостійного спеціального правового
регулювання, яке б повною мірою враховувало специфіку цього принципово нового виду об’єктів.
Очевидною є й умовність самого поняття «інтелектуальна власність», яка
звичайно ж не є ні власністю в традиційному розумінні, ні, тим більше, речовим правом або різновидом права
власності. Всі ці категорії розраховані
на правовий режим фізично відчутних
речей, щодо яких їх власник дійсно
може здійснювати «господарське панування». Але вони зовсім не підходять
для результатів інтелектуальної діяльності, які сьогодні вже мало хто ототожнює з їх речовою формою.
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Саме тому не випадковими є численні суперечки в наукових колах щодо
змісту понять «інтелектуальна» або
«промислова власність» і відсутність їх
чітких визначень як в законодавстві, так
і в науковій літературі. Абсолютно зрозуміло, що правовий режим результатів
інтелектуальної творчості (і юридично
прирівняних до них інших об’єктів) потребує самостійного регулювання, базою для якого жодною мірою не може і
не повинно служити речове право.
В той же час, в ринковій економіці зазначені об’єкти, будучи товарами, неминуче залучаються у товарний (майновий) обіг, де і виявляється їх реальна
економічна цінність. Отже, правове регулювання відносин інтелектуальної
власності не може бути зведене тільки
до встановлення правового режиму її
об’єктів. Необхідною є розгорнута регламентація договірних відносин щодо
їх комерційного та іншого використання.
Зрозуміло, що цивільне право, яке
покликане регламентувати товарногрошові відносини і яке у зв’язку з цим
має своїм предметом регулювання відносини інтелектуальної власності, не
може виходити за його рамки (зокрема
регулювати питання адміністратив-
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но-правової та кримінально-правової
відповідальності за порушення інтелектуальних прав, процедуру доказування цих порушень і т. ін. ). Це не
виключає наявності в законодавчих
актах цивільного права деяких публічно-правових правил, що визначають
порядок виникнення та/або здійснення цивільних прав. В цьому випадку
мова йде про оформлення винахідницьких і деяких інших прав, що охороняються патентами або свідоцтвами,
і про державну реєстрацію цих прав
та/або угод з ними.
Якщо з викладених позицій розглянути чинне українське законодавство у
сфері інтелектуальної власності, то в
неупередженого дослідника воно навряд чи викличе велику кількість позитивних оцінок. З одного боку, всі чинні
у цій галузі закони містять численні й
серйозні суперечності один з одним
(а іноді — і з іншими законами). З іншого боку, — сам їх «набір» є доволі
випадковим, бо навряд чи хтось спроможний чітко пояснити необхідність
прийняття, наприклад, спеціального
Закону України «Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем».
Крім того, зміст деяких із законів не
містить жодного адекватного регулювання найважливішої частини відносин
інтелектуальної власності — договорів
про використання її об’єктів. Інакше кажучи, власне «ринок інтелектуальних
продуктів» (їх майновий обіг) залишається практично неврегульованим.
Можна, звичайно, спробувати відповідним чином доповнити названі закони,
але тоді для повноти і ясності регулювання необхідним стане наявність в них і
ряду загальних положень, в тому числі
відтворення ряду загальних норм Цивільного кодексу України про зобов’язання і
договори, про спадкування авторських та
інших інтелектуальних прав тощо. І це
призведе до ще більшої плутанини та виникненню законодавчих колізій у сфері
права інтелектуальної власності.

Тому для того, щоб «навести лад» у
законодавчій галузі — праві інтелектуальної власності, необхідно звернутися
до міжнародного досвіду регулювання у
цій сфері. Так, можна виділити декілька
варіантів правового регулювання відносин інтелектуальної власності:1) на рівні окремих законів, присвячених певним об’єкта інтелектуальної власності;
2) дворівневе регулювання — регламентація основних положень у цивільному
кодексі, а також наявність спеціальних
законів стосовно окремих об’єктів інтелектуальної власності; 3) кодифікація
всіх положень щодо об’єктів інтелектуальної власності у цивільному кодексі;
4) кодифікація всіх чи практично всіх
положень щодо об’єктів інтелектуальної власності у кодексі інтелектуальної
(промислової) власності.
Не зупиняючись на недоліках та перевагах кожного з можливих варіантів
систематизації законодавства у сфері
інтелектуальної власності, зазначимо,
що останній спосіб є найбільш прийнятним, оскільки дає змогу досягнути
більшої внутрішньої узгодженості, чіткості та термінологічної єдності; відшукати єдині підходи, провести уніфікацію норм, усунути суперечності та різні
підходи до регулювання окремих об’єктів інтелектуальної власності; виявити і
ліквідувати прогалини в правовому регулюванні тощо.
Все вищесказане підтверджує й досвід
зарубіжних країн, у яких регламентація
відносин інтелектуальної власності здій
снюється нормами кодексів інтелектуальної або промислової власності. Розглянемо їх більш детально.
У Франції кодифікація у сфері інтелектуальної власності відбулась в 1992 р.
До 1992 р. законодавче регулювання
правовідносин у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності здійснювалося розрізненими нормативноправовими актами. Кодекс інтелектуальної власності Франції (Code de la Propriété
Industrielle) набув чинності 01.07.1992 р.

9

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 4 (04)

Кодекс складається з двох частин —
законодавчої та регламентарної. Законодавча частина викладена й введена в
дію законом, а регламентарна — декретом, що вже становить відхилення від
класичного теоретичного підходу до
поняття кодексу у розрізі ієрархії нормативно-правових актів, їхньої юридичної сили, що є усталеним для правових систем романо-германського типу.
Варто зауважити, що під кодифікацію підпали не всі норми законодавства
у сфері інтелектуальної власності. Так,
зокрема, щодо географічних зазначень
до кодексу були внесені лише деякі загальні положення та визначення, а інші
положення щодо регулювання зазначеної сфери, зокрема й щодо кримінальних санкцій за порушення вказаних положень, залишилися визначеними у
Законі про найменування місць походження від 06.05.1919 р. Крім цього,
сьогодні деякі положення у сфері інтелектуальної власності містяться у Комерційному кодексі Франції.
Законодавча та регламентарна частини кодексу складаються кожна з
8 книг: авторське право; суміжні права;
загальні положення щодо авторських
прав, суміжних прав та прав виробників баз даних; адміністративна і професійна організація; промислові зразки й
корисні моделі; охорона винаходів і
технічних знань; торговельні марки,
сервісні марки та інші розрізняльні позначення; застосування щодо островів
Уолліс і Футуна, Південних та Антарктичних земель Франції, Нової Каледонії та Майотт.
Крім цього, у законодавчій частині
зазначені книги структурно розподілені
в трьох томах:
Том І. Літературна та художня власність.
Том ІІ. Промислова власність.
Том ІІІ. Застосування щодо заморських територій та Майотт.
У Філіппінах Кодекс інтелектуальної
власності (Intellectual property code) був вве-
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дений в дію Законом № 8293 1997 р., до
його складу ввійшли норми стосовно
патентів, торговельних марок, авторського права, комерційних найменувань і товарних знаків.
Структура кодексу має такий вигляд:
Частина 1. Офіс інтелектуальної влас
ності.
Частина 2. Патенти.
Частина 3. Торговельні марки, товарні знаки та комерційні найменування.
Частина 4. Авторське право.
Частина 5. Прикінцеві положення.
В Італії Кодекс промислової власності (Industrial Property Code) стосується
лише сфери промислової власності, авторські та суміжні права регулюються
окремим Законом про авторське право
№ 633/19411.
Кодекс був опублікований в Офіційному віснику № 52 від 04.03.2005 р. і
набув чинності 19.03.2005 р. Він не ввів
радикальних змін у регулювання правовідносин щодо традиційних об’єктів
промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
торговельних марок). Проте власне
його прийняття внесло фундаментальні зміни до італійського законодавства у
сфері промислової власності, що тепер
становить єдине та погоджене зведення
246 положень, а не конгломерат 35 розрізнених і несумісних між собою законодавчих актів. У кодексі зібрані положення, що регулюють правову охорону
винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, інших відмітних знаків, географічних зазначень і найменувань місць походження, доменних імен, селекційних досягнень, топографій напівпровідникових
виробів (топографій інтегральних мікросхем), конфіденційної комерційної
інформації (секретної інформації).
Кодекс промислової власності Італії
складається з восьми окремих розділів:
1. Загальні положення і основні
принципи (статті 1–6).
2. Норми, що стосуються наявності,
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обсягу і використання прав промислової власності (статті 7–116).
3. Судовий захист прав промислової
власності (статті 117–146).
4. Набуття та підтримання прав промислової власності (статті 147–193).
5. Спеціальні  процедури  (статті
194–200).
6. Професійне представництво (патентні повірені) (статті 201–222).
7. Діяльність Відомства з патентів і
торговельних марок (статті 223–230).
8. Перехідні і прикінцеві положення
(статті 231–246).
Підсумовуючи, можна дійти висновку, що Кодекс промислової власності
Італії є комплексним законом, який забезпечує цивільно-правовий і адміністративно-правовий порядок регулювання сфери інтелектуальної власності.
Зокрема, він майже на третину складається з норм адміністративного законодавства, які присвячені процедурним
питанням, пов’язаним з набуттям права
промислової власності, а також діяльності патентних повірених, Відомства з
патентів і торговельних марок.
У Португалії сфера інтелектуальної
власності регулюється Кодексом про
авторське право і суміжні права, затвердженим декретом від 14.03.1985 р.
№ 63/85 зі змінами і Кодексом промислової власності (Industrial Property Code),
затвердженим декретом від 05.03.2003 р.
№ 36/2003 зі змінами, внесеними до
нього у 2007 р. і 2008 р.
Перший Кодекс промислової власності Португалії був прийнятий у 1940 р.
Більше як через 50 років його було
переглянуто і нова редакція була за
тверджена  Декретом  № 16/95  від
24.01.1995 р. Проте зміни, що сталися в
політиці ЄС у сфері правового регулювання інтелектуальної власності, а також
швидкий розвиток техніки зумовили необхідність докорінної переробки й цієї
редакції Кодексу промислової власності
Португалії. Після 5 років роботи Комісії,
створеної Парламентом, у 2003 р. з’яви-

лася нова редакція, що була затверджена
декретом від 05.03.2003 р. № 36/2003.
За своєю структурою Кодекс промислової власності Португалії — це закон,
у якому об’єднані норми, що регулюють правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, нагород, фірмових
найменувань і емблем, найменувань походження та географічних зазначень,
топографій напівпровідникових продуктів. Окремі його книги присвячені
загальним питанням адміністративних
процедур, пов’язаних з набуттям прав
на об’єкти промислової власності, а також захисту набутих прав.
Кодекс містить 358 статей, які об’єднані в 5 книг:
Книга I. «Загальна частина» (статті
1–50).
Книга II. «Правові системи промислової власності» (статті 51–315).
Книга III.  «Захист  прав»  (статті
316–345).
Книга IV. «Збори» (статті 346–354).
Книга V. «Бюлетень промислової влас
ності» (статті 355–358).
Стосовно Кодексу про авторське право і суміжні права (Code of Copyright and
Related Rights), то він був прийнятий
17.11.1985 р. та має наступні розділи:
Розділ 1. Охоронювані твори та авторське право (останнє включає в себе,
зокрема, моральні права та міжнародний режим).
Розділ 2. Використання творів (зокрема, незаборонене використання, спеціальне використання — опублікування,
виконання, демонстрація, особливості
використання різних об’єктів — кінематографічних, фотографічних, відеографічних творів, перекладів, газет та інших періодичних видань).
Розділ 3. Суміжні права.
Розділ 4. Порушення та захист авторського права та суміжних прав.
Розділ 5. Реєстрація.
Необхідно відмітити, що над створенням Кодексу інтелектуальної влас-
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ності працює робоча група, створена в
Естонії у 2012 році за підтримки Європейського Союзу в рамках національної програми «Розвиток кращого законодавства». Передбачалося, що робота
над розробкою цього кодексу завершиться до 2014 року, однак станом на
сьогодні вона ще триває. Метою прийняття такого кодексу, за словами законодавців, стала нагальна необхідність у
створенні нового естонського законодавства та його гармонізація із законодавством Європейського Союзу.
Крім того, Декретом 47/2015 було
введено в дію Кодекс промислової
власності (Industrial Property Code) Мозамбіку, який за змістом є практично ідентичним Кодексу промислової власності
Португалії.
Цікавим є той факт, що в Бельгії було
прийнято Кодекс економічного права
(Code of Economic Law), який набув чинності 01.01.2015 р. Одинадцята книга цього кодексу присвячена висвітленню положень у сфері інтелектуальної власності
та складається з наступних підрозділів:
Розділ 1. Патенти.
Розділ 2. Свідоцтва додаткової охорони.
Розділ 3. Майнові права на сорти рос
лин.
Розділ 4. Торговельні марки.
Розділ 5. Авторське та суміжні права.
Розділ 6. Комп’ютерні програми.
Розділ 7. Бази даних.
Розділ 8. Топографії та напівпровідники.
Розділ 9. Питання правозастосування.
Європейський Союз. Варто також зауважити, що на сьогодні серед науковців
та законодавців на європейському рівні
все частіше звучить пропозиція розробити найближчим часом Європейський
кодекс права інтелектуальної власності,
що сприяло б інтеграції права інтелек-
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туальної власності у майбутньому та виробленню єдиних підходів до регламентації відносин у сфері інтелектуальної власності у європейських країнах.
Такий кодекс зміг би ввібрати все найкраще з національних правопорядків та
запропонувати єдиний набір правил,
які б сприяли ефективному здійсненню та
захисту прав інтелектуальної власності.
Висновок. На сьогодні в Україні законодавство у сфері інтелектуальної
власності характеризується такими негативними ознаками, як суперечливість,
наявність прогалин, розпорошеність
по різним нормативно-правовим актам,
дублювання законодавчих положень
тощо. Як наслідок, має місце неефективне правове регулювання відносин у
сфері інтелектуальної власності та неналежний захист прав у цій сфері. Окремо слід звернути увагу на реформаційні процеси, започатковані Урядом та
спрямовані на ліквідацію «радянської»
по суті Державної служби інтелектуальної власності та створення на її базі сучасного європейського Національного
офісу інтелектуальної власності. Також,
суттєвими новаціями, які спонукатимуть нас до перегляду чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності — є створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
Тому, з огляду на все вищевикладене,
нам видається одним із найбільш ефективних способів вирішення всіх зазначених проблем — прийняття єдиного кодифікованого законодавчого акта — Кодексу законів про інтелектуальну власність, який би об’єднав і консолідував усі
норми стосовно здійснення та захисту
прав інтелектуальної власності, що б, з
одного боку, полегшило пошук необхідних положень та, з другого боку, сприяло б однозначному правозастосуванню.
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Abstract. The article studies the coercion to conclude a contract as a non-defined remedy of civil rights and interests protected by law. The author’s attention is paid to basic
provisions of remedies and cases of the coercion to conclude a contract provided under
the current legislation of Ukraine. Special mention of the Author is made to the caselaw
of Ukrainian courts deals with the coercion to conclude a contract as a remedy of civil
rights and interests protected by law.
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The Civil code of Ukraine [1] (hereinafter referred to as the CC of Ukraine)
determines freedom of Contract as one
of the main frameworks of civil legislation under the Article 3 of the CC of
Ukraine. According to the Article 627 (1)
of the CC of Ukraine the parties shall be
free to conclude a contract, to select a
counter party and to determine the provisions of the contract taking into consideration the requirements of this Code,
other acts of civil legislation, customs of
business turnover, requirements of rationality and justice.
The coercion to conclude a contract
used to be treated as an exception to the
general principle of freedom of Contract.
Thus, according to general principles, a
party shall not be able to avoid the conclusion of a contract in cases, stipulated under the current legislation upon a condition of existence of «willful» obligation.
Vast majority of named cases consists of
standard form contract (1) and an obligation to conclude a contract under the right
of a preliminary contract (2).

There are another cases in witch parties
shall be obligated to conclude a contract
(for example, cases deal with carrying out
of public procurement; concluding contracts with parties of natural monopolies;
concluding contracts with winners of
public markets etc.).
It should be noted that in named cases
an obligation to conclude corresponding
contract is directly stipulated under the
current legislation. Thus, the coercion to
conclude such contract shall be qualified
as a defined remedy.
At once, a possibility for the coercion to
conclude a contract in cases not stipulated
by current legislation directly (the coercion
to conclude a contract as a non-defined
remedy) is still a substantial interest.
The coercion to conclude a contract as a
non-defined remedy is underinvestigated
in a doctrine of civil law. It may be noted
that almost every scholar work devoted to
the procedure of a conclusion of contracts in invitum contains some links for a
possibility to conclude a contract by a performance of a court decision, but it exclu-
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sively referred to cases directly stipulated
under the current legislation.
Among the scientists who studied the
contract institution and the procedure of
it’s conclusion, there should be named
O. Belyanevych, S. Berveno, T. Bodnar,
M. Braginskiy, V. Vitryanskiy, O. Dzera,
N. Kuznetsova, V. Luts, R. Maydanyk,
Ye. Sukhanov etc. At the same time the
coercion to conclude a contract as a nondefined remedy scarcely was under investigation in the doctrine of civil law.
The subject to present investigation is
the coercion to conclude a contract as a
non-defined remedy of civil rights and interests, protected by law. Accomplish purpose named above, the Author sets out
next targets, itself: to investigate main provisions of remedies of civil rights; to investigate the cases of the coercion to conclude a contract, stipulated under the current legislation of Ukraine; to analyze the
employment of the coercion to conclude a
contract as a non-defined remedy of civil
rights and interests, protected by law under the caselaw of Ukrainian courts.
Efficiency of a mechanism of legal regulation results from an efficiency of violated right’s protection. According to the
Article 55 (5) of the Constitution of
Ukraine [2] each person has a right to protect own rights and freedoms from violation and security interests everyway, which
is not forbidden.
Named constitutional provision is important enough for the issues under investigation, because of it’s abridgement for a
choice of corresponding remedy of a person, whose rights are violated.
A remedy of civil rights may be determined as a substantive means of coercion
whereby issues of the renewal of the violated rights.
According to the Article 16 (2) of the CC
of Ukraine a court shall protect a civil right
or interest by employment of other remedy,
stipulated under an agreement or law.
Fixation of inexhaustibility of remedies
of civil rights and interests under the Ar-
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ticle 16 of the CC of Ukraine referred to
supreme renewal of violated right first and
foremost. Thus, it is mostly about granting
a possibility to determine a remedy under
a contract, stipulated under the Article 16
of the CC of Ukraine by parties on their
own discretion.
Despite the inexhaustibility of remedies
of civil rights, the Author comes to the
conclusion of a court obligation to review
on the merit any claim irrespective on
wording of pending part of the claim.
At the same time, the question of an
employment possibility of non-defined
remedies, thus remedies not stipulated under the current legislation or a contract
between parties directly, is still opened.
Employment possibility of such remedy
of civil rights and interests as the coercion
to conclude a contract is an up to date issue, as well. In particular, such remedies as
modification or termination of legal relation are stipulated under the Article 16 of
the CC of Ukraine. At the same time, the
basic act of civil legislation does not stipulate for such remedy as settlement of legal
relation. Absence of corresponding remedy may be explained by it’s lack of conformity to basic frameworks of civil legislation in and out, first of all, principles of
freedom of contract and free will, as it was
noted earlier. As well as in concert with the
Article 203 of the CC of Ukraine expression of the will of a participant to a transaction shall have to be free and shall correspond to his/her inner volition.
It should be noted that employment of
such remedies as modification or termination of legal relation used to be qualified
as intervention to scope of agreementbased regulation, thus a legal relation
modifies or terminates against will of a
party, and without any expression of will
of corresponding one. Named example
should be qualified as an exception to
principle of contractual freedom similar to
the coercion to conclude a contract.
It should be pointed out that such remedy as settlement of economic legal rela-
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tions is stipulated under the paragraph 10
to the Article 20 (2) of the Economic
Code of Ukraine (hereinafter referred to
as the EC of Ukraine).
In the opinion of M. Braginskiy, provisions, which stipulate an obligation to
conclude a contract, are unable to be construed lateral, and conclusion of a contract shall be an obligation only if it is
stipulated directly [3].
In the opinion of I. Venediktova, a possibility of obligation employment should
be reviewed as an exemption requirement,
which shall be employed in cases directly
stipulated under a claim [4].
At once, free will of participant of civil legal relations may be restricted for a
right to deal of other participant of legal
relation.
In the opinion of Ye. Sukhanov, freedom of contract can not be recognized as
the right in rem and shall be restricted, as
well. In some instances a market evolution
influences a free will thus, such market is
unable to be in operation right sometimes
if there are no some restrictions. For example, monopolistic providers of goods
and services are restricted to press contractual provisions of contracts, concluded under market sharing agreements upon
counterparts. Other forms of unfair business practices are restricted, as well [5].
Thus and so, the principle of free will has
corresponding employment limits taking
into employment of restriction of one’s
right to free will towards protection of right
to conclude a contract of another person.
In case of absence of conformation of obligated party to conclude a contract there is
right to apply for such remedy of violated
right or interest as the coercion to conclude
a contract for authorized party.
Issue of a possibility of employment
remedies, not stipulated under law or
agreement directly, is debating point in
doctrine of civil law. The Author suggests
on the reviewing of an employment possibility of remedies of civil rights and interests, protected by law through the lens

of provisions of the Article 13 of the
Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms [6]
(hereinafter referred to as the Convention).
In particular, if employment of remedy
not stipulated under law or a contract concluded between parties, provides an effective renewal of imperfect, voidable or violated civil right or interest, protected by
law, such remedy shall be employed [7].
Not only right to an effective remedy
granted under the Article 13 of the Convention, but also a possibility stipulated
under the Article 7. 2. 5. (1) of UNIDROIT
Principles of international commercial
contracts of employment by aggrieved
party, which has required performance of
a non-monetary obligation to invoke any
other remedy should be noted.
Aside from that, an aggrieved party is
given a possibility to invoke any other
remedy in cases, if a court decision with
respect to performance of a non-monetary obligation cannot be executed.
Thus, in our opinion, if an obligation to
conclude a contract for a party is not directly stipulated under the current legislation (1) or tentative agreement is not concluded (for example as a result from conclusion of preliminary contract) (2), it
doesn’t mean that a person deprived of a
possibility to employ such remedy as the
coercion to conclude a contract.
Employment of suspected remedy appears in cases, when it results from an effective renewal of violated, imperfect or voidable civil right or interest, protected by law,
and remedies of civil rights and interests,
stipulated under law or a contract do not
provide an effective possibility to protect
civil rights and interests of a person.
Cases, in which a conclusion of a contract shall be qualified as an obligation to
one of the parties are stipulated under the
specific legislation. In particular, the Law
of Ukraine «On the market of natural
gas» [8] provides a presence of «last resort» provider, determined by government
of Ukraine, who has no right to reject to
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conclude a contract on delivery of natural
gas for a limited period of time under the
paragraph 26 to the Article 1 (1).
As envisaged under the Article 25 of the
Law of Ukraine «On heat supply» [9] in the
presence of engineering capability of a heat
supply organization, which employ for heat
supply at designated area, has no right to
refuse in conclusion of a contract with a
customer, who is situated at named area.
According to the Article 9 (8) of the
Law of Ukraine «On the rent of the state
and municipal property» [10] a concerned
party has a right to seek redress in case of
refusal of concluding of a contract, and
nondelivery of response in set term.
An obligation to conclude a contract is
stipulated under the Law of Ukraine «On
housing and public utility services» [11]. It
should be noted that corresponding obligation is established for a customer (paragraph 3 to the Article 20 (3)), and a provider
(paragraph 3 to the Article 21 (2)), and a procreator (paragraph 1 to the Article 22 (2)).
According to the Decree of the Cabinet
of the Ministers of Ukraine dated December 9, 1999 No 2246 «On concerning approval of the general conditions of public
services of gas supply» [12] gas supply enterprises and gas distribution ones, which
act in area of gas supply and gas distribution at designated area, have no right to
refuse to conclude corresponding contract
with a customer, whose facilities are situated at named area.
It should be noted that an absence of a
right to refuse to conclude a contract for
one of the parties (familiarly it is about a
procreator, contractor who contracts to sell
and supply goods, or provider) concerned
special aspects of the legal nature of certain
contract. Thus, the Article 633 of the CC
of Ukraine used to be particularized under
the specific legislation (for example according to the paragraph 3 to the Article 12 (1)
of the Law of Ukraine «On the market of
natural gas» a contract on gas supply with a
«last resort» provider shall be a standard
form contract (public contract).
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Moreover, an obligation to enter a contractual relationship doesn’t have to be resulted from a legal construction of standard form contract.
According to the Article 1067 (2) of the
CC of Ukraine a bank is obligated to conclude a bank account contract and has no
right to refuse to open an account between
a bank and a client apart from the cases if
a bank has no a possibility to accept a client for banking services.
Regard must be paid to cases of obligation of a contract by force of law which
are unidirectional, which means that
named cases used to be an obligation plenty for one of the parties, and another party
has a free will to decide if it is a need to
conclude corresponding contract.
It should be noted that cases under investigation are not apply to the cases, in
which a State is not a horizontal relationships participant, for example, cases of
obligational life insurance, amenability etc.
Corresponding contract shall be concluded due to the requirements of civil legislation still according to the provisions of jus
publicum, one of it’s parties is obligated to
conclude such contract (for example, the
Law of Ukraine «On compulsory civil responsibility insurance of owners of land
transport vehicles» [13]).
Plaintiff ’s claim on the coercion to conclude a contract used to be reviewed by
economic courts in the context of the provisions of the Article 179 (3) of the EC of
Ukraine, which stipulated an obligation to
conclude an economic contract for parties
if such contract is based under a state demand, thus execution of named demand is
an obligation to business entity in cases,
determined under the current legislation
(1) or there is an express legal indication regarding an obligation to conclude a contract
for some categories of business entities of
public bodies (2) [for example see 14].
Much the same provision is stipulated
under the Article 649 of the CC of
Ukraine. According to the named article
differences appeared between the parties
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due to the conclusion of a contract based
under a legal act of public authority, public
authority of Autonomous Republic of
Crimea, local public authority and other
cases, stipulated under the current legislation shall be reviewed by a court.
It should be noted, that a possibility to
review named cases by a court results
from an obligation to conclude a contract
due to an explicit legal provision.
Employment of such remedy as the coercion to conclude a contract is not a standard procedure under the caselaw of
Ukrainian courts.
Thus, a viewpoint of High Economic
Court of Ukraine determined under the
Judgement dated December 6, 2010 in
the case №44/598 [15] evokes a substantial interest.
In particular, due to review an issue of
the coercion of local public authority as an
owner of a land lot to conclude a contract
on sale-purchase of named land lot, the
Court noted that an execution of requirements, stipulated under the current legislation regarding a document preparation and
realization of a right to execute inversions,
focused on a acquisition of a land lot do
not necessarily results for an obligation of
local public authority to sale named land
lot, but an obligation to review such documents due to the session of local authority.
Thus, the Court arrived at the conclusion that satisfaction of a claim on recognition of a contract on sale-purchase of a
land lot as a concluded one in invitum under a court decision shall be qualified as an
intervention with sole competence laid for
a local public authorities.
However, a legal reasoning fixed in
Judgement dated November 27, 2012 in
the case No 5024/515/2012 [16] is out of
keeping with the opinion of the Court
named above. In Judgement dated November 27, 2012 the High Economic
Court of Ukraine arrived at the conclusion that all the causae to refuse to conclude a contract on sale-purchase of a land
lot, which are in a state or municipal prop-

erty are stipulated under the Article 128 of
the Land Code of Ukraine (hereinafter
referred to as the LC of Ukraine). It is father linked to the Article 19 (2) of the
Constitution of Ukraine and determined
that the disputed decision of the local public authority to refuse to conclude a contract on sale-purchase of a land lot for a
plaintiff fails to meet the requirements of
mentioned legal provisions because it actually consists of a refuse a conformation a
land survey project preparation regarding
assignment of a land lot under the right of
ownership (wergild) for a plaintiff, other
than by reason of the slate stipulated under
the Article 128 of the LC of Ukraine.
In view of aforesaid cassation court satisfied the claim of the plaintiff including
as it relates to the coercion to conclude a
contract on sale-purchase of a land lot for
a local public authority.
A noteworthy detail is that the High
Economic Court of Ukraine under the
caselaw analysis on the review of cases regarding legal land relationships by economic courts dated January 01, 2010 [17]
noted that a review of the claims on a coercion of a local public authority to review
a petition to compel without a determination of a content of a corresponding decision fall within the competence of economic courts.
Inference should be drawn that in most
cases courts do not satisfy claims on the
coercion to conclude a contract, if such
particulars of the claim do not field on the
provisions of the Article 187 of the EC of
Ukraine and the Article 649 of the CC of
Ukraine. However, such caselaw can hardly be qualified as a standard one, given the
way to unmethodical but still stand employment of such remedy as the coercion
to conclude a contract in cases not directly
stipulated under the current legislation.
Lawsuits on the coercion to conclude a
contract must be measured to cases results
from a contract conclusion. In particular,
due to a lawsuit on the coercion to conclude a contract, terms and provisions re-
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sults from an obligation to conclude such
contract by a link to a contract draft, given
by a plaintiff should be noted under a judicial disposition. However due to a lawsuits
on cases results from a contract conclusion,
decision on every debatable provision of a
corresponding contract should be noted.
The coercion to conclude a contract
used to be treated as an exception to general principles of freedom of Contract
and Free will. However, due to the employment of such remedies as termination
or modification of legal relations an intervention to the agreement-based purview
takes place too. Thus, a corresponding legal relation becomes terminated or modified in defiance of will of a party, and
without any expression of will of a participant of contractual relationships.
The principle of freedom of Contract
has correspondent supply limits which
grant an employment of restrictions on
right to free will of a person for protection
on right to conclude a contract granted to
other person.
An employment possibility of non-defined remedies of civil rights and interests,
protected by law are defined through the
lens of provisions of the Article 13 of the
Convention, thus if an obligation to con-

clude a contract is not directly stipulated
under the current legislation, or if there is
no a tentative agreement on a contract
conclusion, then a person is not deprived
on a possibility to employ such remedy as
the coercion to conclude a contract. An
employment of the remedy under this investigation shall be prospective in cases of
an effective renewal of violated, imperfect
or voidable civil right or interest, protected
by law, if named remedy is in use, and
upon a condition if remedies of civil
rights and interests stipulated under the
current legislation or a contract between
parties do not provide an effective possibility to protect civil rights and interests
for an aggrieved party.
Prospects for the follow-up study regarding research area are seen in investigation of non-defined remedies of civil
rights and interests protected by law, in
particular in context of a right to an effective remedy stipulated under the Article 13
of the Convention.
The issue of searching, arrangement
and scientific analysis on employment of
remedies not directly stipulated under the
current legislation of Ukraine under the
caselaw of Ukrainian courts is a relevant
one no less.
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У безкомпромісному та швидкому
процесі глобальної, а також європейської інтеграції, держави намагаються
перетнути свої власні кордони і створити наднаціональні утворення з метою
отримання (не тільки, але, в першу чергу) економічних переваг. Співпраця починається, перш за все, в сфері торгівлі,
яка обов’язково передбачає адміністративні, а згодом і законодавчі зміни.
Втручання в регуляцію публічного права не могло і не може залишитися без
відповіді власне і в приватному секторі.
Проте збільшення обсягів торгівлі та
міграції населення, буде справедливо
відзначити, вимагають співпраці між
країнами і в інших сферах.
Процес уніфікації договірного права
в Європі триває протягом останніх декількох десятиліть і були досягнуті
значні результати. Однак в більшості
випадків врегульовано питання щодо
захисту прав споживачів на рівні вторинного права ЄС. На сьогодні постало
питання про доцільність проведення
уніфікації усієї сукупності відносин у
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сфері договірного права шляхом запровадження єдиних уніфікованих актів.
Питанням процесів уніфікації та гармонізації договірного права ЄС неодноразово приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Дж. Бергер, О. Гай
дулін, Ф. Гомез, О. Демін, В. Денисов,
А. Довгерт, І. Діковська, К. В. Еббот,
О. Київець, Д. Ландо, О. Ландо, В. Мак,
О. Мережко, Дж. Нолан, В. Плавич,
Л. Сенден, Д. Снідал, Р. Стефанськи,
Р. Стефанчук, Г. Фединяк, Я. Функ та ін.
Однією з найбільших перешкод європеїзації в сфері договірного права
вважають наявність двох «правових сімей» в Європі [1, р. 163]. Цивільне право як приватне право країн континентальної системи базується на засадах
римського права, має відносний рівень
однаковості, незважаючи на національні відмінності, визначається цивільними кодексами або ж статутами. З іншого боку, англосаксонська правова система базується на прецедентах та активній
ролі суду, де протягом багатьох століть
парламент не приймав закони в сфері
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договірних відносин. До того ж відмінності, які випливають з методів, використовуваних в правових системах континентального і загального права, існує
також низка юристів, які виступають
проти ідеї єдиного договірного права і
відмовляються від європеїзації договірного права з різною аргументацією.
В окремих випадках аргументація ґрунтується на думці, що закон є частиною
національної культурної спадщини,
у зв’язку з чим доцільно розвивати
власне виключно національне право
[2, р. 36]. Крім того, є багато юристів,
які виступають проти нового договірного права в Європі, оскільки побоюються втратити всі існуючі знання і
практику, що засновані на національних відмінностях договірного права,
що мали би бути враховані в новому
європеїзованому договірному праві.
Існують також розбіжності щодо застосування методів європеїзації договірного права. Значна кількість вчених
відстоює позицію уніфікації шляхом
узгодження та прийняття єдиного кодифікованого акту у цій сфері. Інша частина вчених і бізнес-спільноти є прихильниками так званого «м’якого» способу встановлення та уніфікації загальних звичаїв і практики, який передбачає
вироблення чи напрацювання рекомендованих необов’язкових принципів
(загальних засад) функціонування системи договірного права ЄС [3, р. 288].
З іншого боку, кілька авторів стверджували, що створення єдиного закону має
бути залишено на вільний розвиток правових норм і таким чином буде створена
їх конкуренція і залишиться найефективніша з них. Ці правила будуть обрані
сторонами з метою регулювання їх інтересів в найбільш ефективний спосіб.
Противники процесу європеїзації договірного права стверджують, що в США
кожен штат має свою власну систему
договірного права і підприємці можуть
вільно вибирати ті правила поведінки,
які їм зручні для тих чи інших відносин.
Найбільш вигідним, на думку таких авторів, буде найменший рівень втручан-

ня, що додатково буде сприяти залученню інвесторів [4, р. 136].
Незважаючи на розрізненість думок,
вважаємо за необхідне розглянути можливі переваги та недоліки процесу уніфікації договірного права ЄС, не претендуючи, звісно, на висвітлення усіх аспектів
цього питання, однак, звернувши увагу,
на нашу думку, на найважливіші з них.
Варто назвати такі три основні пе
реваги:
1) поліпшення способу та мети, якими правове регулювання впливає на
ефективність договірних відносин;
2) скорочення операційних витрат
від гетерогенності правового регулювання динаміки договірних правовідносин;
3) досягнення економіки масштабів
правової реформи.
1. З правої та економічної точки зору,
вважаємо логічним почати з ефективності як вагомої переваги процесу правової реформи в сфері контрактів. Договірні відносини є одним з основних
джерел економічного і соціального розвитку, оскільки вони забезпечують основний канал для співпраці між окремими особами, ефективних перерозподіл праці, а також торгівельні відносини
між суб’єктами з різними цінами. У таких складних і розвинених суспільствах, як ЄС, право, і, зокрема, договірне право, забезпечує один із найбільш
важливих механізмів, спрямованих на
сприяння адекватного функціонування
ефективної поведінки суб’єктів договірних відносин.
Право, однак, може не мати свого
завдання, і може не містити правових
рішень, що фактично максимізує діяльність договірних сторін, шляхом створення неправильних стимулів, або шляхом втручання в механізми стимулювання, встановлені самими заінтересованими сторонами.
Вірним є той факт, що не тільки саме
договірне право впливає на якість та
ефективність договірних відносин,
оскільки важливе значення мають власне
домовленості між сторонами, а також попит та пропозицію на ринку товарів, ро-
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біт та послуг та відповідно конкуренція
між суб’єктами. Однак кожен розуміє, що
подолати неправомірну конкуренцію чи
встановити правила конкурентної боротьби фактично можна лише за допомогою правових та договірних норм.
Чи можливо припустити, що правова
реформа може бути спроможною визначити існуючі недоліки і запропонувати поліпшення правових норм, організаційних механізмів і стратегій для
суб’єктів договірних відносин? Відповідь, природно, так, це можливо. Також
чи можливо, що така правова реформа
може проводитись на європейському
рівні, тобто, на рівні, який з точки зору
абстракції і географічного охоплення,
лежить за межами існуючих систем договірного права, що і до цього дня залишається здебільшого в межах національних конструкцій? Знову ж таки,
відповідь має бути позитивною. Можна
підвищити ефективність існуючої роботи національних систем договірного
права шляхом реформ, навіть всеосяжних, таких, які можуть мати місце на європейському рівні.
Основне питання, звичайно, в тому,
як зробити це правильно. Розробка і застосування оптимальної системи договірного права, що поліпшує регулювання і, в той же час, не заважає існуванню конкурентних ринків, є нелегким
завданням. Наприклад, наскільки глибокими мають бути зміни в законодавстві ЄС, а також національних правових
системах і на якому рівні їх можна буде
належно узгодити на усіх рівнях законодавчої процедури? Яким має бути рівень деталізації норм договірного права, щоб він був ефективним, а не обтяжливим? Яка роль судів у цих процесах?
Наскільки представники європейської
спільноти готові певним чином позбутись юридичної незалежності в цій
сфері і відмовитись від своїх актів, щоб
сприйняти єдиний уніфікований акт як
частину національного законодавства?
Особливо гостро останнє питання
може стояти у зв’язку із процесами виходи Великобританії із складу ЄС.
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Відповідь на вказані питання має бути
пов’язана з тим, що створення такого
єдиного уніфікованого акту можливе і
воно має відбуватись з врахуванням усіх
пересторог, але це потрібно робити не
частково щодо різних інститутів договірного права, а лише комплексно,
оскільки тільки такий акт матиме належний правовий ефект.
2. Ідея скорочення операційних витрат від різноманітності в правовому регулюванні договірних правовідносин
містить в собі два різних елементи.
По-перше, це стосується доцільності
скорочення витрат на ведення бізнесу в
межах різних національних ринків: якщо
юридична особа планує випускати продукцію в декількох державах-членах, витрати, пов’язані з дотриманням правових обмежень значно зростають, оскільки такі вимоги в різних країнах різняться.
Таку підставу проведення гармонізації
договірного права у сфері захисту прав
споживачів було підкреслено низкою
директив у цій сфері [4, р. 102; 5, р. 299].
Однак, в цій ситуації необхідно зважати на той факт, що у зв’язку з проведенням повномасштабної уніфікації договірного права ЄС одноразово і безповоротно розрізненість національних систем не зникне, на що впливатимуть особливості національних судових систем,
економічна та політична ситуація, відповідно це не дозволить різко скоротити
витрати компаній, що ведуть міжнародну бізнесову діяльність по всій Європі.
Однак, незважаючи на те, що необхідність адаптації до місцевих умов ринку
завжди буде накладати витрати на транскордонну діяльність компаній, додаткові витрати більш складних процесів дотримання правових норм в різних юрисдикціях буде зведена до мінімуму.
По-друге, скорочення витрат безпосередньо пов’язане з споживачем. Доцільно стверджувати, що небажання
споживача мати справу з складними
юридичними процедурами при укладенні транскордонних договорів, знижує попит на окремі види продукції, а
також відповідно впливає на конкурен-
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ційний ринок. Фактично, додаткові витрати, пов’язані з такими договорами,
споживачі розцінюють як додаткові перестороги для їх укладення.
У будь-якому випадку, здається, важко заперечувати, що правова розрізненість тягне за собою певний рівень
операційних витрат для компаній, які
планують комерційну діяльність в різних сферах, охоплених різними нормативно-правовими режимами, а також для споживачів, які могли б стати
клієнтами цих компаній.
Цілком ймовірно, що узгоджені правила в договірному праві сприятимуть
зниженню складності і нерівності, а це,
в свою чергу, буде надавати додаткові
вигоди для внутрішнього ринку, і, таким чином, для участі в ньому максимальної кількості європейських споживачів в якості кінцевих бенефіціарів.
Крім того, зниження операційних витрат на транскордонні контракти між
компаніями і споживачами, досить ймовірно, сприятиме також додатковим динамічним вигодам, пов’язаним із збільшенням конкуренції у різних сферах.
3. Третя складова потенційних вигод
процесів уніфікації договірного права
ЄС має зовсім іншу природу. Це пов’язано, головним чином, з витратами на
правотворчість. Ретельна та ефективна
законотворча діяльність не може бути
дешевою, оскільки, щоб точно виконати роботу з уніфікації, законодавець повинен мати такі активи:
1) ретельний збір доказів реального
стану правового регулювання у досліджуваній сфері;
2) дослідження максимального діапазону альтернатив для визначення тієї чи
іншої норми;
3) оцінка вірогідного впливу регулюючих правових альтернатив на відповідні групи фізичних та юридичних осіб;
4) проектування власне самого проекту
нормативного акту в окремих випадках
можу бути дорогим, що залежить в тому
числі, від тривалості такої діяльності;
5) інвестування певного політичного капіталу з метою розробки заходів

по переконанню громадськості в доцільності введення в дію такого уніфікованого акту.
Всі ці підготовчі заходи для правової
реформи є витратними і значна частина цих витрат інваріантні до числа осіб
і компаній, які матимуть переваги від
нового правового режиму. Таким чином, правова реформа, яка може бути
економічно невигідною, якщо це стосується кожної держави-члена окремо,
може бути економічно вигідною, якщо
прийнята на європейському рівні, враховуючи співвідношення кількості населення до економічних витрат та економії, що може бути досягнута у випадку успішного проведення реформи.
Що стосується потенційних негативних наслідків процесу уніфікації договірного права ЄС, варто відзначити, що з
точки зору економіки, спільною темою
в спорах про правову, нормативну та інституційну гармонізацію є проблема
конкуренції в сфері регулювання як конкурентоспроможної альтернативи вертикальній гармонізації. У самій простій
моделі цієї системи договірне право є
суспільним благом, а бенефіціари (основними з яких є договірні сторони, в
нашому випадку) будуть рухатися до
найбільш бажаного набору правил, які
забезпечуватимуть максимально можливе благополуччя для себе. Уряди, бажаючи залучити більше суб’єктів у свою
юрисдикцію, будуть прагнути досягнення найкращого набору правил для того,
щоб максимізувати кількість залучених
суб’єктів підприємницької діяльності.
Звичайно ж в такому випадку вертикальна гармонізація буде заважати процесу,
оскільки вибудовуватимуться відносно
однакові конкуренційні правила.
Разом із тим, питання про конкуренційність правил, на нашу думку, не відіграє вирішальної ролі для висловлення негативного ставлення до уніфікації договірного права ЄС, у зв’язку із
чим можемо припустити існування таких пересторог:
1) гетерогенність переваг та економічних умов;
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2) вихід процесу за межі простої кодифікації;
3) складність тлумачення уніфікованого акту договірними сторонами та
судами;
1. Важко заперечувати, що європейські
країни, як і їхні економічні умови різноманітні щодо розподілу ресурсів між суб’єктами, соціального забезпечення та рівня
життя. Особливістю договірного права є
його певна умовність, зважаючи на свободу контракту, а також можливість існування певних непоіменованих (невизначених) умов договору [6, р. 563].
Цілком очевидно, що в умовах сьогодення важко уявити можливість створення рівномірного (рівнозначного)
змісту для усіх умов договорів і що такий зміст буде оптимальним для кожного національного ринку, а також примарною видається можливість створення єдиних оптимальних правил забезпечення виконання договорів та відшкодування договірних збитків.
Короткий огляд DCFR, а також відображення в нинішньому формулюванні багатьох договірних норм, дає підстави зробити висновок, що загальні положення і стандарти, які дозволяють
достатній рівень диспозитивності в поведінці сторін з урахуванням особливостей національного законодавства
та/або конкретного ринку товарів,
сприяють відносно широкому розмаїттю наслідків такого правозастосування.
Виконання вимог уніфікованих актів
покладатимуться також на суди, а також органи влади держав-членів, що в
свою чергу, відображають широкий
спектр правових культур, традицій, організаційних режимів і стратегій щодо
забезпечення дотримання вимог актів
ЄС, залишаючись тим самим дуже
важливим джерелом різноманітності в
правозастосуванні.
Незважаючи на всі зусилля щодо розробки єдиного європейського договірного права, майже аксіоматично можна
припустити, що це все ж приведе до
збільшення тиску на усіх держави-члени, незважаючи на рівень їх законодав-
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ства у цій сфері. В свою чергу, бажання
ЄС до створення однакових правил поведінки сприятиме додатковим витратам
для країн з різним рівнем відповідності
правового регулювання договірних відносин вимогам ЄС, а також відповідно
додатковим витратам та зниженню суспільного схвалення для ЄС в цілому.
Ще одним джерелом занепокоєння,
що впливає на існуючу гетерогенність
поглядів на уніфікацію договірного
права ЄС є несумісність рівнів добробуту всіх європейських країн, а також різного внутрішнього розподілу доходів в
межах цього суспільства, навіть для країн з приблизно однаковим рівнем ВВП
на душу населення. Відповідно встановлені примусово однакові правила ведення бізнесу в межах договірних відносин, приведення до одного знаменника
вартості усіх витрат та виплат щодо відшкодування збитків призведе до того,
що країни з нижчим рівнем доходів будуть мати в цьому випадку виключно
витрати від адаптації національного договірного законодавства із законодавством ЄС [7, р. 579].
Такі застереження, принаймні, мають
бути обговорені та сприйняті щодо
можливості встановлення єдиних правових рішень в окремих положеннях
договірного права (особливо щодо відшкодування збитків).
2. Ще одне джерело занепокоєння відображає фактичну конструкцію процесу, починаючи з 2004 року Європейська Комісія, а також учасники груп по
розробці гармонізованих актів дійшли
згоди про те, що це має бути не просто
кодифікація існуючого Acquis [8]. Мова
йде про те, що розробники уніфікованих актів повинні виходити за рамки
простої кодифікації існуючих формальних правових норм ЄС, що впливають на договірне право, зокрема, директиви щодо захисту прав споживачів,
які складають ядро такого існуючого
набору правових норм. Ми вважаємо
таку тезу позитивною, оскільки діюче
законодавство ЄС є безсистемним з
точки зору охоплення правовідносин, а

Димінська О. Ю.
Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra

також з точки зору того, як розглядається предмет кожного правила, а часто і з
точки зору пропонованих рішень. Це
не дивно, з огляду на обмеження повноважень ЄС у цій сфері, коли фактично
різні аспекти договірних відносин на
лежать до різних видів компетенцій
(спільної, виключної і т. д.).
У зв’язку з цим, очевидно, що процес
уніфікації прагне до більш амбітних результатів, ніж просто систематизація
Acquis, і має намір досягти сфер, які на
даний час не охоплені, або тільки дуже
побіжно врегульовані договірним правом ЄС, і мають багаторічне і чітке регулювання в національних правових
системах. Також варто відзначити, що в
цьому процесі важливо або ж вкрай необхідно враховувати правові традиції
держав-членів ЄС. Разом із тим, в цій
ситуації треба враховувати, що є в кінцевому ранку важливішим — власне
процес такої уніфікації, або ж її результат — запровадження єдиного акту у
досліджуваній сфері.
3. У процесі правової реформи завжди необхідно зважати, що, як правило,
той, хто готує проекти нормативних актів (якщо ми говоримо про законотворця), рідко буває відповідальним за правозастосування та тлумачення цих правил. Принаймні, в сфері договірного
права, суди відіграють найбільшу роль
в тлумаченні та правозастосуванні
контрактного права, хоча в тих сферах,
які впливають на споживачів, або, принаймні, групові інтереси споживачів,
регулюючі органи дійсно також мають
важливу функцію.
Спосіб та якість такої судової роботи
безпосередньо впливатиме на реальні
наслідки та вплив, що матимуть правила для договірних сторін. У зв’язку з
цим, правові норми не є лінгвістичним
матеріалом, слова і пропозиціями в кодексах або інших юридичних текстів,
але вони є способом, в якому вони фактично інтерпретуються і використовуються в реальних договірних відносинах [8]. Останнє може сприяти досягненню цілей, переслідуваних законо-

давчими органами, але воно може працювати і в протилежному напрямку, і
надавати додаткові підстави для спорів,
або, що ще гірше, це може призвести до
непередбаченого і небажаного впливу
на реальну договірну поведінку. Таким
чином, норми матеріального права не
можуть бути розроблені у відриві і незалежно від інтерпретуючих і правоохоронних установ. Вони повинні бути поєднаними метою досягнення позитивного юридичного результату, що впливатиме на динаміку договірних відносин.
Це особливо вірно, коли мова йде
про узгодження основних правил, які в
кінцевому підсумку підлягають правозастосуванню різними суб’єктами в
різних країнах. Навіть якщо припустити, що організація суду і їх стратегія
правозастосування та тлумачення в
країнах континентальної системи права приблизно однакові, кількість, ресурси та ефективність судів значно відрізняються у всіх державах-членах.
Крім того, процесуальні закони теж
значно різняться. І це, навіть не звертаючи уваги на ще більш глибокі відмінності, які існують щодо країн загального права і юрисдикції.
Це не означає, що будь-яка спроба
уніфікації чи гармонізації в середовищі
різнорідних правозастосовчих та правоохоронних установ, приречена на
провал. Така діяльність може бути можливою, якщо передбачити, як різноманітні суб’єкти, ймовірно, реагуватимуть
на нові правила, і вибрати один з основних альтернативних способів. Це
може привести, з огляду на можливе
розмаїття, до вибору оптимальних рішень для кожної можливої ситуації, що
дозволить відносно однакове правозастосування на усій території дії акту.
Одним з аспектів, який не слід недооцінювати є те, що, незалежно від його
природи чи зовнішнього правового визначення, договірне право в Європі
де-факто є прецедентним правом, навіть
в країнах з кодифікованими актами загального договірного права і окремих
видів договору. Однією з причин такої
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ситуації полягає в тому, що письмові
правила договірного права, як правило,
є старими, в тому сенсі, що вони є правилами, які були напрацьовані протягом
тривалого часу в конкретній правовій
системі. У деяких країнах вони прямо
або побічно використовуються періоду
кодифікацій, починаючи з XVIII століття, або римського права. Це дає їм, незалежно від їх текстового зовнішнього вигляду, певною мірою відкритий характер, що дозволяє їх більш творчу або ж
жорстку інтерпретацію. Тому відмінність традиційних та сучасних норм договірного права доцільно враховувати в
процесі кожної правової реформи.
У договірному праві, крім того, ми
стикаємося з додатковими учасниками.
На відміну від інших галузей права, договірні сторони самі здійснюють правозастосування, зважаючи на свободу
договору, що є одним з основних принципів європейського договірного права. Вони можуть складати більш докладні контракти, ніж ті норми, що визначені в актах, або ж вони можуть в
процесі виконання договору змінювати
його чи іншим чином адаптуватись до
нових правил. Це необхідно ретельно
враховувати при розробці правових
норм та їх правозастосуванні.
Вже давно було помічено, що неповнота контрактів по суті може не бути
результатом дефіциту інформації, відсутності належних знань сторін. Це
може бути обраною стратегією на стадії
укладання контрактів з метою підвищення рівня вигод, очікуваних від нього. У зв’язку із чим нав’язування на рівні
законодавства жорстких та докладних
правил, так само як і побіжне чи невиправдано обмежене регулювання можуть негативно впливати на якість на
наслідки укладених договорів.
Підсумовуючи, необхідно зазначити,
що договірне право, як і будь-яка інша
галузь правової системи, намагається
вплинути в потрібному напрямку на
відповідних суб’єктів з метою дотримання їх прав, а також визначених
норм. Таким чином, для того, щоб ви-
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значити адекватну структуру і зміст нового набору правил на європейському
рівні, що буде мати певний вплив на
європейських громадян та компанії, доцільно було спрогнозувати певну оцінку того, які останні, швидше за все, діятимуть в межах таких правил. Ця оцінка, в свою чергу, вимагає володіння
якоюсь умовною інформацію щодо
того, як сторони договору можуть себе
повести в умовах жорсткого чи оновленого регулювання в договірній сфері, у
зв’язку із цим, зважаючи на обсяг договірних відносин, кількість можливих
учасників, можна припустити, що така
оцінка не зможе бути підкріплена максимально ґрунтовним обсягом емпіричних та інших знань. Однак, на наше
глибоке переконання, це не має ставати
підставою для відмови від ідеї уніфікації
договірного права ЄС.
У третьому тисячолітті процеси європеїзації договірного права досягла нового виміру, щоб мати певні особливості законодавчої техніки. Відмінності
в правових системах, які, очевидно,
збільшують витрати міжнародної торгівлі повинні бути обмежені єдиними
рішеннями, які будуть прийняті в національних законодавствах. Правові норми і основні принципи договірного
права відіграють надзвичайно важливу
роль не тільки в економічних потоках,
але вони відіграють вирішальну роль у
створенні європейської культурної
ідентичності, а також частки подібних
культурних, релігійних, моральних і
правових цінностей. Незважаючи на
численні перешкоди, процес розробки
єдиного європейського уніфікованого
акту на сьогодні в дії і його впровадження, на нашу думку, має більше переваг,
аніж недоліків. Хоча не варто забувати,
що це має бути свідоме визначене рішення усієї європейської спільноти,
оскільки тільки в такому випадку варто
буде говорити про створення європейського акту такого зразка, який буде
спрощувати та покращувати систему
договірного права ЄС, а не стане перепоною на шляху його розвитку.

Димінська О. Ю.
Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra

Щоб змінити важливу галузь права,
щоб включити в її сенс новий зміст,
техніку, необхідно враховувати як політичні, так і економічні,а також соціальні чинники. Це більше, ніж зміна
конкретних правових норм, оскільки
уніфікація договірного права ЄС змінюватиме власне організацію європейського правового порядку, що
може вплинути на переконання,
сприйняття і загальні цінності основних учасників цієї системи.

Договірне право є фундаментальною
галуззю в усіх європейських правових системах не тільки через свою багату історію
і традицію, але в основному через його величезний обсяг і основоположний характер для багатьох, якщо не більшості, сфер
приватного права, і права в цілому. Уніфікаційний вектор великого масштабу в договірному праві не є тривіальним завданням, це дуже серйозна справа, яка повинна
виконуватись з усіма існуючими знаннями
і з усією необхідною обережністю.
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Addictive behavior as the basis of restriction of civil capacity of natural person: Ukrainian and European experience
Abstract. The article considers the essence and the content of addictive behavior as a
reason for limitation of civil capacity of a person. The norms of Ukrainian legislation
and the legislation of the European Union are analyzed. The institute of the «limits of
civil capacity» in Ukraine and the post-Soviet period in comparison with the laws of European countries is researched. Mechanisms of mental disorder in the light of the International Standard Classification of diseases are analyzed.
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Прагнення України адаптувати національне цивільне законодавство до законодавства Євросоюзу є досить позитивним явищем, але в цілому ряді випадків
одного прагнення України недостатньо. Це пов’язано із тим, що для більш
досконалого і адекватного регулювання
окремих правовідносин Європа повинна зробити крок назустріч, щоб «оновити» законодавство окремих європейських країн. Така ситуація сьогодні має
місце і з інститутом обмеження фізичної особи у дієздатності, яке завжди
було актуальним серед цивілістів в силу
того, що цей інститут є унікальним важелем впливу на фінансову самостійність та майнову спроможність фізичної особи. По даним Державного реєстру за 2013 рік [5] було прийнято бли
зько тисячі рішень по справах про визнання фізичної особи обмежено дієздатною. Абсолютна більшість цих рішень спрямовані не лише на визнання
особи обмежено дієздатною та встановлення піклування, але і мають на
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меті припинити існуючі правовідносини за участю таких осіб.
Аналізуючи дану проблематику насамперед слід чітко визначитись із метою, з якою було введено зазначений
інститут в цивільне право. Виходячи із
позицій ст. 37 ЦК України [12] над фізичною особою, цивільна дієздатність
якої обмежена, встановлюється піклування з метою затвердження вчинення
усіх правочинів, що виходять за межі
дрібних побутових та вести фінансовий контроль за одержання заробітку,
пенсії, стипендії, інших доходів особи,
цивільна дієздатність якої обмежена, та
розпоряджання ними. При цьому ч. 5
ст. 37 ЦК України [12] говорить про
цивільну відповідальність на загальних
засадах. Таким чином ми можемо зробити висновок про те, що інститут обмеження цивільної дієздатності спрямований на створення свого роду гарантій фінансового забезпечення фізичної особи, якщо вона страждає на
психічний розлад, який істотно впли-
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ває на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними
(ст. 36 ЦК України) [12].
Можливість вільно волевиявлятись та
вступати від свого імені у правовідносини є надзвичайно важливою можливістю, яка може бути обмежена у разі неправової поведінки цього суб’єкта.
Варто зазначити, що цивільне право
різних країн під такою неправовою поведінкою розуміє дещо відмінні аспекти
діяльності фізичної особи. Це спонукало нас порівняти норми цивільного законодавства різних країн, щоби оцінити,
наскільки досконало регулює такі правовідносини українське законодавство.
Важливим є той фактор, що законодавець допускає можливість обмеження
цивільної дієздатності фізичної особи,
якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми
тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю,
а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне
матеріальне становище. Тобто формується дві, різні за своєю суттю, правові
конструкції: згідно положень ч. 1 ст. 36
ЦК України [12] підставою обмеження
дієздатності є психічний розлад (і цього
достатньо), який істотно впливає на її
здатність усвідомлювати значення своїх
дій та (або) керувати ними, а у відповідності до норми ч. 2 ст. 36 ЦК України [12]
зловживання певними речовинами або
поведінкою повинно бути поєднане із
обов’язковою умовою поставити будького із утриманців (або самого себе) у
скрутне матеріальне становище.
Виходячи із тлумачення ч. 2 ст. 36
ЦК України [12] логічно було б зробити висновок, що зловживання спиртними напоями, наркотичними речовинами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, не поглинається
конструкцією ч. 1 ст. 36 ЦК України
[12], оскільки це або не психічний розлад, або така поведінка істотно не
впливає на її здатність усвідомлювати

значення своїх дій та (або) керувати
ними, але це не так. Звичайно, що і
спиртні напої і наркотичні засоби при
зловживанні ними повністю викривлюють сприйняття існуючої дійсності,
тому залишається встановити медичну
природу цих зловживань.
Відповідно до Міжнародного класифікатора хвороб — 10 [11] усі зазначені відхилення визнаються психічними
розладами (розділ F). Саме тому особливої уваги заслуговує закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми» від 21 лютого
2012 року № 4416-VI [8]. Положення
цього Закону встановлюють такі ж
правові наслідки пов’язані із зловживанням особою азартними іграми як і
при зловживанні різного роду психоактивними речовинами. До цілей і завдань цього закону (відповідно до пояснювальної записки) [7] віднесено не
обхідність розширення підстав для
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, а до мотивів — подібність за своїми якостями з алкогольними напоями (особі дуже важко самостійно припинити зловживання ними)
та наявність у Міжнародному класифікаторі хвороб (МКХ-10) такого психічного розладу як «Патологічна схильність до азартних ігор».
Такий підхід видається нам дещо сумнівним. Розширення підстав для обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи може мати місце лише за умови,
якби в ч. 2 ст. 36 ЦК України [12] було б
зазначено виключний перелік неправозгідної поведінки, а оскільки види
зловживання наведені як приклад, то
слово «тощо» дає нам можливість вільного подальшого тлумачення норми.
Більше того, зловживання спиртними,
наркотичними речовинами, токсичними речовинами і зловживання азартними іграми є різноплановими психічними розладами і не можуть бути зміша-
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ними, адже першу відносяться до групи
«F10–F19 Розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання психоактивних речовин» [11], а зловживання азартними
іграми — до «F.63.0 Патологічна пристрасть до азартної гри» (F.63. Розлади
звички та потягів) [11].
Що ж стосується додаткової обов’язкової умови, передбаченої ч. 2 ст. 36
ЦК України [12], а саме — поєднання
зловживання речовинами або азартними іграми із обов’язковою умовою поставити будь-кого із утриманців (або
самого себе) у скрутне матеріальне становище, то тут ми маємо дещо відмінну
від законодавця позицію. Інститут обмеженої дієздатності має на меті, перш
за все, захист майнових інтересів як фізичної особи, яку обмежують у дієздатності так членів її сім’ї та утриманців,
тому застосовувати цей інститут вже по
факту перебування у скрутному матеріальному становищі буде не лише несвоєчасно, але і недоречно. Можливість
обмеження особи у дієздатність не повинна ставитись у залежність завданням
майнової шкоди собі, своїй сім’ї або
утриманцям. Вже самого ризику завдання такої шкоди достатньо, щоб визнати
особу такою, що не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій
або керувати ними. Більше того, законодавець випустив із поля зору ризик
завдання немайнової шкоди (наприклад
життю і здоров’ю членам сім’ї), що теж
повинно впливати на обсяг дієздатності
фізичної особи. Тому абсолютно доречною і достатньою можна вважати
таку підставу визнання особи обмежено
дієздатною як наявність у фізичної особи
психічного розладу (із передбаченими
ч. 1 ст. 36 ЦК України [12] ознаками).
Зловживання азартними іграми, як,
власне кажучи і інші зловживання перераховані в ч. 2 ст. 37 ЦК України [12], є
варіаціями психічних розладів, що істотно впливають на здатність фізичної
особи усвідомлювати значення своїх
дій та (або) керувати ними. Останні тен-
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денції у правозастосуванні демонструють, що при прийнятті рішення щодо
обмеження фізичної особи у дієздатності судді все частіше починають керуватись наявністю психічного розладу і
починають тлумачити такі категорії як
зловживання спиртними напоями та
наркотичними засобами через призму
положень ч. 1 ст. 36 ЦК України [12]
(а не ставити вимогу про обов’язкове
скрутне становище). Як приклад можна
навести рішення Соснівського районно
го суду м. Черкаси від 23 січня 2012 року
по справі № 2о-108–2011 [10], в основі
якого покладено розуміння зловживання спиртними напоями як психічного
захворювання. При цьому, хоча заявник (дочка) і зазначала про скрутне матеріальне становище сім’ї, що є наслідком неправозгідної поведінки батька,
суд не встановлював факт наявності
скрутного матеріального становища, а
встановив лише факт наявності алкогольної залежності та хронічного психічного захворювання, що є наслідком
такої залежності і керуючись ст. 36
ЦК України вирішив визнати батька заявника обмежено дієздатним.
Зловживання спиртними напоями,
наркотичними засобами, токсичними
речовинами та азартними іграми завжди визнавалось суспільно шкідливою
поведінкою, яка призводила до відсторонення особи від реальності, намагання створити власний світ, де особі буде
під силу вирішити усі проблеми, що і
стало предметом дослідження багатьох
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників у різних галузях науки, зокрема: в
медицині (О. Г. Годлевський, Н. В. Дмит
рієва, Ц. П. Короленко, А. Е. Личко,
П. Д. Шабанов), психології (В. Ю. Алек
сандрова, Б. С. Братусь, В. Я. Гіндкін,
Н. Є. Завацька,   Н. Ю. Максимова,
О. Т. Чередниченко),   дефектології
(Л. С. Виготський), педагогіці (В. М. Ор
жеховська)  та,  звичайно,  в  праві
(С. С. Алєксєєв, С. М. Братусь, В. П. Грі
банов, Г. П. Давидов, О. С. Йоффе,
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В. М. Кудрявцев,  С. Ф. Кечекьян,
О. О. Красавчиков,  К. А. Флейшиц,
Г. Ф. Шершеневич).
Головним питанням, яке виникає при
тлумаченні ч. 2 ст. 36 ЦК України, є невизначеність поведінки, яка може стати
підставою для відкриття окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
Варто наголосити на тому факті, що
інститут обмеженої дієздатності має
особливу природу в Україні та країнах
пострадянського періоду і дещо відмінний від законодавства країн Європи.
У цивільному законодавстві країн
СНД можна помітити певну закономірність: соціально неприйнятним вважається зловживання наркотичними засобами та спиртними напоями (законодавство Молдови, Грузії, Туркменістану [3] використовує термін «алкоголь»,
що є ширшим, оскільки включає в себе
також продукцію, яка містить алкоголь,
але не визначається як спиртний напій,
наприклад, пиво). Неправозгідною поведінкою, яка є підставою для порушення провадження у справах про обмеження дієздатності фізичних осіб у
Грузії, Казахстані, Таджикистані, Турк
меністані, Російській Федерації та Узбе
кистані [3], є лише зловживання спиртними (алкогольними) напоями або наркотичними речовинами. Окрім цього,
законодавство України, Молдови та Білорусі [3] вбачає асоціальність поведінки і у зловживанні психотропними засобами. Цивільний кодекс Республіки
Молдова не допускає не лише «зловживання алкоголем», а й несистематичне
«вживання наркотичних та психотропних засобів», якщо це погіршує матеріальне становище своєї сім’ї (на відміну
від законодавства інших країн, де така
поведінка повинна призводити до важкого матеріального становища сім’ї).
Якщо ж розглядати законодавство
країн Європи, то найбільш широко
врегульовуються дані відносини у Цивільному кодексі Польщі [4], який у

ст. 16 зазначає, що особа може бути визнана обмежено дієздатною на підставі
психічного захворювання, розумової
відсталості або іншого виду психічного
захворювання, особливо алкоголізму
або наркоманії. І при цьому зазначає,
що у тих випадках, коли вищезазначені
підстави не є настільки серйозними,
щоб позбавити особу дієздатності у
повному обсязі, то для допомоги у веденні справ їй призначається так званий «куратор».
Якщо ж розглядати цивільне законодавство Німеччини та Франції, то основний акцент ставиться не на судовій
процедурі визнання особи обмежено
дієздатної, а на самому факті «стану обмеженої дієздатності» в конкретний момент часу. Так, § 827 Німецького цивільного уложення передбачає можливість звільнення фізичної особи від
цивільної відповідальності за завдану
шкоду у випадках, коли ця шкода була
завдана у несвідомому стані, або у стані
хворобливого розладу психічної діяльності, яка виключала можливість усвідомлення власних дій. Винятком є
лише заподіяння шкоди в стані алкогольного сп’яніння, до якого особа довела себе сама [2].
Якщо ж розглядати Цивільний кодекс Франції [1], то правове регулювання обмеженої дієздатності хоч і має
згадування в Титулі Х «Про неповноліття, про опіку та про звільнення з-під
батьківської влади» та Титулі ХІ «Про
повноліття та повнолітніх, що перебувають під захистом закону» але спрямоване в основному на захист сімейних прав і лише частково стосується
захисту майнових інтересів. При цьому основною підставою Цивільний
кодекс Франції визнання особи обмежено дієздатною обирає недоумство
або психічний розлад, на основі яких
їй надається один із способів захисту
передбачених ЦК Франції (ст. 490).
Такими способами захисту визнаються встановлення судом опіки або
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піклування (залежно від важкості психічної хвороби) за клопотанням близьких родичів чи прокурора (ст. 493, 508
ЦК Франції).
Як ми бачимо, у Європейських традиціях правова доктрина прирівнює таку
поведінку як зловживання спиртними
напоями, наркотичними засобами або
психотропними речовинами до психічних розладів, оскільки вважається, що
така поведінка не є адекватною і може
виникати лише внаслідок психічних
розладів. І лише окремі країни розглядають ці правові підстави окремо.
Якщо ж розглядати особливості психічних розладів, то до них слід відносити не лише «класичні» захворювання,
наприклад, шизофренія, хвороба Альцгеймера, розумова відсталість тощо, а й
ті, які мають негативний майновий
ефект (так званий «розлад майна» [13]).
У відповідності до рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я до
переліку психічних захворювань під
міжнародним кодом F63. 0 було включено і таку хворобу як лудоманія (гемблінг) та схильність до азартних ігор.
Основною ознакою лудоманії є постійно повторювана участь в азартних
іграх, яка тягне за собою формування
стійкої залежності та з часом призводить до неможливості особи відмовитись від участі у таких іграх. Це призводить до формування так званої «домінанти», яка у свідомості особи стає
основною і необхідною для задоволення потребою. Усі інші потреби
зводяться до другорядних і задовольняються лише у випадку крайньої необхідності (сон, їжа). Соціальні потреби при цьому повністю нівелюються,
що призводить до повного нехтування
сімейними та цивільними обов’язками.
До цього ж типу можна віднести і марнотратство у всіх його проявах — купівля непотрібних речей (шоппінг),
колекціонування дорогих речей, надмірна трата спільно набутого майна у
благодійних цілях тощо.
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Такі розлади входять до переліку психічних захворювань як хронічні зміни
особистості, що не пов’язані з ушкодженням та захворюванням мозку (F62),
розлади навичок та потягів (F63) [6].
У зв’язку з тим, що більшість цивільних кодексів вбачає можливість закріплення відкритого списку підстав обмеження дієздатності особи (зловживання
спиртними напоями, наркотичними
засобами, токсичними речовинами
тощо, наявність психічної хвороби) то
можна тлумачити це таким чином, що
така поведінка наведена як приклад. Логічним питанням, яке виникає при застосуванні даної норми, є змістовне наповнення такої категорії як «тощо».
Аналізуючи міжнародне законодавство, можна дійти висновку, що до категорії «тощо» варто включати і потяг до
азартних ігор і марнотратство. Але
якщо зловживання спиртними напоями, наркотичними та психотропними
засобами має у своїй основі залежність
органічну, то потяг до азартних ігор —
психологічну.
Таким чином ми можемо відмітити,
що основною підставою обмеження дієздатності у країнах Європи є психічний розлад. Проаналізувавши Міжнародний класифікатор хвороб слід зазначити, що в основі його механізму
лежать такі основні види:
1) органічні розлади (напр. деменція
— тобто набуте слабоумство в результаті різних хвороб);
2) шизофренія і шизотипові розлади;
3) афективні розлади (манії, депресії);
4) невротичні розлади (різного роду
фобії);
5) розумова відсталість;
6) порушення психологічного розвитку (аутизм);
7) поведінкові і емоційні розлади дитячого і підліткового віку (несоціалізований розлад поведінки);
8) психічні і поведінкові розлади
внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголізм, наркоманія);
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9) поведінкові синдроми, пов’язані з
фізіологічними порушеннями та фізичними факторами (зловживання антидепресантами);
10) розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (лудоманія, піроманія) [11].
Звичайно, українському законодавцеві набагато легше було б виокремити в
окрему підставу обмеження дієздатності
зловживання алкогольними напоями,
наркотичними засобами, психотропними речовинами та азартними іграми,
але за своєю суттю тоді ст. 36 ЦК України, після аналізу Міжнародного класифікатору хвороб звучатиме тавтологічно,
а ч. 2 фактично відтворюватиме ч. 1 —
«Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними
засобами, токсичними речовинами,
азартними іграми тощо (читай страждає
на психічний розлад) і тим ставить себе
чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких
вона за законом зобов’язана утримувати,
у скрутне матеріальне становище. Тобто
відмінність між ч. 1 і ч. 2 полягає лише у
«ставленні у скрутне матеріальне становище» окремої категорії осіб.
Недарма цивільне законодавство Німеччини та Франції не піднімає так гостро питання необхідності включення
до підстав обмеження дієздатності будьякий вид адитивної поведінки, яка за
адиктивним механізмом (бажанням змінити настрій), проводить поділ адиктивних агентів на речовини, що змінюють психічний стан (алкоголь, наркотики, лікарські препарати, токсичні речовини) і втягнення у певні види активності (азартні ігри, комп’ютер, секс, переїдання чи голодування, тривале прослуховування ритмічної музики). Адже
така поведінка визнана міжнародною
спільнотою психічним розладом, а
цього цілком достатньо для обмеження
особи у дієздатності.
Звичайно, ми можемо розширено
тлумачити передбачене у ч. 2 ст. 36

ЦК України поняття «тощо» і включати
до нього інші види поведінки, пов’язані
як з вживанням речовин, що змінюють
психічний стан людини (алкоголь, наркотики, лікарські препарати, токсичні
речовини), так і з втягненням у певні
види активності (комп’ютер, переїдання чи голодування), особа не просто
може вчиняти асоціальну поведінку, а й
дійти до вже згадуваного нами стану
«розладу майна», але при цьому всьому
її поведінка все ж таки вважатиметься
психічним розладом.
Таким чином, ми можемо говорити
про те, що ЦК України хоча і намагається найбільш повно врегулювати дані
правовідносини, але це прагнення зводиться до юридично хибних конструкцій, які призводять до повторень правових норм і неоднозначності їх тлумачення та застосування.
Враховуючи євро інтеграційний курс
України доцільним було б наголосити
на таких основних напрямах вдосконалення цивільного законодавства як, насамперед, його спрощення та активізація діяльності держави по правовій освіті населення, адже і досі, більшість українських громадян України не вважають
зловживання спиртними напоями та
психотропними речовинами психічними розладами.
Саме тому ми пропонуємо до підстав
обмеження фізичної особи відносити
лише факт психічного розладу не залежно від того, чи ставить він у скрутне
становище інших осіб чи ні, оскільки
саме така позиція законодавця дозволить найбільш повно захистити права
та інтереси фізичної особи, яка страждає чи то від «класичної» психічної хвороби чи від «адиктивної поведінки».
А держава, в свою чергу, повинна вдосконалити свою державну політику у
сфері охорони здоров’я у відповідності
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Міжгалузевої
комплексної програми «Здоров’я нації»
на 2002–2011 роки» [9].
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Navrotska Yu. V.
The vexed questions of confirmation the powers of representative in the civil
procedure of Ukraine
Abstract. The article is devoted to the vexed questions of confirmation of powers of
representative in civil procedure of Ukraine. Ambiguous approaches in relation to documents, that require courts in support of powers of representative in a process, cases of
refuse of certification to the warrant court ruling, are analyzed. The controversial moments of certification of powers of representative are investigational, if a warrant receipt
is given out abroad. As an analysis of judicial practice shows, it is necessary to produce
only approaches in relation to documents, which certify powers of representative in civil
procedure in the same situations.
Key words: representative, confirmation of powers, warrant of attorney, ruling, remand of an action.
Представництво в цивільному процесі — це правовідносини, в силу яких
представник здійснює процесуальні дії
від імені та в інтересах особи, яка бере
участь у справі, з метою захисту її прав.
Можливість участі представника в процесі безпосередньо залежить від належного посвідчення його повноважень. Водночас, на практиці частими є
ситуації неналежного оформлення документів, що підтверджують повноваження представника, що або унеможливлює його участь в процесі, або є
тактичним прийомом свідомого затягування процесу. Також виникають
спірні ситуації щодо посвідчення повноважень цивільного процесуального
представника. Дослідження цих питань і буде метою цієї статті.
Відповідно до ЦПК України, повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі,
мають бути посвідчені такими документами: 1) довіреністю фізичної особи; 2) довіреністю юридичної особи
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або документами, що посвідчують
службове становище і повноваження її
керівника; 3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи
охоронцем спадкового майна.
Довіреність фізичної особи повинна
бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, у якій довіритель працює, навчається, перебуває
на службі, стаціонарному лікуванні чи
за рішенням суду, або за місцем його
проживання.
Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової
особи, уповноваженої на це законом,
статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договором. До ордера адвоката обов’язково
додається витяг із договору, у якому
зазначаються повноваження адвоката
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як представника або обмеження його
прав на здійснення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
Оригінали зазначених документів
або копії з них, посвідчені суддею, додаються до справи.
Представник не може допускатися до
участі у справі при відсутності документів, що підтверджують його повноваження або якщо вони належно не
оформлені. Слід мати на увазі, що відсутність належно оформлених документів на представництво може бути
підставою для скасування рішення,
якщо в процесі брала участь така особа.
Якщо неналежно оформлені документи на представництво були виявлені
на стадії порушення цивільної справи
(додано довіреність, не пов’язану із
представництвом у справі, довіреність
прострочена, довіреність неналежно
посвідчена, позовну заяву подано особою, яка не уповноважувалася на це позивачем або особою, яка відповідно до
закону не має права звертатися з вимогою по конкретній справі), то суд виносить ухвалу про повернення позовної
заяви (ст. 121 ЦПК). У цьому випадку
йдеться не про неналежне посвідчення
повноважень на здійснення представництва в процесі, а саме про відсутність
повноважень на ведення справи.
Якщо помилково така заява була прийнята судом, то він зобов’язаний залишити її без розгляду (ст. 207 ЦПК).
У позивача є можливість подати таку
саму позовну заяву в майбутньому.
Також, на мою думку, якщо позовна
заява подана представником, однак до
позовної заяви не додано довіреність чи
інший документ, що підтверджує його
повноваження (ч. 8 ст. 119 ЦПК України), то це не підстава для повернення
позовної заяви відповідно до п. 3 ч. 3
ст. 121 ЦПК України, а підстава для
залишення позовної заяви без руху з
наданням строку для усунення недо
ліків — відповідно до ч. 1 ст. 121

ЦПК України, оскільки позовну заяву
подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 ЦПК.
Водночас, на практиці застосування
інститутів залишення без руху, повернення чи залишення позовної заяви без
розгляду при неналежному посвідченні
повноважень представника є доволі
проблемним та неоднозначним. Часто
суди неправильно застосовують підстави для вчинення тієї чи іншої процесуальної дії щодо позовної заяви, або ж
плутають вказані процесуальні інститути.
Довіреністю є письмовий документ,
що видається однією особою іншій
особі для представництва перед третіми
особами (ст. 244 ЦК). У цивільному
процесі довіреність — це документ,
який надає право на здійснення процесуальних дій. Розрізняють постійні довіреності — у них зазначено право особи на здійснення усіх процесуальних
дій по всіх цивільних справах, і разові — вчинення процесуальних дій у
конкретній справі.
Строк довіреності встановлюється в
довіреності. Якщо строк довіреності не
встановлений, вона зберігає свою чинність до припинення її дії. Довіреність,
у якій не вказана дата її вчинення, є недійсною (ст. 247 ЦК).
Довіреність фізичної особи повинна
бути посвідчена нотаріально (ст. 35–38
Закону України «Про нотаріат») або
посадовою особою організації, у якій
довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, чи за рішенням суду або за місцем його проживання.
Порядок посвідчення такої довіреності та форма довіреності законом не
визначені. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 419
«Про порядок посвідчення заповітів і
доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених» не регламентує порядок посвідчення довіреностей посадовими особами за місцем роботи,
навчання або проживання.
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На нашу думку, вимогу про посвідчення такої довіреності можна вважати
дотриманою, якщо текст довіреності
відповідає вимогам закону, зокрема
містить дату, назву документа, прізвище, ім’я та по батькові довірителя та
представника (повіреного), а також відмітку довільної форми про посвідчення
цієї довіреності відповідною посадовою особою (не обов’язково навіть керівником організації). Плати за посвідчення довіреностей за місцем роботи,
навчання або проживання (на відміну
від нотаріального посвідчення) законом
не передбачено.
Водночас, на практиці при посвідченні довіреностей за місцем роботи, служби чи місця проживання особи виникає
багато спірних моментів, що зумовлені
прогалинами в законодавчому регулюванні такого посвідчення довіреностей.
Так, залишаючи без руху позовну заяву, Вінницький міський суд Вінницької області в ухвалі від 14.04.2016 р. вказує, що надана представником позивача
копія довіреності завірена начальником
штабу — першим заступником командира військової частини А1231 «2». Напевно, довіритель, завіряючи свою довіреність у військовій частині А1231 «2»,
основувався на зазначених в ч. 2 ст. 42
ЦПК України обставинах, а саме можливості посвідчення довіреності посадовою особою організації, у якій довіритель перебуває на службі.
Однак, щоб суд міг перевірити та переконатись у правильності додержання
довірителем зазначених вище вимог законодавства, необхідно, у цьому випадку, додавати до такої довіреності докази
того, що довіритель (позивач) дійсно
перебуває на службі у військовій частині А 1231 «2», оскільки за умови не підтвердження цих обставин відповідна
довіреність не буде мати жодної юридичної сили згідно з вимогами ч. 2
ст. 42 ЦПК України.
Крім того, суд звертає увагу позивача
на те, що згідно з абзацом 2 ч. 3 ст. 245
ЦК України — довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації вій-
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ськової частини, з’єднання, установи,
військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена
командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.
Проте всупереч зазначеній вище нормі
законодавства надана копія довіреності
посвідчена не командиром відповідної
військової частини, а його першим заступником, що також потребує уточнення, зокрема виходячи із посадових
обов’язків зазначеної посадової особи [1].
На практиці навіть при поданні нотаріально посвідченої довіреності мають
місце випадки повернення позовної заяви, оскільки «додана довіреність, посвідчена приватним нотаріусом …, зареєстрована в реєстрі за № …, без Витягу про її реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей» [2], або ж «додана
довіреність, посвідчена секретарем сільської ради …, зареєстрована в реєстрі за
№ …, без Витягу про її реєстрацію в
Єдиному реєстрі довіреностей» [3].
У цьому аспекті треба звернути увагу
на те, що, на нашу думку, такі вимоги суддів є неправомірними, оскільки
ЦПК України не містить жодної вимоги
додавати до нотаріально посвідченої довіреності ще й витяг про її реєстрацію в
Єдиному реєстрі довіреностей. Положення про Єдиний реєстр довіреностей,
затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, не
містить (та й не може містити як підзаконний нормативно-правовий акт), жодних додаткових вимог щодо документів,
що посвідчують повноваження представника в цивільному судочинстві.
Більше того, відповідно до згаданого
Положення про Єдиний реєстр довіреностей, обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей підлягають
довіреності, посвідчені нотаріусом, а
також, видані в порядку передоручення,
припинення їх дії, та довіреності на
право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих
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комітетів сільських, селищних, міських
Рад народних депутатів, а також відомості про припинення їх дії. Отже, довіреність посвідчена посадовою особою
місцевого органу самоврядування за
місцем проживання довірителя (фізичної особи) на представлення її інтересів
у суді не потребує обов’язкової реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.
Саме з такої підстави 22. 03. 2016 р.
Апеляційним судом Кіровоградської
області було скасовано ухвалу суду першої інстанції про залишення позову без
розгляду у зв’язку з неналежним посвідченням повноважень представника та
справу направлено для продовження
розгляду до суду першої інстанції [4].
Також ЦПК передбачає можливість
посвідчення довіреності за рішенням суду. Тут
на практиці виникають неоднозначні
ситуації: часто судді відмовляються посвідчувати довіреності безпосередньо в
залі судового засідання. Водночас, як
зазначив Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму листі від
08.09.2011 № 611–1104/0/4–11, у разі
заявлення фізичною особою-довірителем клопотання про посвідчення судом
довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд може ухвалою посвідчити
таку довіреність. Так, у разі задоволення
заявленого клопотання щодо посвідчення довіреності на ведення справи,
що розглядається в порядку цивільного
судочинства, суд без виходу до нарадчої
кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання
до журналу судового засідання, а сама
довіреність або засвідчена підписом
судді копія з неї приєднується до справи. Довіреність посвідчується лише для
розгляду конкретної справи, тобто не
може бути посвідчено довіреність, яка
передбачає непов’язані з розглядом цієї
справи повноваження. Ухвала про посвідчення такої довіреності оскарженню не підлягає.
Таким чином, можна використати зазначену можливість та посвідчити безо-

платно довіреність фізичної особи безпосередньо в суді.
Причому, посвідчення довіреності на
здійснення представництва інтересів
особи в суді за ухвалою суду можливе
як в суді першої інстанції, так і в суді
апеляційної інстанції. Як показує аналіз
судової практики, є також випадки
оформлення вказаної ухвали суду самостійним процесуальним документом [5].
Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи,
уповноваженої на це законом, статутом
або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.
Представник юридичної особи може
засвідчити надані йому права документами, що підтверджують службове становище керівника і його повноваження.
Зазвичай службове становище перевіряють за посвідченням, протоколом
про обрання на посаду, наказом про
призначення, витягом з реєстру підприємств та організацій України або витягом з торгового, банківського реєстру
іноземної держави.
Повноваження керівника як представника юридичної особи перевіряються
за статутом. Особливу увагу слід звертати на перевірку повноважень службових осіб юридичної особи, які не є керівником її виконавчого органу — заступників керівника, керівників структурних підрозділів тощо.
Якщо в статуті немає спеціальних
норм щодо повноважень представляти
інтереси юридичної особи в суд, то в
силу закону такі повноваження мають
лише керівники виконавчого органу.
Якщо правова позиція кількох представників у справі не співпадає або суперечить одна одній, то суд повинен надавати перевагу діям, які вчиняються представником, повноваження якого ґрунтуються безпосередньо на законі та статуті.
Визначення належної особи на представництво інтересів юридичної особи
в суді або ж особи, уповноваженої видавати довіреність від імені юридичної
особи, є досить складним процесуальним моментом.
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Для прикладу, Шевченківський районний суд м. Київ 28.03.2016 р. залишив без розгляду заяву представника
компанії «Італія-Україна Газ с.п.а.»
ОСОБА_2 про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні рішення Арбітражного інституту
Торгової палати м. Стокгольм в арбітражній справі № V007/2008 від 19 грудня 2012 року про стягнення штрафу та
процентів. Як встановлено судом, при
подачі вказаного клопотання до Шевченківського районного суду м. Київ в
грудні 2015 року у додатку до його матеріалів міститься довіреність на представництво в суді. Водночас, надану довіреність суд не вважає за можливе врахувати як документ, що посвідчує повноваження представника, оскільки її
видано не уповноваженою від підприємства стягувача особою. Суду не було
надано ні статут, ні інший документ, з
якого можливо б було зробити висновок про те, що саме ОСОБА_3 є представником стягувача та має процесуальне право передоручати свої представницькі повноваження іншим особами,
зокрема і на території іншої країни [6].
Повноваження адвоката як представника
можуть також (окрім довіреності) бути
посвідчені ордером, договором або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги.
Ордер — це письмовий документ,
що у випадках, встановлених Законом
України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката
на надання правової допомоги. Ордер
видається адвокатом, адвокатським
бюро або адвокатським об’єднанням та
повинен містити підпис адвоката. Рада
адвокатів України затверджує типову
форму ордера (відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
До ордера адвоката обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на
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вчинення окремих процесуальних дій.
Витяг засвідчується підписом сторін договору. Цей документ є доказом обсягу
повноважень адвоката як представника.
Верховний Суд України звертав увагу на
те, що обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної
дії мають бути застережені не у виданому
ордері, а в довіреності чи договорі.
З метою забезпечення конфіденційності договору суду надається лише витяг з нього, в якому зазначаються сторони (вступна частина), предмет договору
(щоб можна було з’ясувати, що договір
стосується саме цієї справи), а також та
частина договору, яка стосується повноважень адвоката як представника.
Витяг повинен відповідати оригіналу
договору. Такий витяг з договору засвідчується підписом сторін договору — керівника адвокатського об’єднання чи бюро, адвоката і довірителя.
Слід мати на увазі, що адвокат може
прийняти доручення на надання правової допомоги тільки безпосередньо від
клієнта або його представника, уповноваженого на укладання угоди з адвокатом, або законного представника неповнолітнього чи недієздатного клієнта.
Тому договір повинен бути підписаний
відповідною особою.
Доручення на надання безоплатної правової
допомоги видаються центрами безоплатної
правової допомоги, створеними при Міністерстві юстиції України, головних
управліннях юстиції в АКР, областях,
Києві і Севастополі відповідно до ст. 16
Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Вторинну безоплатну правову допомогу, відповідно до положень аналізованого Закону, можуть надавати адвокати, долучені до Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу, для надання такої допомоги
на постійній основі, а також адвокати,
долучені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на
тимчасовій основі (на підставі окремих
договорів про надання послуг).
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ЦПК України вимагає, щоб оригінали
документів, які посвідчують повноваження представника, або копії з них, посвідчені суддею, приєднувалися до справи.
Ці документи пред’являються суду до початку судового засідання і передаються
суду для огляду. На нашу думку, допустимим є посвідчення копій цих документів
не лише суддею, але й нотаріусом.
Відповідно до ст. 9 Закону України
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану», актовий запис цивільного стану є безспірним доказом фактів, реєстрація яких посвідчується, до
спростування його в судовому порядку. Обсяг повноважень усиновлювача
як законного представника такий самий, як і у батьків дитини. Різниця між
ними, яка має значення для нотаріального процесу, полягає лише в тому,
що повноваження усиновлювача виникають не з моменту народження дитини, а з дня набуття рішенням суду
про усиновлення законної сили. При
цьому слід враховувати відповідні норми ЦПК України щодо набуття рішенням суду законної сили.
Проте, як випливає зі ст. 259 ЦК та
233 СК, документом, який підтверджує
повноваження усиновлювача як представника, є свідоцтво про народження з тією
різницею, що видається воно на підставі рішення суду. Це має значення з огляду на те, що у випадку усиновлення усиновлювачі мають право бути записаними як мати і батько дитини. Це є їх правом, а не обов’язком, тому свідоцтво
про народження може, відповідно до ст.
229 СК, і не зазнати змін у частині запису про матір або батька дитини.
Опіка та піклування встановлюються
або судом, або органом опіки та піклування, тому відповідними документами,
які визначають статус опікуна та піклувальника, будуть або рішення суду, або постанова органу опіки та піклування.
Згідно з чинним законодавством, в
Україні існує така форма влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як патронат, що
полягає у вихованні дитини до досяг-

нення нею повноліття в сім’ї патронатного вихователя за плату і здійснюється
на підставі договору, який укладається
між органом опіки і піклування та патронатним вихователем. Відповідно до
чинного законодавства, в Україні існує
дві форми патронату: прийомна сім’я і
дитячий будинок. У нотаріальному
процесі прийомні батьки та батьки-вихователі виступають представниками
дітей за призначенням і діють без спеціальних повноважень як опікуни або
піклувальники.
Документами, що підтверджують пов
новаження таких представників, визначені в постановах Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002 року.
Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх
прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на
те повноважень.
Закон не передбачає надання повноважень представникові за усною заявою довірителя, яка заноситься до журналу судового засідання, як це було раніше. Зазначена особа може брати
участь у процесуальному статусі особи,
яка надає правову допомогу.
Також слід звернути увагу на спірні
моменти посвідчення повноважень представника, якщо довіреність видана за кордоном.
Частими у судовій практиці є випадки
залишення без руху, повернення чи залишення без розгляду позовних заяв,
поданих представником за довіреністю
з підстави, що видана довіреність посвідчена нотаріусом іншої держави, але
на ній не проставлений апостиль компетентним органом держави, у якій документ був складений. Водночас, є й
позитивна практика судів вищих інстанцій щодо скасування таких ухвал як
незаконних, оскільки треба при цьому
враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу щодо
обов’язковості чи необов’язковості легалізації відповідних документів.
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Так, при розгляді апеляційної скарги
на ухвалу суду першої інстанції про залишення позовної заяви без розгляду,
ухвалою від 20. 01. 2016 р. Апеляційний
суд Дніпропетровської області встановив, що в матеріалах справи наявна довіреність, видана позивачем на ім’я
ОСОБА_4 від 19. 02. 2015 року посвідчена нотаріусом Луховицького нотаріального округу Московської області Російської Федерації, у якій зазначено, що
ОСОБА_4 має право підписувати та
подавати позовні заяви від імені ОСОБА_2 Ця довіреність перекладена українською мовою, правильність перекладу засвідчена 16 грудня 2015 року приватним нотаріусом Павлоградського
районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5.
Ст. 13 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що
документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в
Україні в разі їх легалізації, якщо інше
не передбачено законом або міжнародним договором України. А відповідно
до ст. 12 Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних,
сімейних і кримінальних справах від
07.10.2002 р. документи, які на території
однієї із договірних сторін розглядаються як офіційні, користуються на територіях інших договірних сторін доказовою силою офіційних документів.
Отже, надана позивачкою довіреність,
на думку суду, відповідає вимогам ст. 42
ЦПК України, а в матеріалах справи
відсутні документи, які б спростовували
зазначену довіреність [7].
Необхідно враховувати те, що з
22 грудня 2003 року для України набула
чинності Гаазька Конвенція (1961 р. ),
що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Згідно з положеннями Гаазької конвенції, скасовується вимога легалізації документів для
їх подальшого використання в державах-учасницях цієї конвенції. Офіційні
документи, які використовуються на
території зазначених держав, мають
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бути засвідчені спеціальним штампом — «Apostille» (далі — апостиль),
проставленим компетентним органом
держави, у якій було складено документ.
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Гаазької конвенції, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися
державами-учасницями конвенції, якщо
існують угоди між двома або декількома
державами, які відміняють або спрощують цю процедуру або звільняють сам
документ від легалізації.
Верховною Радою України 10 лис
топада 1994 року ратифіковано Конвенцію про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних
та кримінальних справах 1993 року
(Мінська конвенція), яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року і
застосовується у відносинах України з
державами-учасниками СНГ. Згідно з
положеннями Мінської конвенції, документи, які на території однієї з держав, що є учасником Мінської конвенції, виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції і
за встановленою формою та скріплені
гербовою печаткою, приймаються на
території України без будь-якого спеціального посвідчення.
Крім того, між Україною та деякими
іноземними державами укладено дво
сторонні міжнародні договори, які регулюють питання правових відносин і
міжнародної правової допомоги в цивільних справах, і містять положення
про те, що документи, складені або засвідчені компетентним органом однієї
Договірної Сторони та підтверджені
підписом уповноваженої особи й офіційною печаткою, є дійсними на території іншої Договірної Сторони без подальшого засвідчення.
Підсумовуючи, можна констатувати,
що проблема належного посвідчення
повноважень представника безпосередньо пов’язана із доступністю правосуддя, адже невизнання повноважень представника в цивільному процесі матиме наслідком недопущення
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його до участі в конкретній справі. Як
свідчить аналіз судової практики, необхідно виробляти єдині підходи що

до документів, які посвідчують повноваження представника в цивільному
процесі в аналогічних ситуаціях.
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Tectological framework of the organization of the activity of the public prosecutor’s office connected with implementation of it’s representative function
Abstract. This article discusses the issues of the tectological framework of the organization of the public prosecutor’s office representative function. Particular attention is paid
to questions of studies the prosecution system, its external cohesion and internal differentiation, the plurality of elements of the system, as well as tools that make this system
integrity, ensure its structural hierarchy, the relative independence of determining its effectiveness, including management implementation of this system, as well as stability
(compliance) to internal and external influences. As a result we made the conclusion
about needing to build a clear theoretically system of organization of the activity of the
public prosecutor’s office connected with representative function in terms of the construction of its structure, taking into account tectological framework.
Key words: prosecutor, representative function, tectological framework, structure, system.
Основи системного підходу до управлінської та організаційної діяльності сучасних уявлень про теорію організації,
про універсальні типи й закономірності
структурного перетворення будь-яких
систем формують сьогодні інструментарій науки «тектологія». Засновником
цього вчення вважають видатного вченого-економіста О. О. Богданова, який
свого часу писав, що тектологія має
з’ясувати, які способи організації є в
природі та діяльності людства, потім —
узагальнити їх, надалі — пояснити їх,
тобто надати абстрактні схеми їх тенденцій і закономірностей, а насамкінець, спираючись на ці схеми, визначити напрями розвитку організаційних
методів та їх роль в економії світового
процесу. Тектологія має справу з організаційним досвідом не лише тієї або
іншої спеціальної галузі, а й їх усіх у сукупності, тобто вона охоплює матеріал
усіх інших наук та життєвої практики,
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але цікавиться лише способами організації цього матеріалу [1, с. 127]. В подальшому, попри серйозну  критику  в  радянський  період [2], основні
ідеї та положення тектології як науки
були покладені в основу інших наук,
зокрема  кібернетики  (Норберт  Віннер [3]), загальної теорії систем (Людвиг
фон Берталанфі [4]), холізму (Джон
Скотт Холдейн [5]).
Останнім часом стали з’являтись наукові публікації, у яких обґрунтовується
можливість та доцільність застосування
тектологічного підходу не тільки до
права в цілому [6], але й до вивчення
організації діяльності у прокуратурі.
Так, І. М. Козьяков чітко охарактеризував, що ключовими категоріями тектології як науки виступають: поняття
системності — організація є ціле, що
більше суми своїх частин, та ідея про
структурну стабільність системи та її
умов [7, с. 30]. Повністю підтримуючи
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наведене, вважаю, що в основу організації
діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді
мають насамперед бути покладені фундаментальні наукові розробки щодо її
тектологічних засад, зокрема, ті, що стосуються вчення про загальну систему органів
прокуратури, її зовнішню єдність та внутрішню диференціацію, множинність елементів
цієї системи, а також засоби, що роблять зазначену систему цілісною, забезпечують її
структурність, ієрархічність, відносну самостійність, визначають її ефективність, в
тому числі й щодо здійснення управління цією
системою, а також стійкість (піддатливість)
до зовнішніх та внутрішніх впливів.
Тому екстраполюючи ці основні положення тектології на систему знань
про організацію діяльності прокуратури, зокрема й щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді,
доцільно вказати, що з точки зору тектології прокуратура України становить
упорядковану систему. Нормативно ця система закріплена Законом України
«Про прокуратуру» (2014) (ч. 1 ст. 7), та
включає у себе Генеральну прокуратуру
України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокуратури і Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру. При цьому важливо вказати, що законодавчо закріплена не тільки система прокуратури. Як уже зазначалось, у Законі України «Про прокуратуру» (2014) визначено також принципи формування цієї системи, до яких
можна відносити принципи єдності та
територіальності. Так, у ст. 1 вказаного
нормативно-правового акта зазначено,
що прокуратура України становить
єдину систему, яка в порядку, встановленому цим Законом, здійснює конституційні функції з метою захисту прав і
свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Важливою складовою тектологічного
вчення про організацію діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді є

наявність гарантій, що забезпечують цілісність, структурність, ієрархічність та
відносну самостійність цієї системи. До таких гарантій згідно із Законом України
«Про прокуратуру» (2014) віднесено:
1) єдині засади організації та діяльності
прокуратури; 2) єдиний статус прокурорів; 3) єдиний порядок організаційного
забезпечення діяльності прокурорів;
4) фінансування прокуратури виключно з Державного бюджету України;
5) вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування (ч. 5 ст. 7 Закону). Зазначений перелік доволі ґрунтовний, однак, як на мене, може бути дещо
розширеним. Так, наприклад, відповідною гарантією системності прокуратури є і її територіальність, що, як слушно
зазначено в літературі, означає побудову системи органів прокуратури відповідно до адміністративно-територіального  устрою України з метою здійснення покладених на прокуратуру завдань і функцій на всій території України і доступності її для всього населення.
Вказане, на думку авторів, передбачає:
1) рівномірне поширення мережі органів прокуратури на всі адміністративно-територіальні одиниці України;
2) відсутність територій, на які не поширювалася б юрисдикція органів прокуратури, з метою повного охоплення
системою прокуратури території України; 3) існування достатньої чисельності
прокуратур і прокурорів на території
держави з метою забезпечення вирішення всіх питань, які перебувають у
компетенції  прокуратури;  4) зручне
розміщення прокуратур з метою забезпечення кожній особі реальної можливості дістатися до прокуратури, щоб
реалізувати свої права, а прокурорам —
безперешкодно і оперативно виконувати
покладені на них повноваження [8, с. 25].
Висловлена думка сприймається, однак
із одним уточненням про те, що все-таки передчасним було починати територіальний поділ прокуратур шляхом «на-
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різання» так званих прокурорських
округів, перелік яких визначений у Додатку до Закону України «Про прокуратуру» (2014). На мою думку, більш доцільно було б, якщо не залишити його
таким, що відповідав би існуючому адміністративно-територіальному устрою
України, то хоча б зробити уніфікованим після проведення судової реформи
та визначення «судових округів», які можуть і не збігатися за своєю структурою
із  адміністративно-територіальним
устроєм держави, що має місце у багатьох зарубіжних країнах.
Вище уже йшлося про те, що більшість питань про формування системи
органів прокуратури, забезпечення єдності цієї системи, визначення окремих
структурних підрозділів (Головна військова прокуратура, Спеціалізована антикорупційна прокуратура) належить
до виключної компетенції законодавчого органу. Водночас слід зазначити,
що Закон України «Про прокуратуру» (2014) також створює низку можливостей щодо впливу на формування
власної структури і в самої прокуратури. Так, Генеральна прокуратура України може утворювати у своїй структурі
певні структурні підрозділи (ч. 3 ст. 8),
аналогічною компетенцією наділені також і регіональні (ч. 3 ст. 10) та місцеві
прокуратури (ч. 3 ст. 12). Разом із тим
хотілося б зазначити, що в будь-якому
разі такий різновид юридичної діяльності прокуратури щодо самоструктурування має субсидіарний характер.
Ще однією специфічною гарантією,
з-поміж тих, що були розглянуті вище
та сприяють цілісності структури, є визначена законом ієрархічність органів прокуратури, що визначається терміно-поняттям «підпорядкування». Водночас потрібно зауважити, що таке підпорядкування відрізняється від класичного адміністративно-управлінського підпорядкування, оскільки передбачає певною
мірою усічений підхід. Річ у тому, що з
огляду на проголошені у ст. 16 Закону
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України «Про прокуратуру» (2014) гарантії незалежності прокурора підпорядкування фактично зводиться до адміністративного підпорядкування, межі
якого чітко прописані у ст. 17 вказаного
Закону. Тобто за своїм тектологічним
підходом прокуратура вибудована як
система, у якій прокурори нижчого рівня адміністративно підпорядковуються
прокурорам вищого рівня, визначеним
ч. 3 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» (2014). При цьому законодавець встановлює, що прокурори здійснюють свої повноваження у межах,
визначених законом, і підпорядковуються керівникам, але виключно у частині виконання письмових наказів адміністративного характеру. До того ж
ще однією ознакою такого наказу (підпорядкування) встановлено те, що він
повинен бути пов’язаний із організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Як слушно зазначено в літературі, адміністративне підпорядкування прокурорів допускається лише на підставі актів, які за
формою (письмові накази) і змістом
(адміністративний характер наказів та
зв’язок із внутрішньоорганізаційними
питаннями діяльності органів прокурорів та органів прокуратури) відповідають встановленим законом вимогам.
При цьому, як далі зазначають ці ж автори, закон встановлює компетенцію
керівників органів прокуратури різних
рівнів щодо видання обов’язкових для
виконання підпорядкованими прокурорами адміністративних наказів, що
ґрунтується на таких правилах: 1) чим
вищий рівень прокуратури, керівник
якої видає адміністративні накази, тим
ширшою є сфера його охоплення;
2) підпорядкування прокурорів адміністративним наказам допускається лише
по вертикалі «зверху–вниз», тобто адміністративні накази прокурорів нижчого
рівня не є обов’язковими для прокурорів вищого рівня, а відповідні накази
прокурорів одного рівня не є взаємно
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обов’язковими для них; 3) видання адміністративних наказів керівниками органів прокуратури різних рівнів здійснюється на субординаційних засадах, тобто
накази керівників органів прокуратури
нижчого рівня приймаються на виконання та відповідно до адміністративних
наказів керівників органів прокуратури
вищого рівня та не можуть їм суперечити; 4) компетенція щодо видання наказів
обмежується територіальною чи спеціальною юрисдикцією керівника органу
прокуратури, що їх видав [8, с. 136–137].
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що діяльність з представництва інтересів громадянина або держави в суді здійснюють усі органи прокуратури, які входять до її системи, в
порядку, визначеному законом у межах
їх компетенції. Зокрема, наказом Генерального прокурора України від 22 грудня 2015 року № 411 затверджено Положення про Департамент підтримання
державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або
держави в судах Генеральної прокуратури України, яким зазначений підрозділ керується у своїй діяльності [9].
У регіональних прокуратурах діяльність на напрямі представництва забезпечують або управління, до складу яких
входять декілька відділів, як правило,
це — відділи організації представництва, забезпечення участі в судах, виконання судових рішень або відділи як
самостійні структурні підрозділи. Такий принцип побудови структурних
підрозділів, які забезпечують представницьку діяльність у регіонах, пов’язаний здебільшого із місцем розташування прокуратур. Адже в тих обласних
центрах, де розташовані не лише загальні апеляційні суди, а й апеляційні
господарські та адміністративні суди,
юрисдикція яких поширюється на декілька областей, участь у розгляді ними
справ та забезпечення касаційного
оскарження постановлених ними рішень (незалежно від того, прокурор

якого регіону готував позов або апеляційну скаргу) покладається саме на підрозділи представництва регіональної
прокуратури за місцем розташування
таких судів. Це, в свою чергу, значно
збільшує навантаження на працівників,
а також потребує додаткової координації та контролю з боку керівництва відповідного регіону з метою ефективної
реалізації представницької функції.
Відповідні підрозділи в регіональних
прокуратурах також діють на підставі
положень, які затверджуються керівником регіональної прокуратури. Ці положення розробляються в кожному регіоні самостійно, а після їх затвердження
спрямовуються до відповідного галузевого підрозділу Генеральної прокуратури України. Водночас слід зазначити,
що на сьогодні не розроблено Типового положення про структурні підрозділи в регіональних прокуратурах, що, безумовно,
утруднює єдиний та одноманітний підхід до нормативного проектування у
вказаній сфері. Вважаю, потрібно було
б у межах надання методичної допомоги з боку Генеральної прокуратури
України здійснити розробку такого положення, яке не тільки б суттєво спростило підхід до створення таких документів на місцях, а й забезпечило
системний підхід, що надзвичайно важливо у такий складний реформаційний
час, який характеризується постійними
змінами у законодавстві, що регламентує діяльність прокуратури. Крім того,
важливою є ділянка роботи, пов’язана із
обчисленням судового збору, сплата якого
прокуратурою раніше не здійснювалась. Так, найбільш резонансні позови,
за якими нерідко сплачується значний
судовий збір, заявляються саме прокуратурами регіонів. Прокурори цих
прокуратур забезпечують участь у розгляді справ за прокурорськими позовами судами апеляційної інстанції, за постановами яких можуть змінюватися
розміри вже сплаченого судового збору, що надалі обумовлює потребу у
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вжитті додаткових заходів щодо його
повернення у разі надмірної сплати.
Ураховуючи, що судовий збір сплачується за бюджетні кошти, виникає потреба у розробленні окремих організаційних заходів щодо контролю за порядком його нарахування, сплати та
повернення шляхом створення відповідної системи обліку сплати судового
збору й покладення цих функцій на
конкретних працівників.
Робота галузевих структурних підрозділів, які здійснюють представницьку
діяльність, організовується за зонально-предметним принципом із використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як
засобу посилення ефективності на цьому напрямі. Особливу увагу варто приділити організації місцевої прокуратури
з огляду на нетривале існування цієї
ланки прокурорської системи. Генеральна прокуратура України з метою
забезпечення належної організації їх діяльності розробила Пам’ятку з питань
організації діяльності місцевої прокуратури, за приписами якої:
1) основні засади організації роботи
визначаються керівником залежно від
штатної чисельності прокуратури, кваліфікації та практичного досвіду роботи
підлеглих працівників, обсягів роботи;
2) при визначенні кола власних повноважень недоцільно намагатися особисто
охопити більшість питань роботи, пов’язаної з реалізацією функцій і завдань
прокуратури, оскільки це, як правило, негативно позначається на якості здійснення керівником основних обов’язків;
3) невиправданим є самоусунення від
конкретної роботи, а також перекладення управлінських та організаційних
повноважень на заступників і прокурорів та зосередження винятково на питаннях загального керівництва;
4) конкретний розподіл обов’язків
формують залежно від штатної чисельності працівників за територіаль
но-предметним принципом. При роз-
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поділі обов’язків із урахуванням принципу територіальності (ст. 3 Закону
України «Про прокуратуру» (2014))
слід виходити із функцій органів прокуратури, визначивши конкретних
працівників відповідальними за організацію їх виконання;
5) потрібно передбачити систему підпорядкування у межах території діяльності місцевої прокуратури та покласти
на конкретних працівників, які займають адміністративні посади, відповідальність за організацію роботи підрозділів місцевої прокуратури у районах,
на які поширюється її територіальна
юрисдикція;
6) за умови невеликої віддаленості
місця знаходження місцевої прокуратури до кожної з адміністративно-територіальних одиниць, що підпадає під її
територіальну юрисдикцію, доцільно
відповідальність за організацію роботи на напрямах (крім закріплених за
керівником місцевої прокуратури) відповідно до конституційних функцій
покласти на заступників керівника, забезпечивши рівномірність розподілу
таких обов’язків;
7) при значній віддаленості підрозділів прокуратури від місця її знаходження для забезпечення оперативності при
вирішенні конкретних практичних завдань діяльності прокуратури, доцільно
визначити постійне місцезнаходження
заступників керівника місцевої прокуратури в іншій місцевості із закріпленням за ним усіх (крім закріплених
за керівником місцевої прокуратури)
напрямів роботи на відповідних територіях у межах юрисдикції місцевої
прокуратури та з урахуванням наданих
законодавством повноважень;
8) на начальників відділів місцевих
прокуратур та їх заступників (за умови
передбачення відповідних посад у
штатному розписі) покладати виключно адміністративні повноваження щодо
організації роботи та контролю виконання функцій місцевої прокуратури у

Стефанчук М. М. Тектологічні засади організації діяльності прокуратури
щодо реалізації нею представницької функції

конкретній адміністративно-територіальній одиниці, організації прийому
громадян прокурорами місцевої прокуратури, контролю виконання документів, організації оперативної взаємодії із підрозділами правоохоронних органів, а також обліку роботи, формування статистичних даних про роботу
прокурорів у межах адміністративно-територіальних одиниць;
9) обов’язки на конкретних прокурорів місцевої прокуратури покладати залежно від досвіду їх роботи, навантаження та територіальної юрисдикції [10].
Безперечно, вказані напрями діяльності спрямовані на посилення ефективності управління системою як у цілому,
так і на визначеному напрямі зокрема.
І ще одним важливим елементом у
частині тектологічних засад діяльності
прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді
є визначення стійкості (піддатливості) до
зовнішніх і внутрішніх впливів. У науці
управління іменується як «стресостійкість об’єкта» та визначається тим, чи
піддатливий об’єкт до впливів зовні чи
із середини та якщо піддатливий, то
спрогнозувати, який рівень пошкоджень може зазнати цілісність його
структури у разі настання таких впливів.
Звичайно, на сьогодні минуло доволі
небагату часу з моменту прийняття і
введення у дію Закону України «Про
прокуратуру» (2014), однак уже можна
чітко вказати, що основним зовнішнім
фактором впливу на цілісність структури може стати надмірна та непродумана

законодавча активність у цій сфері.
Адже хороша норма закону повинна
мати певний час, упродовж якого вона
може «вистоятись», аби визначити свою
ефективність. Це ж рівною мірою справедливо і щодо положень закону в частині організації діяльності прокуратури. Адже певні законодавчі ініціативи
можуть завдати ризик новій, ще не усталеній системі органів прокуратури, які й
без того перебувають у зоні підвищеного суспільного тиску. Тому тут важлива
розумна доцільність, особливо щодо
внесення змін до структури й організації її діяльності. Ще одним елементом,
який може вплинути на стійкість системи органів прокуратури із середини, є
проблеми комунікації та співпраці в середині системи, які можуть виникати на
тих ділянках роботи, де немає чітко
прописаних компетенцій і зон відповідальності, що неодмінно призводить
до різкого підняття градусу суб’єктивності у вирішенні тих чи тих питань.
Разом із тим ці питання вже мають бути
вирішені в аспектах акмеології та праксеології, про що йтиметься далі.
Враховуючи зазначене, варто зауважити, що втілення тектологічних засад
дасть змогу вибудувати чітку теоретично обґрунтовану систему організації діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави у суді в частині побудови її структури, забезпечення відповідності функціонально-інституційним складовим,
що неодмінно призведе до посилення
ефективності її діяльності на визначеному напрямі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ ЗАХИСТУ ПРАВ
І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Shevchuk V. I.
The characteristic of forms of realization of defending rights and legitimate interests of individuals in civil proceedings by prosecutor
Abstract. In this article the features of judicial forms of participation of public prosecutor in civil procedure, legal position of public prosecutor and his plenary powers on the
different stages of process are analyzed.
Key words: prosecutor, civil litigation, representation, public interest, protection of rights and interests.
Одним зі способів захисту прав та
законних інтересів фізичних і юридичних осіб є здійснення прокуратурою своїх функцій у цивільному процесі. Повноваження прокуратури визначено законодавцем як представництво інтересів громадянина або держави в суді (ст. 121 Конституції України,
стаття 23 Закону України «Про прокуратуру»), а діяльність прокурора в
судовому процесі ґрунтується на засадах законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правоосудності
судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом (ст. 3
Закону України «Про прокуратуру»).
У зв’язку з прийняттям нового Закону
України «Про прокуратуру» № 1697-VII
від 14.10.2014 року [1] ряд положень
щодо участі прокурора в цивільному
процесі було змінено. Крім того, зазнали змін і форми участі прокурора в
цивільному судочинстві.

Питання діяльності прокурора є
предметом дослідження таких науковців, як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка,
Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, А. С. Васильєв, І. П. Голосніченко, В. М. Горшеньов, В. В. Долежан, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, В. В. Копейчиков,
Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришко, М. Ф. Ор
зіх, Р. С. Павловський, В. О. Прилуцький, Л. М. Рабінович, В. М. Самсонов,
О. Д. Святоцький,  В. О. Селіванов,
В. В. Стефанюк, В. Я. Тацій, М. М. Тищенко,  Ф. Д. Фіночко,  О. М. Якуба,
В. Б. Ястребов та інших, але вони у
більшості випадків зосереджували
свою увагу на організаційно-правових
аспектах діяльності прокурора або на
питаннях участі прокурора в кримінальному судочинстві. Що ж стосується науки цивільного процесуального
права, то інститут участі прокурора на
сьогоднішньому етапі є, на жаль, недостатньо вивченим і потребує більш
глибокого дослідження.
Основною метою статті є висвітлення особливостей процесуальних форм
участі прокурора у цивільному процесі.
Одним із першопочаткових питань,
які потребують вивчення, є розгляд
форм участі прокурора у цивільному
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процесі. Як слушно зазначає М. Й. Ште
фан, процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі — це закріплена в процесуальному законі можливість впливу його діяльності на розвиток цивільного судочинства — на порушення цивільної справи в суді чи вступ
в уже розпочатий іншими особами судовий процес у справі [2, с. 115].
Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України
«Про прокуратуру» діяльність прокурора в цивільному судочинстві характеризується як «представництво» інтересів
громадянина і держави в суді. Законом
виділяється наступні форми такого
представництва:
1) пред’явлення позовів (заяв, подань);
2) вступ у справи, порушені за позовами (заявами, поданнями) інших осіб
на будь-якій стадії їх розгляду;
3) ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
4) участь у розгляді справ;
5) захист прав громадянина або інтересів держави при виконанні рішень судів.
У наказі Генерального прокурора
України № 6-гн від 28.05.2015 року
«Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та
їх захисту при виконанні судових рішень» [3, п. 3] запропоновано реалізувати «представницькі функції» такими
самими шляхами.
Закріплена в процесуальному законі
можливість впливу діяльності прокурора на розвиток судочинства розглядається як форма його представництва
прокурором в цивільному процесі [4], у
той же час участь прокурора у процесі
має правозахисний, а не представницький характер.
З огляду на це, питання про форми
здійснення прокурором захисту прав,
свобод і законних інтересів інших осіб і
держави в суді набувають в умовах сьогодення виключного значення, адже
очевидною є необхідність розробки теоретичного підґрунтя для удосконален-
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ня чинного законодавства в частині регулювання зазначеного питання.
Діяльність прокурора в цивільному
судочинстві відбувається в конкретних
процесуальних формах. Щодо того, в
яких же формах діє прокурор, то аналіз
норм чинного законодавства не дозволяє дати однозначної відповіді на це
питання. Згідно з ч. 6 ст. 23 Закону
України «Про прокуратуру» здійснення
прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на
захист у суді інтересів громадянина або
держави у випадках, передбачених законом, називається представництвом.
У юридичній доктрині також існують
різні підходи до розуміння сутності
форм участі прокурора у процесі на захист прав, свобод та інтересів громадянина і держави в суді.
Класично в теорії цивільного процесуального права виділялось дві основних форми участі прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої
інстанції:
1) порушення процесу в справі;
2) вступ у процес для подання висновків у справі.
Водночас в умовах оновленого цивільного процесуального законодавства
почали висловлюватись точки зору
щодо існування трьох і більше форм
участі прокурора в судовому провадженні. Так, автори одного з коментарів чинного ЦПК [5, С. 112] стверджують, що органи та особи, яким законом
надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб, а отже і прокурор, беруть участь у цивільному процесі у таких формах:
1) звернення до суду із заявами про
захист прав, свобод та інтересів інших
осіб або держав чи суспільних інтересів
і участь у цих справах;
2) представництво інтересів громадянина або держави на будь-якій стадії
цивільного процесу;
3) участь у справі для подання висновків на виконання своїх повноважень.
Більше того, вони вважають, що
внаслідок специфіки справ окремого
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провадження форми участі у процесі
цих органів та осіб мають певні особливості, а саме: якщо такі органи та особи
звертаються до суду із заявою в порядку
окремого провадження, вони стають заявниками, а в усіх інших випадках останні беруть участь як заінтересовані
особи [5, с. 112].
Поняття «форми участі у процесі» є
складовою частиною процесуальної
форми і належить до категорій процесуального права. Процесуальна форма —
це встановлений нормами цивільного
процесуального права порядок здійснення правосуддя, який характеризується системністю, відповідністю цивільним процесуальним принципам і наданням процесуальних гарантій учасникам
цивільного процесу. Вона існує на всіх
стадіях цивільного процесу і поширює
свій регуляторний вплив на всіх його
учасників, і на прокурора в тому числі.
Процесуальна форма є не тільки необхідною та обов’язковою умовою
здійснення дій суду та інших учасників
процесу, але й процесуальною гарантією правильного та швидкого здійснення правосуддя, оскільки по суті встановлює зовнішній вираз процесуальної
діяльності, визначає, яким чином повинна вчинятись, закріплюватись та
оформлятись така діяльність [1, с. 10].
Брак послідовного та детального
нормативно-правового регулювання діяльності прокурора в судочинстві з
боку цивільного процесуального законодавства та певні специфічні особливості такої діяльності не можна вважати
підставою для твердження, що форми
участі першого у процесі мають матеріально-правовий характер. З огляду на
це для визначення конкретного змісту
тієї чи іншої форми потрібно оперувати не матеріально-правовими, а процесуальними категоріями.
Розглядаючи форми участі прокурора в цивільному процесі, ми повинні
визначити встановлений нормами цивільного процесуального права порядок здійснення прокурором своїх повноважень щодо захисту прав, свобод

людини, спільних інтересів суспільства
й держави в суді, з дотриманням процесуальних гарантій цивільного процесу.
З цього приводу заслуговує на увагу
висловлена в науковій літературі точка
зору [6, с. 64–65], згідно з якою стверджується, що оскільки процесуальна
форма це, в першу чергу, встановлений
нормами цивільного процесуального
права порядок здійснення правосуддя,
зовнішній засіб учинення процесуальних дій, то на підставі аналізу чинного
цивільного процесуального законодавства можна умовно виділити кілька етапів такого порядку, які характеризуються особливостями змісту та процесуальним оформленням:
1) початок процесу;
2) розвиток процесу;
3) завершення процесу.
На думку прихильників зазначеної
точки зору, вказані етапи охоплюють
увесь цивільний процес, але не збігаються зі структурою процесуального
провадження, адже в основі їх розмежування перебуває не процесуальна мета,
а характер і зміст правовідносин, наявні
між особами та судом. Така ситуація є
можливою, оскільки цивільний процес
є динамічною системою, вихідними
компонентами якої є процесуальні дії,
що складають його зміст. Комплекси
процесуальних дій, об’єднані найближчою процесуальною метою, утворюють процесуальні стадії, які, у свою чергу, за предметною ознакою входять до
інших системних утворень — процесуальних проваджень, тобто складниками
структури цивільного процесу є: провадження в суді першої інстанції; апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження у зв’язку з винятковими обставинами, провадження у
зв’язку з нововиявленими обставинами,
кожне з яких має три стадії: відкриття
провадження, підготовку справи до судового розгляду та власне судовий розгляд [6, с. 64–65].
Так, на першому етапі процесуальної
форми матеріально-правові відносини
трансформуються в процесуальні.
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Процесуальна форма визначає передумови та підстави, а також власне процедуру такої трансформації. Ця фаза охоплює діяльність тільки заінтересованих
осіб і суду, оскільки перші ініціюють
провадження у цивільній справі, а останній відкриває провадження у справі
та процесуально оформляє цей факт.
Другий етап процесуальної форми
акумулює основний обсяг процесуальних дій суду й учасників процесу і охоплює майже повністю процесуальні
стадії відкриття провадження, підготовку справи та судовий розгляд. На цій
фазі процесуальної форма визначає
процесуальний порядок діяльності всіх
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: суду, осіб, які беруть участь
у справі, інших учасників.
На останньому етапі відбувається зворотна трансформація процесуальних
правовідносин у матеріально правові,
коли процесуальний акт починає виконуватись і фактично змінювати суб’єктивні права й обов’язки осіб. Прийняттям судового рішення конкретний процес завершується, а порядок процесуальної форми продовжує застосовуватись, зокрема під час здійснення судового контролю й вирішення інших питань. На цьому етапі знову взаємодіють
суд і особи, які брали участь у справі.
Результати аналізу чинного цивільного процесуального законодавства
дозволяють констатувати, що за характером впливу на процес прокурор належить до осіб, які беруть участь у справі.
Про це зокрема свідчить зміст ч. 1 ст. 46
ЦПК, відповідно до якої органи та інші
особи, що відповідно до ст. 45 кодексу
звернулися до суду в інтересах інших
осіб або в державних чи суспільних інтересах (у т. ч. прокурор), мають процесуальні права й обов’язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком
права укладати мирову угоду. Таким
чином він належить до осіб, які беруть
участь у справі, а отже може брати
участь у справі на всіх її етапах.
Залежно від того, на якій фазі процесуального порядку прокурор звертаєть-
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ся до суду на захист прав, свобод та інтересів інших осіб та/або держави, різниться і форма його участі у справі. На
стадії відкриття провадження у справі
це — ініціювання процесу, на стадіях
підготовки справи чи судового розгляду — вступ у процес.
Із набуттям чинності Закону України
від 15 березня 2006 року № 3541-ІV
«Про внесення змін до Закону «Про виконавче провадження» та деяких інших
законодавчих актів щодо виконання судових рішень» виконавче провадження
розглядається як завершальна стадія судового процесу та примусового виконання рішень інших органів (посадових
осіб). Таким чином, виконання судових
рішень — завершальна стадія цивільного судочинства, яка ще вважається
слабкою ланкою механізму захисту
прав громадян та юридичних осіб.
У цивільно-процесуальному законо
давстві (зміни до ЦПК України від
18.03.2004 р.) стало новелою закріплення інституту представництва прокурора, згідно з якими прокурор здійснює в
суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами, і може здійснюватися представництво на будь-якій стадії цивільного процесу Серед науковців є різні погляди
стосовно представницької діяльності
прокурора у виконавчому провадженні.
Наприклад, С. О. Малахов зосередив
свою увагу на тому, що представництво
прокурором інтересів стягувана у виконавчому провадженні становить якісно
новий напрям прокурорської діяльності
з огляду на нерозривний зв’язок представництва певних інтересів у суді й виконавчому провадженні [7, с. 265–269].
Отже, діяльність прокурора у виконавчому провадженні є фактично продовженням представницької функції,
яка виконувалася прокурором у суді загальної юрисдикції.
Із цих підстав ст. 19 Закону України
«Про виконавче провадження» чітко визначає, що державний виконавець відкриває виконавче провадження за заявою
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прокурора лише за умови представництва ним інтересів громадянина або держави в суді. Інші підстави відкриття виконавчого провадження за участю прокурора у виконавчому процесі відсутні.
Із часу відкриття виконавчого провадження прокурор набуває статусу учасника виконавчого провадження (ст. 7
Закону України «Про виконавче провадження») та користується правами сторони, передбаченими ст. 12 вказаного
Закону, а саме: має право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати
копії, заявляти відводи, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного
виконавця з питань виконавчого провадження, подавати додаткові матеріали,
заявляти клопотання, брати участь у
провадженні виконавчих дій, давати
усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх
питань, що виникають у ході виконавчого провадження, в тому числі під час
проведення експертизи, заперечувати
проти клопотань, доводів та міркувань
інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
Зауважимо, що прокурор − особливий суб’єкт виконавчого провадження,
який може звернутись із заявою про
відкриття виконавчого провадження
лише у справах, у яких він брав участь,
шляхом подання позовної заяви, апеляційної або касаційної скарги, заяви
(скарги) про перегляд судового рішення
у зв’язку з винятковими або нововиявленими обставинами [8, с. 33].
Формами участі прокурора у виконавчому провадженні є:
1) звернення прокурора із заявою про
відкриття виконавчого провадження;
2) участь прокурора у виконавчому
провадженні у справах, у яких він здійснював представництво особи в суді.
Прокурор, здійснюючи представництво інтересів осіб у виконавчому провадженні, належить до суб’єктів, яким
законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб.

Особливість захисту прокурором прав
та інтересів громадян при виконанні судових рішень полягає у застосуванні всіх
заходів з метою забезпечення виконання
цього рішення, а саме: оперативної
письмової заяви про відкриття виконавчого провадження на підставі отриманого в суді виконавчого документа, здійснення дієвого контролю за ходом його
примусового виконання державним виконавцем. Так, у п. 14.6 Наказу Генерального прокурора № 6гн, передбачено
обов’язок своєчасно повертати до виконання виконавчі документи і в повному
обсязі реалізовувати визначені законом
права сторони у виконавчому провадженні. Водночас фактично вибір тієї
чи іншої форми участі в процесі безпосередньо залежить від підстав, у зв’язку з
якими прокурор захищає права, свободи
й законні інтереси особи або держави та
конкретних обставин справи.
Таким чином, ми можемо дійти висновку про те, що формами участі прокурора в цивільному процесі є звернення
прокурора до відповідного суду з позовами, скаргами і заявами щодо захисту
прав, свобод та інтересів інших осіб, або
державних чи суспільних інтересів та
участь у цих справах, та вступ у вже розпочатий процес. Відповідно до ч. 5 ст.
36–1 Закону України «Про прокуратуру»
в старій редакції, вказувалось, що прокурор самостійно визначає підстави для
участі в цивільному процесі, форму його
здійснення і може здійснювати свої повноваження щодо захисту на будь-якій
стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом. У новій
редакції Закону України «Про прокуратуру» не зазначено таких обставин, проте виходячи з аналізу прав прокурора в
процесі представництва інтересів громадян, прокурор так само самостійно обирає форму такого представництва.
Водночас фактично вибір тієї чи іншої форми участі у процесі безпосередньо залежить від підстав, у зв’язку з
якими прокурор захищає права, свободи й законні інтереси особи або держави та конкретних обставин справи.
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ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО
СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Rusyn O. Yu.
Notion of professional judicial representation in the civil legal proceeding
Abstract. This article concerns the question of notion of professional judicial representation in the civil legal proceeding and differences from other types of judicial representation. Under the professional judicial representation the author understands a type of
judicial representation, that is carried out as a professional activity by persons, that have
a sufficient level of legal education and practical experience. When understanding narrowly exceptionally the advocates can carry out such representation. With the wide approach out the professional judicial representation may be carried out also by the legal
advisers or staff of state organs and other legal entities and practitioners.
Key words: judicial representation, professional judicial representation, advocate representation, advocate, professional legal help.
Актуальність теми. Питанням класифікації судового представництва традиційно приділяється значна увага в
науковій літературі. Його поділ на види
має як науково-теоретичне значення
для вивчення даного правового інституту та вдосконалення відповідного правового регулювання, так і практичне
значення, оскільки до різних видів
представництва законодавством висуваються відмінні вимоги щодо підтвердження повноважень представника в
суді, по-різному визначаються обсяг та
умови здійснення ним процесуальних
прав, а також відповідальність за неналежне виконання процесуальних обов’яз
ків. Здійснення судової реформи в
Україні обумовило суспільно-політичну дискусію щодо запровадження т. з.
«професійної правничої допомоги»,
що, в свою чергу, породило питання
про здійснення судового представництва виключно на професійних засадах. Відповідно додаткової актуальності
набуло питання при поняття «профе-

сійного судового представництва» та
критерії його відмежування від інших
видів судового представництва.
Стан дослідження. Питання судового представництва, в тому числі його
класифікації, неодноразово досліджувалося в літературі. Окрім численних статей та монографічних досліджень з даної тематики, можна виділити дисертаційні дослідження українських нау
ковців І. А. Павлуника, С. А. Чванкіна,
Г. З. Лазько, С. С. Бичкової, Д. В. Іванчулинця та інших. Окремо можна виділити
дослідження та публікації з даного питання А. В. Іванцової, В. С. Зайця, В. В. Ко
марова, Є. Г. Тарло, П. В. Хотенця.
Мета дослідження. Наукова розвідка має на меті розглянути питання про
поняття професійного судового представництва, а також критерії його виділення з-поміж інших видів представництва в цивільному судочинстві.
Основний виклад. В літературі достатньо поширені різного роду класифікації судового представництва за оз-
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наками, що характеризують суб’єктів, які
його здійснюють. Однією з таких класифікацій є його поділ на професійне та
непрофесійне представництво. Запропонована класифікація достатньо представлена як в зарубіжній [1], так і у вітчизняній літературі [2, с. 114–115; 3, с. 355].
Так, В. В. Комаров вважає, що підстави виділяти професійне та непрофесійне добровільне представництво надає
необхідність реалізації конституційного права фізичних та юридичних осіб
на отримання правової допомоги щодо
захисту суб’єктивних прав та інтересів у
суді [3, с. 355]. На думку С. А. Чванкіна,
така класифікація має не тільки теоретичне, але й практичне значення,
оскільки від професійності представника залежить результат справи для довірителя [2, с. 114–115].
Здійснення будь-якої класифікації
породжує питання про критерії, за якими вона буде здійснюватись, однак з
даного питання єдиний підхід в літературі відсутній.
Так, Р. А. Сидоров пропонує класифікувати судове представництво залежно від наявності відповідної професійної підготовки судових представників.
Зокрема їх пропонується поділити на:
1) кваліфікованих (професійних) представників (адвокатів і практикуючих
юристів); 2) некваліфікованих (непрофесійних) представників (законні представники, що не володіють спеціальною юридичною підготовкою; інші
особи, що виступають в якості представників через товариські (дружні) відносини і також не володіють спеціальними навиками в сфері цивільного судочинства) [4, c. 16–18].
Окремі автори, підтримуючи поділ
представництва в цивільному судочинстві на професійне і непрофесійне, в
якості критерію класифікації розглядають професійність представника, що, в
свою чергу, спирається на його компетентність, кваліфікованість та результативність [5, c. 6–10]. З одного боку, ціл-
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ком слушними слід визнати міркування,
що від професійності представника часто залежить результат розгляду справи
для довірителя, а тому сторони у більшості випадків залучають до представництва професійних представників —
адвокатів [2, с. 114–115], проте існують
сумніви щодо подібного трактування
класифікаційних критеріїв.
Так, компетентність та кваліфікованість в сфері цивільного судочинства є
відносними поняттями навіть щодо адвокатів як осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність в правовій
сфері. Адже відомо, що на практиці достатньо звичним явищем є спеціалізація адвоката за певними напрямками.
В зв’язку з цим адвокат — визнаний фахівець з кримінального права із значним стажем діяльності може мати достатньо загальне уявлення про представництво в цивільних справах.
Слід відзначити, що вказане має своє
відображення в актах законодавства.
Так, відповідно до п. 4 ст. 11 «Компетентність та добросовісність» Правил
адвокатської  етики,  затверджених
Установчим З’їздом адвокатів України
17.11.2012 року, адвокат має постійно
підвищувати свій професійний рівень
та кваліфікацію, володіти достатньою
інформацією про зміни у чинному законодавстві; водночас адвокат не повинен надавати правову допомогу, здійснювати захист або представництво з
питань, які не охоплюються сферою
його спеціалізації, в разі, якщо така має
місце, і явно не відповідають рівню
його компетенції (п. 3 ст. 11 Правил).
Таким чином, можна стверджувати, що
належна компетентність та кваліфікованість з питань цивільного судового
представництва все ж притаманна не
всім адвокатам, а тим, котрі спеціалізуються та/або працюють в даній сфері.
Ще більш значним сумнівам в літературі піддається результативність як критерій професійного представництва.
Відзначається, що не зовсім коректно
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використовувати її як показник професійності. Так, при участі в розгляді цивільної справи в якості представників
адвокатів як на стороні позивача, так і
на стороні відповідача, тільки один з
них доб’ється позитивного результату
внаслідок розгляду справи на користь
свого довірителя, проте це не дозволяє
виключати іншого з числа професійного виду представництва [6, с. 132].
Ще можна було б відзначити, що в ряді
випадків висока результативність може
обумовлюватись ухилянням адвоката
від здійснення представництва у так званих «програшних справах», тобто справах з низькою прогнозованою ймовірністю ухвалення позитивного для конкретної сторони судового рішення; навряд чи такий спосіб забезпечення результативності може розглядатися як
показник високої професійності.
В зв’язку з цим більш поміркованою є
пропозиція вважати показником належної кваліфікації представника наявність
спеціальної підготовки, зокрема відповідної юридичної освіти [4, с. 8–14].
В цьому контексті обґрунтованою можна вважати пропозицію В. С. Зайця
щодо внесення змін до законодавства
шляхом доповнення переліку документів, які посвідчують повноваження судового представника, документами, що
підтверджують відповідний фаховий рівень юридичної підготовки: диплом про
вищу юридичну освіту, диплом кандидата або доктора юридичних наук [7, с. 9].
Дещо подібним є підхід, за якого критерієм професійного представництва є його
здійснення тими суб’єктами, на яких законодавством покладено функції щодо надання
правової допомоги [3, с. 354–355]. Поряд
з цим в літературі висловлюються і
більш радикальні погляди, згідно яких
професійне  судове  представництво
може здійснюватися виключно адвокатами. Так, Є. Г. Тарло розглядає поняття «професійне представництво» та
«представництво, здійснюване адвокатами» як рівнозначні [1].

На думку зазначеного науковця, забезпечення кваліфікованої юридичної
допомоги кожному, хто її потребує, визнано одним із важливих конституційних принципів. В свою чергу, її належний рівень з покладанням відповідальності за нього може гарантуватися тільки професійною організацією, якою є
адвокатура. Виключаючи з числа професійних судових представників інших
спеціалістів у правовій сфері, Є. Г. Тарло виходить з того, що для них представництво не є головною функцією,
носить епізодичний характер і допускається за чітко визначених умов [1].
Подібні міркування зустрічають в літературі свої заперечення. Зокрема
І. О. Табак вважає, що прикладом незгоди з тим, що професійним представником є тільки адвокат, може бути
участь в цивільному процесі штатного
працівника організації в особі юрисконсульта, який не менш професійно
підготовлений, постійно вивчає відповідне законодавство, систематично надає правову допомогу та несе відповідальність за результати своєї діяльності
перед керівником. В той же час адвокат,
що по черзі надає правову допомогу
різним суб’єктам, не завжди зможе глибоко вникнути в справи конкретної організації, оскільки його зв’язок з нею
епізодичний, а правова обізнаність в
певній сфері правового регулювання
може бути обмеженою [6, с. 132].
Повертаючись до питання про поділ
судового представництва на професійне та непрофесійне представництво і
пов’язане з цим різноманіття думок,
можна відзначити, що безспірним в літературі вважається належність до професійного того представництва, що
здійснюється адвокатами. Це обумовлено рядом обставин.
Так, незважаючи на достатньо широке коло осіб, які на даний час можуть
бути судовими представниками в цивільному судочинстві, на першому місці
перебувають адвокати. Надання такої
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переваги не випадкове, оскільки, поперше, судова практика засвідчує, що
найчастіше представниками в суді виступають саме адвокати, а по-друге,
вони володіють спеціальними знаннями в сфері права, для них захист порушених прав і законних інтересів інших
осіб та надання юридичної допомоги є
професійним  заняттям  [6, с. 145].
Є. Г. Тарло вважає, що для адвоката
представництво — це основна функція,
що поширюється на всі види судочинства і на будь-яких можливих довірителів. Водночас, виключаючи з числа професійних судових представників юристів інших спеціальностей, слід виходити
з того, що для них представництво не є
головною функцією, носить епізодичний характер, здійснюється за певних
умов і не може поширюватись на виконання доручень будь-яких довірителів [1].
Дещо подібну думку висловив і П. В. Хотенець: не дивлячись на різноманіття органів і осіб, що надають кваліфіковану
юридичну допомогу, жоден з цих органів не може замінити адвокатуру. Переважна більшість суб’єктів можуть надавати юридичну допомогу тільки по певних аспектах правової системи, тоді як
діяльність адвокатури носить універсальний характер; відповідно, адвокат повинен бути основним суб’єктом надання
конституційного права на правову допомогу [8, с. 5–7]. А. В. Іванцова також вважає, що, незважаючи на різноманіття
органів та осіб, які надають кваліфіковану юридичну допомогу, жоден з них не
може замінити адвокатуру [9, c. 6].
Професійний характер адвокатського
представництва, зрештою, безпосередньо випливає і з положень чинного законодавства, оскільки адвокатська діяльність розглядається як незалежна
професійна діяльність адвоката щодо
здійснення захисту, представництва та
надання інших видів правової допомоги клієнту (ст. 1 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»
від 05.07.2012 року № 5076-VI).
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Проте аналіз чинного законодавства
дає підстави зробити висновок, що
професійний характер має представництво, здійснюване і іншими суб’єктами
на постійній основі. Так, із змісту «Загального положення про юридичну
службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», затвердженого постановою Кабінету Мініст
рів України від 26.11.2008 року № 1040,
випливає, що здійснення судового
представництва відповідних організацій є одним із напрямів професійної
діяльності працівників-юрисконсультів
державних органів, підприємств, установ та організацій (п. 2–10).
Таким чином, професійний характер представництва, що здійснюється
адвокатами, в першу чергу визначається особливостями статусу адвоката та
правового регулювання адвокатської
діяльності. В цьому контексті виключення з числа осіб, які здійснюються
професійне судове представництво,
юрисконсультів, працівників правоохоронних органів та інших суб’єктів,
діяльність яких не є адвокатською, виправдано тим, що в цьому випадку ми
залишаємося в жорсткому правовому
полі, яке фіксує не тільки права, але і
обов’язки представника, а також коло
етичних вимог, що пред’являються до
нього, положення про його відповідальність за неналежну поведінку [1].
Загалом можна визначити наступні
особливості адвокатської діяльності в
цілому і здійснюваного адвокатами
представництва зокрема:
1) адвокатська діяльність має свою
відокремлену правову регламентацію.
При цьому, як відзначає П. В. Хотенець, елементи статусу адвоката регламентуються як спеціальним законодавством (в першу чергу Законом
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), а також прийнятими
на його підставі статутами адвокатських об’єднань [8, с. 12];
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2) спеціальна регламентація адвокатської діяльності обумовила вироблення ряду стандартів щодо неї, які поширюються і на діяльність адвоката як
судового представника. А. В. Іванцова
виділяє тут такі професійні стандарти,
як: незалежність, професійна етика,
освіта й підвищення професійної кваліфікації, конфлікт інтересів, несумісність інших занять з адвокатською діяльністю, гонорарна практика, конфіденційність, професійне страхування,
взаємовідносини із судом, допуск до
адвокатської діяльності, участь адвоката в міжнародних судах [9, с. 9];
3) законодавче регулювання статусу адвоката охоплює не тільки його права,
обов’язки та гарантії діяльності, але і його
відповідальність. Зокрема, на відміну від
більшості інших суб’єктів, які можуть
здійснювати судове представництво, адвокат несе також і дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне
виконання своїх професійних обов’язків
(ст. 34 Закон України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»);
4) наявне регулювання етичних засад
взаємовідносин між адвокатом і клієнтом (довіра, інформування клієнта про
спеціалізацію адвоката, обов’язок адвоката зважити свої можливості по виконанню доручення, інформування клієнта
щодо правової позиції у справі) [8, с. 19];
5) до осіб, які займаються адвокатською практикою, висуваються певні
вимоги, зокрема наявність вищої юридичної освіти, стажу роботи, здача кваліфікаційних іспитів, одержання свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю, прийняття присяги адвоката України (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
З врахуванням викладеного можна
відзначити, що судове представництво,
яке здійснюється адвокатами, в будьякому випадку займає особливе місце
серед інших видів представництва.
Що ж стосується самого поняття
професійного представництва, то мо-

жемо виділити його вузьке та широке
розуміння.
У вузькому розумінні під професійним слід розуміти судове представництво, яке здійснюється адвокатами.
В цьому випадку представництво, здій
снюване адвокатами, фактично протиставляється представництву, яке здійснюється іншими суб’єктами, а критерієм класифікації є наявність або відсутність у представника статусу адвоката.
У широкому розумінні під професійним слід розуміти представництво,
здійснюване тими особами, для яких
виконання таких функцій є складовою
професійної діяльності. Поняття останньої слід розглядати в контексті законодавчого визначення терміну «професія» — рід трудової діяльності людини,
що володіє комплексом спеціальних
знань, практичних навичок, одержаних
шляхом спеціальної освіти, навчання
чи досвіду, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері суспільного виробництва з урахуванням різних
форм власності чи господарювання [10].
В цьому разі в якості професійного слід
розглядати представництво, що здійснюється адвокатами, юрисконсультами
і уповноваженими працівниками державних органів та інших юридичних
осіб, практикуючими юристами, а кваліфікуючими критеріями є наявність
спеціальної освіти чи підготовки та
здійснення представницької діяльності
на постійній (професійній) основі.
Загалом не важко помітити, що дискусії навколо поняття «професійне судове
представництво» є частиною більш широкого діалогу щодо запровадження
професійної правничої допомоги та надання виключно або переважно адвокатам права здійснювати представництво в
суді (т. з. «монополія адвокатів» на здійснення судового представництва), яка має
місце як в Україні, так і в інших пострадянських країнах. Однак прийняті на
сьогодні законодавчі акти дають підстави стверджувати, що закріплена в них
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концепція не зводить професійне судове представництво виключно до адвокатського, хоча саме адвокатурі з даного
питання відводиться основна роль. Так,
Законом України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 року № 1401-VIII,
Основний Закон нашої держави доповнено ст. 131–2, згідно якої для надання
професійної правничої допомоги в
Україні діє адвокатура; виключно адвокат здійснює представництво іншої
особи в суді, водночас законом можуть
бути визначені винятки щодо представництва в суді у окремих категоріях
справ. В свою чергу, відповідно до
ст. 10 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» від 02.06.2016 року
№ 1402-VIII, кожен має право на професійну правничу допомогу; для надання професійної правничої допомоги

діє адвокатура; представництво в суді
здійснюються адвокатом, за винятком
випадків, встановлених законом.
Висновки. Під професійним судовим представництвом слід розуміти вид
судового представництва, що здійснюється на постійній (професійній) основі
особами, що мають належний рівень
юридичної освіти та практичної підготовки. У вузькому розумінні в якості
суб’єктів, що можуть здійснювати професійне судове представництво розглядаються виключно адвокати, а у широкому розумінні — також юрисконсульти чи інші уповноважені працівники
державних органів і інших юридичних
осіб та практикуючі юристи. Положення чинного законодавства надають підстави для розширеного розуміння кола
суб’єктів, що можуть здійснювати професійне судове представництво.
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The impact of decisions of the European Court of Human Rights on the definition of estate and the composition of estate
Abstract. The article deals with the understanding of «ownership» («estate»). Conclusions
regarding the Court understanding of «property» and «estate» within the meaning of
Article 1 of Protocol are substantiated. The article has observed the concept of estate
ECHR that includes not only physical material objects, but also other rights, interests and
benefits, according to which a person may have material interest. Having analyzed the
European Court in the context of the European Convention, we can conclude that the
«property» («estate») is an autonomous phenomenon that is not associated with his
understanding of national and interpreted independently from national understanding.
Key words: estate, rights, material interest, European Court, person, property.
На сьогодні існують різні підходи
щодо визначення понять «власність» і
«майно». Різні підходи до розуміння
цих термінів у національних та міжнародних актах призводить до різного
тлумачення у тому числі органом суду,
який відіграє велику роль для заявника у
випадку порушених прав.
Актуальність теми дослідження підтверджується тим, що проблематиці
ролі з’ясування і тлумачення цих термінів, які застосовують у своїй діяльності
органи влади, присвячені численні загальнотеоретичні дослідження. Проте й
нині це питання перебуває у центрі уваги вчених і практиків, особливо коли
йдеться про спеціальні галузеві дослідження. У науці як цивільного права, так
і теорії держави і права, а також практиці
ця проблема ускладнена неоднозначним
розумінням зазначених питань.
Зважаючи на комплексний характер
дослідження, теоретичною базою стали
наукові праці таких вчених, як І. М. Арцибасова, Ю. М. Антонян, І. П. Бліщен
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ко, Ю. Ю. Берестнєвої, І. В. Бобровського, Н. Т. Блатової, Н. Г. Горобець,
В. А. Лапач, А. Н. Лисенко, Р. Саватьє
та ін. Окремі аспекти норм, які регулюють організаційно-правові аспекти діяльності ЄСПЛ, були предметом дослідження у науці міжнародного права та
вивчалися, зокрема, К. А. Арістовою,
В. Г. Буткевичем,   М. Буроменсь
ким,  О. Гонч аренко,  Ю. Зайцевою,
Ж. П. Костою, М. І. Козюброю, Ф. Лічем, Г. Є. Лук’янцевим, О. О. Мережко,
Г. Петцольдом, Л. Д. Тимченко, В. А. Ту
мановим, П. М. Рабіновичем, В. В. Мішиним, С. В. Шевчуком та ін.
Мета статті полягає у здійсненні теоретичного дослідження єдиного підходу для розуміння цих понять і визначенні складу майна.
Для регулювання будь-якого явища
основне значення відіграють національні та міжнародні акти.
Практично до складу майна входять
різні за природою явища: предмети матеріального світу (речі), різноманітні
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види енергії, майнові права тощо. Взяті
разом, вони не становлять якоїсь єдиної
фізичної субстанції; в сукупності ці елементи утворюють виключно юридичну категорію — «майно». Метою їх
об’єднання в цілісне явище (майно), за
поетичним висловом відомого французького цивіліста Р. Саватьє, є «спільна
юридична доля» [1, с. 149–150] — належність одному суб’єкту правовідносин.
Цю ознаку підкреслюють як визначальну й сучасні вчені. А. Н. Лисенко пояснює цивільно-правове поняття майна
як сукупну цілісність майнових благ, які
належать визначеній особі та мають визначену єдність [2, с. 12].
Майно як сукупність благ об’єднує
певні субстанції. На думку В. А. Лапача,
це можуть бути будь-які об’єктивовані,
що існують незалежно від людської свідомості, продукти природи і продукти
діяльності (в тому числі інтелектуальної), які мають вартісну оцінку і стають
товаром, а також такі, що виникають із
приводу них, майнові права та обов’язки [3, с. 271].
Отже, до складу майна включаються
матеріалізовані та/або «безтілесні» блага, які мають вартісний характер і належать особі на визначених правових підставах. Кожен складовий елемент майна має грошову оцінку, може бути
об’єктом цивільного обороту. Проте як
цілісне благо майно здатне бути об’єктом цивільного обороту в рідкісних випадках, передбачених законом.
Тобто, до майна може входити тільки
такий об’єкт, який може становити або
актив, або пасив у складі майна, якщо
останнє розглядати в найширшому
його значенні.
Якщо розглядати майно в максимально широкому діапазоні його змісту, то
можливо було б виділяти не лише його
«позитивні складові», але й майнові
обов’язки (борги). Однак якщо підходити до цього питання з позиції розуміння об’єктів цивільних прав, то борги
досить складно віднести до позитивної

цінності, адже борг обтяжує боржника і
в цьому сенсі аж ніяк не є для нього
«благом». Тим не менше, борги і право
вимоги являють собою дві сторони одного правового явища, тому деякі правники пропонують категорію «благо» з
певною часткою умовності застосовувати в якості родовоїознаки, яка об’єднує всі об’єкти, що входять до складу
майна, зокрема борги [2, с. 19].
Тому в сенсі сукупності всіх майнових прав та обов’язків термін «майно»
може використовуватися виключно у
значенні майнового статусу особи.
Практично майно особи включає:
1) речі, майно, які належать їй на праві
власності і знаходяться в її володінні;
2) речі, майно, які належать на праві
власності цій особі, але знаходяться у
володінні інших осіб (право вимоги,
інші майнові права); 3) інші види майнових благ. Обов’язки ж цієї особи —
це речі, майно, які знаходяться у володінні цього суб’єкта, але належать іншим особам; практично обов’язок однієї особи протистоїть праву на цей борг
(праву вимоги) іншої особи та є складовою майна останньої. Обов’язок особи
являє собою борг, тобто те, що особа
зобов’язана здійснити на користь іншого суб’єкта. Він завжди полягає у вчиненні певної дії на користь іншого учасника цивільних правовідносин: передати майно, сплатити гроші, виконати
роботу, надати послугу. Якщо такий
обов’язок юридично існує, то відповідні об’єкти (речі, кошти) на момент окреслення обсягу майна цієї особи належать її кредитору. До складу майна цієї
особи вони не входять, оскільки набувають форми права вимоги та є складовою майна іншої особи. Інакше кажучи, це майно, яке перебуває у володінні
цього суб’єкта, але не входить до маси
його майна, оскільки належить іншій
особі (є об’єктом її прав).
Враховуючи ці обставини, можна
дійти висновку, що термін «майно» у
своєму загальному значенні включає
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виключно «позитивні» явища та включає: речі (в тому числі гроші, цінні папери), майнові права, інше майно. Тому
вказівка на «обов’язки» у складі майна у
ст. 190 ЦК України має бути вилучена з
тексту цієї норми. Роботи і послуги, незалежно від того, що вони є об’єктами
цивільних правовідносин, мають споживчу вартість, адекватну грошову
оцінку, але не є складовою майна. Складовими елементами майна як об’єкта
цивільних правовідносин є виключно
такі блага, які мають вартісну оцінку, є
конкретними, наявними в особи, або
щодо яких існує безпосередняможливість (перспектива) їх отримання [4].
За ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як
особливим об’єктом вважаються: окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. У ст. 139 ГК України зазначається, що майном є сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають
вартісне визначення, виробляються чи
використовуються у діяльності суб’єктів
господарювання та відображаються в їх
балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку
майна цих суб’єктів. Розбіжності у визначенні майна між ЦК України та
ГК України полягають у тому, що в ГК
використано більш широкий за значенням, порівняно з «майном», термін «цінності» [5, с. 10].
Також ЦК України відносить до
майна підприємство як єдиний майновий комплекс (ст. 191). Водночас відповідно до ч. 1 ст. 62 ГК України підприємство є самостійним суб’єктом гос
подарювання.
На думку А. М. Мірошніченка, цілком невиправданим і неприпустимим є
вміщення аналогічних норм у різних
галузях законодавства — прямим і неминучим наслідком цього є колізії.
Шкідливою є практика відтворення у
спеціальних актах по відношенню до
якоїсь більш вузької ситуації загальних
положень [6, с. 81].
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На міжнародному рівні право на власність передбачається у ст. 17 Загальної
декларації прав людини, ст. 1 Протоколу
№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція), ст. 26 Конвенції СНД про
права та основні свободи людини.
У ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції
зазначено: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію
такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення
сплати податків чи інших зборів або
штрафів» [7].
Щоб скористатися захистом статті 1
Першого протоколу, особа повинна
мати хоч якесь право, передбачене національним законодавством, яке може
вважатися правом власності з точки
зору Конвенції [8, с. 606]. Тобто не існує самих правовідносин власності за
фактом доти, поки особа не може заявити про своє право власності.
У контексті статті 1 Першого протоколу Конвенції Судом розглядалися
справи щодо порушення права власності, де об’єктами були:
1) усе «власне» майно особи, що може
входити до складу спадщини та яке
можна заповісти («Маркс проти Бельгії»
(Marckx v. Belgium), рішення від 27 квітня 1979 р., п. 64), тобто наявне майно
(«existing possessions»);
2) нерухомість, зокрема, маєтки («Колишній Король Греції та інші проти
Греції» (The Former King Of Greece and
Others v. Greece), заява № 25701/94, рішення від 23 листопада 2000 р. ), земельна ділянка та будинок, будинки
(«Спорронґ і Льоннрот проти Швеції»
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(Sporrong and Lonnroth v. Sweden), рішення від 23 вересня 1982 р., заяви
№№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52)
та інша нерухомість;
3) прибутки, що випливають із власності, зокрема орендна плата (рента),
передбачена договором, добровільно
укладеним відповідно до законодавства
(«Мелахер та інші проти Австрії»
(Mellacher and Others v. Austria), заяви
№№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р.);
4) рухоме майно, наприклад, картина
(зокрема, «Портрет молодого селянина» Ван Гога був предметом розгляду у
справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v.
Italy) [GC] від 5 січня 2000 р., заява
№ 33202/96), або речі особи, що знаходяться в її помешканні («Новоселецький проти України» (Novoseletskiy v.
Ukraine), заява № 47148/99, рішення від
22 лютого 2005 р.);
5) банківські внески («Гайдук та інші
проти України» (Gayduk and Others v.
Ukraine) (Остаточна ухвала щодо прийнятності заяв № 45526/99, поданих
Іваном Юрійовичем Гайдуком та іншими проти України від 2 липня 2002 р.);
6) частка у пенсійному фонді («Мюллер проти Австрії», ухвала щодо прийнятності Заяви № 6849/72, поданої
Christian Muller v. Austria від 16 грудня 1974 р.);
7) кошти/присуджені суми, належні
до виплати заявникам на підставі остаточного та обов’язкового до виконання
арбітражного рішення («Грецькі нафтопереробні заводи «Стран» і Стратіс Андреадіс проти Греції» (Stran Greek
Refineries and Stratis Andreadis v. Greece),
заява № 13427/87, рішення від 21 листопада 1994 р.);
8) кошти, належні заявникам на підставі судових рішень, які є остаточними і підлягають виконанню («Бурдов проти Росії» (Burdov v. Russia), заява № 59498/00,
рішення від 7 травня 2002 р., п. 40);
9) «активи», які можуть виникнути, зокрема на підставі позову про відшкоду-

вання шкоди, який виникає з її заподіянням («Прессос Компанія Нав’єра С. А.
та інші проти Бельгії» (Pressos Compania
Naviera S. A. and Others v. Belgium) (1),
заява № 17849/91, рішення від 28 жовтня 1995 р.);
10) «правомірні очікування» / «законні сподівання» вчиняти певні дії відповідно до виданого державними органами дозволу (наприклад, правомірні сподівання бути здатним здійснювати запланований розвиток території, з огляду на чинний на той час дозвіл на промислове освоєння землі (Справа «Пайн
Велі Девелопмент Лтд. та інші проти
Ірландії» (Pine Valley Developments Ltd
and Others v. Ireland), заява № 12742/87,
рішення від 23 жовтня 1991 р.);
11) майнові права, наприклад, набуте
на підставі заповіту право на одержання
орендної плати (ренти) за користування
земельною ділянкою (ухвала щодо
прийнятності заяви № 10741/84 S. v. the
United Kingdom від 13 грудня 1984 р.);
12) приватновласницькі інтереси, визнані відповідно до національного права
(Справа «Беєлер проти Італії» (Beyeler v.
Italy), рішення [GC] від 5 січня 2000 р.,
заява № 33202/96);
13) акції компанії (ухвала щодо прийнятності Заяв №№ 8588/79 та 8589/79
Lars Bramelid and Anne-Marie Malmst
rom v. Sweden від 12 жовтня 1982 р.;
«Совтрансавто-Холдинг» проти України» (Sovtransavto Holding v. Ukraine),
заява № 48553/99, рішення від 25 липня 2002 р.);
14) патенти;
15) «гудвіл» (goodwill) — накопичені
нематеріальні активи підприємства, що
включають її найменування, репутацію,
ділові зв’язки (в тому числі клієнтуру),
товарні знаки та ін. ; власність «фірми»
(«Ван Марле та інші проти Нідер
ландів» (Van Marle and Others), заяви
№№ 8543/79, 8674/79, 8675/79 та
8685/79, рішення від 3 червня 1986 р.);
16) інше «майно», що «становить економічну цінність», зокрема необхідні
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для здійснення підприємницької діяль
ності дозволи чи ліцензії (справа «»Тре
Тракторер Актіболаґ» проти Швеції» (Tre
Traktorer Aktiebolag v. Sweden), рішення
від 7 липня 1989 р., серія A, № 159) [9].
Також, аналізуючи практику застосування ст. 1 Першого протоколу до майна, крім рухомих і нерухомих речей, належать: господарські інтереси, пов’язані
з управлінням бізнесом, а також управлінням клієнтурою (ділова репутація, нематеріальні активи тощо), клієнти компанії (завдяки власній праці була створена клієнтська база компанії, яка є активом,
відповідно є «майном» у сенсі ст. 1) [10];
законні розрахунки щодо настання певних обставин [11]; право на пенсію (як
що протягом якогось періоду робилися
внески до пенсійного фонду або інші
соціальні внески) [12]; рішення арбітражного органу в зв’язку зі спором [13].
При з’ясуванні змісту поняття «майно» недостатньо керуватися національним законодавством держав — учасниць Конвенції. Щоб вирішити питання щодо застосування статті 1 Першого
протоколу до Конвенції до конкретної
справи, Суд повинен з’ясувати, чи надають обставини справи в цілому заявнику право на самостійний інтерес, який
захищається цією статтею [14].
Метою статті 1 Протоколу № 1 є запобігання свавільного захоплення власності, конфіскації, експропріації, вимагання та інших порушень принципу
безперешкодного користування своїм
майном, до якого багато урядів часто
вже вдавалися або схильні вдаватися на
практиці [15].
Рожкова М. А. з цього приводу зазначає, що вказівка на «власність», яка
міститься сьогодні в офіційному перекладі ст. 1 Протоколу № 1 російською
мовою (у назві самої статті та її тексті),
являє собою не що інше, як неточність,
допущену при перекладі російською
мовою термінів «property» та «possession». Термін «власність» при перекладі
російською мовою використаний екві-
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валентно поняттю «майно». Резюмуючи зазначене, автор стверджує, що офіційний переклад на російською мовою
ст. 1 Протоколу № 1 потребує внесення
змін у частині заміни використовуваного у назві та тексті ст. 1 Протоколу № 1
терміну «власність» на термін «майно».
Така необхідність обумовлена тим, що
в силу допущеної помилки офіційний
переклад тексту Конвенції не відображає дійсного змісту, закладеного в цій
статті, перешкоджаючи її правильному
розумінню та застосуванню, ускладнюючи реалізацію гарантованого права
кожного безперешкодно користуватися
своїм майном. На її думку, під поняття
право на майно підпадають не тільки
речі (у класичному їх розумінні), які можуть належати приватним особам на
праві власності.
Під майном ЄСПЛ розуміє й інше
майно, майнові права та інтереси, а також інші об’єкти-активи, які мають певну економічну цінність (наприклад,
створення власної клієнтури, ліцензія
на здійснення певного виду економічної діяльності та ін.) [16].
Водночас Суд може визнати за доцільне застосувати національне законодавство. Таким чином, концепція «майна» відповідно до практики ЄСПЛ передбачає обізнаність — насамперед, на
національному рівні — з позицією
Суду щодо тих чи інших питань. Особливо зазначена проблема є актуальною, коли підхід Суду є більш широким, аніж у національного законодавця.
Наприклад, визнання майном «правомірних очікувань» не вписується у традиційну канву об’єктів цивільних прав
за чинним ЦК України, як і визнання
економічних інтересів за ліцензією на
право здійснення певного виду діяльності. Тобто документи дозвільного характеру можуть водночас визнаватися
«активами» та охоплюватися поняттям
«майна». Такі ситуації вимагатимуть від
органів правосуддя, враховуючи вимоги Закону України «Про виконання рі-
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шень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від
23 лютого 2006 р. № 3477-IV, вирішення справ з урахуванням не лише національного законодавства, але й Конвенції та практики ЄСПЛ [9].
Отже, поняття майно у практиці
ЄСПЛ має автономне значення. Це підтверджується й у справі «Беєлер проти
Італії» від 05 січня 2000 р. Суд зазначив,
що поняття «майно» у ст. 1 Протоколу
№ 1 має автономне значення, яке не обмежується власністю на фізичні речі.
Воно є незалежним від формальної
класифікації в національному праві: деякі інші права та інтереси, що складають активи, можуть розглядатися як
«майно» в цілях цього положення [17].
Тобто не тільки фізичні речі або об’єкти права власності.
В рішенні від 10 березня 2011 р. у
справі «Сук проти України», заява
№ 10972/05, ЄСПЛ з’ясовував, чи є
«майном» матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення,
виплата якої гарантувалася Указом Президента України від 4 жовтня 1996 р.
№ 926/96 «Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників
органів внутрішніх справ», однак Законом України «Про державний бюджет
України на 2000 рік» не були передбачені витрати на відповідні виплати.
Відповідно до прецедентної практики
Суду поняття «майно» включає в себе як
«фактичне майно», так і майнові цінності, в тому числі боргові вимоги. Питання про майно виникає тільки тоді, коли
особа може претендувати на відповідну
власність, тобто мати на неї право. Саме
по собі право на майно може розглядатися за змістом ст. 1 Першого протоколу, якщо таке право буде конкретним,
належним чином визначеним у заявах,
які подаються до ЄСПЛ. Разом із тим
положення ст. 1 Першого протоколу не
гарантують жодного права на те, щоб
стати власником того чи іншого майна.

Права у сфері користування власністю
не можуть бути абсолютними, тому можуть бути обмежені державою. Так, право на індексування заощаджень громадян не гарантується як таке ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.
У рішеннях «Рудзинська проти Польщі», «Трайковський проти колишньої
Югославської Республіки Македонії»,
«Гайдук та інші проти України» [17]
ЄСПЛ наголосив, що зазначена стаття
не встановлює для держав загального
обов’язку щодо проведення систематичного індексування заощаджень для виправлення згубних наслідків інфляції та
збереження купівельної спроможності
вкладених коштів, і заявники не є жертвами порушення державою щодо них
ст. 1 Першого протоколу до Конвенції,
оскільки вони не претендували на свою
реальну власність (тобто кошти, які були
фактично покладені заявниками до банку, незалежно від їхньої теперішньої реальної вартості), а претендували на отримання благ (компенсаційні виплати), на
які вони не мали права на той момент,
оскільки це не було передбачено законодавством про компенсацію. Отже, виплати з компенсаційних рахунків не потрапляють під дію ст. 1 Першого протоколу до Конвенції [18].
Тобто до поняття «майно» відповідно
до практики ЄСПЛ може включатись
як саме майно, так і право на майно.
Але право на майно може розглядатися
в якості майна лише у тих випадках,
коли воно є абсолютно конкретним і
певним чином закріпленим у національному законодавстві або відповідній
судовій та адміністративній практиці.
До поняття майна ЄСПЛ включає не
лише фізичні матеріальні об’єкти, а й
інші права, інтереси та блага, відповідно до яких особа може мати певний матеріальний інтерес.
Наприклад, у справі «Ятрідіс проти
Греції» [19] Європейський суд зазначив,
що концепція власності у ст. 1 Протоколу № 1 має автономний зміст, який
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не обмежується правом власності на фізичні речі. Деякі інші права та користі,
що утворюють майно, також можуть
бути правом власності.
Таким чином, поняття «майно» в розумінні статті 1 Першого протоколу
Конвенції має автономне значення. Це,
насамперед, означає, що національне
законодавство держав — учасниць
Конвенції не може вважатися остаточним при з’ясуванні його змісту.
«Автономність поняття майна є вимушеним заходом з боку Європейського
суду, оскільки, з одного боку, покликаний сприяти забезпеченню та гарантуванню права на мирне володіння особою своїм майном, з іншого — пов’язане із застосуванням більш широкого
поняття, з урахуванням того, що до
Ради Європи входить велика кількість
держав, які мають своє національне законодавство. А метою Європейської
конвенції є встановлення мінімальних
стандартів, які б відповідали законодавству будь-якої демократичної країни,
що входить до Ради Європи» [20].
Тобто, аналізуючи практику Європейського суду в контексті Європейської конвенції, можна дійти висновку,
що «власність» («майно») — це автономне явище, яке не пов’язане з національним його розумінням і тлумачиться
незалежно від останнього.
Вивчення ст. 1 Протоколу № 1 в офіційному перекладі українською мовою

дозволяє констатувати аналогічну проблему, оскільки як у самій назві, так і в
тексті зазначеної статті також викорис
товуються терміни «власність» і «майно».
Дещо інший підхід до розуміння визначених термінів демонструє Д. Гом’єн,
яка зауважує, що ст. 1 Протоколу № 1
гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке називається правом на
власність [21]. Тобто автор ототожнює
два вищезазначених терміни.
У справі «Іатрідіс проти Греції»ЄСПЛ,
як і поняття «цивільних прав та обов’язків», концепція «майна» в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції
має автономне значення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі
та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві: певні інші
права та інтереси, що становлять активи,
також можуть вважатися «правом власності», а відтак і «майном» [22].
Наприкінці відмітимо, що по-перше,
незважаючи на визнання і закріплення
права власності на міжнародному та національному рівнях і широке розуміння
«права власності» («майна»), Суд значно
розширив розуміння «власності» та
«майна» у значенні статті 1 Першого
протоколу; по-друге, автономність поняття майна з позиції ЄСПЛ пов’язане із
застосуванням більш широкого поняття,
з урахуванням того, що до Ради Європи
входить велика кількість держав, які мають своє національне законодавство.
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On the question of ownership of the newly created property in family legal relationships
Abstract. The article investigates the legal aspects of the concept of ownership of the
newly created property in family legal relations. The legal framework and scientists’ opinions are analyzed to determine the mode of ownership of the newly created property.
The issue of legal entity which belongs to the family members and their scope of rights
to the newly created property. Thesis of lack of legal certainty of the procedure of the
newly created property registration and available deals that improve existing legislation is
substantiated.
Keywords: property, ownership, acquisition of property, newly established property, registration of
property, the legal status of the property, real estate.
Актуальність теми. Нерухоме майно завжди належало до особливих видів
майна, у тому числі у сфері сімейних
майнових правовідносин. З економічної точки зору таке особливе становище нерухомого майна здебільшого пояснюється значною його вартістю.
Дійсно, для переважної кількості сімей
придбання або будівництво власного
житла (будинку чи квартири) часто стає
найдорожчою покупкою у житті. Сьогодні нерухоме майно, що належить окремим особам на праві приватної власності, активно використовується у підприємницькій діяльності, часто стаючи
базою для матеріального забезпечення
всієї родини. І саме завдяки такому виду
нерухомого майна як житло забезпечується відповідне природне право людини. Існування недоліків правового регулювання набуття права власності на
новостворене нерухоме майно у членів
сім’ї, його державної реєстрації загальний несприятливий клімат для всього
суспільства, не сприяє належному захи-

сту прав і законних інтересів держави,
власника та користувача, перешкоджає
реалізації прав та законних інтересів.
Метою статті є визначення та правовий аналіз режимів права власності новоствореного майна у сімейних правовідносинах, виокремлення його властивостей, дослідження особливостей та
вироблення на цій основі рекомендацій
щодо подальшого розвитку вітчизняного законодавства.
Аналіз  актуальних  досліджень.
Значний внесок у дослідження інституту новоствореного майна та поняття
майна в цілому зробили вчені-цивілісти, зокрема Ч. Н. Азімов, Д. В. Боброва,
М. К. Галянтич, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, І. В. Жилінкова. Н. С. Кузнєцова,
О. Д. Крупчан, І. В. Спасибо-Фатєєва,
Р. О. Стефанчук,  Я. М. Шевченко,
О. О. Погрібний,  С. О. Погрібний,
Н. О. Саніахметова та ін.
Виклад основного матеріалу
При будівництві нового житла або ж
пайової участі у будівництві досить ча-
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сто виникають практичні питання,
яким чином таке майно буде розподілятися між членами сім’ї.
Стаття 331 ЦК встановила, що право
власності на новостворене нерухоме
майно (житлові будинки, будівлі, споруди, тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).
Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до
експлуатації, право власності виникає з
моменту його прийняття в експлуатацію, а якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає
державній реєстрації, право власності
виникає з моменту державної реєстрації.
Якщо звернутися до аналізу законодавчих актів України, то в них не існує
чіткого визначення поняття «новостворене нерухоме майно», що на
практиці викликає досить багато проблем. Це стосується зокрема випадків
визнання новоствореним об’єктом нерухомості житлового приміщення переведеного у нежитлове, об’єднання
двох квартир в одну (чи навпаки), поділ житлового будинку на квартири,
тощо. Проте дане питання може бути
темою окремого дослідження.
Зазначимо, що статтею 1 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно як
офіційне визнання і підтвердження
державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отже, підтвердженням створення нерухомого
майна є державна реєстрація.
Основним питанням, яке постає перед членами сім’ї при реєстрації майна є те, яким чином співвідносять
частки між членами сім’ї, яким чином
вони можуть розпоряджатись та користуватись таким майном.
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Як відомо, зміст права власності становлять належні власникові права володіння, користування та розпорядження
своїм майном, які він здійснює на власний розсуд (статті 317, 319 ЦК) [1]. Ці
принципові положення щодо змісту
права власності як речового права, здійснюваного власником відповідно до закону за своєю волею і незалежно від волі
інших осіб, мають поширюватися і на
право спільної власності, в тому числі
спільної сумісної власності. Цілком очевидно, що обсяг прав кількох співвласників на один об’єкт не може бути більшим, ніж обсяг прав індивідуального
(одного) власника на такий самий об’єкт.
Однак обсяг прав співвласника спільного об’єкта не може бути рівним обсягу
прав індивідуального власника на такий
самий об’єкт, оскільки аналогічне право
мають і інші співвласники.
В ч. 1 ст. 357 ЦК України закріплене
положення про те, що співвласники володіють і користуються майном, що є у
спільній сумісній власності, спільно,
якщо інше не встановлено домовленістю (договором) між ними. Дане положення дещо відрізняється від змісту ч. 1
ст. 358 ЦК, згідно з якою право спільної
часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою, оскільки
у спільній сумісній власності частки
співвласників не визначені. Тому вони
не мають конкретизованих повноважень щодо тієї чи іншої частини сумісної власності. Наприклад,  подружжя,
проживаючи спільно в жилому будинку, що є їхньою спільною сумісною
власністю, тим самим спільно здійснюють повноваження володіння та користування такою власністю в повному обсязі. Водночас співвласники можуть
договором визначити порядок використання сумісної власності, наприклад,
передбачити ним почергове використання автомобіля.
Окремою нормою (ч. 2) законодавець визначає порядок розпорядження
сумісним майном. Воно має здійснюва-
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тися лише за згодою всіх співвласників,
яка може бути виражена в будь-якій формі, встановленій ЦК для правочинів.
На погляд С. О. Погрібного, право
розпорядження полягає в юридичній
можливості визначити фактичну і юридичну долю речі, при цьому визначення фактичної долі речі полягає у зміні її
фізичної сутності, аж до повного знищення (наприклад, у разі споживання
речі самим власником) [2, с. 154].
Під розпорядженням необхідно розуміти як передачу майна в тимчасове користування інших осіб, наприклад, в
оренду, так і відчуження його у власність
інших осіб. Однак у випадках вчинення
правочину щодо розпорядження спільним майном, який вимагає нотаріального
посвідчення та (або) державної реєстрації, згода співвласників на його вчинення
має бути висловлена письмово й нотаріально посвідчена в порядку, встановленому нотаріальним законодавством.
Співвласники можуть надати одному
з них повноваження на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним
сумісним майном у встановленому законом порядку.
Відповідно до ст. 63 СК України дружина та чоловік мають рівні права на
володіння, користування і розпорядження спільним сумісним майном,
якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Тобто в даній нормі визначено порядок здійснення подружжям усіх трьох правомочностей щодо
їхнього сумісного майна [3, ст. 63].
У ч. 2 ст. 369 ЦК встановлюється презумпція того, що в разі вчинення одним
із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном він вважається вчиненим за згодою всіх співвласників. Однак це не означає, що така
презумпція не може бути спростована, а
правочин не може бути визнаний недійсним з огляду на те, що ст. 369 ЦК не
передбачає безпосередньо правових
наслідків правочину, вчиненого без
згоди всіх співвласників.

На думку Ю. С. Червоного, правочин
може бути визнано недійсним, якщо
буде доведено, що інша сторона в правочині діяла недобросовісно, тобто
знала чи повинна була знати про відсутність згоди на здійснення такого
правочину інших співвласників чи одного з них [4, с. 247]. Загалом, такий
підхід є правильним, однак видається
суперечливим розуміння автором добросовісності набувача спільного майна, адже в такому разі ігнорується презумпція згоди інших співвласників на
відчуження спільного майна. Законодавець не зобов’язує набувача вимагати
від співвласника-відчужувача письмової
згоди інших співвласників, за винятками, передбаченими законом. Очевидно,
для визначення правових наслідків правочину з відчуження спільного майна
необхідно встановлювати факт незгоди
інших співвласників на укладення правочину одним із них, а не факт наявності
чи відсутності такої згоди [5, с. 458].
Тут цілком правомірним може бути
використання за аналогією положень
статей 388 і 390 ЦК про добросовісність і недобросовісність набувача у
віндикаційному позові, згідно з якими
недобросовісним має вважатися той набувач, який знав або міг знати про неправомірність відчуження особою майна (в даному випадку — про відчуження
спільного сумісного майна співвласником). Певною мірою цей висновок підтверджується ст. 65 СК, за якою дружина, чоловік мають право на звернення
до суду з позовом про визнання договору недійсним, як такого, що укладений
одним з подружжя без згоди іншого,
якщо цей договір виходить за межі
дрібного побутового.
Ще більш однозначно вирішене це
питання у Сімейному кодексі Російської
Федерації, стаття 35 якого встановлює,
що угода з розпорядження спільним
майном подружжя, укладена одним із
подружжя, може бути визнана судом недійсною з мотивів відсутності згоди
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другого з подружжя лише за його вимогою і лише у випадках, якщо буде доведено, що інша сторона в угоді знала або
завідомо повинна була знати про незгоду
другого з подружжя на укладення такої
угоди [6]. Таким чином, можна дійти висновку про те, що коли буде встановлено
факт незгоди співвласників на відчуження одним із них спільного сумісного
майна, то є підстави для визнання правочину недійсним з мотивів відсутності
згоди на це серед інших співвласників.
Правовою підставою для цього може
слугувати, зокрема, норма ч. 4 ст. 35 Сімейного кодексу Російської Федерації,
згідно з якою правочин щодо розпорядження співвласником спільним майном
може визнаватися судом недійсним за
позовом іншого співвласника в разі відсутності у співвласника, який вчинив
правочин, необхідних повноважень.
Окремої уваги заслуговує також питання, хто вважається членами сім’ї, між
яким виникає спільне право власності.
Згідно зі ст. 74 СК, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але
не перебувають у шлюбі між собою
або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної
сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між
ними. Тобто при застосуванні ст. 74
СК слід виходити з того, що зазначена
норма поширюється на випадки, коли
чоловік і жінка не перебувають у
будь-якому іншому шлюбі, а між ними
склалися усталені стосунки, що притаманні подружжю.
Крім того, для визнання осіб як таких,
що перебувають у фактичних шлюбних відносинах, для вирішення майнового спору на підставі ст. 74 СК суд повинен встановити факт проживання
однією сім’єю чоловіка та жінки без
шлюбу в період, протягом якого було
створено спірне майно.
За приписами ч. 2 ст. 3 СК сім’ю складають особи, які спільно проживають,
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пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та
чоловік у зв’язку з навчанням, роботою,
лікуванням, необхідністю догляду за
батьками, дітьми та з інших поважних
причин не проживають спільно.
Аналіз указаних норм дає підстави
для висновку, що встановлені ч. 2
ст. 3 СК винятки, згідно з якими подружжя вважається сім’єю і тоді, коли
дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з
інших поважних причин не проживають спільно, стосуються офіційно зареєстрованих шлюбів.
Спільна сумісна власність як різновид
права спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом. Однак
порядок та умови її виникнення дещо
інші, ніж у спільної часткової власності.
Це обумовлено, зокрема, змістом ч. 4
ст. 355, яка встановлює презумпцію режиму права спільної часткової власності на спільний об’єкт кількох осіб,
якщо договором або законом прямо не
передбачена спільна сумісна власність.
Водночас законодавець передбачає окремі випадки виникнення права спільної сумісної власності, що обумовлюється особливим суб’єктним складом її
учасників або особливим характером
взаємовідносин між ними.
Так, ч. 3 ст. 368 передбачає презумпцію дії режиму спільної сумісної власності щодо майна подружжя, набутого
ним за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом. Правові засади спільної сумісної власності
подружжя визначаються статтями 60–
74 нового Сімейного кодексу України.
Однак подружжя має право шлюбним
договором встановити інший правовий
режим їхнього майна (статті 93, 97).
Крім того, у Сімейному кодексі визначається майно кожного з подружжя, яке
не стає їхньою спільною сумісною
власністю (статті 57–59).

Ніколенко М. Б. До питання власності на новостворене майно
у сімейних правовідносинах

Спільною сумісною власністю, відповідно до ч. 4 ст. 368, також є майно, набуте в результаті спільної праці та за
спільні грошові кошти членів сім’ї, якщо
інше не встановлено письмовим договором між ними. Майже аналогічна норма,
але дещо вужча за своїм змістом була закріплена в ч. 1 ст. 17 Закону України
«Про власність» [7], за якою майно, придбане внаслідок спільної праці членів
сім’ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. Однак в обох
випадках законодавець не визначає коло
осіб, які мають визнаватися в таких правовідносинах членами сім’ї.
В окремих законодавчих актах зустрічаються визначення поняття «член
сім’ї», що не збігаються одне з одним.
Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 64
Житлового кодексу України членом
сім’ї наймача жилого приміщення вважаються дружина (чоловік) наймача,
їхні діти й батьки та інші особи, якщо
вони постійно проживають спільно з
наймачем і ведуть з ним спільне господарство. У ст. 3 Сімейного кодексу
України зазначається, що сім’ю складають особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Наведені в ЖК
та СК ознаки члена сім’ї можуть використовуватися також для тлумачення
норми ч. 4 ст. 368 ЦК. Однак їх недостатньо для визнання за членами сім’ї
права спільної сумісної власності на
майно, адже обов’язковою умовою для
цього має також слугувати факт вкладення в це майно їхньої спільної праці
чи їхніх спільних коштів.
Відповідно до ст. 16 Закону України
«Про селянське (фермерське) господарство» майно осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство, належало їм на праві спільної сумісної
власності, якщо інше не передбачено
угодою між ними.
Однак новим Законом України «Про
фермерське господарство» від 19 черв-

ня  2003  р.  було  змінено  правовий
режим  майна  фермерських  господарств [8]. По-перше, майно, яке передається фермерському господарству
для забезпечення його діяльності, є
його власністю. По-друге, члени фермерського господарства можуть за домовленістю між собою утворити
спільну (часткову або сумісну) власність із того майна, яке не ввійшло до
складеного капіталу господарства.
В окремих випадках у законодавстві
передбачається виникнення або спільної часткової або спільної сумісної
власності. Так, згідно зі ст. 8 Закону
України «Про приватизацію державного житлового фонду», передача займаних квартир (будинків) у спільну сумісну або часткову власність здійснюється
за письмовою згодою всіх повнолітніх
членів сім’ї, які постійно мешкають у
даній квартирі (будинку) [9]. Майно, що
використовується для ведення особистого селянського господарства, може
бути власністю однієї особи, спільною
частковою або спільною сумісною
власністю його членів відповідно до закону (ст. 6 Закону України «Про особисте селянське господарство»).
Окремо слід ще зупинитись на проблемних питаннях держаної реєстрації
права власності новоствореного майна.
Виникнення цього права згідно зі
ст. 182 ЦК України підлягає державній
реєстрації. Відповідно до ч. 4 ст. 182
ЦК України порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість
встановлюється законом. Відповідно до
статей 2, 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право
власності на нерухоме майно підлягає
реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно [10]. Стаття 11 Закону визначає структуру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у розділах якого містяться
відомості про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права. Відповідно до
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пункту 21 Порядку ведення Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р.
№ 1141, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться
такі відомості про право власності:
1) форма власності; 2) вид спільної
власності (у разі, коли майно належить
на праві спільної власності).
Необхідно звернути увагу на такі
правові засади державної реєстрації
прав, викладені в ст. 3 Закону, як гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно та
їх обтяжень і визначення законодавцем моменту виникнення прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації, з моменту
такої реєстрації.
Наказом Міністерства юстиції України «Про впорядкування відносин, пов’я
заних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17.04.2012 р. № 595/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.04.2012 р. за № 590/20903, затверджено форму заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо
права власності), додатка до заяв та вимоги до заповнення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
У листі Державної реєстраційної
служби України «Щодо державної реєстрації права спільної власності на нерухоме майно» від 22.01.2013 р. № 23–
06–15–13 зазначено, що у випадку проведення державної реєстрації права
спільної сумісної власності необхідно
подавати заяву на державну реєстрацію
прав від усіх співвласників одночасно.
Отже, логічним є висновок, що при
укладенні договору (згідно з яким у подружжя виникає право спільної сумісної власності на нерухоме майно, незалежно від того, на чиє ім’я оформлено
документ) повинно реєструватись право спільної сумісної власності із зазна-
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ченням в якості суб’єктів права власності кожного з подружжя.
Але коли відбувається посвідчення
договору, в якому в якості сторони договору (титульного власника) є тільки
один із подружжя, відбувається державна реєстрація права власності того з подружжя, хто підписав договір і є його
стороною, хоча суб’єктами права є обидва з подружжя.
Тобто є певне і досить суттєве протиріччя між нормами Сімейного кодексу
та нормами законодавства, що регулює
державну реєстрацію прав власності на
нерухоме майно.
Вирішити це питання можна внесенням змін до Сімейного кодексу України,
якими потрібно передбачити:
1) укладення таких договорів подружжям як стороною договору з визначенням часток у праві власності на придбане майно або визначенням майна спільною сумісною власністю. З точки зору
загальних принципів цивільного права
та його розділу щодо договірних відносин це є доцільним;
2) якщо договір укладає один з подружжя з набуттям майна в особисту
приватну власність, то можливість такого придбання має бути визначена відповідним шлюбним договором.
У разі врегулювання цих питань Сімейним кодексом буде можливість проводити реєстрацію прав подружжя відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» без ускладнень.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок
З огляду на вищевикладене, можна
зробити висновок, що питання правового регулювання права власності на
новостворене майно залишаються недостатньо висвітлені та врегульовані
нормативно-правовими актами. Для
вдосконалення такого регулювання необхідно здійснити низку змін та уточнень до чинного законодавства, зокрема і до Сімейного кодексу України.
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Abstract. In the article author examined significance institute compulsory share in the inheritance system of inheritance law, outlines the features of legal regulation of this institution in different countries, the legal nature of the mandatory share of institutions in the
system of succession. The author singles out features of the right to a compulsory share of
inheritance of property. Based on the analysis of legal regulation of inheritance law in foreign countries, the author identifies two specific orders and determine two forms of obtaining property obligatory share in the inheritance. The article raises the question of attribution investigated Institute for hereditary succession or bequest. Based on research defines
author determines the right to a compulsory share of inheritance of property.
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Спадкування пов’язано з охороною істотних майнових інтересів. Встановлюючи майнове спадкування між власником-спадкодавцем і спадкоємцями, інститут спадкування забезпечує зміцнення права власності, стійкість і безперервність в розвитку приватної власності фізичних осіб, що сприяє зростанню їх
матеріального і культурного добробуту.
Оскільки спадкоємцями згідно із законом є родичі, інститут спадкоємства має
велике значення і для зміцнення сім’ї.
Фізична особа заінтересована в тому,
хто і як користуватиметься майном після
її смерті, а також в тому, щоб це майно
залишилося в його сім’ї, в користуванні
його рідних і близьких. Він може побажати, щоб його майном скористалися
лише деякі члени сім’ї, щоб майно не
дісталося тим членам сім’ї, які не зуміють
ним розпорядитися належним чином.
У цьому аспекті важливого значення
набуває захист спадкоємців, на який направлено норми, що передбачають
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право на обов’язкову частку майна у
спадщині. Таке право, з одного боку,
будучи своєрідним захисним механізмом для спадкоємців, обмежує права на
розпорядження своїм майном спадкодавця, що передбачає складність цього
правового інституту та необхідність
його детального дослідження.
Не зважаючи на те, що даний інститут є достатньо дослідженим, не склалося єдиної загальноприйнятої думки
щодо правової підстави обов’язкової
частки майна у спадщині. Аналіз останніх досліджень свідчить, що серед вітчизняних вчених (В. Васильченко,
Ю. Заїка, Н. Дьоміна, Є. Рябоконь, Я. Тур
луковський, Є. Фурса, С. Фурса, В. Чуйкова, Я. Шевченко, Л. Шевчук) і досі
тривають дискусії щодо визначення
правової природи обов’язкової частки у
спадщини та її ролі у спадкування.
Інститут обов’язкової частки відомий
законодавствам багатьох держав. Французьке законодавство припускає існу-
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вання резервної частки, що призначається найближчим нисхідним і висхідним родичам (ст. 913 й 914 Французького цивільного кодексу). Внесені від
3 грудня 2001 року зміни стосувались
права на одержання обов’язкової частки
і тому з подружжя, що пережив [1, с. 105].
Аналогічно вирішене питання в законодавстві Швейцарії — лише розширено коло родичів, що мають право на
резерв за рахунок братів, сестер і подружжя, що пережило, спадкодавця
(ст. 471 Швейцарського цивільного кодексу) [2, с. 539]. Законодавство Німеччини припускає «обов’язкову частку»
тільки у випадку, якщо інтереси нисхідних родичів, батьків та іншого з подружжя не забезпечені належним чином у заповіті. Обов’язкова частка може
бути витребувана особами, що мають
право на її одержання, у судовому порядку протягом трьох років з моменту,
коли вони довідалися про відкриття
спадщини та за наявності заповіту, що
не враховує їх інтерес [3, р. 10]. В англійському законодавстві Закон від 1938 ро
ку надав іншому із подружжя, що пережив, неповнолітнім і непрацездатним
дітям право просити суд про призначення останнім розумного утримання із
складу спадкового майна, якщо таке
утримання не забезпечено заповітом.
Закон 1975 року додав у перелік таких
осіб колишнього з подружжя спадкодавця, що не вступив в інший шлюб,
усіх, у тому числі ненароджених й усиновлених дітей спадкодавця, утриманців [4, р. 132]. Однак законодавство
США та Канади допускає певні обмеження щодо прийняття рішення «проти
заповіту», які встановлюються на користь іншого з подружжя. Заповідач не
має права позбавляти іншого з подружжя спадщини. Закони США за загальним правилом встановлюють право на
отримання 1/3 майна заповідача. Інший з подружжя має право обрати
спадкування за законом, якщо заповіт
ставить його у невигідне становище.

Також такі особи мають право отримувати «розумне» утримання з майна спадкодавця, яке, однак, обмежено певним
строком. Іспанським законодавством
визначено обсяг обов’язкової частки
майна у спадщині для дітей на рівні 2/3
від частки, яку вони могли б отримати
при спадкуванні за законом [5, с. 86].
Обов’язкова частка спадщини подружжя складає в Португалії — 2/3,
в Австрії, Бельгії, Греції — 1/2, в Італії
— 1/3 якщо є дитина, і 1/4 — якщо дітей декілька, у Турції, Швейцарії — 1/4,
в Данії — 1/6, в Румунії — 1/8 частки
спадкового майна. В Іспанії, Угорщині
подружжя має право на обов’язкову
частку узуфрукту [6, с. 131].
Від інституту обов’язкових спадкоємців не відмовилася колишні республіки
СРСР — Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан.
Аналогічно вирішене питання щодо
кола необхідних спадкоємців у ст. 1064
ЦК Республіки Білорусь, відповідно до
якої непрацездатним і неповнолітнім
дітям, непрацездатному подружжю і непрацездатним батькам надане право на
обов’язкову частку в розмірі 1/2 від законної [7, с. 1002].
Принципово інший шлях обрала Республіка Грузія, яка обмежила свободу
заповіту, надавши перевагу захисту інтересів близьких родичів померлого.
Так, у ст. 1371 ЦК Грузії право на
обов’язкову частку спадщини у розмірі
половини законної, надано дітям, батькам та подружжю померлого [8, с. 693].
Тобто, правом на спадщину наділені найближчі родичі і подружжя, незалежно від
того чи є вони непрацездатними, чи ні.
У ст. 1149 ЦК РФ встановлено право
на обов’язкову частку як спосіб обмеження свободи заповіту [9]. У результаті
аналізу норм вітчизняного та російського законодавства у сфері обов’язкової частки у спадщині, необхідно відзначити значну відмінність. На відміну
від ЦК РФ ЦК України більш жорстко
окреслює коло обов’язкових спадкоєм-
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ців, виключаючи закликання в якості
таких третіх осіб, закріплюючи за обо
в’язковими спадкоємцями права на обо
в’язкову частку без можливості судового відмови в її присудженні. Оскільки
відповідно до ЦК України при визначенні розміру обов’язкової частки у
спадщині враховується вартість предметів домашньої обстановки та вжитку,
вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має
право на обов’язкову частку, а також
вартість інших речей та майнових прав,
які перейшли до неї як до спадкоємця,
можна зробити висновок про те, що в
українському законодавстві передбачена можливість більш гнучко, ніж за
ЦК РФ реагувати на проблеми, що виникають в процесі закликання обов’язкових спадкоємців до спадщини, пов’язані з тим, що не завжди виділення спадкової маси в натурі відповідає інтересам
спадкоємця, тому що облік вартості
спадкового майна дозволяє визначити
таке майно не тільки в натурі, а й у грошовій формі (наприклад, інтересам непрацездатних спадкоємців вираження
належної їм частки у спадщині в грошовій формі відповідає більше, ніж вираження такої частки в натурі). Також ЦК
України встановлено принцип «непорушності обов’язкової частки», тому обмеження і обтяження, встановлені у заповіті, дійсні лише щодо тієї частки, яка
перевищує обов’язкову частку (п. 3 ст. 1241
ЦК України), на відміну від ч. 4 ст. 1149
ЦК РФ, ст. 1241 ЦКУ не надає право
суду відмовити у присудженні обов’язкової частки — її розмір суд може тільки
зменшити, або збільшити [10, с. 26]. Фіксованість розміру обов’язкової частки є
гарантією дотримання прав інших спадкоємців (обов’язкова частка — частка
спадкування за законом, дозволяє гарантувати спадкоємцям за законом отримання спадщини, не порушуючи права
на спадщину обов’язкових спадкоємців).
Проаналізувавши існуюче законодавство інших країн, можна зробити ви-
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сновок про те, що існує два основних
порядки визначення й дві форми отримання обов’язкової частки:
1) порядок визначення розміру обо
в’язкової частки: судовий (у силу наданого права на пред’явлення позову (наприклад, Німеччина, Англія)); позасудовий (у силу вказівки в законі (наприклад, Франція, Швейцарія));
2) форми одержання обов’язкової
частки можуть визначатись у вигляді
певної частки майна (наприклад, Франція щодо висхідних і нисхідних родичів), а також встановлені виплати (наприклад, Англія, США, Франція, відносно того подружжя, що пережив).
На неоднорідність європейського законодавства щодо питання регулювання обов’язкової частки звертає увагу і
Європейська комісія в Зеленій книзі
(Спадкування й заповіти [11]). У ній, зокрема відзначається, що правові системи всіх країн-учасниць здійснюють захист родичів спадкодавця, усунутих від
спадкування. Найчастіше такий захист
приймає форму обов’язкової частки,
але такий механізм не визнаний одноголосно всім Європейським Союзом.
З урахуванням такої думки Європейської комісії можна зробити висновок
про те, що призначення певного утримання тому з подружжя, що пережив, і
дітям спадкодавця не є в чистому виді
обов’язковою часткою. Такий висновок
може бути обґрунтований й історично.
Виділення певного утримання членам
родини спадкодавця пов’язане з майновими сімейними правами, а не із цивільними. Щодо цього протилежними
є категорія виділення частки майна в
цивільному праві й категорія призначення певного утримання, схожого з
інститутом аліментів у сімейному праві.
На нашу думку, не можна відкидати існування у даному випадку спадкових
правовідносин і право на обов’язкову
частку пов’язувати виключно із аліментними відносинами, оскільки право
на таку частку може виникнути в особу
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лише після смерті спадкодавця, що
склав заповіт, та вже в іншу чергу у
зв’язку із тим, що ця особа знаходилась
на утримання особи, що померла,
оскільки ЦК України також передбачені випадки, коли особі може бути відмовлено у спадкуванні, а також випадки, коли розмір обов’язкової частки
може бути зменшений.
Незважаючи на загальну історію
формування спадкового права РФ і
України, сучасне становище законодавства про спадкування за заповітом у
правових системах цих двох країн істотно відрізняється. В українському законодавстві, на відміну від російського,
акцент зроблено на збереженні спадкового майна всередині сім’ї спадкодавця,
а не на «розпиленні» його за рахунок
необхідних спадкоємців, які, на відміну
від норм ЦК України, в ЦК РФ не обмежуються колом осіб, які перебували з
спадкодавцем в родинних стосунках.
Положення про обов’язкову частку
прямо пов’язані із загальними засадами
спадкового права. Так, ще І. О. Покровський указував на зворотні сторони заповідальної волі. Він підкреслював, що
спадкодавець може мати близьких родичів, для яких він є єдиними годувальником, які за життя останнього мали
навіть право вимагати утримання і які із
його смертю втрачають, можливо, єдине джерело до існування [12, с. 258].
Досить тривалою є дискусія щодо
віднесення права на обов’язкову частку
майна у спадщині до спадкування за законом чи заповітом. На захист позиції
про те, що право на обов’язкову частку
належить до спадкування за законом
можна навести тезу про те, що таке право набувають особи, що належать до
першої черги спадкування і які не були
зазначені у заповіті.
ЦК України заводить таку дискусію в
глухий кут. У випадку, якщо відносити
спадкування за правом на обов’язкову
частку до спадкування за заповітом або
за законом, то таке віднесення спадко-

ємців до існуючих у законодавстві визначень — ні. Тому, на нашу думку, доцільно норми про право на обов’язкову
чату у спадщині виокремити за межі
розгляду питань щодо спадкування за
заповітом, визначивши їх окремою
Главою 85–1 «Право на обов’язкову
частку у спадщині», де буде визначено
особливості суб’єктного, об’єктного
складу цього права, а також його змісту.
Визначаючи поняття права на обо
в’язкову частку, доцільно відзначити,
що моральний аспект права на обов’язкову частку слушно підкреслено у дослідженнях О. Ю. Шилохвоста, який
вказав, що якщо для спадкового права
доцільним є твердження про нерозривний зв’язок із пануючими уявленнями
про сімейні і моральні засади, то для
обов’язкової частки це твердження вдвічі доречніше [13, с. 8].
Воля заповідача, що входить у протиріччя з правом осіб на обов’язкову частку
у спадщині, у цій частині виконанню не
підлягає. Водночас не виникає і потреби
визнавати такий заповіт недійсним повністю або в певній частці. Підтвердженням цієї тезу може слугувати приклад з
судової практики, де рішенням суду було
задоволено частково позов про часткове
скасування заповітів і визнання права на
обов’язкову частку у спадковому майні в
частині визнання за особою права на
обов’язкову частку, а вимоги щодо визнання заповіту недійсним судом були
визнані необґрунтованими.
Доцільно, на нашу думку, віднести
право та обов’язкову частку у спадщині
до переважних прав спадкоємця [14, с. 27].
Більшість дослідників (як дореволюцій
них, так і сучасних) схиляються до думки,
що за своєю сутністю переважні права
мають характер привілею [15, с. 150] та
є виключенням з принципу формальної рівності [16, с. 934].
Л. Леонова наголошує, що закріплення переважних прав, на перший погляд,
не відповідає деяким основним принципам цивільного законодавства, таким

83

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 4 (04)

як: рівність учасників регульованих цивільним законодавством відносин, свобода договору, неприпустимість свавільного втручання кого-небудь у приватні справи. Адже саме по собі слово
«перевага» означає право на привілей, а
там, де починаються привілеї, рівність
закінчується [17, с. 20].
Можливо, саме це дозволило В. Бєлову відзначати, що «перевага» переважного права ставить його носія в привілейоване (краще) положення порівняно з іншими особами, які мають аналогічні можливості. Відбувається свого
роду вилучення з принципу рівності
цивільної правоздатності всіх осіб, що
припустимо лише у випадках, прямо
встановлених законом. У цьому випадку, переважним право на обов’язкову
частку є тому, що ним наділені не всі
спадкоємці, а лише ті, що знаходились
на утримання спадкодавця.
Не можна, зважаючи на суб’єкта,
який перебуває на утриманні померлої
особи пов’язувати право на обов’язкову
частку виключно із аліментними відносинами, оскільки право на таку частку
може виникнути в особу лише після
смерті спадкодавця, що склав заповіт, та
вже в іншу чергу у зв’язку із тим, що ця
особа знаходилась на утримання особи,
що померла, оскільки ЦК України також передбачені випадки, коли особі
може бути відмовлено у спадкуванні, а
також випадки, коли розмір обов’язкової частки може бути зменшений.

На думку Є. І. Фурси, право на обо
в’язкову частку — це перерозподіл
спадщини державою з урахуванням інтересів найбільш незахищених верств
громадян у разі не зазначення їх у заповіті або порушення їхніх прав за змістом заповіту [18, с. 75].
Заслуговує уваги визначення поняття
права на обов’язкову частку в спадщині,
надане І. В. Жилінковою: це право визначеної в законі особи (обов’язкового
або необхідного спадкоємця) спадкувати майно незалежно від змісту заповіту
за правилами, встановленими в законі [19, с. 11–12].
Проаналізовані основні засади права
на обов’язкову частку у спадщині дають
нам підстави визначити такі його ознаки:
1) є обмеженням свободи заповіту;
2) виступає гарантіє прав та законних
інтересів осіб, що знаходились на утримання спадкодавця;
3) обмежене виключним переліком
суб’єктів;
4) здійснюється лише у випадку прийняття спадщини.
5) усі суб’єкти, наділені цим правом,
володіють ним рівною мірою (крім випадків, коли встановлюється зменшення
розміру обов’язкової частки у спадщині).
Враховуючи викладені ознаки, вважаємо, що право на обов’язкову частку у
спадщині — це право обов’язкового
спадкоємця на гарантований законом
мінімальний розмір спадщини, незалежно від змісту заповіту.
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Мировой процесс становления и развития государственной организации и
местного самоуправления был достаточно длительным и противоречивым.
Вследствие формирования централизованных государств произошло как бы
«раздвоение публичной власти» на две
системы организации общественной
жизни: государственную — централизованную, и муниципальную (местную) — децентрализованную.
Как известно, публичная власть в
процессе эволюции общества материализуется в институтах и учреждениях,
возникающих из потребностей общественного развития. Такой формой, на
наш взгляд, является местная или «муниципальная», власть, которая берет
свое начало со времен и условий административно-территориального
реформирования городов-полисов и других видов общинно-родовых поселений. Одновременно с процессом создания государства шло формирование
права — посредством трансформации
обычаев и традиций, придания нормативно-правового характера судебных
решений, а также практического закре-
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пления нормативных актов местных органов, обязательных для исполнения
предписаний должностных лиц. Причем осуществлялся данный процесс как
на государственном (централизованном)
уровне, так и на уровне и в пределах действия местного самоуправления (муниципальной власти). При этом формирование систем местного управления (самоуправления) чаще всего было связано
с двумя общественными проблемами: с
одной стороны, так называемой «вертикальной» организацией государственной власти, с другой — ее взаимосвязи с
различными городскими и сельскими
общинами и местным населением различных поселений [1, C. 5–8].
Именно этими обстоятельствами и
определилась заинтересованность автора в сравнительном историко-правовом исследовании зарубежных концепций государственной власти и местного самоуправления.
Современная юридическая наука испытывает острый интерес к изучению
государства и различных форм местной власти. Объектам исследования
ученых-юристов стали отношения,
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возникающие в процессе организации
и деятельности самоуправления в городских, сельских и на других территориях, особенности этих отношений,
население как субъект этих отношений, система, принципы и функции
местного самоуправления, полномочия и ответственность.
Государства возникали, развивались
и функционировали в различных социально-экономических условиях, отсюда
богатство и разнообразие форм и моделей управленческих институтов в
современном мире. Поэтому, естественно, что теоретические основы рассматриваемой темы, прежде всего, закладывались исследователями, изучавшими государство, его формы и институты: Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ш. Л. Мон
тескье, Ж. Ж. Руссо, А. Берсоном, Г. Блу
мером, А. Ароном, М. Вебером и др.
Труды этих ученых, естественно, затрагивали и вопросы управления, самоуправления. А их концепции о происхождении, организации государства легли
в основу административных теорий.
Наиболее ярким примером в этом
плане может служить концепция либерализма, созданная английским философом Дж. Локком в естественно-правовой теории. Идеи Дж. Локка о государстве, которое должно служить гарантом и охранителем естественных
прав и свобод человека, соответственно, легли в основу концепций самоуправления. Основополагающим стали
учения Ш. Л. Монтексье — о достижении политической свободы на основе
разделения властей. Примеры на эту
тему можно приводить и далее.
Несмотря на детальное и глубокое исследование государства и его институтов
в аграрный период истории, теория
управления и самоуправления не находит обобщений. Происходит лишь накопление эмпирического материала и
определенное его осмысление на базе
философских теорий. Произведения
практически всех государствоведов и его
роли в организации как вселенного,
властного органа, обеспечивающего по-

рядок и организацию. Это объясняется
тем, что государство в аграрный период
выполняло определенную функцию организатора, основанного на насилии и
угнетении членов общества.
В связи с тем, что традиции естественных форм самоуправления уходят в
глубину веков, к первичным ячейкам
общества представленных в разное время в различных странах, оно не могло
быть обойдено вниманием ученых. Осмысление же государственного управления как отрасли научных знаний
происходит несколько позже.
В ХІХ веке индустриальное общество становится реальностью и наука о
государстве переживает бурное развитие. Создание Конституций в Западной
Европе требует преобразовать систему
государственной власти и управления
по новым принципам, решительно отвергая феодально-бюрократические ос
новы абсолютизма. Поиски ученых
трансформировались в теории местного
самоуправления, отражающие опыт цивилизаций, а также идеи политических
движений в их поддержку по правовому
регулированию. Основные из них — общинная, хозяйственная, государственная,
юридическая, политическая.
Родоначальник общинной теории
француз А. Турэ, опираясь на учение
об общине и естественное право, доказывая, что община, как институт, возникший раньше государства, имеет
право на решение своих внутренних
дел и это явление носит естественный и
неотчуждаемый характер.
Несколько позже немецкие ученые
обосновали теорию «свободной общины», которая провозглашала идею автономности общинного самоуправления,
его самоопределение и юрисдикцию.
К числу последователей этой концепции относятся создатели Конституции
Баварского королевства 1818 г., Конституции Вюртемберга 1819 г. и др. Наиболее последовательно и полно данная концепция воплощена в бельгийском законодательстве. Бельгийская
Конституция 1831 г. признала муници-
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пальную власть четвертой властью, наряду с законодательной, исполнительной и судебной, и закрепила данное
положение специальной статьей. Однако мысли, отстаиваемые в общественной теории, вызывают критику,
прежде всего потому, что общинные
институты имеют корпоративный, сословный характер, усиленно размываются рыночными отношениями и в какой-то степени ограничивают права
отдельного индивидуума.
Эпоха  рыночных  преобразований
стала основой для распространения хозяйственной теории, сущность которой
сводилась к признанию за органами
местного  самоуправления  решения
только хозяйственных задач, исключая
политические и другие проблемы. Но
компетентность органов самоуправления охватывает не только хозяйственные вопросы, но и не хозяйственные
дела (образование, медицину, охрану
общественного порядка, обеспечение
противопожарной безопасности). Естественно, что ограничивать содержание самоуправление хозяйственными
аспектами совершенно неправомерно.
Долгое время в юридической науке
господствовала «общественная теория
местного самоуправления». В основе ее
лежала теория естественных прав человека, разрабатываемая Т. ДЖеферсоном, Ал. де Токвилем, Дж. Миллем, на
основе опыта США и Франции. Местное сообщество и государство в ней
противопоставлялись.  Сторонники
этой теории считали самоуправление
явлением негосударственным, выражающим только местные интересы, в компетенцию которого входила организация местного хозяйства. В этой части
теория смыкалась с хозяйственной.
Именно общественная теория стала
основой проведения в России реформ
2-ой половины Х1Х в. (Положение о
Земских учреждениях 1864 г. И Городовое Положение 1870 г.). Наиболее яркими представителями этого направления являлись В. Н. Лешков и А. И. Васильчиков. В. Н. Лешков обосновал
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идеи независимости органов местного
самоуправления от государства, как четвертой власти, хотя он и не отрицал
возможность сотрудничества с государственными чиновниками. Позиция его
коренилась на различиях природы государства и местного самоуправления.
Власть в государстве — это необходимый атрибут, самоуправление — явление общественное, власть его органов
строится всегда на основе выборов. Как
следствие этого, он добивался равных выборов всех слоев населения [2, c. 27–30].
Более полно освещены основные положения «общественной» теории в работе А. И. Васильчикова «О самоуправлении» [3, c. 1–7].
Основанное на обширном сравнительно-правовом материале, исследование свидетельствует о славянофильских настроениях автора и его вере в
русскую общину. Считая самоуправление особой формой самоорганизации
жителей определенной территории, он
пытался соединить публичный характер государственной власти и самоуправления, как особой формы этой
власти. Получалось как бы два непересекающихся круга власти, наполненные
разным содержанием.
В представлениях этих ученых наиболее ярко проявилось стремление
противопоставить всевластию государственной машины свободу на уровне
местных сообщества и индивидуумов.
Идеализм данного направления заключался в недооценке социально-экономического развития общества, в идеализации местного обывателя, связанного реалиями пережитков феодализма.
Подобный подход открыл путь развитию государственной теории самоуправления, которая очень быстро стала
популярной. Основоположники государственной теории Р. Гнейст, Л. Штейн,
П. Лобанд считали, что органы местного самоуправления остаются частью
единого государственного механизма,
элементом общей системы управления
обществом. Р. Гнест первым ввел в оборот термин «самоуправление», что со-
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звучно выражению «Selfgovernment»,
что означает начальственное местное
управление, переданное государством
общинным союзам, и действующее в
области юстиции, администрации и на
логов по законам государства [4, c. 41].
По его мнению, сущность самоуправления, как составной части государственного управления состоит в том, что
оно должно осуществляться почетными представителями общества или старейшими на безвозмездной основе.
Чиновник, исполняющий функции
управления без вознаграждения, формально независим от правительства.
Уязвимость данной точки зрения заключается в том, что служебная деятельность для избранных народом лиц
является второстепенной по отношению к экономической, дающей средства к существованию.
Доминирующими среди юристов-государствоведов во второй половине
Х1Х века становятся идеи Лоренца
Штейна, согласно которым органы местного самоуправления входят в систему
государственного управления с особыми
юридическими полномочиями и правами, соединяя в себе две основные функции — государственного управления и
обеспечение интересов местных территориальных сообществ. Соответственно,
действуют две параллели законодательства. Одни нормы устанавливаются государством и регламентируют функции
государственного управления, другие,
локальные, регулирующие деятельность
сообщества на местах, принимаемые
местными органами власти.
Признаваемый Л. Штейном дуализм
лишь в теории мог быть эффективным,
на практике всевластие государства попросту выхолащивало свободу местных
коллективов, и в этом была слабость
его теории.
Распространение в юридической науке взглядов государственников на
местное самоуправление совпало с кризисом либеральных реформ в России
во второй половине ХIХ века, что привлекло к ним значительное число сто-

ронников среди русских ученых. Их
поддержали такие известные мысли
тели, как: В. Б. Безобразов, А. Д. Градовский, В. М. Гессен, Н. М. Коркунов,
Н. И. Лазаревский, А. И. Елистратов и др.
В. П. Безобразов писал, что «чем ши
ре развиты элементы местного самоуправления, чем более самостоятельны
его органы, чем более его начала господствуют в местной администрации, тем
строже и теснее они должны входить в
общий строй государственного управления и, тем не менее, возможно раздвоение власти, раздвоение и антагонизм самоуправляющихся государственно-общественных учреждений и бюрократических». Он указывал на существенные
недостатки в земском движении и считал, что они происходят от того, что находятся в параллельном действии с государственным управлением и не обладают реальной властью. [5, с. 8].
А. Градовский и Н. И. Лазаревский
считали, что самоуправление это, прежде всего, перераспределение функций
управления от центральных к местным.
Они глубоко осознали дуалистический
характер системы местного самоуправления, обращая внимание на политическое значение «самоуправление», его
публичность, характерную и для всего
государства. А. Д. Градовский отмечал,
что самоуправление потеряет всякий
смысл, если замкнется только на интересах местности. По его мнению, существуют взаимосвязанные системы самоуправления — городское, уездное и губернское — и все они должны быть
устроены по единому образу и только
это даст возможность согласованного
действия. «Выборные учреждения дол
жны действовать как органы государства, пользуясь данными от него полномочиями…». Однако он считал особенно важным, что местная власть должна
иметь полномочия для осуществления
акта власти, осуществлять эту власть на
основе законов и нести ответственность за ее осуществление. [6, с. 27–30].
Н. И. Лазаревский категорично определил самоуправление как «…систему
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децентрализованного государственного управления, где действительность
децентрализации обеспечивается рядом таких юридических гарантий, которые, ограждая самостоятельность органов местного управления, вместе с
тем создают и тесную их связь с данной
местностью и ее населением [7, с. 5].
Н. И. Лазаревский и Б. И. Чичерин,
стремясь углубить государственную теорию, создали «юридическое» направление, сутью которого было установление между государством и самоуправлением юридических отношений, то есть
органы самоуправления должны выступать как юридические лица по отношению к государству. Признавая общественный  характер  самоуправления,
Б. Н. Чичерин убеждал, что приобретая права юридического лица, самоуправление становится самым выгодным
партнером государства, избавляя его от
местных задач. Слабость данной трактовки в неустранимом противоречии
«органы самоуправления — юридические лица», оставаясь в системе государственного управления. [8].
Некоторое время популярной являлась политическая теория, которая
строилась на абсолютизации таких
черт самоуправления, как выборность их
органов и публичность деятельности.
Лидером российской школы муниципалистов, безусловно, был Г. В. Барабашев. Используя сравнительно-правовой метод, он глубоко проанализировал основные постулаты местного
самоуправления, считая его важнейшим
элементом государства. [9].
Необходимо отметить, что идеализация самоуправления произошла под
влиянием развития объективных общественных процессов, когда пересматривалась роль и значение государства в
эпоху демократических преобразований. Всевластию абсолютизма необходимо было противопоставить свободу
местных сообществ, характерно проявившихся в этот период в Европе. Поэтому в точках зрения ученых есть общая
мысль о внутренней свободе самоуправ-
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ления (удовлетворяет потребности местного населения, приближает их к власти, дает политический простор и т. д.).
Другой причиной внимания к самоуправлению являлась слабая разработанность науки об управлении. Ее теоретические основы начинают формироваться в ХIХ веке, когда недостатки рыночной экономики проявились в полной
мере и начался поиск механизмов влияния государства на ее совершенствование. К числу первопроходцев науки об
управлении относят Г. Форда, Ф. Тейлора, А. Файла, Г. Эмерсона и других.
Однако родоначальники менеджмента
больше думали о повышении эффективности производства, а не о совершенствовании общественных отношений, и их гармонизации на местном
уровне. В то же время многие ученые,
изучавшие управление производством и
муниципальные реформы ХIХ века, заостряли внимание на дуалистическом характере местного управления. Об этом
писал, к примеру, русский ученый Велихов Л. П., столкнувшийся с данной проблемой в 20-х годах. Разработку идей в
этом направлении продолжил Х. Ф. Алдерфер. Он считал, что местное самоуправление необходимо не противопоставлять, а рассматривать в системе единого государственного управления, которое на практике может включить как
государственную администрацию, так и
самоуправленческие начала.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном виде местное
управление и местное самоуправление
сформировалось в основном в результате европейских конституционных и
муниципальных реформ конца XVІІІ —
начала ХІХ века, которые привели не
только к появлению новых форм организации государственной власти, но и
к необходимости преобразования местного управления на началах, свободных
от бюрократической опеки.
В условиях гласности и демократизации многие либеральные теории, в том
числе и теория местного самоуправления, вновь стали привлекать внимание.
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Как следствие этого, концепция Советов, как органов местного управления в
системе государственного управления,
постепенно трансформируется в теорию местного (муниципального) самоуправления. Тенденции реформирования старой структуры местного управления и поиски новых оптимальных правовых форм местного самоуправления
выразились в принятии новых Конституций и законов о местном самоуправлении. Однако представляется очевидным,
что каждое восточноевропейское государство, опираясь на исторические и национальные особенности, строит собственную модель местного самоуправле-

ния, методологической основой для которой является Европейская Хартия о
местном самоуправлении 1985 года. В си
лу  территориальной  и  региональной
специфики, в государствах Восточной
Европы сложилась своеобразная система управления на местах, где местное самоуправление в большинстве стран осуществляется на уровне села, гмины, общины, города, а местное управление
функционирует в районе, округе, области. Данный процесс сопровождается,
на наш взгляд, созданием и совершенствованием нормативно-правовой базы
местного самоуправления, поиском рациональной его модели.
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Influence of financial control on money circulation: separate legal questions
Abstract. The article deals with the questions of doctrinal views on the concept of «financial control» and its influence of financial control on money circulation. Pressing
question about a necessity and place of control of monetary policy that is carried out by
National bank of Ukraine. It is proposed to enhance the control effect on the enjoyment
by the NBU monetary policy.
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Емісійні правовідносини насамперед
представлені правовим регулюванням
грошового обігу, фінансовий контроль
якого є невід’ємною складовою публічної фінансової діяльності. На сьогодні є
чимало праць, присвячених проблемам
фінансового контролю. Варто відмітити, наприклад, таких вчених, які ними
займаються: Л. А. Савченко, О. А. Музи
ка-Стефанчук, О. Ю. Грачова, С. О. Ніщимна, А. О. Монаєнко, Д. Л. Зима,
С. І. Кучєв, В. Ф. Роль, І. П. Устинова,
Т. М. Ямненко й інші. Проте особливо
актуальними лишаються питання проявів заходів фінансового контролю у
сфері грошового обігу.
Мета статті полягає у досліджені підзаконної нормативно-правової бази з питань контролю у сфері грошового обігу.
У світлі стрімкого розвитку фінансових відносин фінансовий контроль набуває все більшого значення та стає
більш розгалуженим. Так, крім податкового й бюджетного права, у системі
фінансового швидко формується підгалузь емісійного права, що охоплює
як сферу кредитування, розрахунків,
регулювання грошового обігу, так і
правовий режим випуску й обігу цін-
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них паперів, валютного регулювання
тощо [1, с. 38].
Варто звернути увагу на таку особливість відносин у сфері фінансового
контролю, як їх похідний характер, що
зумовлюється проведенням контрольних процедур на підставі вже здійснених фінансових операцій або/і інших
фінансових дій. Як на це зокрема звертав увагу С. І. Кучев, який, досліджуючи
систему фінансового контролю, підкреслював, що правовідносини по фінансовому контролю є вторинними,
похідними від первинних фінансових
правовідносин, тобто відносин по формуванню, розподілу і використанню
суспільного продукту і національного
доходу [2, с. 15–26, 274].
Водночас, гроші — це інструмент фінансових відносин. Це первинні фінансові інструменти. Оскільки похідні фінансові інструменти утворюються на
основі майнових прав або на основі
фінансових прав і утворюють фінансові права [3, с. 39]. Враховуючи це, грошовий обіг сам по собі виступає не
лише первинним відносно інших фінансових відносин, а і є фактично відокремленим від них, бо може існувати
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незалежно від наявності бюджетних,
податкових чи інших відносин, а дані
відносини без грошового обігу існувати
фактично не можуть.
Науковець Є. Є. Фролова з цього приводу цілком аргументовано стверджує,
що похідний характер фінансового
контролю властивий лише бюджетним і
податковим контрольним правовідносинам. Так, на її думку, відносини по бюджетному контролю виникають на основі інших бюджетних відносин, наприклад правовідносин по бюджетному фінансуванню, де зміст основних правовідносин полягає в обов’язку фінансування з бюджету будь-яких видатків держави, а контрольне правовідношення
виникає як похідне або вторинне і засноване на відносинах по виділенню грошових коштів з бюджетного фонду.
Аналогічно, з її позиції, можливе і з податковими правовідносинами, оскільки
відносини по сплаті податків полягають
в обов’язку платника сплатити податок і
в праві уповноваженого державного органу вимагати оплати у встановлений
законом строк та розмірах. І тут правовідносини по податковому контролю
виникають не самостійно, а на основі
відносин по сплаті податку, без яких їх
існування неможливе [4, с. 68].
Зазначимо, що вторинність контрольних правовідносин у рамках фінансового права не розповсюджується
на контрольні правовідносини в сфері
грошового обігу. Оскільки контроль за
дотриманням законодавства про грошовий обіг — дотримання правил готівкових і безготівкових розрахунків,
валютних операцій і законодавства про
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом — мають самостійне значення і правовідносини по
даному виду контролю виникають як
основні правовідносини, а не обумовлені існуванням будь-якого іншого фінансового правовідношення [6, с. 13].
Так, для виникнення, скажімо, правовідносин по контролю над дотри-

манням правил ведення касових операцій і порядку роботи з готівкою не
потрібно ніяких попередніх контрольним фінансових правовідносин. Більш
того, відносини між банком і юридичною особою по банківському обслуговуванню мають приватноправову природу, однак саме договір банківського
обслуговування визначає наявність
контрольних повноважень публічного
характеру у комерційного банку стосовно клієнта. І обслуговуючий банк в
силу законодавчих приписів автоматично буде здійснювати контроль над
дотриманням клієнтом правил роботи
з готівковими коштами ат здійснення
ним безготівкових операцій. Також
контроль над платіжністю та справжністю готівкової національної чи іноземної валюти буде здійснюватись комерційним банком автоматично при
прийомі (незалежно від юридичної
підстави) готівкових грошових коштів
в касу банку. При цьому будь-яких інших фінансово-правових відносин між
банком та платником не існує [4, с. 68].
За аналогією з вказаним може бути
проведений і валютний контроль, як
щодо здійснення клієнтом валютних
операцій у касі банку, так і стосовно
проведення ним валютних розрахункових чи інших операцій, у тому числі
щодо внесення валюти на рахунок, її
зняття з рахунку, отримання валютного грошового переказу чи його відправлення тощо.
Таким чином, контрольні правовідносини у сфері грошового обігу, за
Є. Є. Фроловою, не є вторинними або
похідними, а належать до основних
правовідносин. А їх відмінною особливістю, в порівнянні з іншими контрольними правовідносинами в рамках фінансового права, є самостійність виникнення, відсутність обумовленості їх
виникнення іншими фінансово-правовими відносинами [6, с. 412].
Поділяючи наведену позицію щодо
первинного характеру правовідносин
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фінансового контролю у сфері грошового обігу, варто зазначити, що в широкому розумінні контрольні відносини
завжди мають похідний характер, адже
контроль може проводитися не сам по
собі, а за чимось конкретним, щодо чого
існують певні правові вимоги, дотримання яких саме і контролюється. Разом
із цим, у вузькому розумінні, яке в даному випадку обмежується виключно фінансовими правовідносинами, вказані
правовідносини безперечно мають первинний (основний) характер, оскільки
не зумовлені будь-якими іншими фінансовими правовідносинами, що ініціюють
застосування контрольних процедур.
Відповідно у вузькому розумінні, що
обмежується сферою фінансових правовідносин, фінансовий контроль грошового обігу має первинний (основний) характер свої правовідносин,
водночас у широкому розумінні, що
охоплює всю сферу правовідносин, він
у будь-якому випадку виступає як вторинний (похідний), оскільки може
здійснюватися за аналогією з іншими
видами контролю лише щодо певних
ініціюючих його правовідносин.
Грошовий обіг, охоплюючи практично всі без винятку сфери суспільних
та фінансових відносин, виконує одночасно як відносно самостійну функцію
по емісії грошових знаків, так і забезпечує їх обігом зв’язування практично всіх
складових самих фінансових відносин.
Сучасний стан розвитку суспільних
відносин у сфері грошового обігу вже
досяг того рівня, коли він не може бути
обмежений лише рамками певної науки,
а має розглядатися в комплексі, в основі
якого закладені об’єктивні, насамперед
економічні закони, а їх відображення
знаходить своє вираження у правових
нормах, переважно фінансового права.
Зміст відносин у галузі фінансової діяльності безпосередньо пов’язаний з
базисними економічними відносинами.
Разом із цим, фінансові відносини –це
економічні відносин, які характерні для

94

більш високого ступеня розвитку суспільства. Будучи особливими економічними відносинами (похідними від
них), мають низку особливостей в порівнянні з іншими економічними відносинами. Зокрема, це грошові, перерозподільні відносини, які пов’язані з
акумулюванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів суб’єктів фінансових правовідносин. Основною ж їхньою відмежувальною ознакою від інших економічних відносин є
наявність публічного, а не приватного
інтересу, який реалізується в процесі
фінансової діяльності [7, c. 85]. Держава
активно використовує фінансові механізми, які властиві ринковій економіці,
законодавчо закріплює правила поведінки, спрямовані на узгодження загальнодержавного і приватного інтересів в
одній із найбільш чутливих сфер людської діяльності, яка отримала в науці
фінансового права назву «фінансової
діяльності» [8, c. 19].
Звичайно, на даному етапі розвитку
українського фінансового права говорити про формування окремої підгалузі
у вигляді фінансового контролю, на
нашу думку, дещо зарано, проте позиціонування його як комплексного фінансово-правового інституту з включенням до його складу загальної та особливої частин є саме на часі.
Так, основними завданнями фінансового контролю є: перевірка стану й
ефективності використання фінансових, матеріальних ресурсів (контроль за
законністю, доцільністю, повнотою,
своєчасністю і цільовим використанням фінансових ресурсів держави і органів місцевого самоврядування; контроль за законністю і ефективністю
розпорядження нематеріальними об’єктами державної власності і власності
органів місцевого самоврядування; контроль за ефективністю використання
державних запасів; контроль за правильністю збереження та використання
матеріальних цінностей тощо); вияв-
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лення резервів зростання фінансових
ресурсів (зокрема доходів бюджетів,
інших публічних фондів коштів); контроль за організацією грошового обігу, за станом, обслуговуванням та погашенням державного боргу, за законністю надання пільг, за надходженням
коштів до відповідних публічних фондів, їх розподілом тощо [9, c. 52]. Відповідно доволі чітко виокремлюються
такі складові особливої частини фінансового контролю як бюджетний,
податковий, а також контроль у сфері
грошового обігу. Отже, фінансовий
контроль за грошовим обігом включає
в себе: контроль за дотриманням законності при здійсненні грошових
операцій в готівковій та безготівковій
формі; контроль за дотриманням законності при здійсненні операцій з
іноземною валютою; контроль за дотриманням вимог законодавства про
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Потреба у фінансовому контролі
сфери грошового обігу зумовлена потребами як сучасних таких, що стрімко
розвиваються фінансових відносин, так
і безпосередньо практикою. Коли перед державою та її уповноваженими органами стоїть завдання не лише по правовому забезпеченню контролю над
самим обігом коштів, а і над емісією
грошових знаків, стримуванням інфляції, підтриманням курсової стабільності,
насиченістю ринку коштами та їх позиковою вартістю.
На практиці окремі сфери та аспекти
грошового обігу підлягають фінансовому контролю, що відображено у нормативно-правових актах.
Так, згідно з п. 16 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією та її територіальними
органами під час фактичної перевірки,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2006 р.
№ 550 передбачається контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів.

Положенням про планування та порядок проведення інспекційних перевірок,
затвердженим постановою Правління
НБУ від 17 листопада 2001 р. № 276 [10],
(п. п. 3. 3 п. 3) передбачено контроль за
надходженням грошових потоків за кредитними операціями від діяльності позичальника і від реалізації застави за відповідним кредитним договором.
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від
05 квітня 2001 р. передбачає такі процедури контролю, як моніторинг та реконсиляцію (процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та перевірці виконання кожного переказу за допомогою
щонайменше трьох показників, визначених платіжною системою), а також
контроль за дотриманням учасниками
платіжних систем вимог законодавства,
що регламентують порядок проведення
переказу, який здійснює НБУ.
Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженим постановою НБУ від 21 січ
ня 2004 р. № 22, Положенням про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території
України, затвердженим постановою Прав
ління НБУ від 16 грудня 2002 р. № 508,
Положенням про порядок виконання
банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних
валютах та банківських металів: затвердженим Постановою Правління НБУ від
28 липня 2008 р. № 216, передбачено
проведення контролю за безготівковими
операціями, переказами, операціями з
векселями чеками уповноваженими банками та їх працівниками. Контроль здійснюється і відповідно до Положення про
електронні гроші в Україні, затвердже
ного Постановою Правління НБУ від
04 листопада 2010 р. № 481.
Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. у ст. 18
передбачає можливість перевірки наявності грошей і цінностей, щодо яких
здійснюється повірка документів.
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Декретом Кабінету Міністрів України
«Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» у ст. 12 і 13 передбачено, що валютні операції за
участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю, це стосується і зобов’язання щодо декларування
валютних цінностей та іншого майна.
Як було обґрунтовано нами вище, валютні відносини мають безпосередню
приналежність до емісійного права і
безпосередньо пов’язані з грошовим
обігом, а тому було б цілком нелогічним виокремлювати валютний контроль в окрему складову фінансового
контролю, що мала б діяти поряд з
контролем грошового обігу. Отже, валютний контроль слід розглядати в
контексті фінансового контролю грошового обігу як його невід’ємну складову, що тісно пов’язана й інтегрована в
нього, проте має свої особливості, зумовлені насамперед предметом у вигляді валюти і валютних цінностей.
У свою чергу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового  знищення»  від  14 жовтня
2014 р. передбачає контроль у вигляді
моніторингу за активами в тому числі
готівковими і безготівковими грошовими коштами, валютою та валютними
цінностями з метою запобігання їх незаконній легалізації чи використанню у
злочинних цілях. Його відповідна приналежність до форм фінансового
контролю, безпосередньо пов’язаних з
грошовим обігом, була обґрунтована
нами у попередньому розділі цього
дисертаційного дослідження.
Звичайно, вищезазначені норми не є
взаємноузгодженими та мають певною
мірою розпорошений характер поміж
різних нормативно-правових актів, разом із цим їх поєднує безпосередня приналежність до грошового обігу, яким
вони поєднуються у певну систему фі-

96

нансового контролю, що покликана
унормувати та не допустити порушень
чинного законодавства в ході проведення грошових розрахунків в готівковій і
безготівковій формах, у валюті, а також
убезпечити від незаконної легалізації доходів і/або їх злочинного використання.
Враховуючи вищевказане, досить чітко прослідковується наявність низки
напрямів, на які має бути спрямовано
фінансовий контроль у сфері грошового обігу. Так, слід погодитися з точкою
зору, що грошовий обіг включає кілька
інститутів, до яких належать інститути
готівкового і безготівкового грошового
обігу та інститут валютного обігу [11; 12].
З тим застереженням, що в визначаючи
структуру інституту грошового обігу
було встановлено приналежність до
його складу інститутів грошово-кредитної політики, готівкового грошового
обігу, безготівкового грошового обігу,
валютного готівкового і безготівкового
обігу та відповідальності за порушення
у сфері грошового обігу.
І якщо стосовно останнього фінансовий контроль застосовувати немає жодного сенсу, адже він сам є переважно
наслідком його застосування, адже без
виявлення порушень у сфері грошового обігу неможливо притягнути до відповідальності жодного із осіб порушників, то відносно інших, жодних перепон для застосування фінансового
контролю не вбачається.
Актуальним нині є питання про потребу та місце контролю грошово-кредитної політики, яку, згідно з чинним
законодавством, здійснює НБУ. З першого погляду, такий контроль видається фактично неможливим, адже згідно з
Законом України «Про Національний
банк України» від 20 травня 1999 р.,
саме він розробляє та реалізує відповідні засади грошово-кредитної політики.
Разом із цим, предметом правового регулювання в сфері грошового обігу є,
по-перше, відносини з регламентації
грошово-кредитної політики як право-
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вої категорії (визначення, встановлення
концептуальних положень, цілі, індикатори, показники, методи, засоби регулювання, наприклад порядок формування обов’язкових резервів, та інші);
по-друге, відносини із визначення кола
суб’єктів та їх повноважень, окреслення
їх завдань, функцій і компетенції;
по-третє, організаційно-правові основи
формування, прийняття Основних засад грошово-кредитної політики, її реалізації та контролю за здійсненням
[13, с. 66–67]. Тобто, НБУ здійснює контроль за реалізацією грошово-кредитної політики виступаючи одночасно, в
двох іпостасях: її розробника і впроваджувача та контролера за її реалізацією.
З іншого боку, стратегічна мета грошово-кредитної політики має бути підпорядкована загальним стратегічним цілям соціально-економічної політики дер
жави: стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості та рівня цін. Тактичною метою політики є забезпечення
внутрішньої стабільності грошей, тобто
оптимальної рівноваги між попитом і
пропозицією грошей [13, с. 66]. При
цьому, визначаючи тактичні й оперативні завдання грошово-кредитної політики, потрібно враховувати необхідність
її диференціації залежно від конкретної
макроекономічної ситуації [14, c. 36].
Відповідно грошово-кредитна політика має підпорядковуватися загальним
завданням державного розвитку, що відображені у межах соціально-економічної політики, а тому реалізація грошово-кредитної політики не може бути
безконтрольною, оскільки від цього залежить економічний розвиток і благополуччя держави в цілому.
Маємо констатувати, що фінансовий
контроль у сфері грошово-кредитної
політики безперечно присутній. При
цьому, він ніби підрозділяється на два
рівні, на нижчому з яких контроль
здійснює сам НБУ, що слідкує за реалізацією грошово-кредитної політики на
основі того інструментарію, що нада-

ний йому законодавством. У свою чергу вищий рівень має переважно характер не прямого контролю, а впливу на
НБУ з метою виконанням ним Основ
грошово-кредитної політики. Разом із
цим, даний контроль може перетікати і
в чисто контрольну площину, зокрема
з боку проведення контрольних заходів
Рахунковою палатою України, створення спеціальних комісій, у тому числі
Верховною Радою України для розслідування діяльності у НБУ тощо.
Проте фактична відокремленість НБУ
від інших органів державної влади та відсутність дієвих процедур контролю за
його діяльністю, у тому числі у сфері реалізації грошово-кредитної політики,
ставлять питання про дієвість такого
контролю. Тому доцільним вбачається
посилити контрольний вплив на НБУ
щодо реалізації ним грошово-кредитної
політики, зокрема шляхом законодавчого закріплення відповідних повноважень
за Рахунковою палатою України.
Таким чином, як на теоретичному, так
і на практичному рівнях прослідковується наявність фінансового контролю грошового обігу, який вміщує в собі такі
напрями: контроль за грошово-кредитною політикою; контроль готівкового
грошового обігу; контроль безготівкового грошового обігу; валютного готівкового і безготівкового обігу (валютний
контроль); контроль у сфері протидії
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму.
Разом із цим на часі є створення єдиної
системи фінансового контролю у сфері
грошового обігу, яка б об’єднала розрізненні норми у межах єдиного фінансово-правового інституту контролю у сфері
грошового обігу. При цьому, фінансовий
контроль у сфері грошового обігу, будучи одним із напрямів публічного фінансового контролю, має за аналогією з бюджетним і податковим контролем власні
мету та завдання, що повинні бути визначені на основі його специфіки та спрямування у межах фінансового контролю.
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ПУБЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СФЕРА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Makukh O. V.
Public financial activity as the scope of the emergence and development of legal
financial relations
Abstract. The article studied the concept content of «financial activity of the state» and
«finance» in the context of determination of delimitation of legal financial regulation. It
was found that in determining, the category of finance must be based on its economic
nature. At the same time, economic relations have no clear qualitative and quantitative
characteristics, therefore, there is impossible to determine the limits of finance in the
economic system. As a definition result in a discussion about the content of the notion
of Finance it is proposed to consider a sufficiently «neutral» category — «financial resources». It is proved (substantiated) that in the content of the notion of «finance» there
is necessary to emphasize such subordinative notions as private and public (state, local,
community) finances. This distinction has important methodological significance and
will let to clearly define the limits of the financial and legal regulation, the direction of
financial activity and, therefore, outline the circle of the precisely financial and legal relationships. With this approach, exactly public finances should be the object of the financial activity of the state.
Key words: finance, financial activity of the state, legal financial relations.
Украина, в соответствии со ст. 1 Конституции Украины, является социальным и правовым государством. В то же
время, выполнять социальные обязательства, в частности обеспечивать достойный уровень жизни граждан, надлежащую реализацию их социальных
прав и интересов, разрешать социальные противоречия, в последние годы
ей становится все сложнее. Одной из
причин такого положения, на наш
взгляд, является недостаточность денежных средств для осуществления соответствующих действий, которые государство может получить при осуществлении финансовой деятельности.
Такое положение дел обусловлено, в
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том числе и тем, что сейчас Украина,
полностью отказавшись от административно-командной системы управления, которая была во времена СССР,
так и не смогла найти баланс между тем,
какие сферы экономики, финансовые
отношения должны регулироваться
финансово-правовыми (императивными) методами, а какие — диспозитивными. Учитывая это, перед учеными
стоит задача — четко определить круг
и особенности отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства и которые регулируются именно финансовым правом, то
есть те общественные связи, приобретающие характеристики финансовых
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правоотношений. Очевидно, что для
решения такой научной задачи необходимо выяснить сущность финансовой
деятельности государства (сразу заметим, что в пределах этой статьи такие
термины, как финансовая деятельность
государства, финансовая деятельность
органов государства и местных органов,
публичная финансовая деятельность,
мы употребляем как синонимы). Итак,
целью статьи является раскрытие сущности понятия финансовая деятельность государства в контексте определения границ финансово-правового
регулирования.
Обозначим,  что  данная  проблема
неоднократно  подвергалась  анализу
ученых  (в  частности,  Л. К. Вороновой, О. А. Дмитрик,  С. В. Запольским,
Н. П. Кучерявенко,  А. А. Лукашевым,
А. А. Нечай, Е. П. Орлюк, С. А. Нищимною, А. С. Нестеренко и др.). Однако реалии заставляют нас еще раз
обратиться к их рассмотрению.
На первый взгляд эта задача кажется
довольно легкой, поскольку каждый
ученый в той или иной степени прибегает к ее разрешению. Проанализировав результаты таких исследований,
можно сделать вывод, что финансовое
право регулирует отношения, которые
возникают, изменяются и прекращаются в процессе финансовой деятельности государства и органов местного
самоуправления. Последняя представляет собой деятельность соответствующих субъектов (органов государства и
территориальных громад) по мобилизации, распределению и использованию средств публичных фондов. Следовательно, логично предположить,
что финансово-правовому регулированию подлежат именно отношения по
мобилизации, распределению и использованию средств публичных фондов, и такие отношения мы можем называть финансовыми правоотношениями. Так пишет, например, О. А. Дмитрик: «финансовые правоотношения

возникают, развиваются и прекращаются в сфере финансовой деятельности государства, которая представляет
собой урегулированный нормами права планомерный процесс мобилизации, распределения, перераспределения, использования централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств в целях исполнения
задач функций государством» [5, с. 25].
Наряду с этим, юристы, характеризуя
финансовую деятельность, подчеркивают, что ее объектом являются финансы [8, с. 25; 12, с. 17]. Последние финансисты-юристы, как правило, определяют по-разному. Например, С. А. Нищимна, исследуя теоретические основы
финансов советской эпохи, констатирует, что они «сводились к трактовке
этой категории как совокупности экономических, производственных или денежных отношений, возникающих при
распределении и перераспределении
национального дохода (совокупного общественного продукта) и имеют целью
формирование, использование централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств. Особенностью же было отождествление разных
по своей сути понятий «финансы» и «государственные финансы», что проявляется при анализе имеющихся на то время трактовок финансов в целом, выделении их характерных признаков, при
сущих функций и т. д.» [11, с. 22].
Е. П. Орлюк финансы характеризует
как отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального
богатства в связи с формированием денежных доходов и накоплений у граждан, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и государства и использованием их на расширенное воспроизводство, материальное
стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества [12, с. 20]. М. П. Куче-
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рявенко утверждает, что «финансы
представляют собой отношения, которые регулируют формирование, распределение и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов» [18, с. 8].
Показательно, что недавно С. В. Запольский, начав очередной дискурс научного сообщества, констатировал, что
«финансы как понятие в нашем понимании принципиально расходится с
общепринятым западным понятием.
При этом под финансами понимают в
одних случаях — отношения, во вторых — денежные фонды, в других —
совокупность финансовых институтов.
По мнению одних исследователей, финансы — объективно существующие
отношения, в интерпретации вторых — это инструмент хозяйствования,
третьи настаивают на идентичности
понятий финансы, финансовая система,
финансовая деятельность» [7, с. 6, 7].
Действительно, такие рассуждения существуют в научных кругах. Например,
О. Б. Заверуха подчеркивает, что финансы представляют собой имущество и
вместе с тем, они являются инструментом, которым распоряжается государство, при осуществлении своей деятельности [6, с. 19]. С таким утверждением
О. Б. Заверухи трудно согласиться. Необходимо учитывать, что финансы
нельзя отождествлять с имуществом.
Можно говорить лишь об особой форме финансов — их денежном выражении. Следует отметить, что современное
значение финансов тесно связано с
деньгами. Однако отождествлять деньги
и финансы неправильно, поскольку эти
понятия существенно различаются по
своему содержанию. Так, Л. А. Дробозинаподчеркивает, что финансы выступают неотъемлемой частью денежных отношений, их роль зависит от того, какую роль играют денежные отношения
в экономических отношениях [17, с. 19].
Вступая в полемику, А. А. Лукашев
справедливо резюмирует, что «в том
случае, если противоречия и существуют, то только формальные, поскольку
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такой подход подчеркивает многоаспектность понятия, которое определяется как финансы. Действительно, в этом
утверждении можно найти и взгляды
экономистов, и взгляды представителей
финансово-правовой науки, и разную
детализацию инструментария на уровне
отдельных отраслей науки (финансы,
финансовая система, финансовая деятельность). Поэтому во многом речь
идет об одном и то же явлении, а взгляд
обуславливается углом зрения того лица,
которое пытается выяснить содержание
категории финансов» [9, с. 9].
Кстати, такая несогласованность в
рассуждениях ученых находит свое
проявление в нормативно-правовых актах, где в последнее время появляются
такие понятия, как государственные
финансы, публичные средства, публичные финансы. Например, 1 августа
2013 года Кабинетом Министров Украины было утверждено Стратегию развития системы управления государственными финансами. В этом документе
указано, что государственные финансы
имеют стратегическое значение для регулирования, в частности реального
сектора экономики и финансового сектора, обеспечения развития регионов,
поддержки предпринимательской деятельности, а их потенциал является основой экономического и социального
развития Украины. Эффективность системы управления государственными
финансами имеет важное значение для
обеспечения стабильности бюджетной
системы, а также общей финансовой
безопасности и устойчивого экономического роста. В состав системы управления государственными финансами
входит ряд элементов, в частности государственный бюджет, местные бюджеты, внебюджетные фонды, финансы
государственного корпоративного сектора [15]. Кроме того, 11 февраля
2015 года был принят Закон Украины
«Об открытости использования публичных средств», в котором публичные средства определены как средства
государственного бюджета, бюджета
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Автономной Республики Крым и местных бюджетов, кредитные ресурсы,
предоставленные под государственные
и местные гарантии, средства Национального банка Украины, государственных банков, государственных целевых
фондов, Пенсионного фонда Украины,
фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также средства субъектов хозяйствования
государственной и коммунальной собственности, полученные ими от их хозяйственной деятельности [13]. Как видим,
в приведенных случаях сделан акцент
именно на материальном смысле категории финансы. Конечно же, можно
дискутировать по этому поводу.
Однако, возникает вопрос, уместны
ли такие дискуссии? Что нового, кроме
путаницы в определении содержания
такой научной категории, как финансы
мы можем получить при такой полемике? Очевидно, что ученые «стремятся
все более точно и полно отразить в понятиях исследуемый ими объект, но
каждый раз делают это только по мере
достигнутых знаний о нем, в которые
нередко вкрапляются неточности…
Поэтому при оценке роли понятий на
первый план выступает вопрос о том,
насколько верно, правильно, объективно отражено в них познания действительности» [3, с. 80].
На наш взгляд, в данном случае нужно помнить, что «в юриспруденции,
как и в любой науке, задача определения (дефиниции) как логической операции над понятиями заключается в
том, чтобы раскрыть содержание этих
понятий путем указания на основные,
существенные признаки исследуемого
предмета, которые отличают его от
других общественных явлений и выделяют их из их числа» [3, с. 85]. Кстати,
ученые-финансисты следуют такому
постулату и указывают признаки изучаемых явлений, в частности выделяют
характеристики финансов. Например,
А. А. Нечай считает, что финансы —
это общественные отношения, которые
возникают в процессе обращения фон-

дов средств и имеют особенности. Вопервых, такому обороту присуща объективно обусловленная последовательность стадий (образование, распределение и использование). Во- вторых, происходит обращение средств специфических владельцев, речь идет о государстве, территориальныхгромадах, предприятиях, организациях и учреждениях. Кроме того, финансы согласовывают сложную систему интересов, сочетая материальное обеспечение потребностей общества, выполнения задач
государства и территориальных громад,
финансовое обеспечение потребностей граждан и общее развитие общества [10, с. 51–52]. Н. П. Кучерявенко
пишет, что особенности финансов
определяются несколькими положениями: 1) они тесно связаны с природой и
функциями государства, определяются
его формами и задачами государственного развития на конкретном этапе;
2) представляют специфические, однородные отношения между государством, юридическими и физическими
лицами по поводу формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов; 3) финансы неразрывно связаны с существованием товарноденежных отношений; 4) финансы связаны с распределением и перераспределением части совокупного общественного продукта; 5) позволяют формировать государству фонды денежных ресурсов общественного назначения как в
централизованной, так и в децентрализованной формах [18, с. 8].
Как представляется, при определении категории финансы необходимо
исходить из ее экономической природы. Показательно, что такого подходапридерживаются многие ученые. Так,
Е. Ю. Грачева утверждает, что «при
любом определении финансов надо
иметь в виду, что финансы– это, прежде всего, экономическая категория,
для которой определяющее значение
имеет ее общественная сущность. То
есть финансы — это общественные от-
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ношения, которые складываются в процессе распределения и перераспределения стоимости валового общественного
продукта и части национального дохода
в связи с образованием и использова
нием фондов денежных средств» [16].
В этом контексте справедливоутверждение Л. К. Вороновой, которая считает, что «финансы Украины — это система экономических отношений, связанных с планомерным образованием и
распределением публичных централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, необходимых
для функционирования государства и
органов местного самоуправления и
других образований, признанных государством необходимыми» [4, c. 17].
Понятно, что такой подход тоже имеет определенные недостатки. Экономисты объясняют это тем, что экономические отношения не имеют четких качественных и количественных характеристик, поэтому определить границы финансов в экономической системе невозможно [1; 2]. Анализируя различные
подходы в этом, А. В. Снежко подчеркивает, что сущность финансов раскрывается через различные виды экономических отношений в обществе: совокупность экономических отношений, денежные отношения, распределительные и денежные отношения, отношения
собственности и т. д. [14, с. 105]. Мы не
будем с этим спорить, поскольку экономические отношения разнообразны. Вероятно, определенным итогом в такой
дискуссии можно будет считать использование достаточно «нейтральной» категории, которой, к примеру, может быть
категория «финансовые ресурсы».
Продолжая мысль, можно лаконично перечислить признаки финансов.
В частности, финансы — это экономические отношения по распределению и
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального дохода. Их реализация
предполагает  движение  денежных
средств (финансовых ресурсов). Такое
движение опосредует создание соот-
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ветствующих фондов. Такие фонды
могут быть разными — как централизованными, так и децентрализованными,
то есть полномочиями по распоряжению средствами которых наделены различные субъекты: физические лица,
предприятия, органы местного самоуправления и государства. Именно государство определяет необходимость создания таких фондов, следовательно, и
режим их функционирования. Режим
регулирования движения средств в такие фонды может быть разным. Как
справедливо отмечено учеными, «подавляющая их часть остается связанной
с образованием и использованием финансовых фондов государства и имеет
государственно-властный, императивный характер (отношения с бюджетом,
государственными  внебюджетными
фондами и т. д.). Другая группа финансовых отношений возникает внутри
предприятий, учреждений, организаций, объединений частной формы собственности, а также тех, которые связаны с формированием и использованием
муниципальных денежных фондов. Таким образом, не все финансовые отношения, которые существуют в обществе,
охвачены финансовой деятельностью
государства, а только та их часть, которая обусловлена фактором существования самого государства [8, с. 27–28]. При
таком подходе четко и логично прослеживается цепочка в определении общих
признаков соответствующего явления.
Учитывая изложенное, считаем, что
вряд ли уместно видеть различное содержание понятия финансы. Понятно,
что можно говорить о рассмотрении
финансов не только как экономической,
но и как правовой категории. Однако в
таком случае целесообразно разграничивать правовые категории и категории
права, что не всегда происходит в финансово-правовой литературе. Так, ка
тегория финансы не нашла закрепление
ни в одном украинском нормативноправовом акте, поэтому она не может
рассматриваться в таком аспекте. Что же
касается того, что финансы учеными
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рассматриваются с позиций «системы
понятий, категорий, закрепленных и используемых законодательством» [18, с. 5],
то, наверное, таким понятием может
быть и понятие финансов. Очевидно,
что «среди понятий, которыми оперирует правовая наука, следует выделять соподчиненные понятия, то есть те, которые соотносятся таким образом, что в
объем одного понятия входит объем
другого» [3, с. 86]. Однако в любом случае следует помнить об отсутствии нормативного закрепления большинства из
названных учеными соподчиненных понятий (цена, прибыль и др.).
В то же время считаем необходимым
при определении категории финансы в
ее содержании выделять такие соподчинены понятия, как частные и публичные
(государственные, местные, общественные) финансы. Такое разграничение
имеет важное методологическое значение и позволит четко определить границы финансово-правового регулирования, направления финансовой деятельности, следовательно, очертить круг
именно финансово-правовых отношений. При таком подходе объектом финансовой деятельности государства
должны выступать именно публичные
финансы. Однако здесь на повестке дня
сразу возникает другой вопрос: по каким
критериям мы должны проводить разделение финансов на частные и публичные? Как видится в таком разделении

уместно исходить из цели, на достижение которой направлено правовое регулирование. Такой целью, по нашему убеждению, необходимо считать достижение публичного интереса.
Исходя из предложенного нами подхода, считаем, что начатую дискуссию
необходимо переводить в другую плоскость: каким образом, в каком объеме
государство должно регулировать финансовые отношения. Другими словами необходимо найти ответ на вопрос:
какой должна быть роль государства в
урегулировании финансовых отношений и экономических отношений в целом; каким образом, за счет применения каких мер государство может достигнуть не только обеспечения социальных нужд населения (социальной
стабильности), а устойчивого развития
экономики; какие сферы и какими методами должны регулироваться частные и публичные финансы. По нашему
убеждению, роль государства в регулировании финансов может быть разной.
Однако, очевидно, что для достижения
этого государство должно сфокусировать внимание на определении и закреплении четких правовых границ, в которых будет действовать. Определенным шагом на этом пути должно стать
определение понятия и соотношение
таких категорий, как финансы, публичные финансы, частные финансы, пуб
личная финансовая деятельность.
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Міжнародне співробітництво в усіх
сферах суспільних відносин є одним із
основних факторів існування та належного розвитку держав у сучасному світі.
В умовах посиленої інтернаціоналізації
світового господарства, що набуває
глобальних  масштабів,  міжнародне
спілкування та взаємодія держав видаються особливо актуальними.
Міжнародне  співробітництво  —
важливий спосіб реалізації державами
своїх національних інтересів, так як на
сучасному етапі розвитку суспільства в
ситуації зростаючих процесів глобалізації жодна держава не може вижити в
умовах економічної та політичної ізоляції [1, с. 71].
Аналіз останніх досліджень і пуб
лікацій. З кожним роком у науковій і
навчальній літературі з адміністратив-

ного, міжнародного, та митного права
все більше уваги приділяється дослідженню різноманітних проблем, пов’язаних з міжнародним митним співробітництвом та його прогресивним розвитком. Як правило, предмет таких досліджень становлять: загальна характеристика міжнародних митних конвенцій або окремих їхніх положень [2; 3];
висвітлення історії виникнення та діяльності Всесвітньої митної організації і
змісту її резолюцій [4; 5; 6]; митно-правові аспекти співробітництва держав у
рамках Світової організації торгівлі [7; 8];
митне право Європейського Союзу [9; 10];
проблеми  імплементації  чинних  для
України міжнародних договорів з питань митної справи та перспективи її
приєднання до митного союзу Європейського Союзу [11; 12].
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Окремі аспекти інтеграції національних митних систем та формування єдиного митного середовища в умовах глобалізації економіки досліджувались у
роботах таких науковців, як І. Г. Бережнюк [13], Н. Є. Буваєва [14], Є. В. Додін [15], Б. А. Кормич [16], Я. І. Музика [17], П. В. Пашко [13], С. М. Перепьолкін [18] та ін. Ними було сформовано теоретичне підґрунтя дослідження
функціонального значення митних органів в системі державного управління,
але, малодослідженими залишаються
питання програм інституційного розвитку та їх роль у забезпеченні ефективної взаємодії і співпраці держав у
сфері митного регулювання.
Метою статті є комплексний огляд
існуючих і перспективних програм інституційного розвитку митного законодавства та їх роль у забезпеченні ефективної взаємодії і співпраці держав у
сфері митного регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Митне регулювання являє собою систему норм, яка постійно розвивається, знаходячись в залежності від
процесів міжнародного митного співробітництва. Безпека міжнародної торгівлі
пов’язана з захистом всього ланцюга послідовних етапів міжнародного товарообміну — з моменту відправлення товару з країни-експортера до його надходження в країну призначення. Відповідно, в умовах сучасної зовнішньоекономічної діяльності, ефективне митне адміністрування видається неможливим силами митних органів однієї держави.
Таку точку зору поділяють ряд вчених.
Так, на думку С. І. Степаненко, міжнародне митне право не регулює внутрішні відносини в державах, хоча в
багатьох випадках здійснює на них певний вплив через національне право
держави [19, с. 12].
Про вплив міжнародного митного
правопорядку на національне митне
право пишуть також Б. Н. Габричидзе
та В. Е. Зобов, зазначаючи, що митна
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система окремої держави створюється
на основі світових традицій та вітчизняного досвіду [20, с. 43].
Взаємодія митних органів держав дозволяє не лише спростити торгівлю, але
і забезпечити економічну безпеку держав, що, вважає К. Г. Борисов, є одним
з пріоритетів міжнародного митного
співробітництва [21, с. 7].
Найбільш концентрованим проявом
міжнародного митного співробітництва
виступає діяльність Всесвітньої митної
організації, яка пропонує широкий вибір міжнародних інструментів митного
адміністрування  та  співробітництва.
Всесвітня митна організація реалізує свої
основні напрямки діяльності для досягнення мети створення організації — забезпечення узгодженості та однотипності митних систем держав-членів в інтересах міжнародної торгівлі. Відповідно, метою міжнародної співпраці в сфері митної справи також виступає узгодження митних систем держав світу
для спрощення міжнародної торгівлі.
На Всесвітню митну організацію покладено широкі задачі стосовно організації митного співробітництва в області
митної справи. Організація займається
усіма питаннями, які стосуються митної
справи, забезпечуючи постійну інституційну основу міжнародному митному
співробітництву. Всесвітня митна організація це центр митного співробітництва, місце постійних контактів представників митних служб різних держав
світу, де проходить їх оперативне інформування по митній справі [14, с. 55].
Керуючись  положеннями  заснов
ницької Конвенції Всесвітньої митної
організації можна узагальнено вивести
основні напрямки діяльності організації
у сфері розробки програм інституційного розвитку. До одного з важливих
напрямків діяльності відноситься забезпечення поширення інформації, що
стосується митного регулювання, надання зацікавленим державам за власною ініціативою чи на їх прохання ін-
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формації чи порад з митних питань та
винесення у зв’язку з цим рекомендацій.
Всесвітня митна організація забезпечує перманентний обмін інформацією між державами-членами та організацією з митних питань. Відповідно
статті четвертої засновницької Конвенції Всесвітньої митної організації,
організація має право вимагати надання державами-членами будь-якої інформації та документів, необхідних
для виконання її функцій. Зазначене
право реалізується, однак, за умови,
що нікому з держав-членів не прийдеться розголошувати таємну інформацію, розкриття якої буде перешкоджати застосуванню її законів чи іншим
чином шкодити державним інтересам
або обмежувати законні торгівельні
інтереси будь-якого підприємства, як
державного, так і приватного.
В рамках правоохоронної роботи
Всесвітня митна організація зайнялась
створенням глобальної правоохоронної мережі «CEN» регіональних вузлів
зв’язку («RILO»). Дана мережа складається з одинадцяти «RILO», розташованих на всіх континентах світу та об’єднуючих всі митні служби світу за субрегіональним принципом. Основною
метою глобальної мережі є підвищення
ефективності двостороннього та багатостороннього співробітництва митних
служб світу в обміні інформацією правоохоронного характеру [22, с. 24–25].
Важливим напрямом діяльності Всесвітньої митної організації є також підготовка кадрів для митних органів, яка
включає в себе навчання працівників
митних служб та створення регіональних навчальних центрів по підготовці
кадрів. Так, створені та діють регіональні навчальні центри Всесвітньої митної
організації, де навчаються і підвищують
свою кваліфікацію працівники митних
органів держав-членів організації (в м. Бу
дапешті діє регіональний навчальний
центр для країн-кандидатів на вступ до
Європейського Союзу, в м. Баку — для

держав Центральної Азії, в м. Бейрут —
для арабського регіону та ін.).
Регіональні навчальні центри Всесвітньої митної організації є вагомим засобом впливу організації на діяльність
стосовно взаємодії митних служб світу
щодо попередження та зниження можливих негативних наслідків глобалізації
шляхом проведення навчальних семінарів і лобіювання міжнародно-правових актів з митної справи. Регіональні
навчальні центри займаються навчанням співробітників митних служб шляхом організації різноманітних курсів і
семінарів з митних питань. Всесвітня
митна організація виступає акумулятором загального позитивного досвіду в
сфері митної справи. Створення регіональних навчальних центрів дозволяє
напряму використовувати об’ємний потенціал, який напрацьований світовим
співтовариством з митних питань.
Виходячи з аналізу функцій, закріплених за Всесвітньою митною організацією, а також основної мети створення організації — досягнення більш високого рівня узгодженості та однотипності митних систем держав-членів,
можна зробити висновок про те, що
пріоритетним напрямом діяльності
Всесвітньої митної організації виступає
діяльність по зближенню національних
правових систем у сфері митного права.
По суті справи досягнення високого
рівня узгодженості та однотипності
митних систем держав можна забезпечити на основі зближення правових основ цих систем, тобто національних
правових систем у сфері митної справи.
Щоб досягти більш високого ступеня
узгодженості, необхідно зблизити правове регулювання митної справи в цих
державах. Таким чином, головна мета
Всесвітньої митної організації — це досягнення найвищого ступеня узгодженості митних систем, яка досягається
організацією шляхом зближення національних правових систем у сфері митної справи [14, с. 58].
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Належне й ефективне міжнародне
співробітництво з питань митної справи можливо лише при існуванні визнаних світовою спільнотою правових
підстав, за допомогою яких встановлені
форми, методи, засоби та заходи такого
співробітництва. Ці підстави складаються з чотирьох груп документів:
I. Актів, що встановлюють загальнообов’язкові вимоги організації та здійснення взаємодопомоги країн (або уповноважених ними органів — органів
державної влади). Це, насамперед, Рамкові стандарти безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі, які були затверджені Резолюцію Ради Всесвітньої митної
організації під час її 105/106 сесії 23–
25 червня 2005 року у Брюсселі [23].
Стандарти встановлюють обов’язки
держав щодо співпраці з питань митної
справи як важливішої умови оптимізації
світової торгівлі.
II. Актів, що встановлюють вимоги
організації та здійснення взаємодії країн
(та відповідних державних органів) у межах відповідної території (в межах Європейського Союзу, Митного союзу Російської Федерації, Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан, Організації Чорноморського Економічного співробітництва (ОЧЕС) та ін.). До них належать
Митний кодекс Європейського Союзу [24],
Митний кодекс Митного союзу [25] та
інші міжнародні митні акти, що встановлюють обов’язки держав, членів союзу
(асоціації тощо) щодо надання допомоги у вирішенні проблем в митній справі
формами та методами, визначеними у
зазначених актах.
III. Актів, які створюють правові підстави для плідного міжнародного співробітництва у митній діяльності, —
міжнародні договори, в яких звичайно
фіксуються особливості взаємодії у цій
діяльності двох або більше країн.
IV. Особливої групи актів, що створюють правові підстави для міжнародного співробітництва з питань митної
справи, співавторами яких є органи, на
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які покладено завдання організації та
здійснення цього виду справи. Вони
об’єднуються поняттям «митна адміністрація», хоча в кожній країні можуть
мати іншу назву. У створенні цієї групи
актів активну участь приймають міжнародні митні організації.
Крім правової інтеграції процес зближення права лежить також і в основі інтернаціоналізації права, як важливої
тенденції розвитку права в умовах глобалізації. Однак, необхідно розмежовувати зазначені поняття: якщо правова
інтеграція це діяльність спеціально направлена на забезпечення збалансованого безконфліктного функціонування
правових систем, то, інтернаціоналізація права являє собою процес стихійного взаємовпливу, взаємопроникнення
національних систем права.
Зазначені правові явища викликані
інтеграційними процесами, що розвиваються, посиленням взаємодії та взаємозалежності держав і в сучасних умовах мають тенденцію до поглиблення і
розширення. Зближення правових
систем — процес глобального характеру, який в подальшому буде постійно прогресувати.
Існуючі відмінності національних
правових систем у правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин суттєво ускладнюють міжнародну
взаємодію держав, особливо в сфері
зовнішньоекономічної  діяльності.
Крім того, глобальний світовий порядок потребує для свого підтримання
комплекс загальних, для всіх держав,
правових принципів і норм. Все це
обумовлює необхідність проведення
ціленаправленої роботи по зближенню права в різних сферах міжнародної
взаємодії (співпраці).
Зближення права (правових систем) в
рамках правової інтеграції розуміється в
двох значеннях: по-перше, як процес,
тобто вироблення єдиних норм або
норм-стандартів, спрямованих на встановлення єдиного чи однотипного пра-
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вового регулювання; по-друге, як результат цього процесу встановлення східного (чи єдиного в залежності від ступеня
зближення) правового регулювання в
будь-якій сфері суспільних відносин.
Для проведення послідовної, ціленаправленої роботи по зближенню права
необхідним є спеціальний інституційний механізм. Існує численна кількість
міжнародних  організаційно-правових
форм зближення права: в процесі роботи міжнародних конференцій, у результаті міжнародних переговорів, в рамках
діяльності міжнародних організацій. Як
показала практика, найбільш поширеною та ефективно функціонуючою інституційною основою зближення права
виступають міжнародні організації.
Для Всесвітньої митної організації діяльність по зближенню права в сфері
митної справи також являється пріоритетним напрямком діяльності. На сьогодні, Всесвітня митна організація, членами якої є 180 держав світу [26], в тому
числі і Україна [27], представляє собою
єдину міжнародну міжурядову організацію, яка займається виключно міжнародними питаннями, в тому числі зближенням права в сфері митної справи, як
галузі міжнародного публічного права,
яка формується.
Зближення права в сфері митної
справи це один із способів досягнення
мети Всесвітньої митної організації:
зближення митних систем держав —
учасниць організації. Іншими словами,
зближення права в області митної справи можна визначити як одну із задач
Всесвітньої митної організації, вирішення якої необхідне для досягнення
мети та місії Всесвітньої митної організації. Саме шляхом зближення правових систем у сфері митної справи можна просуватися до визначеного рівня
узгодженості та однотипності митних
систем різних держав.
Діяльність Всесвітньої митної організації по зближенню права в сфері митної справи на основі розробки єдиних

норм і норм-стандартів має певні переваги перед способами створення таких
норм іншими організаціями чи шляхом
скликання міжнародних конференцій.
Це пояснюється тим, що Всесвітня митна організація краще орієнтована в питаннях необхідності розробки необхідних правових норм, спрямованих на
зближення права в сфері митної справи.
Постійне вивчення ситуації у відповідній
сфері, консультації між державами-учасницями організації дозволяють глибоко
вивчити найбільш проблемні питання,
виявити потреби та співпадіння інтересів різних держав, узгодити їх позиції, і,
вчасно здійснити правильний вибір
предмета та межі інституційного зближення права в сфері митної справи.
Висновки. Проаналізувавши Рамкові стандарти безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі, уявляється необхідним зазначити, що у відповідності зі
Стандартами всі (чи більшість) митних
органів в розвинутих країнах повинні
бути організовані за відповідним зразком, повинні використовувати однакові
підходи до управління, оцінки ризиків,
організації та проведення митного огляду.
Впровадження Рамкових стандартів
Всесвітньої митної організації на національному рівні дасть можливість не
лише використати головні міжнародні
стандарти у розбудові національної митної системи і значною мірою підвищити
рівень уніфікації українського митного
законодавства стосовно до інших країн
світу, а й сприятиме кращій погодженості національних пріоритетів у митній
сфері з міжнародними стандартами і
дозволить ефективніше захищати національні інтереси України у сфері міжнародної торгівлі та економічної співпраці.
Зі вступом України до Всесвітньої
митної організації та приєднанням її до
деяких конвенцій цієї організації перед
урядом нашої країни постала об’єктивна необхідність створення відповідних
умов та середовища митної діяльності.
Виконання вимог Всесвітньої митної ор-
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ганізації передбачає тотожні законодавчі
бази різних країн. Адже в конкурентному оточенні міжнародна торгівля та інвестування прямують до тих країн, де
вони будуть підтримуватись полегшеними умовами роботи і приносити ефективні результати. І, навпаки, потоки товарів, послуг та інвестиційних коштів
послаблюються у тих країнах, де існують бюрократичні бар’єри з високими
відповідними тратами. Сучасна світова
ідеологія полягає в тому, що митні системи і процедури не повинні служити
бар’єром для зростання обсягів міжнародної торгівлі і загального розвитку.

При цьому, вимоги Всесвітньої митної організації не перешкоджають застосуванню національного законодавства в частині встановлення заборон та
обмежень до товарів, які підлягають
митному контролю. Але, хотілось би
зауважити, що в чинному Митному кодексі України або взагалі відсутні деякі
поняття, які необхідні для належної регламентації митних правовідносин, або
визначення цих понять не досить чіткі.
А це, у свою чергу, заважає послідовному здійсненню митної політики у повному обсязі так, як це робиться у провідних країнах світу.
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Functions of tax lien as a measure of tax law compulsion
Abstract. It is established that the functions of tax law compulsion are those areas of its
influence on the behavior of obligated subject of tax relations, which, through the use of
corresponding tax law compulsion’s measures by tax authorities, provide protection of
the public interest and its achievement in the field of taxation. The functions of tax lien
as a measure of tax law compulsion are examined. The systematization of these functions is carried out and their two groups are distinguished: general functions (preventive,
stimulating, providing, educational) and special functions (termination, recovery). It is
noted that the application of tax lien, as well as other measures of tax law compulsion, is
not limited to the realization of only one function in the system of regulatory impact on
the behavior of taxpayers, thus it can simultaneously perform multiple functions.
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Как показывает практика применения
налогового законодательства, убеждение не способно в полной мере обеспечить исполнение норм налогового права. Как следствие, наблюдается все
больше случаев применения государственного принуждения в сфере налогообложения в отношении тех субъектов
налоговых правоотношений, которые
пытаются «обойти» предписания налогово-правовых норм. «Не существует
государства, где бы все его граждане
признавали установленные предписания и действовали так, чтобы не нарушать права и свободы других лиц, —
пишет А. Р. Трещова. Для регулирования общественных отношений в государстве право должно поддерживаться
возможностью государственного принуждения, которое, безусловно, должно
играть лишь вспомогательную роль после убеждения. Но достижение целей
права путем принуждения остается обя-

зательным признаком права» [12, с. 95].
Обычно налогово-правовое принуждение определяется как воздействие,
осуществляемое налоговыми органами,
их должностными лицами на налогообязанных субъектов путем применения
к ним в установленном процессуальном  порядке  принудительных  мер,
предусмотренных налоговым законодательством, и связанных с наступлением
для них негативных последствий личного, имущественного и организационного характера с целью борьбы с правонарушениями и другими нежелательными последствиями в сфере налогообложения [10, с. 165]. В целом разделяя
обозначенную точку зрения, заметим,
что применение принудительных мер
вряд ли нацелено на «борьбу с правонарушениями и другими нежелательными
последствиями в сфере налогообложения». Исследование различных мер налогово-правового принуждения, в част-
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ности, налогового залога, административного ареста имущества, ответственности и т. д., дает основания утверждать, что все они имеют целью защиту публичного интереса в налогообложении, содержание которого общим
образом можно определить как своевременное и в полном объеме получение денежных средств от уплаты налогов и сборов плательщиками. Эту цель
можно назвать общей. Что касается каждой конкретной меры принуждения,
то ее целью могут быть: предупреждение, пресечение, восстановление, наказание и т. д. Иными словами, публичный интерес в налогообложении «достигается различными способами, благодаря реализации которых происходит прекращение правонарушений,
восстановление нарушенного права и
возмещение причиненного имущественного ущерба, а также наказание виновного лица, совершившего правонарушение» [11, с. 96]. На наш взгляд, выделение цели применения принудительных мер в налоговом праве имеет
большое значение. «Благодаря такому
критерию, как целевое назначение,
можно установить тот результат, на достижение которого направлено применение определенной меры налоговоправового принуждения» [11, с. 95].
Кроме цели, «как и любая юридическая категория, принуждение имеет четко определенные функции, раскрывающие его место в системе государственного принуждения в целом и далее —
во всем государственно-правовом механизме» [5, с. 3]. Обычно категория «фун
кция» понимается как «назначение, выраженное в действии», «существование,
мыслимое нами в действии» [13, c. 481],
«основные  направления  деятельности» [3, c. 21], «правовое воздействие явления на общественные отношения в
нужном направлении, обусловленном
определенными целями такого явления» [5, с. 3]. Мы согласны с такими утверждениями, поскольку само назначе-
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ние определенных мер принуждения,
осуществляемых в соответствующем
направлении, раскрывает содержание
налогово-правового  принуждения.
Итак, функцией налогово-правового
принуждения является такое направление его влияния на поведение обязанного субъекта налоговых правоотношений, которое путем применения властным субъектом налоговых правоотношений соответствующих принудительных налогово-правовых мер обеспечивает защиту и достижение публичного
интереса в сфере налогообложения.
Ученые высказывают различные мнения по поводу характеристики функций налогово-правового принуждения.
Анализ их взглядов свидетельствует о
том, что выделение функций принуждения зависит от тех целей, на которые направлена их реализация. Цель в
данном случае является определяющим
фактором для выделения, систематизации и классификации функций налогово-правового принуждения. Это обусловлено тем, что цель определяет тот
планируемый результат, который хотел
получить субъект, принимая соответствующие правовые нормы и вводя в действие соответствующие меры налогового принуждения.
Итак, определяя функции налоговоправового принуждения, считаем, нужно исходить из его целей. При этом
последние можно сгруппировать в два
блока. Придерживаясь такого подхода,
необходимо выделять группу общих
функций, которые в целом способствуют защите публичного интереса в налогообложении, чем обеспечивают
своевременное и в полном объеме получение денежных средств от уплаты
налогов и сборов плательщиками, и
группу специальных функций, которые
раскрывают особенности конкретных
мер налогово-правового принуждения.
Рассмотрим эти функции на примере
такой меры налогово-правового принуждения как налоговый залог. Согласно

Гребенюк Н. В.
Функции налогового залога как меры налогово-правового принуждения

п. 14.1.155. ст. 14 Налогового кодекса
Украины налоговый залог представляет
собой способ обеспечения уплаты налогоплательщиком денежного обязательства и пени, не уплаченных таким
плательщиком в определенный срок.
Право налогового залога распространяется на любое имущество налогоплательщика, находящегося в его собственности (хозяйственном ведении
или оперативном управлении) в день
возникновения такого права и балансовая стоимость которого соответствует сумме налогового долга налогоплательщика, кроме случаев, предусмотренных пунктом 89.5 статьи 89 Налогового кодекса Украины, а также на
другое имущество, на которое налогоплательщик приобретет права собственности в будущем [6; 7].
Отметим, что ученые к выделению
функций налогового залога подходят
довольно фрагментарно. В то же время
ученые подчеркивают «достаточно широкие функциональные возможности,
включая выявление и предупреждение
правонарушений в сфере налогообложения и детенизации деятельности
субъектов хозяйствования» налогового
залога [14, с. 182]. Мы согласны с тем,
что налоговый залог выполняет ряд
функций. Однако вряд ли выявление
правонарушений в сфере налогообложения и детенизации деятельности
субъектов хозяйствования необходимо
называть функциями рассматриваемой
меры принуждения.
На наш взгляд, налоговый залог, как
и любой другой способ налогово-правового принуждения, выполняет прежде всего охранительную функцию,
которую необходимо отнести к группе
общих функций. Ее содержание «заключается в локализации, нейтрализации, недопущении правонарушений».
Это обусловлено тем, что «государственное принуждение традиционно рассматривают с позиций защиты сформированных государством правоотно-

шений и обеспечения неукоснительного и точного исполнения юридических
норм конкретных отраслей права. При
этом именно различия, существующие
между отраслевыми нормами (и теми,
которые формируются под их влиянием), и степени общественной опасности
отраслевых деликтов обусловили различия в характере и особенностях государственных принудительных мер в зависимости от той или иной правовой сферы» [2, с. 209]. Этот критерий позволяет
провести разграничение государственного принуждения по отраслям.
Еще одной общей функцией можно
считать функцию обеспечения. «Обеспечение применяется при нарушении
предписаний налогово-правовых норм
независимо от воли субъектов правовых отношений в форме определенных
ограничений организационного или
имущественного характера с целью побуждения таких участников к соблюдению надлежащего поведения и обеспечения исполнения налоговых обязанностей» [4, с. 38]. В этом контексте необходимо привести правовую позицию Конституционного Суда Украины,
высказанную в Решении по делу о соответствии Конституции Украины
(конституционности) положений пункта 1.17 статьи 1, статьи 8 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед
бюджетами и государственными целевыми фондами» (дело о налоговом залоге). В частности, Суд отметил, что
сущность налогового залога состоит в
введении на определенный срок особого порядка распоряжения налогоплательщиком своими активами. Этот
институт как способ обеспечения не
погашенного в срок налогового обязательства является источником наполнения бюджетов и государственных
целевых фондов. Имеющиеся законодательные положения о введении института налогового залога, а также о
возможности наступления определен-
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ных негативных последствий для налогоплательщика не противоречат требованиям статей 13, 41, 42 Основного
Закона Украины. Факт неуплаты налогоплательщиком в определенный Законом срок суммы налогового обязательства является основанием для принятия
соответствующих мер государством в
лице его налоговых органов с целью
исполнения должником своей конституционной обязанности [9].
Так, применение налогового залога
предусматривает определенные ограничения для налогоплательщика относительно соответствующего имущества. Согласно ст. 91 Налогового кодекса
Украины, плательщик налогов сохраняет право пользования имуществом,
которое находится в налоговом залоге,
если иное не предусмотрено законом.
В то же время налогоплательщик может
отчуждать имущество, находящееся в
налоговом залоге, только с согласия
контролирующего органа, а также в
случае, если контролирующий орган в
течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не предоставил такому налогоплательщику ответа о предоставлении (непредоставлении) согласия. В случае, если в налоговом залоге
находится только готовая продукция,
товары и товарные запасы, налогоплательщик может отчуждать такое имущество без согласия контролирующего
органа за деньги по ценам, не ниже
обычных, и при условии, что денежные
средства от такого отчуждения будут
направлены в полном объеме в счет выплаты заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное  социальное  страхование  и/или
погашение налогового долга. В случае
отчуждения или аренды (лизинга) имущества, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик при согласии
контролирующего органа обязан заменить его другим имуществом такой же
или большей стоимости. Уменьшение
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стоимости заложенного имущества допускается только с согласия контролирующего органа при условии частичного погашения налогового долга.
Если плательщик осуществляет операции с имуществом, которое находится в
налоговом залоге, без предварительного согласия контролирующего органа,
то он несет ответственность в соответствии с законом [6].
Обозначим, что стоимость имущества, подпадающего в налоговый залог,
должна соответствовать сумме налогового долга налогоплательщика. Такая
норма базируется на правовой позиции
Конституционного Суда Украины, высказанной в Решении по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 1.17
статьи 1, статьи 8 Закона Украины
«О порядке погашения обязательств
плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»  (дело  о  налоговом  залоге).
В частности, Конституционный Суд
Украины подчеркнул, что размер налогового залога, исходя из общих принципов права, должен соответствовать
сумме налогового обязательства, что
обеспечивало  бы  конституционное
требование справедливости и размерности. Размерность как элемент принципа справедливости предусматривает
установление публично-правового ограничения распоряжения активами налогоплательщика за неуплату или несвоевременную уплату налогового обязательства и дифференцирование такого ограничения в зависимости от размера неуплаты плательщиком налогового долга. При этом обеспечение поступления в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и сборов
должно осуществляться путем введения
налогового залога на активы налогоплательщика в таком размере, который
бы обеспечивал гарантированное возмещение государству неуплаченных налогов в полном объеме [9].
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Подчеркнем, что реализация такой
функции, как обеспечение, крайне важна, поскольку «без надлежащего обеспечения любое право остается простой
декларацией, не имеет ценности. Это
обусловлено тем, что она приобретает
реальный характер только при создании государством действенного механизма обеспечения реализации налогово-правовых норм, позволяет удовлетворить реализацию в первую очередь
публичного интереса». Итак, мы считаем, что рассматриваемая функция налогового залога обусловливает наличие
дополнительных гарантий для исполнения плательщиками обязанностей,
определенных налогово-правовой нормой и, как следствие, защиту публичного интереса в налогообложении.
Общей функцией налогового залога
является функция превенции. В этом
контексте уместно процитировать А.
М. Тимченко, который пишет: «налогово-правовое принуждение является
действенным средством предупреждения, предотвращения возможных правонарушений, тем самым оно имеет
профилактический характер, влияет на
сознание плательщиков налогов и сборов по поводу надлежащего исполнения налоговых обязанностей. В то же
время все меры такого принуждения
защищают соответствующих субъектов (в частности, государство и территориальные громады) от противоправных действий других участников налоговых отношений, пресекают нарушение предписаний налогово-правовых
норм и способствуют восстановлению
нарушенных прав» [11, с. 83].
Стимулирующая функция также
должна быть отнесена к общим функциям. Ее можно определить как такое
направление влияния принуждения на
поведение обязанного субъекта налогового правоотношения, которое побуждает его безусловно и несмотря на его
внутреннюю свободу подчиниться
предписанию налогово-правовой нор-

мы, совершив предусмотренные соответствующим предписанием действия
или наоборот, отказавшись от совершения действий, препятствующих реализации этого предписания. При этом
конкретные формы реализации стимулирующей функции налогово-правового принуждения зависят от способа
защиты публичного интереса и используемых правовых мер, с помощью
которых властный субъект оказывает
принудительное воздействие на поведение плательщиков налогов.
Воспитательная функция налогового
залога предусматривает влияние на поведение налогоплательщиков, формирует в их сознании мотивы для надлежащего исполнения налоговой обязанности, и исполнения налогово-правовых норм в целом. Не случайно юристы утверждают, что принуждение осуществляет воспитательное воздействие
путем подавления мотивов неправомерного поведения, выполняя вспомогательную роль в самом процессе формирования убеждений [8, с. 26].
Что касается специальных функций
налогового залога, то в их системе можно выделить прекращение и восстановление. Функция прекращения указывает
на необходимость «прекратить нарушение правопорядка (правовую аномалию), восстановить нормальные правовые связи и отношения путем принуждения субъекта к исполнению возложенной ранее, но не исполненной юридической обязанности» [1]. Налоговый залог
в этом контексте может рассматриваться
как «реакция на неправомерные поступки обязанных субъектов для того, чтобы
оперативно прекратить противоправное
поведение таких лиц. Влияя, таким образом, на волю соответствующих субъектов, прекращающие меры обусловливают необходимость приведения поведения такого субъекта в соответствии с
предписаниями  налогово-правовых
норм» [11, с. 109]. Действительно, эта
мера налогово-правового принуждения
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является соответствующей «реакцией»
государства на неуплату в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины,
суммы денежного обязательства.
Восстановительная функция налогового залога проявляется в том, что происходит не только прекращение противоправного поведения налогоплательщика, но и восстановление предыдущего правового положения, восстановление нарушенного права властного субъекта налоговых правоотношений, устранение негативных последствий несоблюдения налогово-правовой нормы,
чем достигается обеспечение публичного интереса в налоговых правоотношениях. Другими словами, путем побуждения обязанного субъекта сделать то, что
предусмотрено налогово-правовой нормой, но по каким-то причинам не исполнено им, налоговый залог устраняет
нарушение права государства и территориальных громад на получение средств
в форме налогов и сборов, восстанавливая прежнее состояние таких субъектов.
Так, в соответствии со ст. 95 Налогового
кодекса Украины имущество, которое
находится в налоговом залоге, продается, и, соответственно, средства от такой
продажи направляются на погашение
долга налогоплательщика. Такая прода-

жа имущества налогоплательщика осуществляется не ранее, чем через 60 календарных дней со дня направления
(вручения) такому плательщику налогового требования [6].
Таким образом, функции налоговоправового принуждения представляют
собой такие направления его влияния на
поведение обязанного субъекта налоговых правоотношений, которые путем
применения властным субъектом налоговых правоотношений соответствующих принудительных налогово-правовых мер обеспечивают защиту и достижение публичного интереса в сфере налогообложения. При применении налогового залога как меры налогово-правового принуждения реализуются общие
и специальные функции. К системе общих можно отнести такие функции как
превентивная, стимулирующая, обеспечивающая, воспитательная. Что касается
специальных, то это функции прекращения и восстановления. При этом применение налогового залога, равно как и
иных мер налогово-правового принуждения, не ограничивается реализацией
только одной функции в системе регулятивного воздействия на поведение налогоплательщиков.  Речь  идет  об  их
единстве и системной реализации.
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Abstract. This article deals with the public relations arising in the implementation of the
extradition institute and rules of international law that regulates them. The processes of
formation and development of the legal bases extradition using the historical and legal
analysis are characterized. The paper reveals the place and the role of the legal relations
subjects in extradition procedure, the dynamics of the extradition application in the provision of interstate legal assistance in criminal matters. The key features of the interaction of these institutions are marked based on the complex analysis of the norms of international law in the asylum and extradition sphere.
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Создание всеобъемлющей системы
международной безопасности находится в органичной связи с совершенствованием механизма сотрудничества государств по уголовно-правовым вопросам.
В условиях, когда тесная интеграция в
различных сферах становится ведущей
тенденцией развития международных
отношений, объединение усилий мирового сообщества государств в борьбе с
преступностью может считаться одним
из приоритетных направлений международного взаимодействия.
Современные тенденции, характерные для преступности, наглядно свидетельствуют о том, что усилий одного
или нескольких государств недостаточно для оказания серьезного противодействия преступным проявлениям. Только
эффективное международное сотрудничество и объединение совместного потенциала может обеспечить ощутимый
прогресс в борьбе с преступностью.
При этом международная практика сви-
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детельствует, что действенным правовым  инструментом,  используемым  в
борьбе с преступностью, является институт выдачи (экстрадиции), обеспечивающий неотвратимость ответственности и наказания правонарушителей.
Интерес, проявляемый к исследованию института выдачи, связан с его
значимостью как для международноправовой практики, так и для теории
международного права, поскольку экстрадиция неразрывно связана с такими
фундаментальными правовыми категориями, как права человека, юрисдикция
государств, гражданство и другие.
Проблеме  определения  понятия
«экстрадиция» и правовой природе
этого института права в своих работах
уделяли внимание такие современные
правоведы, как А. И. Бойцов, В. И. Бояров, Р. М. Валеев, Ю. Г. Васильев,
А. И. Виноградова,  С. М. Вихрин,
В. М. Волженкин,  Л. Н. Галенская,
В. К. Звирбель,  И. И. Лукашук, Н. А. Са
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Международно-правовое регулирование института экстрадиции

фаров, М. П. Свистуленко, А. К. Строганова, Т. В. Решетнева, А. И. Чучаев.
Проблемой предоставления политического убежища занимались такие
отечественные авторы, как: Н. Грабар
(проблема беженцев и пути ее решения), А. Малиновская (усовершенствование украинского законодательства о
беженцах), Г. Тимчик (некоторые аспекты правового статуса политических
беженцев в Украине), М. Сирант (международно-правовые аспекты определения понятия «беженец»). Указанные проблемы являются предметом
исследования и зарубежных авторов:
А. Спиридонова (институты экстрадиции и политического убежища в уголовном праве), И. Лукашука, А. Нау
мова (институт политического убежища). Эти работы свидетельствуют об
определенном внимании к данной
проблематике, но они не исчерпывают всю ее сложность.
Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью на сегодняшний день становится важнейшим
направлением международных взаимоотношений и является основой для принятия международных документов с последующим выходом на качественное
совершенствование международно-правовой базы. Указанное направление в
развитии международного уголовного
права имеет сущее существенное научное и практическое значение. Вопросам
экстрадиционной деятельности посвящен большой массив международноправовых документов. Их можно условно поделить на следующие группы:
1) специально  заключенные  меж
дународные двусторонние и многосторонние договоры по вопросам экстрадиции;
2) международные договоры, в которых регламентация выдачи лиц осуществляется в рамках общего договора
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам;

3) международные соглашения по борь
бе с отдельными видами преступлений и
включающие статьи об экстрадиции.
На сегодняшний день в мировой практике значительную часть соглашений
об экстрадиции составляют двухсторон
ние договоры. Соединенные Штаты Аме
рики имеют такие соглашения больше
чем со ста государствами мира. Украина принимает участие в незначительном количестве специальных договоренностей о выдаче. В сентябре 1995 года
Украина присоединилась к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей от 13.12.1957 г. и Протоколам
к ней. Вместе с Типовым договором о
выдаче (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/116 от 14.12.1990 г.)
Конвенция является основным многосторонним документом, который лежит в основе сотрудничества в области
экстрадиции. Типовой договор нельзя
считать таким, что имеет высшую юридическую силу, поскольку он является
приложением к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и, таким образом,
имеет характер рекомендации. Но, учитывая то, что на данное время он является наиболее удачным воплощением
договорной практики и своеобразным
образцом такого рода соглашений, им
можно руководствоваться как в случаях
выявления проблем в договорных нормах или вообще их отсутствия, а также
использовать его при разработке двухсторонних и многосторонних договоренностей в данной сфере [1, c. 513].
Конвенция о выдаче правонарушителей достаточно подробно регламентирует вопрос о категориях (видах) правонарушений, совершение которых может служить основанием для выдачи
совершившего их лица. В соответствии
с ней выдача осуществляется в отношении правонарушений, наказуемых согласно законам как запрашивающего,
так и запрашиваемого государств лишением свободы на срок не менее одного
года или более серьезным наказанием.
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Однако если просьба о выдаче касается лица, разыскиваемого в целях исполнения приговора о тюремном заключении или другой меры лишения
свободы, вынесенного в отношении
такого правонарушения, выдача разрешается только в случае, если до окончания этого наказания остается не менее
четырех месяцев. При этом Конвенция
предусматривает право любой договаривающейся стороны, закон который
не предусматривает выдачу за некоторые преступления, пусть и наказуемые
лишением свободы на срок не менее
одного года и более строгим наказанием, исключил такие правонарушения
из сферы применении Конвенции. Для
этого заинтересованная сторона в момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
присоединении к Конвенции передает
Генеральному секретарю Совета Европы: либо список правонарушений, в
связи с которыми разрешена выдача,
либо список правонарушений, в отношении которых выдача исключается (с
указанием правовых оснований, разрешающих или исключающих выдачу).
Тенденцией последних лет (за незначительным исключением) является всемирная глобализация. Объединительные процессы в Европе и Африке, постоянный рост объемов сотрудничества на континентальном и межконтинентальном уровнях лишний раз свидетельствуют о том, что существует необходимость принятия (и дополнения
уже существующих) единых международных стандартов и процедур в области борьбы с преступностью, или, по
меньшей мере, гармонизации соответствующих национальных норм, что
обеспечило бы быстрое и качественное
предоставление правовой помощи.
С. М. Выхрист указывает, что многосторонние региональные соглашения
во многих случаях служат тем единым
местом, которое «связывает» государства, которые за годы сотрудничества в
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области уголовного права так и не были
в состоянии договориться между собой
о взаимной экстрадиции. Яркий пример
такой ситуации — Европейская конвенция о выдаче правонарушителей как
основа русско-итальянского сотрудничества в вопросах экстрадиции [2, c. 12].
Международные договоры, в которых
регламентация выдачи лиц осуществляется в рамках общего договора о правовой помощи и правовых соглашениях
по гражданским, семейным и уголовным делам. Среди международных соглашений о предоставлении правовой
помощи по уголовным делам численно
преобладают двусторонние соглашения. Украина, например, является стороной в больше, чем тридцати таких
соглашениях. Причем, определенную
часть из них было заключено после
провозглашения независимости, другие в порядке правопреемства оставил
нашему государству СССР. Украина
стала правопреемником прав и обязанностей по таким соглашениям, учитывая положение Венской конвенции о
правопреемстве государств относительно договоров от 23.08.1978 г. и ст. 7 Закона Украины «О правопреемстве Украины» от 12. 09. 1991 г., где говорится:
«Украина является правопреемником
прав и обязанностей по международным договорам Союза ССР, которые не
противоречат Конституции Украины и
интересам республики» [3, c. 617].
Рассматривая данную группу договоров, нельзя оставить без внимания
многосторонние международные соглашения о предоставлении правовой помощи по уголовным делам.
Так, это Европейская Конвенция о
взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., Конвенция о
правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г., Конвенция
о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным
и уголовным делам 2002 г.
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В рамках межгосударственных соглашений о предоставлении правовой
помощи по уголовным делам существует практика заключения межведомственных договоренностей, направленных на координирование общих
действий по реализации положений
настоящих соглашений и ускорение
процессов взаимной адаптации национальных органов к сотрудничеству с
их иностранными коллегами. К таким,
например, относятся Общий Протокол украинско-немецких переговоров
о сотрудничестве в области правовой
помощи по уголовным делам 1996 го
да. Декларация о намерениях относительно сотрудничества в рамках реформы юстиции Украины и в сфере
предоставления правовой помощи по
гражданским и уголовным делам между Министерством Юстиции Украины
и Департаментом юстиции и полиции
Швейцарской Конфедерации от 1993 г.,
Соглашение между Генеральными
прокурорами государств-участников
Протокола к Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным
делам 1993 года о порядке отношений
компетентных учреждений при выполнении процессуальных и других
действий в уголовных делах 2000 г.
Что касается международных соглашений о борьбе с отдельными видами
преступлений — это лишь один из видов процессуальных оснований сотрудничества в борьбе с международной преступностью. К ним, в частности, относятся: Конвенция ООН о
борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ от 1988 г. [4, c. 244–284],
Конвенция о предотвращении и наказании  преступлений  против  лиц,
пользующихся международной защитой,  в  том  числе  дипломатических
агентов 1973 г. [5, c. 285], Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 1999 г. [6] и др.

Необходимость в международных соглашениях, направленных на борьбу с
отдельными видами преступлений, возникла по нескольким причинам. Вопервых, мировое сообщество столкнулось с беспрецедентными темпами роста и распространения некоторых видов
международных и транснациональных
преступлений. Во-вторых, стала понятна объективная несостоятельность государств самостоятельно решить проблему борьбы с ними. В-третьих, под угрозой оказалась безопасность не только
отдельных людей, но и всего мирового
сообщества вообще, поскольку преступные группировки, особенно террористические формирования, стали использовать все опаснее средства и способы совершения преступлений. В-четвертых, крайне необходима была координация действий правоохранительных
и других уполномоченных органов в
борьбе с международными и транснациональными преступлениями, а для этого
надо было либо уполномочивать уже
существующие международные учреждения или организации, либо образовывать новые.  И  наконец,  соответствующие уполномоченные  органы  государств мира не могли эффективно сотрудничать без надлежащей правовой
базы, которой и должны были стать
указанные международные соглашения.
Рассматривая вопрос о международно-правовом регламентировании экстрадиции, необходимо отдельно остановиться на вопросе о выдаче за международные преступления. В качестве тягчайших международных преступлений
впервые в истории в уставах Международных военных трибуналов в Нюрнберге 1945 года и Токио 1946 года были
названы преступления против мира, военные преступления и преступления
против человечности. Эта квалификация имела огромное значение как первый документ международного уголовного права, направленный на защиту
мира и безопасности народов.
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Вопросы выдачи за международные
преступления рассмотрены в ряде международных договоров. Имеется ясное
понимание, что выдача является мощным механизмом в системе обеспечения неотвратимости ответственности
лиц,  совершивших  международные
преступления. Одним из важнейших
договоров является Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1963 года. По мнению  Р. Валеева,  положения  статьи
3конвенции являются «развитием и
подтверждением уже существующего в
международном праве принципа выдачи указанной категории преступников,
то есть правовым основанием выдачи,
независимо от заключения между государствами договоров о выдаче преступников» [7, c. 39].
Необходимо отметить, что экстрадиция является одним из основных направлений в деятельности правоохранительных органов Украины. Каждый
год Украина предоставляет другим государствам помощь по уголовным делам в форме экстрадиции. Наиболее
активно по вопросам выдачи Украина
сотрудничает с такими государствами,
как Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Молдова, Россия [8, c. 61].
Как указывалось украинскими исследователями, в частности, профессором
Ю. П. Алениным,  уголовно-процессуальное законодательство Украины нуж
далось в содержательных изменениях,
необходимость которых была признана
Верховной Радой Украины [9, c. 558].
До недавнего времени в уголовно-процессуальном кодексе Украины вопросам взаимодействия государств в сфере
уголовного судопроизводства посвящено лишь одну статью.
Стоит отметить, что Украиной принимаются практические шаги на пути к
обеспечению регламентации экстрадиции на национальном уровне. Так, Украина ратифицировала ряд междуна-
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родных  договоров,  регламентирующих порядок выдачи лиц, чем было
положено начало действенному предотвращению нарушений процедуры
экстрадиции, а в действующий уголовно-процессуальный  кодекс  относительно  выдачи  лица  (экстрадиции)
были внесены некоторые изменения
по вопросам экстрадиции в существующие статьи и введена новая глава
«Выдача лица (экстрадиция)» [10].
Учитывая евроинтеграционные процессы и остроту проблемы борьбы с
транснациональной и иной преступностью, в Украине сейчас возникает проблема института политического убежища, а также процедуры предоставления
лицу статуса беженца. Данная проблематика является тесно связанной с таким
значимым правовым институтом, как
экстрадиция, которой уделяется немало
внимания в юридической литературе.
Согласно международному и национальному законодательству, лицо, получившее убежище, в другое государство не выдается. В связи с этим остро
встает вопрос совершенствования института убежища, определения процедуры экстрадиции преступников, получивших политическое убежище и
скрывающихся под правовым статусом
беженца, устранения определенных
прорех с целью закрытия для преступников убежища [11, c. 63–66].
Принятый 21 июня 2001 года в новой
редакции Закон Украины «О беженцах»
определяет правовой статус беженца в
Украине, порядок предоставления, потери и лишения статуса беженца, устанавливает государственные гарантии
защиты беженцев. Однако данный закон не определяет отдельно понятия
политического беженца и убежища, а
определяет только общий статус беженца. Так, согласно данному Закону
Украины, беженец является лицом, которое не является гражданином Украины, но вследствие вполне обоснованных опасений стать жертвой преследо-
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ваний по признаку расы, вероисповедания,  национальности,  гражданства
(подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится за
пределами страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой вследствие таких опасений, или, не имея
гражданства (подданства) и находясь
вне страны своего прежнего постоянного проживания, не может или не желает вернуться в нее вследствие указанных опасений. Это определение вызывает некоторые сомнения [12, c. 51].
Во-первых, насколько правомерно
предоставлять лицу убежище, если
лицо не желает пользоваться защитой
страны, где оно находится, и где ему
предоставляются все возможные гарантии этой защиты, если оно даже опасается, что его могут преследовать.
Во-вторых, законодатель не отделил
лиц, которых действительно преследуют по политическим мотивам, от лиц,
имеющих определенные социальные
трудности в государстве, где они находятся, и прочее.
В-третьих, вызывает беспокойство
тот факт, что убежище предоставляется
лицу, не желающему вернуться в страну
вследствие опасений ее преследования.
Может случиться ситуация, когда лицо
умышленно не желает вернуться в страну, даже если в этой стране человека не
преследуют, или создаются все возможные условия по непреследованию лица.
В данном случае речь идет о так называемых «профессиональных» беженцах, получающих денежную помощь, и
переезжают от одной страны к другой,
а также возможных преступников,
скрывающихся под видом беженца.
Юристы из европейского права считают, что объединенная Европа требует жесткой иммиграционной политики.
Они указывают на необходимость разграничить лиц на тех, кто получает ста-

тус беженца согласно Конвенции 1951 го
да, и лиц, просящих предоставить им
политическое убежище [13, c. 165–170].
В последнее время на международной арене возникают проблемы экстрадиции лиц, совершивших преступления неполитического характера, но получили статус политического убежища
в таких странах, как Англия, США и др.
Но, исходя из международных норм, не
может быть предоставлено политическое убежище лицу, которое преследуется за общеуголовные преступления.
В ст. 3 Европейской конвенции о выдаче
правонарушителей 1957 года говорится, что выдача не осуществляется, если
преступление, в связи с которым лицо
запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной как политическое
правонарушение. А в ст. 14 Всеобщей
декларации прав человека 1948 года отмечается, что право убежища не может
быть использовано в случаях преследований человека за совершение неполитического преступления или деяния,
противоречащего целям и принципам
Организации Объединенных Наций.
Исходя из изложенного, при заключении двусторонних договоров необходимо указывать норму, при которой
государство, получившее запрос об экстрадиции лица, совершившего общеуголовное преступление, не может расценивать человека как политического
беженца и предоставлять такому лицу
политическое убежище [14, c. 57].
Таким образом, можно сделать вывод, что международное уголовное право как отрасль международного права
через институт экстрадиции выполняет
поставленные задачи по международному сотрудничеству в борьбе с преступностью. Экстрадиция, являясь одной из форм правовой помощи государств по уголовным делам, выполняет
важнейшую функцию — обеспечение
принципа неотвратимости ответственности и наказания за совершенные преступления. На протяжении своего раз-
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вития институт выдачи претерпел множество концептуальных изменений.
На современном этапе особый интерес для науки международного права
представляет взаимоотношение институтов экстрадиции и убежища. Эта взаимосвязь двух институтов проявляется в
том, что предоставление государством
убежища иностранцу или лицу без гражданства означает, что такой человек может въехать в это государство, жить в
нем и не будет выдан другому государству как преступник. В этой связи возникает множество проблем, связанных со
злоупотреблением правом убежища лицами, которые совершили общеуголовные преступления и в отношении которых есть запрос об их экстрадиции.
Право убежища и право экстрадиции
постоянно конкурировали между собой
и всегда были тесно связаны на различных исторических этапах. Конкуренция институтов выдачи и убежища обусловлена тем, что, с одной стороны,
государство стремится восстановить
свою юрисдикцию в отношении лиц,
которые покинули ее территорию и таким образом избежали подчинения, а с
другой — защищает свое территориальное верховенство и оказывает сопротивление проникновению влияния

иностранного государства на ее территорию. Учитывая изложенное, предлагается внести следующие изменения
в  уголовно-процессуальный  кодекс:
«если после того, как человек получил
политическое убежище и получил статус беженца, были открыты новые обстоятельства, а именно, лицо подделало документы, либо намеренно уничтожило или избавилось от проездных
или иных документов с целью ввести в
заблуждение органы государственной
власти или скрыть данные о себе или
совершении преступления, а также
предъявило фальшивые или поддельные документы с той же целью, лишается статуса беженца и по просьбе компетентных органов государства экстрадируется с целью привлечения к уголовной ответственности». Аналогичные нормы должны быть включены в
национальное законодательство других
государств, или же быть частью междугосударственных соглашений о правовой помощи по уголовным делам.
Таким образом, на законодательном
уровне будет урегулирован вопрос о возможной экстрадиции лица, которое незаконным путем получило убежище, и в
соотношении институтов экстрадиции
и убежища будет достигнуто баланс.
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СПІВВІДНОШЕННЯ
ПІЗНАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ
У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ
Krushynskyi S. A.
The correlation of cognition and proving in the science of criminal procedure
Abstract. The views of scientists on the problem of correlation of cognition and proving in criminal proceedings are analyzed. All views are summarized in the five concepts.
The author supports the view that concepts of «proving» and «cognition» in criminal
proceedings match in terms only in part. Cognition can take place in the form of proving
or non-procedural and other methods. Proving besides cognition comprises procedural
fixing of evidence information and reasoning of corresponding conclusions.
Key words: evidence, proving, criminal proceedings, cognition, reasoning.
Усі кримінальні правопорушення,
щодо яких ведеться досудове розслідування і судовий розгляд справ, є подіями минулого, а тому будь-які відомості,
які так чи інакше з ними пов’язані, встановлюються за допомогою кримінально-процесуального доказування, що
забезпечує прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальних
справах. Стосовно цього М. М. Михеєнко слушно відзначає, що як об’єктивна істина в цілому, так і окремі факти,
обставини справи встановлюються в
кримінальному процесі за допомогою
кримінально-процесуального доказування [1, с. 100].
Кримінально-процесуальне доказування безумовно є однією з найбільш
складних проблем, вирішенню якої
завжди приділялася значна увага вчених-процесуалістів. Актуальним зокрема є й питання співвідношення кримінально-процесуального доказування і
пізнання в кримінальному провадженні. Аналізу зазначеної проблематики
присвячені праці відомих процесуалістів, зокрема, Г. Горського, Р. Домбров-
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ського, О. Зеленецького, П. Елькінд,
Л. Кокорєва, Р. Костенка, О. Левченко,
І. Лузгіна, А. Мещеріна, М. Михеєнка,
В. Нора, С. Слинька, С. Стахівського,
В. Тертишника, Ф. Фаткулліна, С. Шейфе
ра та інших. Водночас, єдність у поглядах на співвідношення пізнання та доказової діяльності в кримінально-процесуальній науці на сьогодні відсутня.
Метою цієї статті є систематизація
поглядів науковців на окреслену проблематику у відповідні концепції, а також з’ясування спільних рис та відмінностей пізнання й доказування в кримінальному провадженні.
Як слушно зауважує О. Зеленецький, немає жодної стадії процесу, у
якій би не здійснювалася пізнавальна
діяльність. Без пізнання неможливо
здобути знання про явища, які вивчаються, а без знання неможливо вирішити ні окремі завдання конкретної
стадії, ні, тим більше, загальні завдання процесу [2, с. 72].
Погляди вчених-процесуалістів та
криміналістів на окреслену проблему
досить різноманітні. Проте, узагальню-
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ючи, їх можна звести до п’яти концепцій. Сутність першої концепції зводиться до повного ототожнення понять
«пізнання» і «доказування».
Доказування в цьому випадку розглядається вченими як процесуальна форма (або метод чи засіб) пізнання обставин кримінального провадження, що
здійснюється суб’єктами, які ведуть
процес (слідчим, прокурором, судом) за
участі інших учасників процесу (обвинуваченого, потерпілого, захисника та
інших осіб). Прихильниками цієї концепції є М. С. Строгович, Ф. Н. Фаткуллін,  М. М. Михеєнко,  А. Р. Бєлкін,
С. А. Шейфер, І. М. Доронін та інші
вчені-процесуалісти.
Досить чітко думка про єдність пізнання і доказування одним із перших
була висловлена М. С. Строговичем,
який повністю ототожнюючи доказування в кримінальному судочинстві з
пізнанням істини по кримінальних
справах, вважає, що процес доказування і є процесом пізнання фактів, обставин кримінальної справи [3, с. 296].
Інші науковці, котрі підтримують цю
концепцію, відзначають, що процесуальне доказування являє собою єдиний
повноцінний шлях пізнання будь-яких
фактів і обставин, які підлягають встановленню в кримінальній справі [4, с. 19];
уся пізнавальна діяльність здійснюється
саме у формі доказування [5, с. 60]; у
кримінальному провадженні потрібно
ставити знак рівності між доказуванням
і пізнанням [1, с. 101]; доказування в
кримінальному судочинстві не існує поряд з пізнанням: воно і є пізнанням обставин справи, яке здійснюється в особливій процесуальній формі [6, с. 12].
Оцінюючи викладену концепцію,
слід погодитися з думкою В. Т. Нора,
який уважає, що доказування є одним із
основних і вирішальних видів пізнавальної діяльності людей [7, с. 73]. Проте, будучи основним (але не єдиним)
видом пізнання у кримінальному судочинстві, доказування не вичерпує усіх

можливих шляхів пізнання події злочину. Доказування обмежене встановленими законом часовими рамками, колом суб’єктів, предметом і способами
дослідження. На відміну від цього, процес пізнання нормативно не урегульований, а тому й не має таких обмежень.
Слушно із цього приводу висловився
Л. Д. Кокорєв, який дійшов висновку: з
того,  що  кримінально-процесуальне
доказування — єдиний шлях обґрунтування істинності висновків у кримінальному судочинстві, не слідує, що пізнання в кримінальному судочинстві можливе «не інакше, як шляхом процесуального доказування». Пізнання не вичерпується  кримінально-процесуальним доказуванням, йому відомі й інші
форми пізнавальної діяльності. Вони
не є вирішальними, не замінюють процесуальне доказування, не можуть слугувати обґрунтуванням прийнятих рішень, але своєю допоміжною роллю
стосовно процесуального доказування
сприяють пізнанню в кримінальному
судочинстві [8, с. 206].
Дійсно, хоча прослідковується певна
єдність пізнання і доказування, однак це
не означає їхнього повного ототожнення в кримінальному судочинстві. Кримінально-процесуальне доказування є
основною формою пізнання, проте пізнання як більш об’ємне поняття охоплює й усі інші (зокрема й непроцесуальні) заходи, які сприяють встановленню істини в кримінальному провадженні.
Друга концепція — цілком протилеж
на. Основний її зміст полягає в тому,
що поняття «пізнання» і «доказування» є
різними за своїм змістом, існують у кримінальному судочинстві паралельно.
Так, Р. Г. Домбровський уважає за необхідне розмежовувати пізнання і доказування в процесі судового дослідження.
При цьому під доказуванням він розуміє
тільки викладення думок у процесі спілкування одного індивіда з іншим, а під
пізнанням — процес вироблення думок
суб’єктом, який пізнає. На думку вчено-

131

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 4 (04)

го,  пізнання  передує  доказуванню,
оскільки перед тим, як викладати знання,
індивід повинен їх набути. При цьому
сутністю криміналістичної діяльності є
пізнання, а кримінально-процесуальної
діяльності — доказування [9, с. 166–175].
І. М. Лузгін також дотримує позиції,
згідно з якою потрібно розмежовувати
зазначені поняття. При цьому автор переконаний, що доказування полягає в
обґрунтуванні встановлених положень,
у створенні умов для пізнання тих же
обставин іншими особами. Доказування завжди комунікативне, оскільки воно
означає перехід знання від одного
суб’єкта до іншого, водночас пізнання
може «замкнутися» на суб’єкті, який пізнає [10, с. 21–22]. Таким чином розмежовуються поняття пізнання «для
себе» і доказування «для інших».
Інші вчені (зокрема А. І. Мещерін,
І. М. Доронін) навпаки вважають, що
наведена концепція надає привід до помилкового  припущення:  спочатку
суб’єкт здійснює пізнання, а потім —
доказування, і в цьому випадку діяльність зі збирання і перевірки доказів
фактично виводиться за межі доказування, з чим ніяк не можна погодитися [11, с. 47]. Більше того, позиція, згідно з якою судове пізнання та судове
доказування у своїй основі є різними
формами діяльності, фактично ототожнює доказування навіть не з аргументацією як діяльністю з обґрунтування висунутої тези певними способами, а з
доведенням тези в логіці, і не сприймається більшістю вчених у науці кримінального процесу [12, с. 109].
На нашу думку, слід погодитися з позицією С. А. Шейфера, який відзначив,
що спроби подати пізнання і доказування в кримінальному процесі як розведені у часі операції, що змінюють
одна одну, не відповідають реальному
стану речей і вихідним положенням
гносеології [6, с. 12].
Сутність третьої концепції полягає в
тому, що поняття «пізнання» розгляда-
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ється як ширше за поняття «доказування» і повністю його охоплює. Представники цієї концепції вважають, що
доказування є різновидом пізнання, однак воно не вичерпує усіх форм (видів,
способів) пізнання, які мають місце в
кримінальному судочинстві.
Так, на думку Л. Д. Кокорєва, процес
пізнання не завжди починається з процесуального доказування. Зокрема, під
час спостережень, опитування громадян слідчому доводиться мати справу з
великим обсягом різноманітної інформації. На цьому рівні пізнання йому доводиться аналізувати цю інформацію,
оцінювати отримані відомості про факти, вирішувати питання про їх відносність до справи і необхідність їх процесуального оформлення як доказів. Пізнання за допомогою такої інформації
не є ще процесуальним доказуванням,
але від цього воно не перестає бути пізнанням [8, с. 206–207].
Р. Костенко вважає, що категорія
«кримінально-процесуальне пізнання»
є ширшою за поняття «кримінальнопроцесуальне доказування» [13, с. 91].
На підтримку своєї позиції вчений наводить низку аргументів. Перший: термін «пізнання» означає здобуття знання,
осягнення закономірностей об’єктивного світу, водночас доказування — це
підтвердження певного положення (набутого знання) фактами або доказами.
Другий: пізнавальна діяльність суб’єктів
кримінального процесу може бути
спрямована на виявлення будь-яких обставин чи фактів об’єктивної дійсності,
які мають так чи інакше значимі для
справи. Предмет кримінально-процесуального доказування конкретизований
обмеженим колом обставин кримінальної справи, що мають матеріально-правовий характер, і тому є підставами застосування норм матеріального права.
Третій: кримінально-процесуальне пізнання може закінчуватися лише обґрунтованою гіпотезою, вірогідними
висновками щодо деяких обставин і
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фактів, кримінально-процесуальне доказування в кінцевому рахунку спрямоване на здобуття достовірного знання,
встановлення обставин у кримінальній
справі відповідно до дійсності. Четвертий: кримінально-процесуальне пізнання здійснюється встановленими законом
засобами, за допомогою яких досягається результат, необхідний для конкретного рішення у справі. Цими засобами є
відомості про обставини та факти, які не
мають відношення до предмету доказування в кримінальній справі. Засобами
кримінально-процесуального доказуван
ня можуть бути тільки докази [13, с. 91].
На думку О. В. Левченко, категорії «пізнання у кримінальній справі» і «доказування у кримінальній справі» за змістом
не є тотожними і мають низку істотних
відмінностей. Пізнання в кримінальній
справі за обсягом ширше, ніж доказування і включає, окрім доказування, пізнання шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів, шляхом використання
преюдицій, законних презумпцій і загальновідомих фактів. Крім того, коло
суб’єктів, які здійснюють пізнання, ширше за коло суб’єктів, котрі здійснюють
доказування у справі [14, с. 8–9].
Четверта концепція за своєю суттю є
цілковито протилежною стосовно попередньої. Її прихильники розглядають
поняття «доказування» як ширше, ніж
поняття «пізнання».
Так, Ю. К. Орлов виділяє три рівні
(ступені, етапи) судового доказування:
доказування-пізнання, доказування-засвідчення і доказування-обґрунтування [15, с. 33]. Відповідно до цього, доходимо висновку, що автор розглядає поняття «доказування» як ширше, ніж поняття «пізнання», оскільки включає до
нього, крім того, ще й засвідчення і обґрунтування. Критикуючи такий підхід,
М. М. Михеєнко вказує, що застосування
терміна «доказування-пізнання» навряд
чи вдале, оскільки виходить, що судове
доказування за змістом є ширшим, ніж
пізнання, що останнє — тільки один із

його елементів, хоча в дійсності кримінально-процесуальне доказування являє
собою різновид пізнання [1, с. 103].
В. М. Тертишник і С. В. Слинько вважають, що в структурі доказування
незмінно присутні і поєднуються пізнавальні (евристично-інформаційні
процеси), комунікативні (фіксація та
забезпечення передачі фактичних даних у часі і в просторі), засвідчувальні
(підтвердження достовірності фактичних даних) і обґрунтовуючі (використання доказів для встановлення істини) елементи. Їх органічна єдність і
становить якісно нову діяльність —
доказування [16, с. 62, 64].
Аналіз сутності двох останніх концепцій надає підстав констатувати, що
вони містять раціональне зерно, однак основним їх недоліком, як видається, все ж є
однобічність. Вони являють собою відображення двох крайностей, а їх представники ігнорують (чи просто не вказують,
не аналізують) позицію своїх опонентів.
Найбільш обґрунтованою, на наш погляд, є п’ята концепція, що являє собою
поєднання двох попередніх. Сутність її
полягає в тому, що поняття «доказування» і «пізнання» співпадають за обсягом
лише частково, тобто жодне із цих понять повністю не вичерпує іншого.
Так, А. Р. Ратінов і Н. А. Якубович
відзначають, що процес встановлення
істини в кримінальній справі має дві
сторони. По-перше, здобувається інформація про обставини події, що
розслідується  (пізнавальна  сторона).  По-друге, встановлені обставини
справи підтверджуються, документуються, засвідчуються у встановленій
законом формі (засвідчувальна сторона). Водночас, учені наголошують, що
доказування не вичерпує усіх шляхів
пізнання в кримінальному судочинстві. Деякі знання, що стосуються
справи, можуть бути здобуті і непроцесуальним шляхом, з непроцесуальних
джерел, відображені в непроцесуальній формі у вигляді так званої орієнту-
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ючої інформації. Ця пізнавальна діяльність, передуючи доказуванню або
протікаючи паралельно з ним, відіграє
допоміжну роль [17, с. 287, 289–290].
Таким чином, на нашу думку, при
розгляді питання про співвідношення
категорій «пізнання» і «доказування» у
кримінальному провадженні слід виходити із таких положень:
1) категорії «пізнання» і «доказування»
за обсягом співпадають лише частково і
повністю не вичерпують одна одну;
2) пізнання виходить за межі доказування, оскільки останнє не вичерпує усіх
форм (видів, способів, шляхів) пізнання.
Хоча пізнання за допомогою непроцесуальних заходів не надає доказового матеріалу, на підставі якого можуть прийматися важливі процесуальні рішення,
проте також відіграє вагому роль. Так,
під час непроцесуальної діяльності можна здобути інформацію, яка надалі використовуватиметься для вибору напрямку
розслідування, пошуку джерел фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження;
3) доказування виходить за межі пізнання, оскільки, крім пізнавальної сторони, охоплює й інші сторони. Видається правильним виділяти три невід’ємних
сторони кримінально-процесуального
доказування: пізнавальну, засвідчувальну

і обґрунтовуючу. Погоджуємося із тим,
що пізнавальна сторона доказування полягає у виявленні джерел доказової інформації та отриманні фактичних даних про обставини, які входять в предмет доказування. Тобто, здійснюється
моделювання діяння, визначення можливих слідів та інших джерел інформації, пошук, виявлення та отримання доказової інформації, фактичних даних,
що відносяться до справи [16, с. 62].
Засвідчувальна сторона доказування,
на нашу думку, полягає в належному
процесуальному закріпленні доказової
інформації за допомогою передбачених
кримінальним процесуальним законом
засобів (протоколювання, фотографування, відеозйомка, звукозапис тощо),
підтвердженні допустимості, належності
і достовірності фактичних даних та надійності їх процесуальних джерел з метою їх подальшого дослідження під час
змагального судового розгляду за участю усіх учасників провадження.
Сутність обґрунтовуючої сторони
доказування проявляється в тому, що
доказування передбачає висунення певних положень (тез) і наведення аргументів (незаперечних фактичних даних) для їх обґрунтування, переконання
інших суб’єктів у правильності, істинності цих положень.
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