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ЗАКОНОДАВСТВА

Авсєєвич В.П., доцент
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”,
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ В ОСНОВНИХ ТИПАХ

ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Значення  ісламу,  шаріату  й  мусульманського  права,  як

нормативного  регулятора  та  ідейно-політичного  фактора,  змушує
звернутися до дослідження сутності  й природи ісламської  держави,  її
специфічних  рис  як  самостійного  й  особливого  історичного  типу
держави.  Особлива  актуальність  дослідження  даної  проблеми
обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку людської цивілізації
відбувається  так  зване  «мусульманське  відродження».  Сучасні
геополітичні  обставини  змушують  Україну  враховувати  ісламський
чинник  при  прийнятті  й  реалізації  рішень  з  внутрішньо-  та
зовнішньополітичних  питань:  Україна,  у  тому  числі  її  мусульманське
населення,  сьогодні  переживає  глибоку  кризу,  розчарування  значної
кількості народу в багатьох соціальних цінностях.

У  широкому  комплексі  проблем  «іслам  і  держава»  ключове
значення  має  історія  народження  мусульманської  держави  з  надр
родоплемінного суспільства. При цьому важливим є виявлення певних
типових  закономірностей  такого  загальноісторичного  явища,  як
виникнення держави й, зокрема, ролі ідеології у формуванні інститутів
держави, осмисленні й визначенні її сутності та функцій. 

Перша мусульманська громада-держава була  створена в Медіні.
Шаміль Аляутдінов відзначає, що до приходу Мухаммеда в Медіні не
існувало  державної  влади  [1,  с.98].  Прибувши  в  Медіну,  пророк
заповнив  вакуум  влади  й  оприлюднив  угоду,  яка  одержала  назву
Медінський зошит-устав. У Медінському кодексі були чітко зафіксовані
місія  пророцтва  й  функції  держави.  Мусульманські  правознавці
вважають  її  «першою  відомою  в  історії  письмовою  конституцією»
мусульманської держави й суспільства [2, с.  46]. 

Необхідно  відзначити,  що  в  Корані  й  в  Сунні  немає  жодного
згадування про державу та про обов'язок мусульман її будувати. Коран і
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Сунна  лише  закладають  фундаментальні  основи  ісламського
суспільства,  виховують  світогляд  людини,  дають  базові  принципи  й
закони,  у  тому  числі  політичні,  організації  людського  суспільства
відповідно до волі Аллаха. І в них при повній відсутності згадування
про державу лише роз'ясняються мусульманам основні положення, які
стосуються сфери влади, політичного керування й підпорядкування.

Основний  принцип  ісламу  полягає  в  тому,  що  людські  істоти,
індивідуально  чи  колективно,  повинні  скласти  з  себе  усі  права  на
панування, законодавство й здійснення влади над іншими. Ніхто не має
права створювати закони від імені власної влади. Цим правом наділений
тільки Аллах. Тільки він є законодавцем [3, с. 102].

Подібний  підхід  до  розуміння  сутності  законодавчої  влади,
вплинув на  те,  що в ісламі  демократія  розглядається як такий спосіб
життя,  що  суперечить  ісламському  шляху.  Так,  один  з  ідеологів
ісламізму,  Садік  Аль-Азм,  запевняє:  «При  демократії  люди  владні
видавати закони, дозволяти й забороняти те, що вони хочуть, у той час
як іслам не дозволяє їм вирішувати, що є «халяль» (дозволене Аллахом)
і що є «харам» (заборонене Аллахом), навіть якщо між ними з якого-
небудь питання існує повна єдність. Сполучити іслам з демократією – те
ж саме, що сполучити, наприклад, іудаїзм і іслам; точно так само, як
людина не може одночасно бути мусульманином та іудеєм, вона не може
бути в той самий час мусульманином і демократом» [4]. 

Фурман Д. вважає, що коріння проблеми лежать набагато глибше.
Він  зауважує,  що  якщо  в  християнських  країнах  величезна  сфера
суспільного  й  державного  життя  залишалася  вільною,  здатною  до
розвитку, оскільки церква піклувалася лише про те, щоб усі визнавали її
абсолютну  владу  в  питаннях  віри  й  рідко  втручалася  в  соціально-
політичні процеси, то в мусульманському світі ми зустрічаємося з прямо
протилежним підходом.

Після смерті Мухаммеда й періоду правління праведних халіфів у
мусульманському  світі  відбулися  аналогічні з  християнським  світом
процеси  теократизації держав і встановлення монархічних режимів. У
багатьох  випадках  суспільно-політичне  життя  в  цих  державах
регулювалося не стільки  положеннями шаріату,  скільки традиційними,
народними методами [5, с. 215].

Перехід Халіфату праведних халіфів до монархії зумовив процес
пристосування релігійного права під нові реалії. Тобто, із цього моменту
вже не держава підкорялася Божому Закону, а навпаки, Божі закони були
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поставлені в залежність від правлячої династії.
Протягом  чотирнадцяти  століть  мусульмани  заснували  багато

держав.  Ці  держави  відрізнялися  одна  від  одної  різноманітними
географічними,  кліматичними,  національними,  економічними,  соціо-
культурними,  психологічними  й  іншими  умовами.  При  цьому  в
класичній  ісламській  державно-правовій  доктрині  вважалося,  що
мусульман не можна поділяти на народи, що всі мусульмани складають
єдину  громаду  (умма),  нероздільну  й  нерозривну.  У  зв'язку  з  цим
необхідно  відмітити  той  факт,  що  розподіл  по  формам  державного
устрою  в  ісламі  утруднено.  Існуючі  федерації,  наприклад,  Об'єднані
Арабські Емірати або Малайзія є об'єднанням держав, а не народів, в
цьому полягає кардинальна відмінність основних засад цих держав від
західного розуміння федерації. 

Висновок. Таким чином,  із  всіх  відомих  релігій  лише  іслам  із
самого  початку  виникнення  став  ідеологічним  і  політичним
обґрунтуванням створення соціально-економічного й державного ладу.
Всі органи управління, які здійснюють функції державної влади й права
санкціонувалися  шаріатськими  законами.  Сама  держава  в  ісламі  має
значення  лише  як  служитель  установленої  релігії.  Метою
мусульманської  держави  (імамату),  проголошується  реалізація  всіх
приписань ісламу, утвердження «мусульманського» способу життя.
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ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В 

АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
Інтеграційні  процеси,  необхідність  гармонізації  та  уніфікації

національної правової системи до прогресивного світового товариства
спричиняє  необхідність   здобуття  й  розширення  наукових  знань  про
правові  системи  сучасності,  їх  елементи,  фактори,  що  сприяють  або
стримують реалізацію права в країнах світу, тощо. Не виключенням є і
проблеми тлумачення.

Сучасна   вітчизняна  наука  та  практика  має  велику  потребу  в
науково обґрунтованій, об'єктивній та повній інформації про розвиток і
функціонування іноземних правових систем, про переваги або недоліки
певного досвіду інтерпретаційної діяльності.

На відміну від романо-германської правової сім'ї англійське право
є відкритою системою: вирішити будь-яке питання дозволяється, але не
існує  норм,  що  підлягають  застосуванню  у  будь-яких  обставинах.
Казуїстичний  аспект  права  припускає  багато  прогалин,  тому  розум  є
допоміжним джерелом права, що заповнює ці прогалини. Отже техніка
англійського права не є технікою тлумачення правових норм: виходячи з
legal  rules.  Техніка  тлумачення  права  з  часом  замінюється  технікою
виключень, за допомогою якої встановлюються більш точні нові норми,
а не роз’яснюються вже існуючі. 

Англійська традиція віддає перевагу цитуванню судових рішень
замість  текстів  закону  [1,  с.418].  Але після  другої  світової  війни мав
місце інтенсивний розвиток законодавства. Нові закони спрямовані на
злам традиційної системи права, тому традиційні англійські принципи
тлумачення до них не застосовні. Встановлюються більш гнучкі методи
тлумачення на тлі збереження правила прецеденту.

Застосування техніки виключень практично ідентичне положенню
на континенті відносно тлумачення закону.

В  англійській  системі  не  може  йти  мови   про  зміну  судової
практики;  правило  прецеденту  -  це  потреба  права  судової  практики;
можна говорити лише про новий розвиток права шляхом застосування
техніки виключень. 

Отже,  можна  констатувати,  що  в  Англії  дотримуються
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традиційних  принципів  та  отримують  необхідні  результати  шляхом
застосування техніки виключень, не чіпаючи самої будови права,.

У  США  все  дуже  ускладнено  в  силу  особливого  елементу  -
федеральної структури країни. Через це правило star decisis (стояти на
вирішеному або переважна  сила  прецеденту)  не  має такої  сили,  як  в
Англії.  Тому  що  потрібне  пом'якшення  правила  прецеденту  для
уникнення суттєвих відмінностей між правом в різних штатах.

Так велику гнучкість має процес тлумачення Конституції США.
Гнучкість тлумачення суддями Верховного суду США випередила навіть
телеологічні  методи  тлумачення,  введені  у  Франції  Жоссераном.  За
словами судді Хьюза: «Конституція - це те, що скажуть про неї судді».
Верховний суд США пристосував своє тлумачення до ідеологічних течій
і  економічних  потреб  сучасності,  що  сприяло  стабільності  розвитку
американських політичних інститутів та змісту Конституції, положення
якої залишаються практично незмінними. Але слід зазначити, що дана
гнучкість не поширена на конституції штатів. 

Щодо системи тлумачення законів вона є ідентичною тій, що діє в
англійському правовому полі - закони не інтегруються повністю в право,
поки не отримали уточнення судовими рішеннями. Але в Америці навіть
цей процес відбувається набагато жорстокіше. Так, Верховний суд США
не надає рішення щодо відповідності закону штату Конституції США,
якщо його зміст не був витлумачений судами цього штату, а Федеральні
суди  при  застосовуванні  права  штатів  нерішучі  відносно  законів  не
представлених судами штату.

Отже, судова практика в США є дуже гнучкою й мінливою. Крім
того,  Верховні суди штатів часто прибігають до змін судової практики
для  пристосування  права  штату  до  тенденцій  в  інших  штатах,
дотримуючись принципу єдності загального права США.

В результаті реалізації такої системи тлумачення в США, як і в
Англії,  відбувся  процес  створення  великої  кількості  бюро,  комісій  і
адміністративних судів. Але вони не забрали певні функції звичайних
судів,  а   за  мету  ставили  забезпечення  застосування  нових  законів  в
нових специфічних формах, особливо в економічній і соціальній сферах,
та скасування звичайних методів, що використовуються в судах. Новий
напрям отримав розвиток як у федеральному праві, так і в праві окремих
штатів.

Проте канони тлумачення, що відповідають традиції, як і раніше
поважаються,  навіть  якщо  конституції,  кодекси  й  закони  спеціально
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пропонували уникати їх. 
Незважаючи  на  опір  американських  юристів,  який  привів  до

провалу руху за кодифікацію в США в другій половині XIX століття, в
цивільному праві з часом була проведена кодифікація наполеонівського
типу в ряді штатів США: Каліфорнія, Дакота, Джорджія, Монтана. Але
зміст,  структура  та  правила  тлумачення  прийнятих  в  них  цивільних
кодексів відрізняються від європейських. На відміну від  країн романо-
германської правової системи вони є просто результатом консолідації, а
не  основою  для  вироблення  й  розвитку  нового  права.  В  них
представлені  норми,  створені  судовою практикою,  адже закон не  має
сенсу, поки він не представлений судами; досить поширені відсилання
до судових прецедентів. Виключення становить штат Луїзіана, в якому
діє романо-германська правова система, в галузі цивільного права штат
не є країною загального права.

Розвиток правової системи тлумачення в Америці ускладнюється
тим, що існують об’єктивні труднощі прийняття однакового закону; не
має гарантій, що навіть однаковий закон буде однаково тлумачитиметься
в усіх штатах.

Рекомендації.  Видані та застосовані в одній країні НПА можуть
вплинути на способи тлумачення права в іншій країні, а іноді і привести
до оновлення законодавчої бази. В цілому ні в одній правовій системі
ніколи  практика  не  дотримувалася  тільки  одного  з  існуючих  методів
тлумачення  -  для пошуку справедливого  рішення комбінувалися  різні
підходи.  Ось  чому  вивчення  правил  і  традицій  тлумачення  в  різних
правових системах дозволяють глибше розуміти цей процес, особливо
це стає актуальним в сучасному глобальному світі,  коли відбувається
безпрецедентна  взаємодія  країн  як  на  державному  рівні  –  шляхом
створення  різних  наднаціональних  органів,  так  і  приватних  осіб
(міжнародні корпорації).
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ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЗА КОЛОМ ОСІБ
Межі  дії  нормативних  актів  (законів)  чи  окремих  норм

визначаються  такими  критеріями:  видом  суспільних  відносин;
обставинами  настання  яких  зумовлює  необхідність  застосування
регулятивної  функції  цих  актів;  часовими   вимірами;  просторовими
вимірами та колом осіб на яких поширюються  норми акта. Докладніше
зупинимося на останньому критерії.

Законодавство України визначає дію нормативно-правового акта
за  колом  осіб  такими  правилами:  він  діє  стосовно  всіх  осіб,  які
перебувають на території його юрисдикції і які є суб'єктами відносин, на
які  він  розрахований.  Нормативно-правові  акти  (закони)  мають
поширення  на  всіх  суб'єктів  відповідної  держави,  але  межі  дії
нормативно-правових  актів  визначаються  залежно  від  змісту  і
призначення цього акта. Суб’єкти на яких поширюється дія нормативно-
правового  акта  -  це  громадяни  держави;  іноземці;  особи  без
громадянства (апатриди); особи з подвійним громадянством (біпатриди);
усі внутрішньодержавні, спільні, іноземні, міжнародні організації, які не
користуються правом екстериторіальності. 

Конституція України, як і законодавство інших держав, визначає,
що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні  на
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а
також  несуть  такі  самі  обов’язки,  як  і  громадяни  України,   за
винятками,  встановленими  Конституцією,  законами  чи  міжнародними
договорами України. 

Щодо україньського законодавства, то на іноземних громадян та
осіб без громадянства не поширюється обов'язок військової служби у
лавах Збройних Сил України; вони не можуть обирати та бути обраними
до виборних державних органів, на виборні державні посади, а також до
органів  місцевого  самоврядування;  не  можуть  брати  участь  у
всеукраїнських  та  місцевих  референдумах,  у  дорадчих  опитуваннях
громадян  (консультативних  референдумах).  Іноземні  громадяни  не
можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою
діяльністю, якщо згідно із законодавством призначення на ці посади або
зайняття  такою  діяльністю  обумовлено  належністю  до  громадянства
України. 
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Дія законів щодо громадян України, які знаходяться за кордоном,
визначається  за  правилами  відповідних  галузей  права.  Зокрема,  у
кримінальному праві діють такі правила: 1) громадянин України, який
вчинив  злочин,  передбачений  КК України,  перебуваючи  за  кордоном,
підлягає відповідальності за законами України в разі його затримання
або  віддання  до  суду  на  території  України.  Такий  принцип  дії
кримінальних  законів  щодо  громадян  називається  принципом
громадянства.  Якщо  громадянин  України  за  вчинений  злочин  поніс
покарання за кордоном, він не може бути притягнений до кримінальної
відповідальності  за  цей  злочин  в  Україні;  2)  за  злочин,  вчинений  за
кордоном, але не передбачений КК України, громадянин України, який
вчинив  такий  злочин,  не  підлягає  кримінальній  відповідальності  за
нього  на  території  України;  3)  аналогічно,  за  тими  ж  правилами  дії
закону вирішується питання про кримінальну відповідальність осіб без
громадянства, які вчинили злочини за межами України, але перебувають
на  її  території  [1].  Що  стосується  іноземних  громадян,  то  слід
зауважити, що за злочини, вчинені за межами України, вони підлягають
відповідальності  за  законом  України  у  випадках,  передбачених
міжнародними договорами. 

Питання про недоторканність, як правовий інститут, випливає з
відповідного загально соціального права людини,  яке набирає різного
юридичного  вигляду.  В  цьому  контексті  недоторканність  переважно
розуміється як свобода від довільного та необґрунтованого притягнення
до юридичної,  зокрема, кримінальної  відповідальності,  затримання та
арешту. Недоторканність може бути загальною та спеціальною. Загальна
недоторканність поширюється на всіх людей в однаковому обсязі. Згідно
Конституціє України: "кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність" [2]. Особиста недоторканність включає ряд гарантій та
прав: 1) ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду й тільки на підставах та в
порядку,  встановлених  законом  (протягом  п'яти  років  після  набуття
чинності  Конституцією України  зберігався  порядок  арешту,  тримання
під вартою й затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, який
існував раніше); 2) у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи
припинити його уповноважені на те законом органи можуть застосувати
тримання  особи  під  вартою  як  тимчасовий  запобіжний  захід,
обґрунтованість  якого  протягом  сімдесяти  двох  годин  має  бути
перевірена  судом;  3)  затримана  особа  негайно  звільняється,  якщо
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протягом сімдесяти двох годин з моменту її затримання їй не вручено
вмотивованого  рішення  суду  про  тримання  під  вартою;  4)  кожному
заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про
мотиви  арешту  чи  затримання,  роз'яснено  його  права  та  надано
можливість  з  моменту  затримання  захищати  себе  особисто  та
користуватися правовою допомогою захисника; 5) кожний затриманий
має право у будь-який час  оскаржити в суді  своє затримання;  6)  про
арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів
заарештованого  чи  затриманого.  Спеціальна  недоторканність  –  це
недоторканність певних, визначених законом категорій посадових осіб.
Спеціальна  недоторканність  в  юридичному  вигляді  залежно  від
конкретної категорії осіб, яким вона надана, має різний обсяг та форми
гарантування. Депутатський імунітет, або депутатська недоторканність –
це недоторканність особи – члена законодавчого органу, яка полягає в
тому,  що  він  не  може  бути  притягнений  до  кримінальної
відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди законодавчого
органу.  Президентський  імунітет  –  це  право  недоторканності
Президента  України.  Президент  України  користується  правом
недоторканності на час виконання повноважень. Суддівський імунітет –
це недоторканність судді. 

Відповідно до недоторканності Уповноваженого Верховної Ради
України  з  прав  людини,  він  користується  правом недоторканності  на
весь  час  своїх  повноважень.  Уповноважений не  може  бути  без  згоди
Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності
або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в
судовому  порядку,  затриманий,  заарештований,  підданий  обшуку,  а
також особистому огляду.  Кримінальну справу проти уповноваженого
може бути порушено лише Генеральним прокурором України.

В  українському  законодавстві  поряд   із  законами,  що  приймає
Верховна Рада України, діють підзаконні нормативно-правові акти, які
видаються  іншими  уповноваженими  посадовими  особами  та
державними органами, що стосуються певного кола суб’єктів  на яких
поширюється їх дія. Наприклад, постанови та інші акти Верховної Ради
України,  укази  та  розпорядження  Президента  України,   постанови  і
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України,  виданні  для  службового
користування  або  з  грифами  секретності,  офіційно  оприлюднюються
шляхом розсилки відповідним державним органам і органам місцевого
самоврядування  та  доведення  ними до відома  підприємств,  установ,
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організацій і осіб, на яких поширюється їхня дія. 
Органи  місцевого  самоврядування  в  межах  своїх  повноважень

приймають  рішення,  які  мають  нормативний  характер  і  діють  на
відповідній території та  поширюються на осіб які проживають в межах
цієї  території.  Керівники підприємств,  установ  і  організацій  у  межах
своєї компетенції  й відповідно до діючого законодавства мають право
видавати  накази  нормативного  характеру.  Такі  акти  є  локальними,
оскільки межі їх дії поширюються тільки на працівників відповідного
підприємства, установи чи організації.

Висновок. Таким чином,  дослідження  дії  нормативно-правових
актів  за  колом  осіб  має  важливе  теоретико-практичне  значення.  Це
зумовлено  тим,  що  адресність  нормативно-правових  актів  допомагає
унормуванню правовідносин, які виникають між суб’єктами як в межах
держави, так і за її кордоном. Правильне визначення кола осіб, на яке
поширюється  дія  нормативно-правового  акту  має  важливе  практичне
значення,  оскільки  помилка  може  спричинити  формування  хибної
практики правозастосування.
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ПРОБЛЕМЫ АНОНИМИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СРЕДЫ НА

ПРИМЕРЕ ТЕНЕВОГО ИНТЕРНЕТА
Развитие  информационных  технологий  в  мировом  сообществе,

помимо очевидных, и всеми признанных преимуществ, влечёт за собой
далеко  неочевидные  и  зачастую  искусственно  завуалированные
недостатки.  Один  из  них,  комплексный  и  состоящий  из  целого  ряда
юридических проволочек, зовётся среди знатоков целым рядом имён –
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теневой  интернет,  тёмный  интернет,  скрытая  паутина  или  DarkNet.
Особенность  этого,  альтернативного  интернета,  в  том,  что  он,  при
соблюдении  ряда  замысловатых  условий,  гарантирует  своим
пользователям  почти  полную  анонимность,  а  как  следствие,
возможность избежать ответственности за  целый ряд преследуемых в
правовых  системах  большинства  государств  мира  правонарушений.
Здесь  киберпреступники  смогут  найти  и  новые  методы  сбыта
наркотических  веществ  и  промышлять  распространением  детских
порнографических материалов. 

Стоит  ли  говорить  о  том,  что  подобные  характеристики  очень
быстро  вызвали  заинтересованность  компетентных  структур  и
спецслужб, принимающих попытки ограничить его использование или
вовсе  запретить,  предлагая  немалые  суммы экспертам,  готовым им в
этом поспособствовать.  Тем не  менее,  этот  сегмент  информационной
среды  продолжает  жить  и  здравствовать,  предлагая  всё  новым
пользователям  ассортимент  чёрных  рынков  с  оружием,  крадеными
товарами  и  прочими  табуированными  предметами.  Любопытный
пример  был  опубликован  в  отчётах  органов  наркоконтроля  одной  из
стран СНГ – потенциальные покупатели оплачивали желанный товар, в
нашем  случае  наркотические  вещества,  при  помощи биткойн-валюты
(для пущей анонимности), а сбытчики предоставляли адрес нахождения
так  называемой  закладки  –  укромного  места,  в  котором  припрятан
товар.  Безусловно,  одними  предложениями  запретить  доступ  к  этой
возможности преступать закон, никто не ограничивался. Таким образом,
в  2016 году,  в  ходе  специальной операции,  шведская  полиция смогла
установить  личности  около  трёх  тысяч  покупателей  наркотиков
посредством даркнета. А до этого, в 2015 году, ФБР смогла арестовать
модератора  и  администраторов  одного  из  крупнейших  сайтов,
распространяющих детскую порнографию [1]. 

Для  полноты  понимания  вопроса,  следует  упомянуть  также  о
сторонах теневого интернета, представляющихся нам положительными.
Ведь  подобные  вещи,  как  и  анонимность  в  общем  целом,  не  может
иметь  лишь  однобокое  и  однозначное  влияние.  С  другой  стороны,
собранные в этой сети ресурсы, открывают площадку для обсуждений
между пользователями с невиданной для обычного интернета степенью
свободы.  Действительно,  данные  возможности  позволяют
пользователям интернета, без опасений, обсуждать какие душе угодно
темы в условиях тоталитарных режимов, цензуры и гонений на свободу
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слова.  Если  рассматривать  сложившуюся  ситуацию  с  данной  точки
зрения,  то  это,  безусловно,  находка  для  защиты основ  демократии  и
прав человека.

Следует  дополнительно  задержаться  и  на  сравнительно
невысокой  распространённости  описанного  явления,  процент
пользователей  даркнета  в  соотношении  с  пользователями  интернета
обыкновенного,  не  превысит  1  к  100.  Кроме  того,  некоторой
консервативности способствуют вышеупомянутые условия, к которым
можно  отнести  необходимость  как  минимум  продвинутого  уровня
знаний  в  области  информационных  технологий,  использование
отдельного и специфичного браузера и многое другое [2].

Тем  не  менее,  несмотря  на  наличие  некоторые  положительных
свойств,  в  целом,  тёмные  углы  интернета  оказывают  куда  больше
негативного  влияния  на  цивилизованное  общество  и  отсутствие
понимания как регулировать это влияние, чем отвечать на брошенный
вызов,  может  обернуться  на  долгосрочную  перспективу  большими
проблемами  для  каждого.  Совершенно  очевидно,  что  необходима
выработка  учёными-криминалистами  конкретных  и  действенных
процедур, способных максимально минимизировать опасность [3].

Автор  статьи,  в  свою очередь,  не  поддерживает  метод полного
запрета, так как право гражданина любого государства на анонимность
должно  учитываться  с  должным  уважением.  Любое  ограничение
анонимности ограничивает также и свободу, а ограничение свободы в
свою очередь посягает на законные права человека. Баланса между не
посягательством  на  эти  права  и  защитой  граждан  от  пагубного
воздействия скрытой киберпреступности на данный момент не видится
возможным  достичь  без  тесного  взаимодействия  структур,  имеющих
практический  опыт  в  борьбе  с  наиболее  значимыми  проблемами
даркнета.  Технологический прогресс будет идти всё дальше, и если в
ближайшем  будущем  на  различных  уровнях  не  изучить  должным
образом опыт  точечных  операций,  не  выстроить  систему  защиты,  то
отставание от злоумышленников станет критическим и крайне опасным.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ

При осуществлении международных перевозок грузов перевозчик
несет  ответственность  за  повреждение  (порчу),  утрату  груза  и
несоблюдение  сроков  доставки  груза.  Рассмотрим  каждый  из  этих
случаев.

В  случае  повреждения  (порчи)  груза  сумма  возмещения  равна
сумме,  на  которую  была  уменьшена  документально  подтвержденная
стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного
груза – сумме в размере стоимости груза. 

В случае утраты всего или части груза, сумма компенсации равна
документально  подтвержденной  стоимости  груза  или  недостающей
части.  В  подавляющем  большинстве  случаев  размер  ущерба
определяется исходя из стоимости товара по счету продавца, который
учитывает товар при транспортировке.

Помимо суммы компенсации, рассчитанной исходя из стоимости
груза,  перевозчик  возмещает  грузовладельцу  фрахтовый  сбор,
таможенные пошлины и другие расходы, непосредственно связанные с
перевозкой  груза:  в  полном  объеме  в  случае  утраты  (полного
повреждения)  всего  груза  или  пропорционально  сумме  ущерба,  с
частичной утратой (повреждением).

На практике существует два варианта несоблюдения срока сдачи
груза:  перевозчик  возмещает  грузовладельцу  ущерб,  причиненный
задержкой в сдаче груза, но в размере не более фрахта перевозчика (это
ограничение  установлено  транспортными  конвенциями);  перевозчик
уплачивает  неустойку  в  размере,  предусмотренном  договором.  Нет
никаких  ограничений,  если  только  в  договоре  не  оговорено  иное,
например,  что  штраф  за  несоблюдение  сроков  поставки  не  может
превышать фрахт перевозчика.

Если  не  сохранность  груза  или  просрочку  его  доставки,
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вызванные  ненадлежащим  исполнением  договора  перевозки,
ответственность  перед  клиентом  экспедитора,  заключившего  договор
перевозки,  определяется  на  основании  правил,  в  соответствии  с
которыми перевозчик  несет  ответственность  перед  экспедитором  на
соответствующем виде транспорта. 

Учитывать  правовой  предел  ответственности  перевозчика  и
риски,  которые  могут  подстерегать  владельца  груза  при  перевозке
дорогих и/ или легких грузов. Чтобы определить максимальную сумму
компенсации,  которую  автодорожный  перевозчик  будет  обязан
выплатить,  каждый  раз  совершайте  простую  арифметическую
операцию:  вес  брутто  вашего  груза  умножается  примерно  на  $13.
Полученная работа  будет отвечать максимальной сумме компенсации,
которая будет выплачена перевозчиком в случае наихудшего сценария –
с полной потерей вашего груза. Если рассчитанная сумма максимальной
компенсации  от  перевозчика  значительно  меньше  фактической
стоимости груза, рекомендуем дополнительно застраховать груз.

Жадаєва О.М., здобувач 3 курсу,
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

ФОРМИ ВИРАЗУ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ
З моменту набуття Україною незалежності,  наша держава взяла

курс  на  розбудову  демократичної,  соціальної,  правової  держави.
Спостерігається  дедалі  активніша  діяльність  щодо  реформування
політичної,  соціальної,  правової  сфер  життя  суспільства.  Розвиток
демократичної  правової  держави,  громадянського  суспільства,
неухильне  дотримання  прав  і  обов’язків,  забезпечення  гарантованих
міжнародним і національним законодавством стандартів прав і свобод
людини  та  громадянина,  домінування  права  в  усіх  сферах  життя
держави – все це вимагає високої правосвідомості, правової культури,
правової  освіченості  як  суспільства  в  цілому,  так  і  кожного  його
індивіда.

На  етапі  переходу  України  від  тоталітарного  минулого  до
демократичного  устрою  суспільного  й державного  життя  певний
розвиток нігілістичних поглядів на право був обумовлений політичними,
економічними  та  соціальними  кризовими  явищами,  незавершеністю
конституційної,  адміністративної,  правової  і  судової  реформ,
невідлагодженістю механізму  реалізації  прийнятих  законів,  розвитком
правового ідеалізму тощо. Ця тенденція зберігається  й досі.  Розвитку
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нігілістичних поглядів та установок, особливо серед молоді, на сьогодні
суттєво  сприяє  романтизація  злочинного  світу  в  кінематографі,  в
художній літературі та інших сферах мистецької діяльності.

Якщо коротко охарактеризувати прояви правового нігілізму, слід
сказати,  що  найпоширенішими  прикладами  його  є: «війна  законів»;
свідоме  недотримання  або  невиконання  правових  приписів  органами
державної  влади,  організаціями  та  громадянами;  неузгодженість  дії
окремих гілок влади у проведенні політики; порушення прав і свобод
людини і громадянина; неповага до правоохоронних органів, протидія їх
законним вимогам тощо.

Одна  з  головних  причин  правового  нігілізму  криється власне  в
самих  законах  -  в  їх  недосконалості  й суперечливості.  Справді,  стан
нинішнього законодавства багато в чому залишає бажати кращого - закони
переповнені  «мертвими нормами» - тобто положеннями, що не діють у
реальній  дійсності  через  слаборозвинені  механізми  їх  реалізації.
Недосконалість  законодавства  найбільше  яскраво  виявляється  в  сфері
соціального  захисту  прав  громадян.  Написати  ідеальну  правову  норму
набагато  легше,  ніж  втілити  її  в  життя:  моментально  на  шляху  її
реалізації виникнуть сотні перешкод (у тому числі й правовий нігілізм).  

Іншою великою проблемою, що викликає недовіру людей до законів, є
боротьба всередині самої влади, точніше боротьба між її гілками. Коли гілки
єдиної  державної  влади  замість  того,  щоб  займатися  нормотворчістю  у
межах своєї компетенції, підвищувати рівень законності  й правопорядку в
країні, ніяк не можуть поділити свої повноваження.

Наступним, за важливістю, джерелом і причиною правового нігілізму
є явні порушення закону, того недосконалого  й суперечливого закону, про
який вже говорилося вище. Не слід вести  мову про незначні порушення,
необхідно вести мову про злочини. 

Серед інших  причин поширення та  примноження  досліджуваних
нами явищ зазначимо  кризове  становище суспільства.   Кожного дня у
засобах масової інформації  з'являються нові відомості про беззаконня, що
відбувається  в  державі,  корупцію,  криміналізацію  суспільства.  Як
наслідок, у законослухняних громадян формується зневажливе  ставлення
до органів державної  влади,  виникає  соціальна  напруга,  спостерігається
ігнорування  норм  права,  самовільне  тлумачення   загальноприйнятих
принципів, що часто призводить до спотвореного розуміння дозволеного та
забороненого 

Ще однією причиною поширення досліджуваного нами соціально-
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юридичного  феномену  є  вплив  сім’ї  на  формування  правосвідомості
підростаючого покоління. Адже якщо дитина бачить негативні прояви щодо
норм права  у поведінці дорослих, то у неї також формується інфантильне
ставлення до права,  заперечення його ролі  у  суспільному житті,  виникає
бажання використати свої знання з метою «обійти» закон для задоволення
власних потреб.

Отже,  правовий нігілізм багатоликий,  витончений,  підступний.  Він
мігрує, видозмінюється, пристосовується до обставин. Існує велика кількість
різних форм його виразу, серед яких: 1. Пряме навмисне порушення діючих
законів та інших нормативно-правових актів;  2. Масове недотримання та
невиконання юридичних приписів; 3. Війна законів; 4. Підміна законності
політичною, ідеологічною або прагматичною доцільністю; 5. Конфронтація
представницьких та виконавчих структур влади на всіх рівнях.    

Варто підкреслити, що правовий нігілізм настільки глибоко «засів» у
сучасному житті, настільки міцно заволодів розумом людей, що витравити
його звідти найближчим часом не є можливим. Можна спробувати хоча б
послабити його позицію, рішуче діючи по кількох напрямках:

1. Необхідно негайно припинити «війну законів». У масштабі всієї
держави  закони  й  інші  нормативні  акти  повинні  бути  приведені  у
відповідність до Конституції та один одному;

2. У діяльності правоохоронних органів також необхідно забезпечити
верховенство права;

3.  Негайно  припинити  волюнтаристський  стиль  керування  і
володарювання – ніяких «директивних» методів,  ніяких «переступань» через
право – тільки закон і всі рішення тільки на його основі;

4.  Удосконалити  механізми  реалізації  правових  норм,  спираючись,
насамперед, на правові процедури;

5.  Використовуючи засоби масової  інформації,  необхідно  провести
активний  наступ  на  протиправні  установки  в  поведінці,  проповідуючи
загальну законослухняність (починаючи з верхніх ешелонів влади ). 

Таким чином, подоланню цього негативного явища у державі може
сприяти тільки підвищення поваги до права й віри в нього. 

В  Україні,  де  діють  принципи  верховенства  права  і  правового
закону,  боротьба  з  деформацією  правової  свідомості  повинна
розглядатися  як  пріоритетний  напрямок  діяльності  компетентних
державних органів і суспільства в цілому. На рівні державної політики
повинен  бути  розроблений  комплекс  спеціальних  засобів  протидії
деформації правосвідомості, зокрема правовому нігілізму. 
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м. Харків
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Правова  культура  -  не  просто  ставлення  до  права,  це,  в  першу

чергу, шанобливе ставлення. Виходячи з цього можна стверджувати, що
не кожній людині, котра володіє правосвідомістю, притаманна правова
культура. Особа, яка має правову культуру, має певний рівень знань в
сфері  діючих правових норм;  йому властиве  шанобливе  ставлення до
права й вона будує свою поведінку відповідно до тих позитивних оцінок
права, які у неї є.

Правова  культура  -  загальний  рівень  знань  та  об'єктивне
ставлення  суспільства  до  права;  сукупність  правових  знань  у  вигляді
норм, переконань і установок, створюваних в процесі життєдіяльності,
що регламентують правила взаємодії особистості, соціальної, етнічної,
професійної  групи,  суспільства,  держави  й  оформлених  у  вигляді
законодавчих актів.

В даний час українське суспільство переживає величезну кризу у
сфері  дотримання правової  культури.  Ця криза пов'язана  з  тим,  що в
країні процвітає правовий нігілізм, юридичне свавілля.

Для  того,  щоб  підвищити  рівень  правової  культури,  необхідна
ретельно продумана правова пропаганда в засобах масової інформації, а
також залучення громадян у правотворчу та правоохоронну діяльність. 

Правове виховання громадян має починатися в школі та тривати
все  життя.  Особлива  увага  повинна  приділятися  підліткам,  адже  від
того,  наскільки  буде  освічена  і  вихована  молода  людина,  залежить
майбутнє  країни.  В  останні  часи  спостерігається  велике  зростання
злочинів, скоєних саме неповнолітніми. 

В  літературі  виділяють  найбільш  характерні  риси  правової
культури  особистості  1)  досить  високий  рівень  правосвідомості;  2)
знання діючих законів країни (незнання законів не звільняє людину від
відповідальності  за  їх  порушення);  3)  дотримання,  виконання  або
використання цих законів, бо одне тільки знання юридичних приписів
не  може  дати  бажаного  ефекту;  4)  переконання  в  необхідності,
корисності,  доцільності  законів  та  інших  правових  актів,  внутрішня
згода  з  ними;  5)  правильне  розуміння  (усвідомлення)  своїх  прав  і
обов'язків,  свободи  й  відповідальності,  свого  становища  (статусу)  в
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суспільстві, норм взаємовідносин з іншими людьми, співгромадянами;
6)  правова  активність,  тобто  цілеспрямована  ініціативна  діяльність
суб'єкта  щодо  припинення  правопорушень;  протидія  випадкам
порушення правопорядку і дотримання закону в суспільстві.

Правовий  нігілізм  являє  собою  відсутність  визнання  права  як
соціальної цінності й проявляється в негативному ставленні до права й
законам. Саме це може зруйнувати основи будь-якої держави.

Основною причиною правового нігілізму є знання людей про те,
що  закони  не  виконуються,  коли  людина  дізнається  про
правопорушення, за  яким не було покарання, його віра в силу закону
падаєйі може впасти до такого рівня, що він взагалі не буде враховувати
закон в своїх діях, дійшовши до крайності - правового нігілізму.

Політика  придушення  особистості,  заборони,  засновані  на
ідеологічному  грунті,  репресії,  розуміння  й  тлумачення  офіційною
владою права лише як засобу досягнення політичних цілей, привели до
вкорінення  в  суспільній  свідомості  нігілістичного  сприйняття  права,
формування  його  негативного  образу.  Основним  шляхом  подолання
правового  нігілізму  є  всемірне  прагнення  до  підвищення  загальної  і
правової культури громадян.

Історія  свідчить,  що  в  усіх  державах  здійснюється  особлива
діяльність по поширенню поглядів про право й правопорядок, для чого
використовуються  наявні  в  розпорядженні  засоби:  література,
мистецтво,  школа,  церква,  преса,  радіо,  телебачення,  спеціальні
юридичні навчальні заклади. Правове виховання є складовим елементом
ідеологічної функції будь-якої держави.

Висновок.  В  українській  державі  правовий  нігілізм  глибоко
укорінився в правосвідомість народу, ми плекаємо плоди цього старого
гріха, збагачуючи його новим змістом. Освіта молоді в сфері правової
культури,  може  допомогти  нам  обрубати  всі  корені  кризи  правової
культури. Також повинна проводитися регулярна робота з профілактики
правопорушень. 
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Бердянського машинобудівного коледжу ЗНТУ
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
Розвиток  акцизного  оподаткування  бере  свій  початок  у  часи

Римської  імперії,  де  вперше  було  застосовано  податкові  платежі  у
вигляді  відсоткової  надбавки  до  ціни  товару.  Такими  обов'язковими
платежами були особливі  податки з  продажу та  звільнення  рабів,  які
становили,  відповідно,  4  та  5%  від  їх  ринкової  вартості.  В
Стародавньому Китаї був відомий акциз із чаю, напоїв, риби, тростини,
яка використовувалася як паливо або для даху.

Акцизне оподаткування на теренах України започаткувалося у Х
ст. н.е. Саме в історичних письмових джерелах цього часу зустрічається
згадка про “медову” данину та “бражне” мито із солоду, хмелю та меду.
Саме  вони  і  стали  першими  підакцизними  товарами  Київської  Русі.
Згадка про мито з кожного “хмільного” короба зафіксована у договорі
між Великим Новгородом та тверським князем Ярославом у 1265 році.

В  основу  акцизного  оподаткування  було  покладено  систему
регалій Середньовічної Європи, яка визначається як монопольне право
монарха на виробництво та продаж товарів, послуг, яке забезпечувало
фіскальну експлуатацію верховних прав та присвоєння об'єктів природи,
що не були приватною власністю. На практиці найбільш поширеними
регаліями були соляна, рибна, лісова, гірська, водяна, судова, монетарна.
А всього  в епоху пізнього Середньовіччя їх було відомо кілька сотень.
Іншою  формою  акцизного  оподаткування  того  часу  була  державна
монополія − виключне право держави на виробництво та реалізацію на
внутрішньому та зовнішньому ринках певних видів товарів. До таких
експортного орієнтованих товарів відносилися хутро, смола, патока. На
внутрішньому  ринку  монополія  поширювалася  на  сіль,  тютюн,  мед,
дьоготь, а в епоху Петра І до них було додано дубові гроби.

В  новітній  історії  України  акцизний  податок  запроваджено  з
грудня  1991  року,  коли було  прийнято  Закон України  “Про  акцизний
збір”, який було введено у дію з 1992 року. Разом з податком на додану
вартість було замінено податок з обороту на окремі види товарів. При
цьому  українські  акцизи  орієнтувалися  не  стільки  на  міжнародну
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практику  й досвід  акцизного  оподаткування,  скільки  на  попередню
практику податку з обороту [1]. Характерною особливістю теперішнього
акцизного  оподаткування  в  Україні  є  те,  що  не  існує  єдиного
законодавчого  документа,  в  якому  б  було  відображено  всі  норми,
пов'язані  з  питаннями справляння  акцизного податку.  26  грудня  1992
року Урядом було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України „Про
акцизний  збір”.  Нарахування  та  сплата  акцизного  податку,  що
справляється з виготовлених українськими виробниками та ввезених на
митну  територію  України  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів,
визначає  Закон  України  “Про  акцизний  збір  на  алкогольні  напої  та
тютюнові вироби”. В 1992 році до переліку традиційних підакцизних
товарів - алкогольних та тютюнових виробів було включено, так звані,
товари розкоші: килими й кришталь, ікра й рибні делікатеси, шоколад й
автомобільні шини, вироби з хутра, одяг з натуральної шкіри. В цілому
ж,  еволюцію акцизного  оподаткування  в  Україні  за  останні  10  років
можна розбити на 3 основні етапи.

Перший етап − у період з 1996 по 1999 рр. акцизним податком
обкладався  широкий  перелік  товарів,  який  включав  у  себе  коло
високорентабельних  і  монопольних  товарів,  уже  відомих  раніше  за
високими  ставками  податку  з  обороту.  Другий  етап  −  у  2000  році  з
переліку  підакцизних виключено 14 умовних товарних груп. Система
акцизів набула рис, притаманних оптимальній організації оподаткування
−  фактично  її  склад  обмежився  такими  товарами:  алкогольні  напої,
тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі та ювелірні вироби. Третій
етап − з 2003 року із складу підакцизної продукції виключено ювелірні
вироби  −  останню  позицію  з  товарів,  на  які  встановлено  адвалерні
ставки акцизного податку. Крім того,  вперше в практиці українського
акцизного  оподаткування  впроваджено  змішані  ставки  акцизного
податку  (поєднується  оподаткування  по  специфічних  та  адвалерних
ставках)  −  на  тютюнові  вироби.  Як  заходи  посилення  державного
контролю за обігом підакцизної продукції та повнотою сплати акцизного
податку, у 2003-2004 роках у переліку підакцизних окремо виділено такі
товари: вина виноградні з вмістом цукру більше 0,3 % та високооктанові
кисневмісні добавки до моторних бензинів.

Фіскальне значення даного податку незначне, але його специфіка
полягає  в  тому,  що  він  пристосований  для  державного  регулювання
кількісних  параметрів  споживання  певного  переліку  товарів,
контролювання доходів монополістів при виробництві деякої продукції,
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захисту власних виробників та перерозподілу доходів  споживачів  при
купівлі  предметів розкоші.  Саме це й обумовлює актуальність даного
дослідження.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Государство  –  это  сложная  социальная  система,  форма

организации  общества,  интегрируемая  публично  –  властными
отношениями  и  институтами  [1,  с.135].  Высшей  ценностью  в
государственной политике является человек, его права и свободы. Свое
социальное назначение государство реализует посредством функций, т.е.
основных  направлений  деятельности  всех  его  органов  по
осуществлению важнейших задач, стоящих перед ним на определенных
исторических этапах развития общества.

По мнению А. Ф. Лебедева, основные направления деятельности
государства  –  это  такие  направления,  которые  нацелены  на
осуществление  главных  политических,  экономических  и  социальных
задач [2, с. 117].

Одной  из  важнейших  функций  государства  является  его
социальная  функция.  Она  призвана  обеспечить  социальную
защищенность  каждого  человека,  нормальные  условия  жизни  всех
членов  общества  независимо  от  их  непосредственного  участия  в
производстве  материальных  и  духовных  благ,  от  возраста,  пола,
здоровья  [3,  с.11].  Социальная  функция государства  включает в  себя:
установление  и  обеспечение  минимальных  социальных  стандартов
жизни (пенсии, бюджета прожиточного минимума и др.); поддержку тех,
кто  в  силу  объективных  причин  не  может  трудиться  (инвалидов,
пожилых  людей,  детей),  развитие  пенсионного  обеспечения,
страхования, здравоохранения и пр.

Одно из приоритетных направлений государственной социальной
политики – пенсионное обеспечение. Пенсионная система Республики
Беларусь, как и пенсионные системы ряда иных государств, построена
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на  принципе  солидарности,  при  котором  финансирование  пенсий
осуществляется  за  счет  страховых  отчислений  работающих,  что
привносит  немало  проблем  в  достойном  обеспечении  пенсиями
нетрудоспособного населения. Альтернативой солидарной пенсионной
системе  может  выступать  накопительная  пенсионная  система.
Гражданин может самостоятельно позаботиться о своем будущем, делая
накопления  на  пенсию.  Однако  в  чистом  виде  накопительная
пенсионная  система  нигде  в  мире  не  действует,  она  дополнена
механизмами распределения. Это обусловлено наличием экономических
проблем  в  обществе  и  государстве:  инфляция,  девальвация,
экономические кризисы, что приводит к обесцениванию накоплений. 

В  последние  годы  пенсионное  законодательство  Республики
Беларусь  претерпело  ряд  изменений,  что  обусловлено  влиянием
экономических факторов, таких как старение населения. Эти изменения
касаются не  только возраста  ухода  на  заслуженный отдых, но и ряда
условий получения трудовой пенсии.

Прежде  всего,  изменения  коснулись  поэтапного  повышения
пенсионного возраста  для  назначения  всех  видов пенсий.  Начиная  с
2017  г.  пенсионный  возраст  повышается  ежегодно  на  6  месяцев  до
достижения мужчинами возраста 63 лет,  женщинами – 58 лет.  Таким
образом, в текущем 2019 году, у женщин возникает право на трудовую
пенсию с 56 лет 6 месяцев, у мужчин – с 61 года 6 месяцев. 

Важной особенностью пенсионного законодательств Республики
Беларусь  является  то,  что  право  на  трудовую  пенсию возникает  при
наличии у гражданина необходимого страхового стажа. Ранее это право
возникало  при  наличии  общего  трудового  стажа.  В  чем  же  состоит
отличие страхового стажа от трудового стажа?

Страховой стаж – стаж,  в  течение которого  за работника (либо
самим лицом) производится уплата обязательных страховых взносов в
бюджет  государственного  внебюджетного  фонда  социальной  защиты
населения  Республики  Беларусь  (далее  –  ФСЗН).  В  этот  стаж  не
включаются периоды военной службы, отпуска по уходу за детьми до
достижения  возраста  трех  лет,  но  не  более  девяти  лет  в  общей
сложности, получения пособия по безработице, получения образования
в  дневной  форме,  ухода  за  инвалидом   I группы  и  другие  периоды,
предусмотренные  ст.  51  закона  Республики  Беларусь  «О  пенсионном
обеспечении» [4].

М.О.  Буянова  определяет  трудовой  стаж  как  суммарную
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продолжительность  не  только  трудовой,  но  и  иной  общественно
полезной  деятельности  граждан,  причем  как  оплачиваемой,  так  и
неоплачиваемой, независимо от того, где и как она протекала, и имелись
ли в ней перерывы, а также других периодов, указанных в законе [5].

Законодательством  Республики  Беларусь  установлена
продолжительность  страхового  стажа  для  возникновения  права  на
трудовую пенсию по возрасту. В 2009 г. она составляет 17 лет. Ежегодно,
до 2025 г. страховой стаж увеличивается на полгода и достигнет 25 лет.
При  этом  указанные  периоды  включаются  в  трудовой  стаж,
продолжительность  которого  влияет  на  размер  начисляемой  пенсии.
Так, например, за время службы в армии, учебы, периодов нахождения в
отпуске  по  уходу  за  ребенком  в  возрасте  3-х  лет,  в  качестве
фактического заработка, в расчет принимается 40% средней заработной
платы работников в республике за соответствующие месяцы.

В связи  с  введением страхового  стажа  возникает  ряд  проблем:
если  работодателем  не  уплачивались  страховые  взносы  в  ФСЗН,  то
оснований для зачета в страховой стаж этого периода не имеется.

Проблема  исчисления  страхового  стажа  существовала  и  у
военнослужащих,  прослуживших  менее  20  лет  и  перешедших  на
гражданскую работу. Однако для этой категории лиц в настоящее время
проблема  пенсионного  обеспечения  в  этой  ситуации  частично
разрешена: для них продолжительность страхового стажа снижена до 10
лет,  если они проходили службу в  военизированных организациях не
менее 10 календарных лет без учета времени нахождения в отпуске по
уходу  за  детьми.  При  этом  обязательным  условием  для  назначения
трудовой пенсии по возрасту для указанной категории граждан является
наличие общего трудового стажа работы у женщин 20 лет, у мужчин 25
лет.

Наличие страхового стажа влияет и на пенсионное обеспечение
индивидуальных  предпринимателей.  Если  страховые  взносы  этой
категорией  лиц  не  уплачивались,  они  могут  рассчитывать  только  на
социальную пенсию, которая в настоящее время назначается женщинам
в 60 лет, мужчинам – в 65. Такие же условия пенсионного обеспечения
предусмотрены  и  для  иных  граждан,  не  имеющих  установленного
законодательством страхового стажа.

Одна  из  проблем,  связанных  с  пенсионным  обеспечением
граждан,  работавших  за  пределами  Республики  Беларусь,  разрешена:
Республикой  Беларусь  заключены  двусторонние  договоры  с  рядом
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государств,  например,  Украиной,  Литвой,  Молдовой  о  пенсионном
обеспечении граждан. Согласно этим документам в стаж для назначения
пенсии  в  Республике  Беларусь  засчитываются  периоды  работы  в
Украине, Молдове – до 01.07.1998 г., в Литве, Эстонии – до 01.01.1992 г.
при условии уплаты взносов в  пенсионные фонды этих  государств  в
период после 01.01.1992 года. 

Одним  из  важнейших  вопросов  пенсионного  обеспечения
является размер заработка, из которого исчисляется пенсия. В 2019 году
заработок для исчисления пенсии будет определяться за последние 25
лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся
стаж работы. Поэтому если гражданин имеет длительный стаж работы
(более 25 лет) без перерывов и продолжает работать до обращения за
пенсией, то заработок для исчисления пенсии будет учитываться с 1994
года.

Вывод.  Таким  образом,  пенсионное  обеспечение  выступает
важнейшим направлением реализации социальной функции государства
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РОЛЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ В ФОРМУВАННІ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Інтеграція  України  в  європейське  та  світове  співтовариство
вимагає  комплексного  вирішення  багатьох  проблем,  зокрема,  пошуку
нових наукових підходів відносно можливостей та шляхів їх подолання.
Враховуючи  це,  однією  з  основних  тенденцій  розвитку  сучасної
юридичної  науки  та  практики  є  подальша  розробка  концептуальних
основ правомірної поведінки як основного елемента правової поведінки.

Для того щоб Україна визначилась на світовій арені як правова
демократична держава  з  високим економічним становищем та  рівнем
розвитку, повинна спочатку забезпечити такий правовий порядок, який
би привів до виконання суб’єктами права діючих законів у всіх сферах
життєдіяльності.

В умовах побудови правової держави всі державні установи,
посадові  та  приватні  особи  повинні  виконувати  приписи  та  норми
законодавчих  актів,  оскільки  неодноразово  порушуючи  законодавчі
норми, вони тим самим віддаляють стабільність та демократичність в
державі.

Правомірна поведінка охоплює перш за все найбільш свідомий
прошарок  населення,  інакше  кажучи,  законослухняних  громадян.  А
повага  закону  –  важлива  риса  правової  держави,  її  високої  правової
культури  –  загальної,  політичної,  юридичної,  моральної,  духовної.
Аналіз  теоретичних  основ  правомірної  поведінки  призваний  суттєво
впливати  на  свідомість,  волю,  поведінку  людей  та  забезпечити
ефективність  реалізації  вимог  правових  норм,  суб’єктивних  прав  та
юридичних  обов’язків,  законність  та  правопорядок  в  суспільстві  і
державі.

В  основі  правомірної  поведінки  лежить  розуміння
справедливості  та  суспільної  користі  нормативних  приписів,
відповідальності  перед  суспільством  і  державою  за  скоєння
правопорушень. Вказане є показником соціальної зрілості та юридичної
обізнаності  особистості.  Соціальне  значення  правомірної  поведінки
бачимо в наступному: реалізація права тісно пов’язана з правомірною
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поведінкою  суб’єктів  суспільних  відносин.  За  допомогою  цього
реалізуються  суб’єктивні  права  та  обов’язки  учасників  суспільних
відносин.

Вважаємо за  доцільне  зауважити,  що досить тривалий час  в
науці та практиці особливу увагу приділялось вивченню протиправної
поведінки. Це пов’язано з вивченням причин та умов правопорушення
та злочинності. Разом з тим, не менш важливим питанням є аналіз та
вивчення  правомірної  поведінки  особи,  бо  вона  стосується  охорони
демократичних прав громадян, дотримання демократичних процедур як
правотворчій, так і правозастосовчій діяльності.

Юридичний  інтерес  до  поведінки  є  важливою  ланкою  в
пізнанні  права  як  цілісного  соціального  інституту.  Теорія  права  при
цьому  виділяє  тільки  те,  що  органічно  пов’язує  поведінку  особи  з
правовим впливом.  Звичайно,  це  галузь  знань не  тільки теорії  права;
вона перетинається з  іншими науками,  зокрема сучасними наробками
юридичної  деонтології,  психології,  особливим  чином  соціальної
психології, тому що правомірна поведінка характеризується свідомістю,
волею особи.

Сучасний науковий рівень знань послідовно пов’язує мотиви
поведінки  з  інтересами,  визначаючи  останні  як  об’єктивні  чи
суб’єктивні права та особисті, суспільні, державні інтереси. 

Правомірна  поведінка  є  необхідною  дією  для  розвитку
суспільства (наприклад, служба в збройних силах, дотримання правил
дорожнього  руху),  бажаною  для  суспільства  (наприклад,  голосування
під  час  виборів,  участь  у  референдумі,  державна  реєстрація  шлюбу),
соціальна допустимою, але не бажаною (наприклад, розірвання шлюбу,
участь в законному страйку працівників підприємства).

В  правомірній  поведінці  реалізується  права  –  особа
додержується,  виконує,  користується,  застосовує  нормативні  правила.
При цьому дотримання правових норм в більшості випадків обумовлено
життєвим досвідом людини,  її  культурою, моральними цінностями.  В
цьому випадку діє принцип презумпції правомірної поведінки: «Все те,
що не заборонено законом - дозволене».

Виходячи з  викладеного  можна  сформувати  наступні  ознаки
правомірної  поведінки:  це  соціально-корисна,  бажана  для  держави та
суспільства поведінка;  вказані дії не порушують діючих в державі норм
права;  вона відображає рівень правової культури особи, її ставлення до
існуючих  культурних,  соціальних  та  правових  цінностей;   за  її
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допомогою  захищаються  гарантовані  державою  права  та  законні
інтереси. 

В залежності  від мотивів поведінки людини можна виділити
наступну  типологію  правомірної  поведінки:  соціально  активну
поведінку,  при  якій  суб’єкт  суспільних  відносин  активно,  ефективно
реалізує  свої  права;   пасивну  правомірну  поведінку,  яка
характеризується  низьким  ступенем  соціальної  активності,  коли
суб’єкти суспільних відносин без особливої активності утримуються від
скоєння  правопорушень,  байдуже  виконуючи  нормативні  приписи;
маргінальну  поведінку,  коли  дії  суб’єкта  суспільних  відносин
знаходяться на межі правомірного та неправомірного.

Відносно составу правомірної поведінки, зауважимо, що вона
має аналогічний склад з  правопорушенням,  але,  звичайно,  враховуючи
специфіку  правомірності  діяння.  Так,  в  состав  правомірної  поведінки
входять наступні елементи:  суб’єкт поведінки – це право- та дієздатна
особа; об’єкт – це суспільно-корисний результат;  об’єктивна сторона –
діяння особи в формі дії чи бездіяльності особи, яка не суперечить праву
та  відповідає  діючим  правовим  приписам;  суб’єктивна  сторона  –
позитивні  мотиви  поведінки,  тобто  його  психічний  та  духовний  стан,
суб’єктивне відношення до діючих нормативних приписів.  

Правомірна  поведінка  представляє  собою  нерозривну  єдність
зовнішньої  (об’єктивної)  та  внутрішньої  (суб’єктивної)  сторони
діяльності суб’єкта – учасника суспільних відносин. Комплексний аналіз
вказаних цілей та завдань дослідження повинен бути спрямований на
вдосконалення  понятійно-категоріального  апарату  правомірної
поведінки. Вказаний процес повинен сприяти проведенню подальших
наукових  досліджень,  метою  яких  буде  поглиблене  вивчення
загальнотеоретичних основ правомірної поведінки, зокрема її типології
як  різновиду  соціальної  діяльності,  а  також  її  співвідношення  зі
суміжними  категоріями:  правовою  поведінкою,  правопорушенням,
правовою діяльністю.

Раймер В.В., старший викладач 
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
ІНСТИТУТ ПРАВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Інститут  права  діє  як  на  окрему  особистість,  так  і  на  все
суспільство,  що  являє  собою  єдиний,  цілісний  організм,  систему
взаємодіючих  соціальних  груп  та  має  складну  організацію.
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Інтегративною  організуючою  основою  при  цьому  виступають  серед
інших  організуючих  факторів  соціальні  цінності,  зокрема,  соціальні
норми.  Соціальні  норми  –  це  правила,  які  відбивають  вимоги
суспільства,  соціальної  групи  до  поведінки  особистості,  групи  у  їх
взаєминах один з одним, із соціальними інститутами та суспільством у
цілому. Норми встановлюють межі, умови, форми поведінки, характер
відносин, цілі та засоби їх досягнення. Порушення норм викликає більш
конкретну  та  чітку  негативну  реакцію  з  боку  соціальної  групи,
суспільства, його інституціональних форм, що спрямована на подолання
поведінки,  яка  відхиляється  від  норми.  Тому  соціальні  норми  є
надзвичайно  дійовим  засобом  організації  суспільства,  тобто
забезпечення його сталості та ладу. 

Особливе  місце  серед  цих  норм  посідають  норми  права,  як
об’єктивно  зумовлений  та  історично  виправданий  ступінь  свободи  і
рівності у реальних суспільних відносинах, що застосовуються в рівній
мірі  однакового  масштабу  до  різних  людей  та  життєвих  ситуацій.
Виконання правом своєї соціальної ролі в першу чергу обумовлене його
нормативністю:  реалізовуючи  будь-яку  свою  функцію,  право  завжди
визначає міру,  обсяг  належної,  забороненої або  дозволеної  поведінки,
визначає правове становище людей та наділяє їх правами і обов’язками
у  відносинах  між  собою  та  державою.  Загальнообов’язковість,
формальна  визначеність,  конкретність  норми  дозволяють  моделювати
різні  суспільні  відносини,  охопити весь  спектр  конкретних  відносин,
відокремити та закріпити їх основний зміст [1]. Однак право – це такий
інструмент регулювання суспільних відносин,  який діє через волю та
свідомість  людей.  Тому  багато  властивостей  правових  норм  та
результати їх застосування не можуть бути правильно зрозумілими без
аналізу  умов  їх  дії,  а  також  особливостей  людей,  які  реалізують  та
застосовують правові норми. 

Окрім  норми  права,  на  поведінку  людини  впливає  вся  система
соціально-економічних умов життя, що мають суттєве значення й тоді,
коли  людина  обирає  певний  варіант  поведінки,  й  тоді,  коли  вона
відчуває на собі дію правових санкцій унаслідок порушення юридичної
заборони. Дієздатність норми залежить від довершеності відбиття у її
змісті закономірностей суспільного розвитку та потреб соціальних груп
і  особистостей  [2].  Однак  вони  перебувають  поза  зоною  «меж
досягнення»  права,  тому  вплив  на  них  здійснюється  через
посередництво  загальносоціальної  політики  держави.  Соціальний
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аспект  права  є  більш  широким,  ніж  його  нормативний  зміст,  адже
містить  розгляд  соціальних  елементів  –   як  тих,  що  передували
формуванню  державної  волі,  так  і  тих,  які  пов’язані  з  правовою
структурою,  що  вже  діє  у  суспільстві,  з  виявленням  її  соціальної
ефективності.  При  цьому  необхідно  розглядати  взаємозв’язок
соціального  та  правового  факторів  у  динаміці,  у  розвитку  як  єдиний
складний механізм, де соціальні, економічні, політичні, тобто суспільні,
відносини перекладаються на мову юридичних норм, правові приписи
трансформуються у соціальну поведінку суспільства, соціальних верств,
груп та громадян. 

Правові норми мають культурний зміст, оскільки містять правила
поведінки, передбачені певною соціокультурною системою. Норми, що
існують  у  певній  культурній  системі,  є  соціальними  нормами.
Нормативність  культури  забезпечує  координацію  та  організацію  дій
людей,  які  входять  до  соціального  цілого.  Нормативність  як
організаційний  та  координаційний  засіб  виявляється  у  формі
інституціоналізації  відносин  та  поведінки.  Її  сутністю  є  наявність
об’єктивних,  незалежних  від  індивідів,  правил  поведінки.  Процес
інституціоналізації  відносин  передбачає  їх  формалізацію  та
стандартизацію,  інакше  суб’єкт  суспільного  життя  не  зміг  би
передбачати дії інших суб’єктів, які з ним пов’язані, та забезпечувати
взаємодію,  тобто  основу  будь-якого  соціального  цілого,  зокрема  й
суспільства. 

Однією  зі  специфічних  ознак  людського  суспільства  є  саме
сформована  інституціональна  система,  яка  регулює  поведінку  людей.
Сформоване  внаслідок  ефективної  практики  правило  поведінки,
виконання якого найчастіше виявляється результативним, закріплюється
в  культурі,  набуваючи  форми  морального  або  релігійного  обов’язку,
правової  вимоги  тощо  [3].  При  цьому  слід  звернути  увагу  на
співвідношення  норм  моралі  та  права,  які  є  основними  факторами
єдності суспільства,  основними нормами поведінки. І норми моралі,  і
норми  права  регулюють  суспільні  відносини,  створюючи
загальнообов’язкові  правила  поведінки  та  запроваджуючи  певну
відповідальність за їх порушення. 

Звичайно, культура – специфічний людський засіб діяльності, але
людина діє не тільки відповідно до потреб суспільства, а й всупереч їм.
Ця його діяльність також інституціоналізується, її засоби можуть бути
передані від індивіда до індивіда, від покоління до покоління, формуючи
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певний тип особистості. Злочинній поведінці, наприклад, навчаються, як
і будь-якій іншій, тут також наявна передача соціального досвіду, його
засвоєння та відтворення людиною. Нарешті, діяльність людини може
бути й соціально нейтральною. Отже, інституціоналізуються, а тому й
нормуються  найрізноманітніші  види  людської  діяльності,
перетворюючись на частку культури, незалежно від того, позитивну чи
негативну  роль  вони  відіграють  у  суспільстві.  Обов’язковою
передумовою їх інституціоналізації є наявність певного співтовариства,
яке  функціонує  у  межах  цілого.  Такі  співтовариства  можуть
утворюватися  на  етнічній,  релігійній,  професійній  основі  або
формуватися  за  інтересами.  Норми  та  цінності,  що  формуються  в  їх
середовищі, одержали назву субкультур. 

Слід  зазначити  також,  що  правові  норми  входять  не  тільки  до
структури особистості,  а  й  стають фактом правосвідомості.  Право не
має  завдань,  відділених  від  завдань  суспільного  цілого,  й  тому  ми
можемо  говорити  про  його  соціальні  функції.  По-перше,  право
одночасно сприяє моделюванню соціальних цілей і є інструментом їх
досягнення. По-друге, право закріплює умови вільної діяльності людини
у сфері родини, побуту, культури; право опосередковує утворення самої
людини. По-третє, право закріплює економічні засади вільної діяльності
особистості,  її  матеріальну  та  інтелектуальну  власність.  По-четверте,
право  забезпечує  участь  особистості  у  справах  суспільства,  її
можливості поєднуватися з іншими у громадські організації та партії. 

Отже,  визнання  відносної  самостійності  права,  як  суспільного
явища,  що  еволюціонує  вже  як  незалежний  соціальний  феномен,
потребує кропіткої  роботи з  узгодження та  адаптації  безпосереднього
сприйняття юридичної норми на різних рівнях свідомого.
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ЗАКОНОДАВСТВОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
Формування норм шлюбно  – сімейного  права  в  Київській  Русі

відбувалося  на  основі  взаємодії  місцевих  правових  звичаїв  і
християнських, що були привнесені церквою. Їх узаконення відбулось в
середені  ХІ  ст.  Норми  шлюбно-сімейного  права  свідчили  про  високе
становище жінки в давньоруському суспільстві. Якщо за римським та
старонімецьким правом жінка завжди перебувала під опікою чоловіка і
не  була  дієздатною,  то  згідно  з  «Руською Правдою» вона  мала  рівні
права з чоловіком права (ст. 88) – «хто убиєть жену, то тим же судом
судити,  яко  же і  мужа».  До того ж норма поширювалась не лише на
дружину,  а  взагалі  на  жінок.  Це  пояснюється  тим,  що  до  прийняття
християнства  шлюбно-сімейні  відносини  регулювалися  звичаєвим
правом.  Відомо,  що  в  масовій  свідомості  слов’ян,  особливо  полян,
панувало шанобливе,  сакральне становлення до  жінки,  беззастережно
визнавався її авторитет у суспільстві. Залишилось таке становлення до
неї і в добу Київської Русі. Стаття 94 розширеної редакції, наприклад,
свідчить  про  існування  окремої  власності  дружини  й  чоловіка  та
особливих  прав  дітей  на  успадкування.  Для  того,  щоб  на  законних
підставах розірвати шлюб і створити нову сім’ю, чоловік мав бути добре
забезпеченою  людиною.  Залишаючи  дружину  без  достатніх  на  те
причин, він повинен був виплатити їй значну матеріальну компенсацію,
а  також  внести  штраф  на  користь  церкви.  Розміри  цих  відрахувань
залежали від соціального статусу подружжя.

Із  запровадженням  християнства  шлюб  і  сім’я  стали  об’єктом
особливої  уваги  з  боку  церкви.  Зокрема,  «Устав  князя  Володимира»
надавав  церкві  повноваження  для  вирішення  таких  питань,  як
розлучення,  порушення подружньої  вірності,  перелюбство,  тяжби про
спадок тощо. У поглядах на шлюб та подружнє життя церква керувалася
нормами християнської моралі, які повинні були укорінити в свідомості
людей поняття святості шлюбу, його непорушності, подружньої вірності
та любові. Відповідно до вироблених церквою вимог канонічного права
заборонялося брати шлюб людям, близьким за ступенем споріднення до
шостого  коліна.  Крім  того,  двом  братам  чи  сестрам  не  дозволялося
одружуватися з особами, що були дітьми одних батьків.
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Церква  забороняла  укладення  шлюбу  з  представниками  інших
конфесій.  Порушники  цієї  настанови  підлягали  суворому  покаранню.
Так,  зв'язок  руської  жінки  з  іновірцями  карався  насильницьким  по
стриженням у черниці та грошовим штрафом на користь митрополита
(ст.  19  розширеної  редакції  «Уставу  Володимира»).  Феодально  –
корпоративний  устрій  давньоруського  суспільства  унеможливлював
шлюби  між  людьми,  що  належали  до  різних  соціальних  станів.
Щоправда,  у  законодавчих  кодексах  Київської  Русі  не  зафіксовано
правові норми, які б чинили перепони для подібних шлюбів, але церква
відмовлялась освячувати їх. У випадку, коли такий шлюб неформально
укладався, селянка чи холопка ставала наложницею – «меншицею» або
«другою» дружиною феодала. Чоловікові ж призначалася кара, зокрема
штраф на користь митрополита. Багатоженство теж не було популярним
на Русі. Церква захищала права першої дружини, другу ж постригали в
черниці. 

Виникнення звичаїв, які регулювали право власності, розпочалося
на першому, так званому докнязівському етапі, набуло свого розвитку на
земсько-князівському етапі, коли значна їх частина була кодифікована в
тексті «Руської Правди».

У звичаєвому праві Київської Русі був відсутній поділ на рухомі
та  нерухомі  речі  (майно),  хоча  звичай  і  виділяв  різноманітні  види
(групи) існування рухомого майна. Об'єктом права власності, на відміну
від сучасних норм права, за звичаєм могла бути також людина.

Звичай  встановлював  такі  способи  набуття  права  власності  на
об'єкти  права:  займанщина,  отримання  в  наділ  (дарунок  від  князя),
захоплення, цивільно-правові угоди, спадщина.

Традиції  Київської  Русі  виявилися  настільки  живучими  й
міцними,  що  дійшли  до  наших  днів,  здобувши  нове  життя  в
матеріальній  і  духовній  культурі  українців,  росіян  та  білорусів.  Три
східнослов'янські народи є нащадками народу Київської Русі.

За  своєю  класовою  сутністю  Давньоруська  держава  була
феодальною, а  за  формою – це  відносно єдина держава,  на чолі  якої
стояв монарх – великий київський князь.

Головним джерелом давньоруського права була Руська Правда –
найважливіша  пам'ятка  феодального  права,  її  норми  закріплювали
привілейоване  становище  феодалів  та  їхнього  оточення,  посилено
захищали життя і майно панівного класу.
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Норми  цивільного  права  Київської  Русі  чітко  не  окреслювали
права власності в сучасному розумінні, оскільки ні суб’єкта ні об’єкта
речового права конкретно не був визначений. Проте, «Руська Правда»
розрізняє право власності – власність князя, бояр, церкви і т. д. та право
володіння – фактичне користування якоюсь річчю. В ролі суб’єкта права
власності виступають фізичні (князь, боярин, тіун, смерд) та юридичні
(монастирі, верви, роди, єпископства) особи. Тобто можна говорити як
про  індивідуальне  так  і  суспільне  право  власності.  Об’єктом  права
власності були одяг, прикраси, земля, будинки, борт, раби (їх діти, майно
та результати праці), човни, худоба та птиця, речі (зброя, знаряддя праці)
і т. д.

Земля вважалась власністю держави (князя), а всі землевласники
фактично  були  землекористувачами  на  різноманітних  умовах.
Феодальна власність на землю існувала у вигляді князівського домену,
боярських  вотчин,  монастирських  угідь.  Приватна  власність
охоронялась штрафними санкціями. 

Право власності спадкувалося по заповіту і по закону. По праву
зобов’язань власність можна було купувати, продавати, давати в борг,
оренду, заставу і т. д.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУПЛИ – ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

Договор  международной  купли-продажи  товаров  является
основным договором  внешнеторговых сделок.

 Данный договор – это основной вид договорного обязательства.
Этому  виду  обязательств  уделяется  большое  значение  в  сфере
экономических отношений. Договор купли – продажи товаров широко
применяется  с  целью  регулирования  отношений  между  сторонами,  а
также прав и обязанностей  сторон международных соглашений.

 Под договором международной купли-продажи понимается: одна
сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне
(покупателю)  определенный  товар,  а  покупатель  принимает  на  себя
обязательства  принять указанный товар и заплатить за  него продавцу
определенную денежную сумму. 

Договор  международной  купли-продажи  определяется
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положениями  Конвенции  ООН  1980  г.  «О  договорах  международной
купли-продажи товаров»  (далее  –  Конвенция  ООН).  Конвенция  ООН
была принята на международной конференции в Вене с 10 марта по 11
апреля 1980 г. [1].

 На  8  января  2017  г.  к  Конвенции  ООН  присоединились  85
государств,  и с  каждым годом число участников растет все больше и
больше.  Конвенция  ООН  является  регулятором  международного
торгового  оборота.  Сфера  применения  Конвенции  ООН:  регулирует
заключение  договора,  права  и  обязанности  сторон,  отношения,
возникающие  между  ними.  Конвенция  заключается  в  целях
утверждения  международного  экономического  оборота,  развития
международной  торговли  на  основе  равенства  участников
международного  экономического  оборота,  содействия  развитию
дружественных  отношений  между  государствами  за  счет  принятия
единообразных норм, регулирующих договоры международной купли-
продажи  товаров  и  учета  особенностей  различных  общественных,
экономических и правовых систем [2, с. 61].

Договоры купли-продажи могут  заключаться  как  в  письменной
форме,  так  и  в  устной  форме.  Согласно  статье  11  Конвенции  ООН
разрешено  доказывать  факт  договоренности  любыми  средствами,
включая свидетельские показания [2, с. 62].

Республика  Беларусь,  Российская  Федерация,  Украина,  Латвия,
Польша и многие другие страны являются государствами – участниками
Венской Конвенции ООН, и договоры международной купли-продажи
между  этими  государствами  будут  заключаться  исключительно  в
письменной форме. Бывают случаи, когда договор заключается между
так  называемыми  «отсутствующими»  сторонами  путем  обмена
письмами, телеграммами и т.д.

Конвенция регулирует международный экономический оборот и
рассматривает  вопросы:  1.  Понятие  договора  международной  купли-
продажи  товаров;  2.  Форма  и  содержание  договора;  3.  Права  и
обязанности сторон (продавец и покупатель).

Кроме того, из действия Венской конвенции исключены договоры
купли-продажи,  которые  заключаются  на  аукционе  или  в  порядке
исполнительного производства, или иным принудительным способом [3,
с.19].

Конвенция  применяется  к  договорам  купли-продажи  товаров
между  сторонами,  предприятия  которых  находятся  в  разных
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государствах  при  условии:  если  государства  являются  участниками
договора;  когда  согласно  нормам  международного  частного  права
применяются к  договаривающимся государствам.

В договор купли-продажи входит характеристика товара, который
продавец  обязуется  передать  покупателю,  а  именно:  наименование
товара, его количество, ассортимент; качество товара; упаковка товара;
комплектность товара.

Стоит  уделить  особое  значение  содержанию  договора
международной  купли-продажи,  в  нее  входит:  наименование  сторон;
предмет  договора;  цена  договора;  сроки  поставки товара;  упаковка  и
маркировка товара;  переход права собственности на товары; гарантии
продавца; штрафы и возмещение убытков; форс-мажор; страхование.

Предмет договора  означает вид действия,  которое  отражается в
его  названии.  Предметом  договора  международной  купли-продажи
является экспорт и импорт. 

Цена  договора  –  это  денежное  выражение  обязательства
произвести  оплату  за  проданный  товар,  выполненные  работы  или
оказанные услуги. 

Сроки поставки товара – это календарные даты, к которым товары
должны  быть  доставлены  продавцом  в  установленные  условия
поставки. 

Упаковка товара зависит от назначения: для рекламных целей, для
расфасовки и т.д.

 Маркировка товара – это необходимые надписи, изображения и
условные обозначения, помещаемые на упаковке товара. 

Гарантия  продавца  –  это  способ  повышения  качества  товара  и
средство защиты интересов покупателя.

С  помощью  штрафных  санкций  покупатель  стремится
стимулировать  продавца  на  исполнение  своих  обязательств  и
компенсировать свои возможные потери.

Форс-мажор – это обстоятельства, не зависящие от воли сторон,
возникновение которых может быть основанием для освобождения от
ответственности за неисполнение условий контракта. 

Страхование  означает,  что  стороны  договора  должны
предусмотреть,   какой  груз  подлежит  страхованию,  от  какого  риска,
какая из сторон договора осуществляет страхование и в чью пользу оно
производится.

Что  же  касается  сторон  договора,  то  их  права  и  обязанности



47

возникают  в  момент  заключения  договора.  В  период  заключения
договора   у  сторон  могут  возникнуть  разногласия  по  содержанию
условий договора,  а  также условий,  которые не  включены в договор.
Поэтому, сторонам необходимо предусмотреть условие о праве, с целью
устранения  применения  коллизионных  привязок.  Также  нужно
учитывать, что товар по своим характеристикам должен соответствовать
всем требованиям договора. 

Конвенция ООН не решает вопросы, которые касаются перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю. В настоящее
время, есть две системы перехода права собственности: консенсуальная
и традиционная.

Согласно  консенсуальной  системе,  имущество  переходит  к
продавцу  в  момент  заключения  договора,  а  в  традиционной  системе
имущество переходит в момент его передачи покупателю.

 Повреждение товара влечет за собой юридические последствия.
Если поврежденный товар перешел к покупателю, это не освобождает
его от обязанности уплаты за товар, если только эти действия не были
вызваны  продавцом.  В  любом  случае  покупатель  утрачивает  право
ссылаться  на  несоответствие  товара  требованиям  договора,  если  не
известил о несоответствии продавца не позднее, чем в течение двух лет
считая с даты фактической передачи товара покупателю, поскольку этот
срок не противоречит договорному сроку гарантии [2, с. 64].

Вывод.  Условия  международного  договора  купли  –  продажи
товара имеют значение для разрешения разногласий между сторонами
данного договора.
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ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
ЗАКОННІСТЬ ЯК КОМПЛЕКСНЕ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ

ЯВИЩЕ
Законність  допомагає  суспільству  та  державі  встановлювати  та

тримати загальний порядок. Законність – це основна запорука існування
правового громадянського суспільства.  Порушення законності  веде до
поламки  суспільного  правового  життя,  яке  є  обов’язковою  ланкою  в
житті  сучасної  держави.  При режимі  законності  створюється  правова
атмосфера, де панують ідеї права, гуманізму, справедливості, свободи й
відповідальності;  особа захищена від сваволі влади, суспільство – від
анархії, хаосу, безладдя і насильства.

Термін «законність» є похідним від терміна «закон», охоплює всі
сторони життя права – від його ролі в створенні закону до реалізації
його  норм  в  юридичній  практиці.  Законність  відображає  правовий
характер  організації  суспільно-політичного життя,  органічний зв'язок
права й влади, права й держави, права й суспільства. Вимога законності
рівною  мірою  стосується  вищих  органів  державної  влади,  інших
державних  органів,  які  ухвалюють  у  межах  своєї  компетенції
підзаконні акти, безпосередніх виконавців законів – посадових осіб, а
також  громадських  організацій,  комерційних  корпорацій,  громадян.
Законність  характеризується  поєднанням  двох  ознак:  зовнішньої
(формальної) та внутрішньої (сутнісної).

Важливо  не  тільки  додержуватися  законів,  а  й  створювати
справедливі,  тобто  правові   закони.  Правові  закони  повинні  бути
нормативним  підґрунтям  законності.  Законність  є  не  самоціллю,  не
виконанням заради виконання, її призначення – додержання законів в
ім'я торжества свободи, справедливості.

Законність  –  явище  прогресивне  й  покликане  сприяти
суспільному прогресу. В історії було чимало випадків, коли громадяни
додержувалися  законів,  а  законність  порушувалася,  коли  «суворе
додержання»  у  дійсності  означало  «суворе  порушення».  У  таких
випадках  закон  не  відповідав  праву,  потребам суспільного  прогресу.
Щоб  у  державі  була  «правозаконність»,  чинні  закони,  насамперед
Конституція,  повинні  адекватно  відображати  правові  принципи,
загальнолюдські  цінності.  У  сфері  правотворчості  це  виражається  в
забезпеченні видання закону, який відповідає  Конституції. 
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Закони є обов’язковими для всіх. І держава приймає їх для того,
щоб  вони виконувалися,  втілювалися  в  життя.  Коли  органи держави,
службові особи, громадяни та їх об’єднання виконують закони, тоді у
суспільстві панує законність. При цьому слід особливо підкреслити, що
дотримуватись законів повинні всі суб’єкти суспільного життя. Всі рівні
перед  законом  і  ніхто  не  може  бути  звільнений  від  безумовного
підкорення його вимогам. Що ж таке законність?

В  Україні  діє  принцип  верховенства  права  (правового  закону).
Найвища  юридична  сила  належить  Конституції  України,  норми  якої
мають  пряму  дію.  Всі  інші  нормативно-правові  акти  (включаючи
конституцію  і  закони  Автономної  Республіки  Крим)  не  повинні
суперечити Конституції України. 

Єдина законність  означає,  що не  може бути різної  дії  закону в
різних регіонах і щодо різних людей в Україні. На всій території України
закон в однаковій мірі повинен діяти по відношенню до всіх суб’єктів
права,  тобто  не  може  бути  якихось  виключень  для  іноземців  чи
громадян іншого походження (національності, раси та ін.).

Незаперечність  закону  в  соціальній  практиці  характеризується
тим, що ніхто не може відмінити закон, крім органу, який його прийняв.
Так,  якщо людині  не  подобається закон чи цілком Конституція  це  не
означає, що вона має право його порушувати або не виконувати.

Реальний характер законності має місце тоді, коли вимоги закону
не  тільки проголошуються,  а  й  впроваджуються  в  життя.  Гарантіями
реального  впровадження  закону  в  життя  є  саме  суспільство  (як
чиновники, так і прості громадяни).

Забезпечення  прав  людини.  Одним  з  важливих  принципів
законності  є  ідея  здійснення  законів  в  інтересах  людини  і  для
забезпечення її прав. Основні права та обов’язки людини і громадянина
закріплені  в  Конституції  України  й  деталізуються  у  чинному
законодавстві. Здійснення цих законів забезпечує права людини в усіх
сферах її життєдіяльності. Закон передбачає всі можливі ситуації в житті
та діяльності людини й регулює їх згідно чинного законодавства.

Невідворотність  відповідальності  за  правопорушення.  Кожне
скоєння  правопорушення  повинно  потягти  за  собою відповідальність
винної  особи.  Важливо  не  те,  щоб  винний  був  тяжко  покараний  за
правопорушення,  а  те,  щоб жодне правопорушення не залишалося не
розкритим. Також тут важливо пам’ятати, що винність особи необхідно
доказати.
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Взаємозв’язок  законності  й  доцільності. Закони,  і  на  їх  основі
підзаконні нормативні акти, повинні установлювати все, що доцільно,
забороняти  все,  що  не  доцільно  для  громадянського  суспільства  і
суспільних інтересів. Закон не повинен захищати інтереси лише якоїсь
певної партії, класу чи групи людей. Якщо норма права перестає бути
доцільною, вона має бути негайно відмінена, а до відміни її дії повинен
припинити  відповідний  суд  за  власною  ініціативою  чи  за  поданням
виконавчих або інших органів.

Взаємозв’язок  законності  і  культурності.  За  відсутності  єдиної
законності  немає  й  культурності.  Ці  два  поняття  взаємозумовлюють
одне одного. Якщо немає достатньої культурності, то немає й достатньої
законності. Якщо суспільство в цілому культурне, то громадяни свідомо
виконують всі приписи закону.

Взаємозв’язок законності й справедливості.  Не тільки сам закон,
але й шляхи його здійснення, а також його здійснення в повсякденному
житті повинно ґрунтуватися на справедливості.

Як  будь-яке  правове  явище,  законність  виконує  функції,  тобто
призначення.

Першою з функцій є регулятивна, зміст якої полягає в орієнтації
всіх  учасників  суспільних  відносин  на  здійснення  правомірних
юридично  значущих  дій  (поведінки,  діяльності)  в  окремих  сферах
суспільного  і  державного життя.  На відміну від регулятивної  функції
права,  що  полягає  у  визначенні  напрямків  його  впливу  на  поведінку
суб'єктів суспільних відносин, регулятивна функція законності полягає у
визначенні конкретного обсягу та змісту їх дій у сфері, як прийняття,
так  і  реалізації  права.  Особливість  регулятивної  функції  законності
виявляється  в  тому,  що  її  здійснення  не  виключає  необхідності  дій
суб'єктів права і поза межами реалізації конкретних норм права.

Важливе  місце  в  системі  функцій  законності  посідає  функція
забезпечення  верховенства  закону.  Всі  правові  форми  діяльності
держави  –  правозакріплення,  правозастосування,  правоохоронна,
проведення контрольно-наглядової діяльності та інші, – спрямовані на її
здійснення.  У  процесі  здійснення  законотворчості  повинен  бути
забезпечений правовий характер законів і відповідність їм усієї системи
підзаконних правових актів.  У процесі  правозастосування  ця функція
має  здійснюватися  шляхом  видання  правомірних  індивідуально-
правових актів. При розбіжності між законом і Конституцією або між
законом і підзаконним нормативно-правовим актом законність вимагає
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застосовувати норму Конституції і закону.
Законності  властива  функція  правової  соціалізації  людини,

поступового формування у громадян високого рівня правової культури,
правосвідомості. Процес правової соціалізації, надзвичайно широкий за
змістом  і  різноманітний  за  формами,  відбувається  завдяки  різним
впливам на свідомість людей: виховній ролі права, участі населення в
законотворчій роботі, здійсненню правосуддя тощо.

Законності  властива  функція  гуманізації  суспільних  відносин.
Вона  випливає  з  тісного  зв'язку  між  вимогами  права  й  моралі  при
провідній  ролі  останньої.  Діючи відповідно  до  принципів  законності,
держава,  її  органи,  посадові  особи  повинні  сприяти  формуванню  в
людей демократичного за своїм змістом світогляду, ядром якого є віра
людей у свої права та свободи, в їх захист з боку держави. Таким чином,
виробляється  позитивне  ставлення  до  влади,  а  реалізація  законів,  які
вона видає, набуває природного характеру.

Дія  функції  законності  в  оцінці  політично  значущих  дій  дає
критерій  для  оцінки  дій  суб'єктів  політичної  діяльності,  яка
здійснюється ними як у власне правовій сфері, так і поза її межами; для
оцінки дій правлячої еліти,  яка веде боротьбу за  зберігання за собою
права на здійснення державної влади під час гострих політичних криз;
для оцінки дії по заснуванню нової суверенної держави та ін.

Додержання  законності  є  основним  критерієм  визнання
державними  органами  прав  і  свобод  людини,  усвідомлення  вимог
соціальної  справедливості,  гарантування  особистої  безпеки  громадян,
демократичних за  змістом та  формою способів  узаконення  державної
влади. Політичні сили, які борються за оволодіння державною владою,
повинні додержуватись правових процедур по переходу влади із одних
рук  в  інші;  забезпечувати  верховенство  й  правління  законів  у  всіх
сферах суспільно-політичного життя.

Отже, законність – це певне правове явище, за допомогою якого
можна  дати  характеристику  стану  суспільства,  рівню  законності  в
державі. Законність допомагає суспільству та державі встановлювати та
тримати  загальний  порядок;   основна  запорука  існування  правового
громадянського суспільства. 



52

Турскова В.С., старший викладач
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

ЗАКРІПЛЕННЯ НОРМ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА У
ЗАКОНОДАВСТВІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Слід  відмітити  порівняно  розвинуте  зобов’язальне  право
Київської Русі. Це є ще одним свідченням пануючого права приватної
власності. Із здійсненням цього права, його захистом пов’язані, перш за
все, зобов’язання із заподіяння шкоди, про які згадується вже у Правді
Ярослава.  Особа,  яка  зламала  чужий  спис  або  щит,  зіпсувала  одежу,
зобов’язана  була  відшкодувати  вартість  зіпсованої  речі.  Закуп,  який
погубив коня свого господаря або не замкнув у дворі,  внаслідок чого
кінь  був  укладений,  зобов’язаний  сплатити  господарю вартість  цього
коня (ст. 58 П. П.). 

В  Руській  Правді  згадується  також  про  зобов’язання  за
договорами. При цьому для ранньофеодального права було характерно,
що невиконання стороною деяких зобов’язань могло не тільки тягти за
собою майнові  стягнення,  а  й  давати потерпілій  стороні  при відомих
обставинах право на особу, яка не виконала своїх зобов’язань (продаж в
рабство) (ст. 54, 55, П. П.).

Договори  («ряди»)  укладалися,  як  правило,  на  торзі  усно  і  в
присутності свідків або митника. Про письмові договори Руська Правда
не згадує.

Зобов’язання  оформлялися  угодами:  обміну,  купівлі-продажу,
позики,  закупництва  та  ін.  Особи,  що  не  виконали  зобов’язань
перетворювалися на холопів. Так, закуп, який не виконав зобов’язання
за угодою, обертався, за статтею «Руської Правди», на повного холопа.
Що стосується  способів  укладення  зобов’язань,  то  вони,  як  правило,
були  усними,  при  цьому  використовувалися  різного  роду  символічні
форми – так звані литки, могорич, руко биття, зв’язування рук та ін. При
укладенні деяких угод вимагалася присутність послухів.  Невиконання
угод вело до застосування системи покарань.

Про  існування  одного  із  найдавніших  договорів  –  договору
купівлі  продажу –  говорять  усі  русько-візантійські  договори.  Договір
купівлі-продажу регламентувався й в Руській Правді. Тут перш за все
виділений порядок купівлі-продажу челядина (ст. 16. П П., ст. 38 П. П.),
а також порядок встановлення добросовісного придбання речі (статті 37,
39 П. П.). Якщо продавець збував річ, яка йому не належала, то угода
вважалася нікчемною: річ переходила до її власника, а покупець подавав
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позив до продавця про відшкодування збитків. Особливе значення мала
угода  продажу себе  в  рабство.  В  цьому  випадку  договір  обов’язково
укладався перед послухами (ст. 101 П. П.).

Договір позики охоплював кредитні операції грішми, продуктами,
речами.  Він  укладався  публічно,  в  присутності  послухів.  Винятки
припускалися лише для  позик в сумі  не  більше трьох гривен.  В цих
випадках  для  повернення  боргу  (при  відмові  боржника)  кредитору
достатньо  було  принести  присягу  (ст.  52  П.  П.).  Боржник  був
зобов’язаний  сплачувати  проценти,  які  називалися  «резами»  (для
грошей), «наставом» (при позиці меду), «присопом» (у випадку позики
жита). Проценти були дуже високі, з короткострокової позики розмір їх
не обмежувався, вони стягувалися щомісячно. Але якщо сплата боргу
тривала  більше року, то замість  щомісячних процентів  бралися річні,
розмір яких складав 50 % суми боргу (ст. 51 П. П.). Після повстання
1113 р.,  спрямованого  проти свавілля  лихварів,  Володимир  Мономах,
враховуючи  небезпечність  для  пануючого  класу  масових  народних
хвилювань,  обмежив  стягнення  процентів  двома  роками,  після  чого
поверненню  належала  тільки  взята  в  борг  сума.  Якщо  наймодавець
одержав проценти за три роки (що складало 150 % боргу), він втрачав
право на повернення боргу (ст. 53 П. П.).

Руській  правді  відомий  також  спеціальний  договір  позики  між
купцями, коли кредит надавався для збільшення торгового обороту. Ця
угода  засновувалася  на  довір’ї  вона  не  потребувала  присутності
послухів.  У  випадку  спору  питання  вирішувалося  очищувальною
присягою кредитора (ст. 48 П. П.). Тут йдеться про зачатки феодальних
купецьких  товариств  «на  вірі».  Пам’ятки  права  розрізняли  три  види
банкрутства  купців.  Перший  вид  –  банкрутство  без  вини  внаслідок
стихійного лиха, ушкодження судна, пожежі або розбійницького нападу.
В цьому випадку кредитори на свій розсуд могли або чекати повернення
боргу, надавши банкруту відстрочку, або продати його в рабство (ст. 54
П.  П.).  Третій  вид  –  злісне  банкрутство,  коли  неплатоспроможний
боржник, залишений без кредиту своїх городян, брав позику у гостя з
іншого міста або чужоземця і не повертав її. Такий банкрут продавався в
рабство. Із одержаних грошей від продажу банкрута і його майна перш
за  все  відшкодовувалися  збитки  князів,  потім  з’їжджих  гостей,  а
залишок розподілявся поміж місцевими кредиторами.

Право Київської Русі знало і договір особистого найму. Наймання
в служіння (тіунство, ключничество) призводило до холопства того, хто
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наймався,  якщо інше не  було  спеціально  обумовлене.  Частіше за  все
наймання призводило до феодальної залежності.

Харченко І.І., доцент
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”,

кандидат історичних наук
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ

Аналіз  Конституції  України  дозволяє  зробити  висновок,  що
місцеве  самоврядування,  як  об’єкт  конституційно  –  правового
регулювання,  виступає  в  якості:  по-перше,  відповідної  засади
конституційного  ладу  України;   по-друге,  специфічної  форми
народовладдя;  по-третє,  права  жителів  відповідної  територіальної
одиниці на самостійне вирішення питань, місцевого значення.

Місцеве  самоврядування,  як  засада  конституційного  ладу,
виступає  одним  із  найважливіших  принципів  організації  і
функціонування  влади  в  суспільстві  й  державі  та  є  необхідним
атрибутом  будь  –  якого  демократичного  ладу.  Визнання  місцевого
самоврядування як засади конституційного ладу, означає встановлення
демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на
самостійності  територіальних  громад,  органів  місцевого
самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.

Взаємозв’язок  місцевого  самоврядування  з  державою  досить
тісний і знаходить свій вияв у тому, що: по-перше, органи держави, як і
органи  самоврядування,  здійснюють  спільні  функції  по  управлінню
суспільством шляхом встановлення й гарантування діяльності суб’єктів;
їх повноваження конкретизується законами та підзаконними актами; по-
друге,  органи  держави та  самоврядування  передбачені  Конституцією;
по-третє, вони відповідно до наданих повноважень приймають рішення
нормативного характеру,  що у разі  їх  протиріччя Конституції  можуть
бути  відмінені;  по-четверте,  органи  держави,  як  і  органи
самоврядування,  мають  чітко  визначену  компетенцію  у  відповідній
сфері та форми і методи здійснення повноважень; по-п’яте, рішення, що
приймаються цими органами, мають владний характер, певним чином
забезпечується  Й  гарантується;  по-шосте,  органи  держави  Й  органи
самоврядування формуються у встановленому законом порядку шляхом
обрання чи призначення.

На  сьогоднішній  день  існує  дуже  широка  правова  база  про
місцеве самоврядування в Україні. Оцінюючи це потрібно зазначити, що
вона  в  основному  відповідає  світовим  нормам  і  вимогам  інших
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міжнародних документів з цього питання, враховує історичний досвід
розвитку  місцевого  самоврядування  в  Україні,  досягнення  сучасної
вітчизняної  та  світової  науки й  практики у  відповідній  сфері.  Життя
незаперечно підтвердило дієздатність існуючих законів, що стосуються
самоврядування,  абсолютної  більшості   норм,  їх  позитивну  роль  в
організації  і  розвитку  місцевого  самоврядування,  тим  самим  –  у
забезпеченні  зміцнення  демократичних  засад  в  Україні.  Одночасно
цілком природним є той факт, що практика виявила слабкі місця, певні
прогалини у законодавстві  про місцеве самоврядування,  які  фактично
притаманні кожній державі, особливо молодій незалежній державі, яка
за  історичними  мірками  робить  лише  перші  кроки  на  шляху
демократичного  розвитку.  Частина  з  них  уже  знайшла  законодавче
врегулювання,  але  залишається  ще  чимало  невирішених  проблем,
наявність  яких  викликає  певні  ускладнення  у  здійсненні  місцевого
самоврядування на практиці.

Не  можна  залишати  поза  увагою  й  ще  одне  питання,
безпосередньо пов’язане з діяльністю територіальних громад. Йдеться
про  можливість  об’єднання  «сусідніх»  територіальних  громад  в  одну
громаду,  насамперед,  з  метою більш ефективного вирішення проблем
соціально – економічного розвитку відповідних територій. Конституція
України (ч. 1  ст. 140),  Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»
(ст. 6)  передбачають  можливість  об’єднання  лише  територіальних
громад  сіл,  але  й  селищ.  Такі  об’єднання  виникли  історично,  з
урахуванням  цілого  ряду  факторів,  у  першу  чергу  соціально  –
економічного характеру. Сьогодні такі територіальні громади діють поза
правовим полем, але їх роз’єднання недоцільне й фактично неможливе,
насамперед, у зв’язку з відсутністю у більшості із складових об’єднаних
територіальних  громад  матеріально  –  фінансової  бази,  яка  б
забезпечувала здійснення ними самоврядування.

Науковий  потенціал  ідеї  самоврядування  розкривається  в
сукупності  теоретичних  конструкцій,  базових  юридичних  понять  та
категорій,  які  сприяють  оформленню  відповідних  теорій  місцевого
самоврядування. В якості ідейного джерела місцевого самоврядування
виступає  вчення  про  природне  право,  яке  з  античних  часів  є
найважливішою  філософсько-ідеологічною  течією.  Суть  теорії
природного права має вираження в уявленнях про справедливість, що
втілюються  в  загальнолюдських  принципах  свободи  та  рівності.
Визнання категорій справедливості, свободи та рівності національними
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законодавствами різних країн, нормами міжнародного права дозволило
легалізувати загальне виборче право, можливість громадян брати участь
в управлінні місцевими справами. 

Безпосередньо теорія місцевого самоврядування концентрувалася
навколо  формування  правового  ставлення  громади  до  держави.  Вся
наука  про  самоврядування  веде  свій  початок  від  спроби  розв’язати
проблему: чи має громада окрему, відмінну від держави, владу, чи є вона
незалежною  від  держави  публічно-правовою  корпорацією  або  міцно
включена  в  державний  організм  і  виконує  тільки  функції  органу
держави. На зміну цієї  теорії  прийшла господарська  теорія  місцевого
самоврядування,  яка  намагалась  обґрунтувати  статус  самоврядної
громади як відмінного від держави суб’єкта права та акцентувалась на
змісті  комунальної  діяльності.  Ця  теорія  організації  місцевої  влади
виникла в результаті поступового розвитку положень теорії прав вільної
громади  у  пристосуванні  їх  до  умов,  коли  у  процесі  історичного
розвитку ускладнюються правові стосунки між суб’єктами суспільного
життя й підвищується роль держави, як регулятора цих стосунків.

Обидві  теорії  отримали  свій  розвиток  у  громадській  теорії
місцевого  самоврядування.  Громадська  теорія  бачила  сутність
самоврядування  в  наданні  місцевій  спільноті  право  самостійно
реалізовувати  свої  громадські  інтереси  та  зберігала  за  урядовими
органами  право  управляти  тільки  державними  справами.  Тобто,  вона
виходить  з  протиставлення  територіальної  громади  державі,
громадських  інтересів  –  політичним,  вимагаючи,  щоб  суспільство  та
держава  реалізовували  свої  власні  інтереси.  В  протиставленні
громадської та державних інтересів нібито полягає підстава для повної
самостійності  органів  самоврядування.  На  її  місце  заступила
державницька  теорія  місцевого  самоврядування.  На  відміну  від
громадської,  ця  теорія  вбачає  в  місцевому  самоврядуванні  частину
держави – одну з  форм організації  місцевого  державного управління.
Будь-яке управління публічного характеру з цієї точки зору є справою
державною. За цією теорією вибір предметів діяльності не залежить від
самоврядних  органів,  а  визначається  державою.  Всі  повноваження  в
галузі  місцевого  самоврядування  своїм  джерелом  мають  державну
владу. Все базується на тому, що держава визнає за необхідне передачу
на місця, і, по суті, діяльність самоврядування та держави залишається
однорідною.

Однак  щодо  віднесення  органів  місцевого  самоврядування  до
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механізму  держави,  то  й  сьогодні  чимало  вітчизняних  авторів
стверджують,  що  органи  місцевого  самоврядування,  мовляв,
здійснюють  публічну  владу  територіальної  громади,  а  тому  не  є
елементом державного механізму. Втім такі оцінки, не є продуктивними
не  тільки  з  огляду  на  потреби  державотворення,  але  й  на  потреби
розвитку  явищ  місцевого  самоврядування,  оскільки  надмірна
абсолютизація  його  незалежності  від  держави  перешкоджає
утвердженню  прагматичної  державної  політики  щодо  місцевого  та
регіонального розвитку.

Про органічний зв’язок місцевого самоврядування з механізмом
здійснення  державної  влади свідчать,  зокрема,  положення  ч. 1  ст. 140
Основного  Закону  згідно  з  якою  місцеве  самоврядування  є  правом
територіальної  громади  «самостійно  вирішувати  питання  місцевого
значення  в  межах  Конституції  і  законів  України»,  а  також ч. 2  ст. 19
Конституції, де на органи місцевого самоврядування та на їх посадових
осіб  в  єдиному  контексті  з  органами  державної  влади  покладається
конституційний  обов’язок  «діяти  лише  на  підставі,  в  межах
повноважень  та  у  спосіб,  що  передбачені  Конституцією  та  законом
України». У такий спосіб на органи місцевого самоврядування багато в
чому поширюється правовий режим органів державної влади.

Про віднесеність органів місцевого самоврядування до механізму
держави свідчить чимало й інших факторів, серед яких найголовнішим є
передусім  те,  що  створення  органів  місцевого  самоврядування  є,
насамперед,  результатом  волевиявлення  держави,  зафіксованого  у
відповідних  нормах  Конституції  та  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування», а не лише наслідком самоорганізації територіальних
громад.  Про  обов’язковість  їх  існування  в  державному  механізмі
йдеться,  зокрема, ч. 2 ст. 5 Конституції  України, згідно з якою «народ
здійснює владу … через органи державної влади та ограни місцевого
самоврядування»,  а  також  ч. 3  ст. 140,  де  зазначено,  що  «місцеве
самоврядування  здійснюється  територіальною  громадою…  як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи», що «органами місцевого
самоврядування,  що  представляють  спільні  інтереси  територіальних
громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради». В такий спосіб
Конституція  не  лише  зафіксувала  обов’язковість  заснування  органів
місцевого самоврядування, але й, по суті, визначила їх систему.

Суттєвим  є  також  і  те,  що  остання  ж  збігається  із  системою
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адміністративно-територіального  устрою  держави  як  такої
територіальної організації держави, що передбачає поділ її території з
метою  ефективного  здійснення  функцій  державного  управління  на
відповідні  адміністративно  –  територіальні  одиниці.  Такий  поділ
обов’язково  супроводжується  створенням  в  них  відповідних  органів
публічної  влади,  покликаних  здійснювати  в  межах  своєї  компетенції
функції  державного управління на місцях, що зумовлено абсолютною
неможливістю  зосередження  всіх  повноважень  по  управлінню
державними справами в руках центральних органів. Без створення таких
органів адміністративно-територіальний поділ втрачає будь-який сенс.

Про зв’язок системи адміністративно-територіального устрою із
системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування
свідчіть, зокрема, також і про те, що останні функціонують до тих пір,
поки  існують  відповідні  адміністративно-територіальні  одиниці.  Їх
ліквідація, реорганізація призводить до ліквідації, реорганізації органів
публічної влади. Нерозривний зв’язок між територіальною організацією
держави і  системою органів  місцевого  самоврядування  відображений
також і в конституціях переважної більшості зарубіжних держав.

Отже, орган  місцевого  самоврядування  є  інституцією,  яка
запроваджена  державою,  формування  якої  доручається  населенню
відповідних  адміністративно-територіальних  одиниць,  що  відповідає
принципам  демократичної  держави.  Треба  зазначити,  що  в
організаційному  відношенні  органів  місцевого  самоврядування  є
відносно  відокремленою  від  органів  державної  влади  частиною
державного механізму, а у функціональному плані найчастіше пов’язані
з  виконавчою владою,  основне  соціальне  призначення  якої  полягає  у
виконанні Конституції та законів України.

Щербина К.С., магістрант
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Під  нігілізмом  розуміється  повне  заперечення,  повний

скептицизм. Людина ставиться до всього різко негативно й все ставить
під сумнів. Якщо застосовувати поняття нігілізму до права в цілому, то
можна отримати наступне визначення:  правовий нігілізм -   негативне
або  байдуже  ставлення  до  права,  засноване  на  юридичній
неосвідченності  людини.  Сутність  його  полягає  в  загальному,
негативному,  неповажному ставленні  до  права,  законів,  нормативного
порядку. 
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 Юридичний нігілізм дійсно прийняв широкомасштабні розміри:
від  сфери  повсякденних  відносин  людей  до  діяльності  вищих
законодавчих органів держави. 

Основними причинами, що сприяли появі та розвитку правового
нігілізму  в  українському  суспільстві,  вважаються:  особливості
історичного  розвитку;  самодержавний  деспотичний  характер  влади;
кріпосне  право;  відсутність  демократичних  і  правових  традицій;
поширення  неправдивих  правових  способів  вирішення  спорів;
репресивний характер права на протязі, як дореволюційної епохи, так і
радянського  часу;  поширення  в  радянську  еру  адміністративно-
командних  методів  в  економіці  й  політиці;  проблеми  сучасного
перехідного періоду; недосконалість і недостатня ефективність судово-
правоохоронної  системи;  часте  порушення прав  і  свобод громадян та
відсутність  для  них  реальних  гарантій;  недосконалість  правової
системи.

До  основних  напрямів  боротьби  з  правовим  нігілізмом
відносяться: зміцнення режимності закону в країні. 

Під законністю розуміється режим реальної дії права в державі. В
державі має бути верховенство закону, відповідність всіх нормативно-
правових  актів  вищим;  дотримання   ефективного  державного  та
суспільного захисту  Конституції та законів. 

Також  повинні  реалізовуватись  основні  принципи  законності:
єдність,  загальність  і  доцільність;  реальне  забезпечення  верховенства
Конституції та законів. Конституція, яка має найвищу юридичну силу,
очолює  всю  ієрархію  нормативно-правових  актів;   гарантованість
дотримання прав і свобод людини й громадянина. 

На  державі  лежить  обов'язок  дотримання  свобод  людини  і
громадянина. Але дані права й свободи нерідко порушуються й у зв'язку
з цим держава повинна вживати відповідні заходи.

Єдність  правової  системи,  передбачає узгодженість  всіх  діючих
правових актів.  Підвищення авторитету суду та інших правоохоронних
органів  в  боротьбі  з  правовим  нігілізмом  буде  ефективною  при
викоріненні бюрократичної тяганини, корумпованості правоохоронних і
судових структур. Необхідний так званий людський фактор - багато в
чому  саме  від  людини  залежить  діяльність  даних  органів.  На
законодавчому рівні  необхідно  чітко  прописати  всі  права  й  обов'язки
правоохоронних  органів,  сфери  та  межі  діяльності,  компетенцію,
підвідомчість,  а  також  регламентувати  порядок  і  терміни  виконання
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службових  обов'язків;   забезпечення  в  країні  правопорядку  -  це  стан
фактичної  урегульованості  соціальних  зв'язків,  якісне  вираження
законності. Правопорядок повинен забезпечуватися примусовою силою
держави;  правове виховання - це формування в громадян і  суспільства
правосвідомості  й  правової  культури.  Для  правового  виховання
необхідно:  формування  правосвідомості  та  правової  культури  в  сім'ї;
навчання  основам  права  в  школі;  професійна  підготовка  у  закладах
вищої освіти юридичного профілю; самовиховання і т.д.

Висновок. Таким  чином,  всі  засоби  боротьби  з  нігілізмом
пов'язані з активною позицією самої особистості, її протидії негативним
чинникам.  В  сучасних  умовах  в  українському  суспільстві  необхідно
подолати правовий нігілізм,  який вразив багатьох людей і  виховувати
шанобливе ставлення до закону. 
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РОЗДІЛ IІ
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗЕВИХ

РЕЖИМАХ ПРАВА
Агеенко Ю.В., студент 3 курса

Могилёвского филиала
ЧУО «БИП-Институт правоведения»

г. Могилев, Республика Беларусь
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Современная  жизнь  пронизана  различными  гражданско-
правовыми отношениями. Они различны по своей природе и сущности,
однако,  стоит  отметить,  что  наиболее  широкое  распространение  в
последнее  время  получили  обязательственные  правовые  отношения.
Люди не боятся выступать, как на стороне обязывающего лица, так и на
стороне  лица  обязанного.  Поручительство  считается  традиционным,
ведущим свое начало с римского права, институтом русского, советского
и современного  гражданского права.  По мере развития гражданского
оборота  роль  поручительства  не  только  не  ослабевает,  но,  напротив,
усиливается, т. к. оно относится к достаточно эффективным способам
обеспечения исполнения обязательств, повышает гарантии кредиторов в
и имеет достаточно широкое применение в сфере обязательств. Однако,
помимо желания лиц, необходимы также некоторые правовые гарантии,
которые помогли бы, как можно лучше обезопасить лицо, вступающее в
обязательственные  правовые  отношения,  именно  для  этого  имеется
обеспечение  исполнения  обязательств.  Правовая  сущность
поручительства заключается, таким образом, в обязанности поручителя
отвечать за исполнение обязательства наряду с должником. Размер этой
ответственности определяется договором.

Суть  этого  способа  обеспечения  исполнения  обязательства
остается  неизменной:  третье  лицо  (поручитель)  берет  на  себя
обязательство перед кредитором нести ответственность за должника в
случае  неисполнения последним его  обязательства  перед  кредитором.
На  всех  этапах  развития  гражданского  права  поручительство  имело
весьма  широкое  распространение,  оно  позволяло  обеспечить
обязательства  любых  должников,  в  том  числе  и  не  располагавших
собственным  имуществом,  которое  могло  бы  служить  обеспечением
долга.
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Одни  авторы  считают,  что  сущность  поручительства  -  это
обязанность поручителя  исполнить  обязательство должника  в  полном
объеме,  включая  обязательства,  возникшие  после  нарушения
обязательства.  Это  значит,  что  в  случае  неисполнения  должником
обязательства поручитель, по существу, становится на место должника и
обязан  перед  кредитором в  том  же  объеме,  что  и  должник,  включая
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга
и других убытков кредитора, вызванных неисполнением обязательства
должником. Иными словами, сущность поручительства представляется
этими авторами как обязанность исполнить все обязательства должника,
включая обязательства, возникшие вследствие применения к должнику
мер гражданской ответственности за нарушение прав кредитора [1,  c.
40]. 

Так,  В.Л.  Исаченко  отмечал,  что  поручительство  от
древнерусского слова «порука»,  означающего обязанность отвечать за
лицо  любым  способом,  использовалось  «не  только  как  обеспечение
гражданских  договоров,  но  и  как  обеспечение  общественного
спокойствия, действий суда в отношении сторон, верности государству,
исполнения служебных обязанностей» [2, c. 13].

Невозможность исполнения может быть обусловлена характером
основного  обязательства.  Например,  тогда,  когда  основное
обязательство  заключается  в  воздержании  от  определенных  действий
или  в  предоставлении  индивидуально-определенных  вещей,  а  также
когда  исполнение  обязательства  напрямую  связано  с  личностью
обязавшегося.  Отстаивая  концепцию  «поручительства  -
ответственности», В.А. Белов утверждает, что «с позиции исторического
анализа»,  понимание  сущности  поручительства  как  обязанности
поручителя  исполнить  обязательство  должника  «представляет  собой
шаг назад»,  тогда  как взгляд  на  поручительство как на  «гражданское
правоотношение,  содержанием  которого  является  ответственность
определенного  лица  (поручителя)  за  нарушение  прав  и  охраняемых
законом  интересов  активного  субъекта  определенных  отношений,
последовавшее со стороны его контрагента в этих правоотношениях -
обязанного  субъекта»,  напротив,  в  условиях  рыночной  экономики
предполагает применение универсальной формы возмещения убытков,
причиненных неисполнением обязательства должником. Об обязанности
поручителя  возместить  убытки  говорит  и  Новицкий:  «...поручитель
отвечает  за  исполнение  должником  своего  обязательства,  т.е.  обязан
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возместить убытки» [3, c. 25].
А.В. Нолькен в своем научном труде высказывал мнение о том,

что  «… с  юридической  точки  зрения  в  договоре  поручительства  нет
места для участия в нем главного должника, по крайней мере, участия
непосредственного  и  прямого,  оно  может  быть  лишь  косвенным,
посредственным, предшествуя самому установлению поручительства».
Участие  должника,  по  его  мнению, проявляется в том,  что,  будучи в
большинстве случаев заинтересованным в предоставлении обеспечения
своему  кредитору,  он  обращается  к  третьему  лицу  с  просьбой
предоставить поручительство, то есть заключить с кредитором договор
поручительства. О.С. Иоффе кратко, но достаточно четко описал роль
должника  в  возникновении  правоотношения  поручительства.  По  его
мнению,  роль  должника  заключается  в  том,  что  он:  «подготавливает
заключение  этого  договора,  подыскивает  поручителя  и  получает  его
согласие на поручительство, но участником договора не становится, ибо
и без того  несет  обязанность по  уплате  долга  как субъект основного
обязательства» [4, c. 6].

В.А.  Белов  считает,  что  «нельзя  считать  поручительство  видом
договора,  поскольку  договор  является  юридическим  фактом».  Под
договором  поручительства  этот  учёный  понимает  сделку,  которая
устанавливает  поручительство  как обязательственное  правоотношение
[5, c. 32].

Таким образом, права и обязанности сторон возникают с момента
заключения договора .Это означает, что именно с момента заключения
договора  возникает  и  обязательство  поручительства,  так  как  права  и
обязанности  сторон  составляют  его  содержание.  И  те  факты,  что
неисправность  должника  может  не  наступить  и  что  в  случае  её
наступления  кредитор  может  не  воспользоваться  своим  правом  по
договору поручительства, не свидетельствует о том,что поручительства
нет.

Итак,  в  заключении,  проанализировав  вышеизложенный
материал, можно сделать вывод, что основная функция поручительства
в  том,  что  оно  создает  для  кредитора  дополнительные  гарантии
удовлетворения  его  требования  к  должнику  по  обеспечиваемому
обязательству.  Таким образом,  не  кредитор  несет  риск  освобождения
должника  от  обязательств,  риск  его  смерти  или  прекращения
существования, а поручитель. Институт поручительства очень актуален
в Республике  Беларусь.  Целесообразно  ввести  в  Гражданский Кодекс
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норму,  обязывающую  поручителя  привлекать  должника  к  участию  в
процессе  по  иску  кредитора  к  поручителю,  и  только  в  случае
несоблюдения  этого  требования  должник  должен  получать  право  на
возражения против  требования  поручителя,  которые  он  имел  против
требования  кредитора.  Привлеченный  в  процесс  против  поручителя
должник в этом случае имел бы возможность использовать свое право
на  возражения.  Если  же  он  своим  правом  не  воспользуется  или
откажется от участия в процессе, то он должен терять право возражать
против требования поручителя.
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ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження  жіночої  злочинності  лежить  в  основі  рішення
попередження всієї злочинності взагалі. В даний час ми зрозуміли, що
раціональніше попередити злочин, ніж потім карати за нього. 

На сьогоднішній день профілактика злочинів є одним із засобів
регулювання  суспільних  відносин  з  метою  усунення  причин
злочинності. Попередження злочинів включає в себе взаємодію заходів
економіко-соціального,  виховно-педагогічного,  організаційного  й
правового  характеру.  Метою  попередження  злочинності  є  досягнення
зниження її рівня.

Існує таке поняття, як теорія попередження жіночої злочинності.
Це сукупність  знань про дії  щодо поліпшення суспільних відносин з
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метою  виявлення  й  нейтралізації  причин  злочинності  й  умов,  які  їй
сприяють,  а  також  виявлення  процесів,  які  обумовлюють  зростання
окремих  видів  злочинів;  виявлення  чинників,  які  впливають  на
формування  антигромадських  рис  у  певних  осіб,  вплив  на  умови  їх
життя  і  виховання,  усунення  конкретних  умов,  які  обумовлюють
вчинення  злочинів  окремими  особами,  визначення  форм  і  методів
контролю за злочинністю.

Профілактика  антигромадської  поведінки  й  злочинів  жінок  має
велике моральне значення. Позитивні результати в цій області дозволять
оздоровити суспільну мораль, зміцнити соціальні відносини в багатьох
сферах життя, а в першу чергу в сім'ї, поліпшать життя підростаючого
покоління.  Робота,  спрямована  на  запобігання  жіночої  злочинності,
повинна охоплювати, в першу чергу, ті сфери життєдіяльності, в яких
найбільш  поширені  негативні  фактори,  що  впливають  на  вчинення
злочинів.

На  даний  момент  такими  галузями  є  життєдіяльність  жінок  у
виробництві  й  сімейно-побутова  сфера.  Для  поліпшення  ситуації  у
виробничій сфері необхідно позбавити жінок від ролі «годувальниці»,
яка вже майже рівноправною з чоловічою роллю, і необхідно зосередити
всю увагу й сили на сім'ю та дітей. Праця жінок не повина викликати у
них втому й роздратування, а тим більше ненависть і прагнення кинути
її,  спробувавши  знайти  кошти  для  існування  іншим  шляхом.  Їх
зайнятість  не  повинна  викликати  небажання  займатися  сімейними
справами.

Також особливе значення в попередженні жіночої злочинності має
допомога  родині,  в  тому  числі  в  рамках  реалізації  спеціальних
соціальних  програм.  Одним  із  заходів  щодо  попередження  злочинів
скоєних  жінками,  може  бути  створення   регіональних  програм
поліпшення  становища  сім'ї,  жінки  та  дитини.  Особливу  увагу  при
цьому  повинно  бути  направлено  на  ступінь  задоволення  потреб  не
великих  груп,  а  розглядати  окремі  випадки.  Разом  з  соціальними
заходами також необхідно вживати заходів кримінологічного характеру,
такі як: виявлення неблагополучних сімей; встановлення в них джерел
негативного впливу на жінку; виявлення та усунення факторів побутової
конфліктності;  надання  соціальної  допомоги  сім'ям,  в  яких  низький
рівень  матеріального  забезпечення;  організацію  роботи  телефонів
довіри;  створення приміщень для тимчасового  проживання жінок,  які
стали жертвами насильства.
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Що  стосується  соціального  середовища,  то  тут  особливу  роль
щодо  формування  суспільної  свідомості,  моральних  уявлень  і
суспільних цінностей грають ЗМІ. За допомогою реклами й соціальної
пропаганди в Україні формуються споживчі стандарти, які притаманні
середньому американському класу.  Але стандарти доходів  української
сім'ї в 20 разів менша за американську, що не дає змоги слідувати цим
стандартам,  які  пропагандують  ЗМІ.  У  жінки  виникає  почуття
недостатності і штовхає до пошуку шляхів (найчастіше кримінальних)
для виправлення такого становища.

Заходи  щодо  попередження  та  запобігання  злочинів,  скоєних
жінками, можна розділити на кілька груп:

1) довготривалі,  пов'язані з необхідністю розробки національної
програми  становища жінок, спрямовані  на загальне поліпшення всіх
сфер  життєдіяльності  жінок  і  вдосконалення  морального  клімату  в
суспільстві;

2)  аналіз  обстановки на  виробництві,  в  родині,  побуті  з  метою
виявлення чинників, що провокують жінок на вчинення злочинів;

3) заходи, спрямовані на запобігання;
4)  заходи,  спрямовані  на  запобігання  різних  правопорушень  і

конкретних злочинів, скоєних жінками;
5) надання допомоги жінкам, які відбувають або відбули термін

позбавлення волі, а також в адаптації до життя на волі.
Висновок. Таким чином, в профілактичній роботі з жінками, які

можуть вчинити злочин,  необхідно в  першу чергу  розуміння  причин,
мотивів  і  чинників,  які  можуть  штовхнути  жінку  на  вчинення
аморального вчинку або кримінально караного діяння.

Бойко С.Г., магістрант 
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

 ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ
ВІЙНИ»:  ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Указом  Президента  України   введено  воєнний  стан  в  10-ти
областях України:  Винницькій, Луганській, Донецькій, Миколаївський,
Одеській,  Сумській,  Харківській,  Чернігівській,  Запорізькій  та
Херсонській.  Це  перший  раз  за  новітню  історію  нашої  держави.
Останній  раз  воєнний  стан  вводився  на  території  України  22  червня
1941 році (раніше УРСР). 

Відповідно до  Закону України  "Про правовий режим воєнного
стану"  (2000  р.),  воєнний  стан  -  це  особливий  правовий  режим,  що
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вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії
чи  загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її
територіальній  цілісності  та  передбачає надання  відповідним органам
державної  влади,  військовому  командуванню,  військовим
адміністраціям  та  органам  місцевого  самоврядування  повноважень,
необхідних  для  відвернення  загрози,  відсічі  збройної  агресії  та
забезпечення  національної  безпеки,  усунення  загрози  небезпеки
державній незалежності України, її  територіальній цілісності, а також
тимчасове,  зумовлене  загрозою,  обмеження  конституційних  прав  і
свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Правовою  основою  введення  воєнного  стану  є  Конституція
України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною
Радою України.

За  Конституцією  України  Президент  є  Верховним
Головнокомандувачем ЗСУ, але, згідно з новою редакцією Закону “Про
Раду національної безпеки і оборони України”, яка прийнята 25 грудня
2014  року,  головним  органом  в  умовах  воєнного  стану  є  Ставка
Верховного  Головнокомандувача.  А  організовує  роботу  Ставки
Верховного Головнокомандувача у разі її утворення секретар РНБО. Що
звичайно суперечить Конституції України, де чітко зазначено, що саме
Президент  є  Головнокомандуючим.  Таким чином в  грудні  2014  року,
Верховна  Рада  України,  наділила  секретаря  РНБО  такими
повноваженнями,  якими  його  міг  наділити  тільки  народ  України.
Звичайно, треба відмітити, що 48 депутатів у 2015 році зробили спробу
оскаржити пункти нового Закону,  але Конституцій Суд України виніс
Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі
за  конституційним  поданням  48  народних  депутатів  України  щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу
першого статті 4, абзацу першого пункту 1, пункту 8 статті 4, частини
четвертої  статті  10,  пунктів  8-10  частини  першої  статті  13,  частини
першої  статті  14  Закону  України  "Про  Раду  національної  безпеки  і
оборони України".

На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення
дії Конституції та  законів  України,  забезпечення  разом  із  військовим
командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму
воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та
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безпеки,  охорони прав,  свобод і  законних інтересів  громадян можуть
утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Але
фактично, в країні існує тільки воєнно-цивільні організації, утворені ще
в березні 2015 року в Донецькій та Луганській областях.

Висновок.  Отже,  з  урахування уроків  «гібридної  війни» Росії  в
Україні,  які  повинні  винести  керівництво  держави, армії  України
необхідно врегулювання російсько-українського конфлікту з  пошуком
нових та значно раціональніших варіантів у тому числі вдосконаленням
законодавства.

Бритвєнко А. С., 
кандидат економічних наук 

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛІЄ-

ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В Україні 1 січня 2019 року припинив дію Державний стандарт

України  (ДСТУ)  4492:  2005  «Олія  соняшникова.  Технічні  умови»  і
вступив в силу ДСТУ 4492: 2017 [1].

Це  обумовлено  тим,  що  виробникам  необхідно  провести
актуалізацію технічних висновків з визначення термінів придатності і
термінів після відкриття споживчої тари (для фасованої продукції) усіх
видів соняшникової олії.

У  новому  ДСТУ  відкориговані  види  соняшникової  олії  з
урахуванням  світових  вимог,  а  також  наведений  перелік  показників
безпеки  продукції  і  методів  її  випробування.  Якщо  підприємство
розповсюдило  асортимент  продукції,  то  на  нові  види  оліє-жирової
продукції необхідно розробляти нові технічні висновки.

Визначення  терміну  придатності  здійснюється  шляхом
безпосереднього вияву індукційного періоду для кожного виду олії. Таку
діяльність спроможні проводити установи, які мають відповідні прилади
(Оксі-тест,  Рансімат і  т.п.),  методики визначення та  досвід  виконання
зазначених робіт. Тому проведення аналізу олій тільки за показниками
безпеки ще не означає встановлення термінів придатності.

Таким чином, виробник оліє-жирової продукції також має право
на  отримання  висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи в установах Держпродспоживслужби України відповідно до
вимог закону України № 1602 VII «Про основні засади та вимоги до
безпеки і якості харчових продуктів» [2].

Загалом необхідно скасувати понад 12 тисяч радянських ГОСТів.
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Разом з цим більше однієї тисячі з них залишаються в силі станом на 1
січня 2019 року. Такі державні стандарти будуть діяти до 1 січня 2022
року.

Однак  за  умови  розробки  національного  стандарту  на  заміну
відповідному  радянському  ГОСТу  будь-яка  зацікавлена  сторона
(підприємства,  органи  влади,  громадські  організації,  асоціації
виробників  тощо)  може  виступити  замовником  розробки  такого
стандарту відповідно до Закону України «Про стандартизацію» [3].

Необхідно розглянути класифікацію соняшникової олії:
1. Нерафінована холодного пресування першого віджиму.
2. Нерафінована невиморожена (пресова, екстракційна або суміш

пресової з екстракційною).
3. Нерафінована виморожена (пресова).
4. Гідратована невиморожена (пресова, екстракційна Перший —

або суміш пресової з екстракційною) 
5. Гідратована виморожена (пресова). 
6. Рафінована невиморожена (одержана з пресової, екстракційної

або суміші пресової з екстракційною).
7.  Рафінована  виморожена  (одержана  з  пресової,  екстракційної

або суміші пресової з екстракційною).
8. Рафінована дезодорована невиморожена (одержана з пресової,

екстракційної або суміші пресової з екстракційною).
9. Рафінована дезодорована невиморожена (одержана з пресової).
10.  Рафінована дезодорована виморожена (одержана з  пресової,

екстракційної або суміші пресової з екстракційною).
11. Рафінована дезодорована виморожена (одержана з пресової).
Необхідно  зазначити,  що  олія  соняшникова  нерафінована

холодного  пресування  першого  віджиму  призначена  для
безпосереднього  вживання  в  їжу,  олія  соняшникова  пресова,
екстракційна  та  суміш  пресової  з  екстракційною  призначена  для
промислового переробляння на харчові продукти. 

Для  безпосереднього  вживання  в  їжу,  поставки  в  торговельну
мережу та на підприємства ресторанного господарства призначена олія
соняшникова  тільки  пресова  нерафінована  та  гідратована  вищого  та
першого  ґатунків  виморожена,  а  також виморожена  та  невиморожена
рафінована та рафінована дезодорована [3].

До  державного  резерву  на  зберігання  поставляється олія
соняшникова  рафінована  дезодорована  виморожена,  вироблена  з
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урожаю  свіжозібраного  насіння  соняшника  та  розфасована  в  тару  з
кольорових або не кольорових полімерних матеріалів об’ємом 5000 см3,
масою 4585-4635 г,  виготовлена згідно вимог ДСТУ 4492:2017  «Олія
соняшникова.  Технічні  умови» та  придатна  для тривалого  зберігання.
Дані показники доведені центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони  здоров’я  України  для  контакту  з  харчовими  продуктами  і
забезпечує  збереження  якості  та  безпечності  продукції  під  час
транспортування  та  тривалого  зберігання.  Пляшки  з  полімерних
матеріалів з олією соняшниковою повинні бути герметично закупорені
ковпачками  з  полімерних  матеріалів.  Для  уникнення  деформації
пляшки  під  час  транспортування  та  тривалого  зберігання  преформи
повинні мати вагу не менше ніж 91 г.

Крім того, для проведення закупівлі через систему електронних
закупівель необхідно виконати такі умови:

1.Товар, що постачається,  повинен мати завірені копії  паспорту
якості  від  виробника,  сертифікату  відповідності,  що  підтверджують
відповідність  товару  вимогам,  встановленим  до  нього
загальнообов’язковими на території України нормами і правилами. 

2.Тара  та  упаковка  повинні  бути  виготовлені  з  матеріалів
дозволених для використання центральним органом виконавчої влади,
що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  охорони
здоров’я.

3.Термін  придатності  товару  на  момент  поставки  повинен
становити не менше 85% до загального строку зберігання.

4.За  наявності  ГМО  у  складі  продукту  у  будь-якій  кількості,
продукція постачанню не підлягає.

5.Маркування товару повинно містити таку інформацію: назву та
адресу  підприємства-виробника  і  місце  виготовлення;  масу  нетто
одиниці пакування, г;  склад продукту у порядку переваги складників;
інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту;
кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату  виробництва  та строк
придатності; умови зберігання.

6.Якість  товару  повинна  відповідати  вимогам  державних
стандартів  або  технічних  умов,  що  діють  на  території  України  та
підтверджуються сертифікатом відповідності (якості) – документом про
якість  із  зазначенням  у  ньому  відповідності  нормам  безпеки.  При
використанні  сировини  та  напівфабрикатів  іноземного  виробництва
надати  висновки  державної  санітарно-епідеміологічної  експертизи
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центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  охорони  здоров’я  та
сертифіката відповідності центрального органу виконавчої влади.

7.Товар  повинен  поставлятись  у  спеціалізованому  критому
транспорті з відповідною температурою та вологістю. Транспортувати
відповідно до правил перевезення швидкопсувних харчових продуктів. 

8.Рухомий  склад  повинен  мати  санітарний  паспорт,  виданий
територіальною санепідемстанцією терміном не більше як на 6 місяців,
а водій особисту санітарну книжку.

Рекомендації.  Якісні  характеристики  оліє-жирової  продукції
повинні відповідати нормам прозорості та не мати осаду. Смак та запах
повинен бути притаманний олії соняшниковій без стороннього запаху,
присмаку та гіркоти. Товар не повинен містити генетично модифіковані
організми  (ГМО),  що  обов’язково  відображається  на  етикетці
маркуванням «без ГМО».
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Буганцев В. О., магістрант
ТОВ “Бердянський університет менеджменту і  бізнесу”
КОНЦЕПЦІЯ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

ЯК ПРОТИДІЯ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
Офшоризація  світової  економіки  призводить  до  щорічного

втрачання  світом від 7  до  20 трлн.  доларів,  тобто близько 10% своєї
економіки. Стосовно України є характерним приховування власності з
подальшим завезенням коштів з офшорів у вигляді інвестицій, причому
значна  частина  коштів  (як  добросовісного,  так  і  недобросовісного
походження), виведених з України, не повертається. Однією з серйозних
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проблем  деофшоризації  є  те,  що  при  виплаті  доходів  (дивідендів,
процентів  або  роялті)  так  званим “офшорним компаніям”,  особа,  яка
виплачує  дохід,  застосовує  конвенцію  про  уникнення  подвійного
оподаткування,  що  передбачає  застосування  зменшеної  або  нульової
ставки  податку  при  здійсненні  такої  операції.  Офшорні  компанії
оподатковують доходи за невисокими або навіть нульовими ставками і
перераховують отриманий дохід далі його реальним власникам [1].

Для  протидії  подібним  методам  ухилення  від  оподаткування
Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку ще у 1977 році
було  включено  концепцію  бенефіціарного  власника  до  Модельної
конвенції на доходи і капітал (надалі – МК ОЕСР). І хоча МК ОЕСР не
дає  чіткого  визначення  поняття  “бенефіціарний  власник”,  а  містить
тільки  загальні  положення  щодо  застосування  цього  терміну,  що
викликає критику у представників академічного середовища і практиків,
до  цих  положень МК ОЕСР звертаються  національні  правозастосовчі
органи для належного тлумачення та розуміння поняття бенефіціарного
власника доходу [2, с. 198]. 

Незважаючи  на  значну  кількість  наукових  розробок  з  даної
тематики,  питання  концепції  бенефіціарного  власника  до  сих  пір
залишається малодослідженим, що призводить до відсутності єдиного
підходу до розуміння і застосування цієї концепції на практиці. 

Термін “бенефіціар” має багато значень, але узагальнюючі можна
зазначити, що це особа, якій призначений платіж, або отримує доходи
від  свого  майна,  переданого  в  довірче  управління  іншій  особі  [3].
Бенефіціарний  власник —  це  особа  або  кілька  осіб,  які  прямо  або
опосередковано, але реально володіють юридичною особою або істотно
впливають на прийняття цією особою рішень. Бенефіціарний власник,
який є фактичним власником всіх активів юридичної особи і отримує
вигоду з її діяльності, як правило, не розкриває в правовстановлюючих
документах свою особистість і часто ховається у ланцюжку номінальних
фірм і директорів, що може використовуватися для відмивання доходів,
одержаних  злочинним  шляхом,  фінансування  тероризму,
здійснення корупції.  В  легальних  цілях  такі  власники  можуть
приховувати особистість для податкового планування [4].

В міжнародній  практиці  оподаткування  поняття  “бенефіціарний
власник” виникло з метою визначення кінцевого одержувача прибутку
від діяльності корпорацій і попередження неправомірного застосування
переваг,  передбачених  міжнародними  конвенціями  про  уникнення
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подвійного  оподаткування,  шляхом  розміщення  компанії-посередника
між особою, яка виплачує дохід, та його отримувачем. 

Цей  термін  з’явився  в  країнах  британського  права  з  метою
визначення  кінцевого  одержувача  платежу,  коли  у  в  1966  році  США
уклали договір з Канадою і підписали протокол до договору 1945 року з
Великобританією. Але засади концепції  бенефіціарного власника були
сформовані в рамках інституту трасту в англосаксонській системі права
і  грунтуються на ідеї  можливості  розподілу різних функцій власності
між різними особами, що дає змогу виділяти “номінального власника”,
“юридичного власника” та “бенефіціарного власника”. У 1977 році, за
результатами  обговорення  ініціативи  Сполученного  Королівства
протягом  1968-1970  років,  світовий  досвід  розуміння  норм інституту
бенефіціарного  власника  отримав  своє  безпосереднє  закріплення  в
тексті  МК  ОЕСР,  яка  з  відповідними  поправками  діє  й  в  сучасних
умовах [5, с. 684 - 704].

Суть концепції бенефіціарного власника зводиться до того, що для
визнання  особи  бенефіціарним  власником  доходу  і  можливості  в
подальшому  застосовувати  угоду  про  уникнення  подвійного
оподаткування  важлива  не  лише  наявність  правових  підстав  для
безпосереднього  отримання  доходу,  але  і  те,  що  бенефіціар  повинен
бути особою, яка отримує вигоду від доходу і визначає його подальшу
економічну долю.

Потрібно зазначити, що на сьогодні Україна не є членом ОЕСР, а
тільки тісно співпрацює з нею в статусі асоційованого члена і в статусі
спостерігача  в  ряді  Комітетів  цієї  впливової  міжнародної  організації,
проте  більшість  укладених  між  Україною  та  іншими  державами
конвенцій про уникнення подвійного оподаткування відповідають змісту
і базуються на МК ОЕСР [6].

В  українському  законодавстві  поняття  “бенефіціарний  власник”
відображене  в  ряді  нормативно-правових  актів,  а  саме:  у  ст.  103
Податкового кодексу України; ст. 64-1 Господарського кодексу України;
п.  20  ст.  1  Закону  України  “Про  запобігання  та  протидію легалізації
(відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
З  огляду  на  це,  категорія  “бенефіціарний  власник”  може  мати  різне
значення залежно від того, в якій сфері вона застосовується. Так, вона
матимете  різний  зміст  для  законодавства  про  протидію  розмиванню
податкової  бази  або  для  корпоративного та  трастового  законодавства,
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або  для  застосування  міжнародних  угод  про  уникнення  подвійного
оподаткування.  У  загальному,  для  цієї  категорії  характерними  є  такі
ознаки, як наявність у особи фактичного права на отримання прибутку,
повний економічний контроль над отриманим прибутком та прийняття
на себе ризику збитків [7, с. 101-105].

Важливість визначення статусу бенефіціарного власника полягає
у  його  праві  використовувати  знижені  ставки  податків  або  взагалі
звільнення  від  оподаткування.  Так,  у  п.  103.3.  Податкового  кодексу
зазначено,  що  право  на  застосування  пільгової  ставки  податку  при
виплаті доходу українською компанією нерезиденту має “бенефіціарний
(фактичний)  одержувач  доходу”,  тобто  особа,  яка  “має  право  на
отримання такого доходу”.

Висновки і рекомендації:  1. З вищезазначеного можна зробити
висновок,  що  “бенефіціарним  власником” це  особа,  яка  є  реальним
власником  компанії  (компанія  належить  цій  особі  не  юридично,  а
фактично)  і  яка  має  вирішальний  вплив  на  господарську  діяльність
компанії  та  має повне право отримувати і  розпоряджатися прибутком
компанії  від  комерційних  операцій.  Бенефіціаром  у  цьому  розумінні
може  бути  лише  фізична  особа.   2.  Модельна  конвенція  на  доходи  і
капітал,  прийнята  у  1977  році  Організацією  Економічного
Співробітництва та Розвитку і на яку орієнтуються розвинені країни не
дає чіткого та вичерпного переліку критеріїв бенефіциарного власника,
що не сприяє створення належного балансу прав та інтересів фіскальних
органів  і  платників  податків  у  сфері  оподаткування.  Крім  того,
тлумачення  поняття  “бенефіціарного  власника”  з  концептуального
погляду  іноді  призводить  до  нечіткості  його  застосування  у
правозастосовчій  діяльності,  що  потребує  подальших  додаткових
досліджень цього поняття.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО РЫНКА ПО
РЕФОРМИРОВАНИЮ АПК В УКРАИНЕ

Впервые мораторий был введен в 1992 году вместе с принятием
Земельного  Кодекса  сроком  на  шесть  лет  для  проведения  всех
организационно-законодательных мероприятий перед созданием рынка
земли.  После  этого  мораторий  был  введен  еще  раз  в  2002,  и
последующие годы неоднократно продлевался парламентом, отметив в
2013 году 17 лет. Причина незаконченной реформы кроется в том, что
украинская власть упорно не хочет отдавать землю крестьянам, и чем
больше будет затягиваться этот  процеcс,  тем больше будет беднеть и
вымирать  село.  В  этом  заинтересованы  крупные  агрохолдинги,  их
устраивает дешевая аренда. Если бы реформа была проведена, то ставка
аренды давно превысила бы польский уровень 200 евро за 1 га в год, или
2220 грн. соответственно, однако для этого нужен рынок земли, который
бы определял арендную ставку [1]. 

Украинские парламентарии в очередной раз продемонстрировали,
что  нет  ничего  более  постоянного,  чем  временное.  Второй  аспект,
который играет на руку крупным латифундистам это  — возможность
обойти мораторий.  Пока  действует  мораторий,  некоторые  финансово-
промышленные  группы приближенные  к  власти,  скупают без  особой
конкуренции землю:  для этого  достаточно «договориться» с  местным
советом.  По  мнению  участников  рынка  минимум  5  млн.  га  земли
сельхоз  назначения  перешли в  частную собственность  уже в  течение
моратория. Чаще всего покупка земли сельхоз назначения происходит
путем  изменения  целевого  назначения  земли  под  жилищную,
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коммерческую или  инфраструктурную застройку.  Например,  строится
небольшой домик на огромном поле, тем самым подразумевается, что
участок необходим для застройки, а не для ведения сельского хозяйства.
Государству в  первую очередь  необходимо думать о  том,  как создать
класс  фермеров  с  небольшим  земельным  банком,  для  того  чтобы
преодолеть тотальную отсталость украинского села. 

Снятие моратория, ограничение владения землей, запрет покупки
земли  иностранными  гражданами  кардинальным образом  не  изменит
ситуацию отечественного АПК в лучшую сторону. Момент, когда можно
было  создать  эффективные  фермерские  хозяйства,  или  продолжать
развивать  коллективные  предприятии  без  масштабных  финансовых
вложений,  был  упущен  в  начале  90-тых,  когда  еще  была  в  хорошем
состоянии  материально-техническая  база.  Однако,  как  показывает
история, государство продемонстрировало неспособность и безразличье
к  сельскому  населению.  На  данный  момент  у  простого  сельского
фермера нет ни техники, ни денег, чтобы обрабатывать землю. 

Таким  образом,  земельная  реформа  в  предлагаемом  виде
абсолютно  никак  не  отразится  на  состоянии  села,  и  на  сельском
хозяйстве страны в общем. Для реального реформирования необходима
совершенно  иная  законодательная  база,  чем  предлагается,  а  для
последующего возрождения села нужна мощная поддержка государства
в  виде  прямых  дотаций,  субсидий  и  различных  льгот.  Без
государственных субсидий украинскому селу не выжить. 

К  сожалению,  период  застоя  на  селе  будет  продолжаться  и
дальше, а  при нынешнем государственном подходе в сфере сельского
хозяйства Украина еще не скоро станет ведущей державой по экспорту
зерновых и масличных культур. Преобладать, как и раньше, в сельском
хозяйстве  будут  уже  сформировавшиеся  крупные  агрохолдинги,  а
основой  гражданско-правовых  отношений  между  латифундистами  и
собственниками  пая  останется  аренда.  Для  того,  чтобы  снятие
моратория  не  застало  врасплох  агрохолдинги,  последние  в  данный
момент стремятся заключать договора на аренду пая сроком на 10 лет,
пытаясь таким образом застолбить землю за собой.

Участие иностранных компаний следует допустить только через
3–5 лет после снятия моратория. Это позволит перераспределить земли
только среди граждан Украины и впоследствии привлечь иностранный
капитал в малые предприятия, у которых нет доступа к международным
фондовым  рынкам.  До  тех  пор,  пока  не  будет  снят  мораторий  на
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продажу земли, в Украине будет самая низкая арендная ставка в Европе
[2].

Чем  раньше  будет  проведена  реформа,  тем  меньше  земли
достанется незаконным путем спекулянтам, и тем быстрее достанется
тому,  кто будет её использовать:  фермерам и агробизнесу.  Владельцы
земельных паёв в свою очередь получат достойную арендную плату.

С другой стороны,  по мнению некоторых экспертов,  продление
моратория  на  землю  до  2016  года  может  временно  спасти  большую
часть сельского населения от  разорения,  а  именно продажи земли по
заниженной цене.  Опытные  игроки в  агробизнесе  подтверждают это.
Простого сельского жителя будет достаточно легко убедить продать свой
пай за небольшую сумму, которая будет в разы меньше от той, которая
потенциально  может  быть  в  течение  следующих  лет  после  снятия
моратория.  В  связи  с  этим,  перед  снятием  моратория  должен  быть
разработан  механизм по  защите  интересов  собственников  земельного
пая,  для  того,  чтобы  каждый  сельский  житель  смог  продать
самостоятельно  свой  земельный  участок  по  конкурентной  рыночной
цене.  Предлагается  перед  снятием  моратория  разработать  процедуру
торгов (аукциона) земельных участков через Интернет.

Рекомендации. Таким образом, необходимые меры для развития
сельского хозяйства:

1.  Первоочередная  задача  перед  снятием  моратория  —  это
завершение  инвентаризации земель  сельхоз  назначения,  которая  была
начата принятием закона ВР от 24 сентября 2008 года № 586-VI.

2.  Продажа  сельхоз  наделов  должна  обязательно  проводиться
только  среди  граждан  Украины  на  основе  торгов  (аукционов)  для
предотвращения массовой скупки земли у пайщиков.

3. Должны быть разработаны требования для получения лицензии
для  занятий  фермерской  деятельностью.  Среди  обязательных
требований должно быть наличие в сельхозпредприятии специалистов
по сельскому хозяйству, или наличие у самого фермера специального
образования (опыта).  Подтверждение образования, или опыта ведения
сельского хозяйства должно проводиться на экзаменах.

4. С целью контроля правильности использования земли должна
быть в каждом районе создана земельная инспекция, которая бы жестко
контролировала  всех  сельхозпроизводителей  за  соблюдением
земельного  законодательства.  Данная  инспекция  должна  быть
укомплектована высококлассными специалистами.
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5.  Необходимо  законодательно  закрепить  обязательность
руководителей  сельхозпредприятий  перед  заключением  договоров
аренды  с  пайщиками  проводить  агрохимические  обследования
арендуемых  земель,  и  по  окончании  срока  аренды  возвращать
арендодателям землю в первоначальном состоянии.

6.  С  целью  стимулирования  сельхозпредприятий  занятием
животноводством  должна  быть  налажена  государственная  дотация,
разработаны  льготы  на  приобретение  материально-технических
ресурсов,  что  в  свою  очередь  приведет  к  увеличению  внесения
органических удобрений, и как результат восстановлению плодородия
почвы.

7.  Для устранения посредников в реализации сельхозпродукции
нужно создать в каждом районе торговые дома, которые бы занимались
формированием  необходимых  партий  подсолнечника,  зерна,  мясо-
молочных  продуктов,  и  продавались  бы  непосредственно
перерабатывающим предприятиям.

8.  В  каждом районе  должна  быть  независимая  лаборатория  по
определению качества сельхозпродукции.

9.  Восстановить  функции  районных  управлений  сельского
хозяйства,  наделив  их  функциями  рекомендательного  и
контролирующего  органа,  подчинив  ему  ветлечебницы,
ветбаклаборатории, ассоциации плодородия (также восстановить данное
предприятие),  и  лаборатории  по  контролю  за  уровнем ПДК вредных
веществ в сельхозпродукции.

10.  Наладить тесное сотрудничество между исследовательскими
учреждениями  и  производителями  сельхоз  продукции:  производить
опыты  новых  гибридов  (передовых  технологий)  непосредственно  в
сельхозпредприятиях районов и областей.

11.  Обязательно  произвести  переаттестацию  всех
сельскохозяйственных  предприятий  для  определения  соответствия
лицензионным требованиям. В случае не прохождения переаттестации
предоставлять определенный период для подготовки к повторной сдаче.

12. Сократить количество классов пшеницы. В настоящее время
многочисленные   классы  пшеницы  есть  только  механизм  коррупции.
Необходимо  оставить  только  3  класса  продовольственной  пшеницы.
Продовольственная  от  кормовой  должна  определяться  по  количеству
содержания белка в зерне соответственно мировой практики.

13.  Правительству необходимо отказаться от практики введения
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экспортных квот на зерно, а также экспортных пошлин.
14. На государственном уровне должна быть принята доктрина о

повышении  урожайности  черноземов  до  100ц/га,  подкрепленная
системой дотаций сельского хозяйства.

15.  Во главе политики государства в сфере сельского хозяйства
должно  быть  поставлено  малое  и  среднее  фермерское  хозяйство  не
только  для  повышения  плодородности  земель,  но  и  для  увеличения
уровня занятости и качества жизни сельских жителей.

16.  Необходимо  срочно  принять  меры  против  сокращения
площади  сельхозземель.  Для  этого  необходимо  убрать  незаконные
свалки, а также остановить застройку сельхозземель. Также очень важно
принять в срочном порядке меры по борьбе с эрозией почв.
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 СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ В УКРАИНЕ
Чтобы страхование грузов стало по настоящему востребованным

страховым  продуктом,  как  в  стране,  так  и  за  рубежом,  необходимо
проделать огромную работу по его адаптации к современным реалиям
развития  научно-технического  прогресса.Страхование  грузов
достаточно сложный, требующий компетенций и взвешенного подхода
потенциального страхователя,  процесс, что проявляется в следующем:
во-первых, компетенции по вопросам страхования грузов включают в
себя  отчасти  компетенции  страховщика,  юриста,  финансиста,
специалиста транспортнологистической сферы, специалиста ВЭД и т.д.
в  силу  многообразия  затрагиваемых  сфер  профессиональной
деятельности. 

Во-вторых,  многообразие  вариантов  страхования  грузов,  как  в
разрезе  предложений  одного  страховщика,  так  и  в  выборе
непосредственно  страховой организации,  предлагающей этот  продукт.
Сложности  рациональному  выбору  добавляет  неоднозначность
формулировок  страховых  рисков,  принимаемых  на  страхование,  в
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правилах страхования разных страховщиков.
Сегодня  грузоотправителю  важно  максимально  быстро

определиться  в  конкурентной  среде  предложений  страховщиков,  не
затрачивая  время  на  попунктный  сравнительный  анализ  правил
страхования и непосредственный контакт со страховыми компаниями по
уточнению  окончательной  цены  страхового  продукта  при  выбранном
наборе подходящих рисков. 

Решение  этой  проблемы,  и  как  следствие  –  достижение  цели
доступности  понятности  страхования  грузов,  видим  в  создании
Интернет-портала  –  агрегатора,  объединяющего  предложения  всех
страховых  организаций  по  принципу  страхового  тендера,  на  котором
возможно после указания определенного набора рисков (так называемая
фильтрация  с  мультивыбором)  получить  предложения  страховых
организаций с указанием конечного размера страхового тарифа. 

Кроме  того  важно  законодательное  закрепление  присутствия
страховщиков на данном Интернет-ресурсе. В результате чего на первое
место выйдет удовлетворенность страхователя страховым продуктом и
конкурентоспособность его конечной цены. При этом алгоритм расчета
тарифов  и  цифровые  значения  корректировочных  коэффициентов
разных  страховых  организаций  будут,  как  и  теперь  закрыты  для
страхователей.  Это  позволит  повысить  грамотность  потребителей
страховых  услуг  и  соответственно  минимизировать  информационные
диспропорции между страхователем и страховщиком.

Определившись  с  подходящей  страховой  организацией  и
конкурентоспособным  предложением,  страхователю  важно  получить
страховой  продукт  быстро,  удобно,  квалифицировано  и  иметь
возможность максимально комфортно для себя участвовать в страховом
процессе,  как  того  требуют  правила  страхования  грузов.  Ведь
страхование  грузов  отличается  такой спецификой,  как  непрерывность
процесса. 

При  заключении  договора  страхования  процесс  работы  только
начинается: учет отправок, сверка платежей, нештатные ситуации, смена
перевозчика,  консультации,  урегулирование  убытков  -  вот  далеко  не
полный перечень  операций  по  обслуживанию  договоров  страхования
грузов.  Иными  словам,  страхование  грузов  напоминает  сложный
взаимосвязанный  и  непрерывный  технологический  процесс.  Решить
страховщикам  эту  задачу,  полностью  соответствуя  современным
требованиям  потребителей,  возможно  только  предложив  продукт,
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«обернутый» в подходящее программное обеспечение. 
Вывод. В  современных  условиях  развития  компьютерных  и

мобильных приложений разработка страхового продукта, отвечающего
вышеперечисленным  требованиям,  становится  необходимой.
Теперешний потребитель хочет оперативно получать исчерпывающую
информацию, быстро принимать решение и контролировать ситуацию.
Однако универсализация базовой  работы по страхованию грузов внутри
страховой  компании  позволит  ей  нарастить  профессиональный
кадровый потенциал, приумножив его квалифицированными юристами,
транспортниками, логистами, специалистами ВЭД и т. д. Что в конечном
итоге  приведет  к  новому  уровню  профессионального  обслуживания
клиента  –  комплексному  и  многовекторному,  включающему
консультационные  услуги  по  оформлению  контрактов  и  договоров
купли-продажи,  построению  схем  взаимодействия  с  поставщиками  и
партнерами, минимизации потерь и т.д. Также возможно предоставление
услуг  по  оформлению сопутствующей документации,  выполнению за
страхователя  ряда  его  функций,  связанных  с  перевозками  и
страхованием,  осуществлению  осмотра  груза  и  средств  транспорта
независимыми  экспертами/сюрвейерами,  проверку  надежности
партнеров (перевозчиков, экспедиторов), охрану и сопровождение.

Васильченко Н.В., старший викладач 
ТОВ “Бердянський університет менеджменту і  бізнесу”

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В 
ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ

Розвиток  сучасного  суспільства  характеризується  тим,  що
інститут освіти набуває нових рис, пов'язані з інтеграцією в класичну
юридичну освіту прикладних наук, таких як: «Інформаційні технології в
юридичній  діяльності»,  «Використання  інформаційних  технологій  в
розкритті та розслідуванні злочинів», «Правова інформатика», «Судово-
експертна діяльність», «Комп'ютерні технології в науці та освіті» та ін.

Цей  процес  збагачує  юридичну  науку  й  виводить  її  на  новий
рівень розвитку й осмислення суспільних відносин.

Інтегрований  підхід  до  підготовки  майбутніх  юристів
визначається  як  сукупність  методів,  що  використовуються  в  процесі
формування професійної компетентності.

Інтеграції змісту навчальних дисциплін створюють в навчальному
процесі  єдність  теоретичної,  практичної  й  мотиваційної  сторін
пізнавальної діяльності здобувачів.
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Інтеграція  знань  та  вмінь  майбутніх  фахівців  здійснюється   у
межах дисциплін, передбачених освітніми програмами. 

Однією  з  інтегрованих  дисциплін  юридичного  профілю  є
дисципліна “Судова експертологія” або “Судова експертиза”. 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», судова
експертиза  –  це  дослідження  експертом на  основі  спеціальних  знань
матеріальних  об’єктів,  явищ  і  процесів,  які  містять  інформацію  про
обставини  справи,  що  перебуває  у  провадженні  органів  досудового
розслідування чи суду. 

Судова  експертиза  як  юридична  наука,  незважаючи  на  свій,
безсумнівно,  прикладний характер,  будучи інтеграційною наукою,  яка
ввібрала  в  себе  відомості  з  різних  областей  технічних,  природних,
медичних,  гуманітарних,  математичних  та  інших  наук,  повинна  бути
найважливішою  складовою  повноцінної  освіти  й  підготовки
кваліфікованих кадрів в області юриспруденції.

Знання  теоретичних  основ  судової  експертизи  й  методів  її
практичної  пізнавальної  діяльності,  заснованої  на  інтеграції  різних
спеціальних  знань,  сприяє  формуванню  у  студентів  аналітичного
«дослідницького»  мислення,  володіння  яким  дозволить  майбутнім
юристам  творчо  підходити  до  вирішення  будь-яких  практичних
юридичних  проблем,  полегшить  розуміння  процесів  їх  подальшої
науково-дослідницької роботи.

Аналіз  діяльності  різних  правових  інститутів  дозволяє
констатувати,  що  необхідність  володіння  експертними  знаннями
обумовлена не тільки в кримінальних, а й в цивільних правовідносинах,
господарському  судочинстві,  в  провадженні  у  справах  про
адміністративні правопорушення, також, наприклад, в рамках дії норм
по переміщенню товарів і  транспортних засобів через митний кордон
України.

В українських вузах курс судової експертизи, на жаль, не завжди
включений  в  базову  частину,   в  деяких  навчальних  закладах  він
розміщений в варіативній частині навчальних планів і “читається” під
різними назвами або як факультативний курс.

Крім  того,  аналізуючи  положення  Стандарту  вищої  освіти
першого  (бакалаврського)  рівня  спеціальності  081  Право,  який  був
затверджений Наказом МОН України від 12.12. 2018 р., № 1379, можна
констатувати, що експертно-консультативну компетенціїю не зазначено
окремо,  вона  передбачена  в  компетенції  правозастосування  у
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формулюванні:  “застосовувати  набуті  знання  у  різних  правових
ситуаціях,  виокремлювати  юридично  значущі  факти  і  формувати
обгрунтовані правові висновки”.

Ми вважаємо,  що  введення  дисципліни  “Судова  експертологія”
відповідає сучасним завданням, які ставляться перед вищою юридичною
освітою.  Пропонуємо  дану  дисципліну  розглядати  як  обов'язкову
дисципліну з обсягом кредитів ЄКТС — 5 кредитів (150 годин), форма
звітності- екзамен. Даний обсяг годин дасть можливість опрацювати всі
основні теми курсу, а також дозволить вивчити питання призначення і
проведення експертиз в рамках не тільки кримінального, а й цивільного,
господарського  процесу,  а  також  в  провадженнях  у  справах  про
адміністративні  правопорушення.  Пропонований  семестр  навчання-  8
семестр першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Інтегрована підготовка майбутнього юриста передбачає такі види
інтеграції: наукових зань, досвіду різних наукових шкіл, інформаційних
технологій,  міждисциплінарну  інтеграцію,  інтеграцію  теоретичної  та
практичної підготовки, які  повинні здійснюватись у тому числі й при
вивченні дисципліни “Судова експертологія”. 

Висновок. Система інтегрованого змісту професійної підготовки
майбутніх юристів забезпечує можливість постійного поповнення знань
та  розширення  практичних  умінь  та  навичок,  формування
конкурентноспроможнього професіонала на основі інтегрованих знань.
В  епоху  глобалізації  освітньому  співтовариству  вдасться  найкращим
чином  задовольнити  потреби  особистості  в  професійному,
інтелектуальному,  культурному  й  етичному  розвитку  за  допомогою
отримання  більш  інтегрованої  юридичної  освіти.  Тільки  тоді  така
стратегія й тактика в повній мірі відповідатиме рішенню специфічних
завдань в різних видах юридичної діяльності. 

Воднева М.А., научный сотрудник 
ЧУО «БИП-Институт правоведения», 

магистр юридических наук,  
г. Минск, Республика Беларусь

СТАНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМЫ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

(СТ. 205 УК РФ)
Исторически  сложившееся  восприятие  террористического  акта

как преступления политического (государственного, а в революционный
и советский период – контрреволюционного) закономерно привело к его
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отождествлению  с  насильственным,  бескомпромиссным  воздействием
на органы власти,  что не  отражает реального многообразия ситуаций
совершения  данного  преступления  в  настоящее  время.  По  нашему
мнению,  статья  205  УК  РФ  («Террористический  акт»)  способна
эффективно  работать  главным  образом  в  интересах  государства  и
структур (национальных и наднациональных), обладающих властными
полномочиями.  Так,  ч.  1  ст.  205  УК  РФ  содержит  предписание  об
ответственности за «совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных  тяжких  последствий,  в  целях  дестабилизации  деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий
в  целях  воздействия  на  принятие  решений  органами  власти  или
международными организациями»»; ч. 2 и ч. 3 ст. 205 УК РФ – за те же
действия при наличии квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков.  Отсутствие  или  неустановление  специальной  цели  -
дестабилизации  деятельности  органов  власти  или  международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений - исключает
привлечение  лица  к  уголовной  ответственности  по  ст.  205  УК  РФ.
Данный  законодательный подход  в  значительной  степени  обусловлен
особенностями юридической политики предыдущих периодов.

Так, исследование уголовно-правовой нормы о террористическом
акте  советского  периода  позволяет  заключить,  что  содержание
установленных  в  ней  субъективных  и  объективных  признаков
преступления предоставляло  практически  неограниченную  свободу
усмотрения  структурам,  обеспечивающим  специфические  интересы
власти и созданным для подавления политических противников путем
применения правовых и противоправных средств. 

С принятием в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик террористическим актом стало признаваться
убийство  или  причинение  тяжкого  телесного  повреждения
государственному  или  общественному  деятелю  или  представителю
власти, совершенное в связи с его государственной или общественной
деятельностью, с целью подрыва или ослабления Советской власти [1].
Объектом  состава  террористического  акта  оставалась  безопасность
государства и интересы управления, сохранялось указание на связь цели
и  мотивов  преступления  с  государственной  или  общественной
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деятельностью потерпевшего. 
Неоднократные публичные насильственные акции в 60-80-е годы

ХХ в. были направлены уже не на устранение неугодного политического
или  общественного  деятеля,  а  представляли  собой  внезапную
вооруженную атаку на граждан, чем предопределили  законодательные
новшества  Уголовного  кодекса  РСФСР  1960  г.  касательно
рассматриваемой нормы.  Наряду  с  «политическими  терактами»  были
криминализированы деяния, направленные против безопасности людей
в местах их коллективного пребывания.  Уголовная ответственность за
террористический  акт  в  трактовке,  наиболее  приближенной  к
современной,  была  установлена  ст.  213.3  Уголовного  кодекса  РСФСР
1960 г. (в ред. Федерального закона от 01.07.1994 № 10-ФЗ), получившей
название  «терроризм»,  под  которым понималось  совершение  в  целях
нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие
решений  органами  власти  взрыва,  поджога  или  иных  действий,
создающих  опасность  гибели  людей,  причинение  значительного
имущественного  ущерба,  а  равно  наступление  иных  тяжких
последствий  [2]. С  этого  момента  террористический  акт  перестал
отождествляться с политическим преступлением, а объект преступного
посягательства  -  соотноситься  исключительно  с  областью
государственных прав и интересов.

Несомненными  плюсами  современной  российской  нормы  о
террористическом  акте  являются  выдвижение  на  передний  план  в
качестве  объекта  преступления  общественной  безопасности
(основного),  жизни, здоровья,  отношений собственности, нормального
функционирования  органов  власти,  международных  организаций
(дополнительного),  отсутствие  требования,  ранее  предъявляемого
законодателем к общественному и политическому статусу потерпевших
и  участников  преступления.  Однако,  с  учетом  многообразия  сфер
общественной  жизни,  подверженных  действиям  террористов,
обозначенные в УК РФ цели террористического акта являются слишком
узким и не всегда совпадают с реальными целями совершаемых деяний,
а  круг  адресатов  воздействия  террористов  подлежит  расширению.
Требования  террористов  могут  адресоваться  различным  субъектам,  в
том числе не осуществляющим государственных функций управления,
но располагающих возможностью принять решение (либо воздержаться
от  его  принятия),  угодное  террористам.  К  таковым  следует  отнести
физических лиц, государства (Российскую Федерацию или иностранное
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государство),  организации (как  российские,  так  и  иностранные)  и  их
представителей,  юридические  лиц,  представителей  общественных
организаций,  должностные  лица.  Норма,  содержащая  в  качестве
обязательной  цели  террористического  акта  дестабилизацию
деятельности  исключительно  органов  власти  или  международных
организаций,  способна  охватить  крайне  незначительную  область
действительности,  где  существует  опасность  незащищенности  прав  и
свобод  человека,  иных  государственных  и  общественных  органов  и
институтов,  а  также  политической,  социальной,  экономической
обстановки  в  стране  в  целом.  Полагаем  необходимым  использовать
иную  формулировку  рассматриваемой  цели  -  «дестабилизация
общественного  порядка».  Последнюю  следует  понимать  как
деятельность по приведению в неустойчивое состояние  общественных
отношений, складывающихся в результате соблюдения гражданами всех
социальных  норм,  влекущую  нарушение  прав  и  свобод  человека,
общественных  интересов,  нормального  функционирования  всех
государственных  и  общественных  органов  и  институтов,  а  также
создающую угрозу  наступления  таких  последствий.  Введение  данной
цели  позволит  наиболее  полно  учесть  социально  опасные  ситуации,
возникающие вследствие совершения террористического акта. 

Далее,  для  установления  истинных  масштабов  преступлений,
влекущих  ответственность  по  ст.  205  УК  РФ,  целесообразно
рассмотреть  возможность восстановления в качестве  конструктивного
признака субъективной стороны террористического акта такую цель, как
«устрашение  населения»,  упраздненную  российским  законодателем.
Наиболее  резонансные  теракты  ХХI  в.  позволяют  заключить,  что
первостепенным  желаемым  результатом  для  террористов  является
устрашение населения, отдельных социальных групп, создание паники,
обстановки  неуверенности  и  незащищенности.  «Возможно,  что  в
конечном  счете  виновные  и  хотят  повлиять  каким-либо  образом  на
решения органов власти, но эта цель в данной ситуации не охватывается
их умыслом, является более отдаленной» [3]. 

Рекомендации. Таким  образом,  «традиционное»  понимание
террористического акта определило особенности закрепленного в норме
состава  преступления,  которые  не  в  полной  мере  соответствуют
современной  социально-правовой  модели  развития  российского
общества  и  потребностям  действительности.  Для  правильного
применения уголовно-правовой нормы о террористическом акте следует
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учитывать случаи, когда отсутствует открытое предъявление требований
участниками  теракта, либо  если  никто  из  них  не  взял  на  себя
ответственность за теракт,  либо если участники преступления гибнут,
либо при отсутствии или неустановлении факта воздействия на органы
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  или
международные  организации.  Также  признаки  субъективной  стороны
преступления  следовало  бы дополнить  целью устрашения  населения,
исключив  данный  компонент  из  объективных  признаков,
характеризующих  действия  террориста,  а  также  отказаться  от  цели
дестабилизации  деятельности  органов  власти  или  международных
организаций, заменив ее целью дестабилизации общественного порядка,
что  закономерно  повлечет  расширение  круга  адресатов
террористических актов. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В  криминологическом  контексте  среди  причин  и  условий
преступности  молодежи роль исходных,  базисных играют социально-
экономические отношения. 

В  настоящее  время  произошли  следующие  существенные
изменения в системе социально-экономических потребностей.

1.Получило распространение завышенных (гипертрофированных)
потребностей  среди  богатых  людей.  Характер  этих  потребностей  в
значительной  степени  определяется  мировыми,  а  точнее
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западноевропейскими стандартами жизни: элитные квартиры и дорогие
автомобили, отдых за границей, покупка недвижимости в Беларуси и за
рубежом и т.п.

2.Наблюдался  рост  привлекательности  для  других  слоев
населения  завышенных  потребностей,  которые  характерны  для
обеспеченных людей и доступны всему классу предпринимателей. Как
свидетельствуют  жизненные  наблюдения,  этот  класс  является
притягательным  образом  для  многих  людей  особенно  для  молодых.
Соответственно и потребности у них формируются аналогичные.

Представления  о  завышенных  стандартах  потребления  широко
распространяются  через  рекламу,  средства  массовой  информации  и,
таким образом, начинают мотивировать поведение и тех людей, которым
удовлетворение таких потребностей законными средствами недоступно.

3.  Произошло  расширение  зоны  извращенных  потребностей
(пьянство, наркомания). Оно также шло двумя путями. Для некоторых
обеспеченных людей аморальный образ жизни становится привычным.
С  другой  стороны,  такие  извращенные  потребности,  как  пьянство,
употребление  наркотиков  выполняют  защищающую  роль  у  части
обездоленного населения в силу фрустрации, вызванной безработицей,
неосуществленными желаниями, бесперспективностью существования.

Таким образом,  произошло  искажение  системы потребностей  у
населения,  а  именно:  стали  распространенными  минимальные,
жизненно  необходимые  (витальные)  потребности,  с  другой  стороны,
выросли завышенные и извращенные потребности. Все это происходило
за  счет  размывания уровня  нормальных потребностей,  которые  ранее
составляли основную часть всех потребностей населения [1, с. 87].

Основные предпосылки молодежной преступности, как правило,
закладываются  еще  в  детском или  подростковом возрасте.  Именно  в
этот  период,  когда  личность  еще  окончательно  не  сформирована,
ребенок  наиболее  подвержен  отрицательному  влиянию  со  стороны
других  лиц,  что  впоследствии  и  приводит  как  к  преступности
несовершеннолетних, так и к молодежной преступности. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, причины преступности молодежи и
меры  по  ее  профилактике  должны  рассматриваться  в  комплексе  с
молодежной преступностью [2, с. 271]. 

На  наш  взгляд,  одной  из  самых  важных  причин  молодежной
преступности можно назвать семейное неблагополучие. Как известно,
важнейшим  институтом  социализации  в  обществе  является  семья.
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Именно  в  семье  человек  усваивает  основные  социальные  нормы,
получает представление о положительном и отрицательном поведении.
В  том  случае,  если  семья  является  неблагополучной,  в  ней  уже  не
происходит  усвоение  ребенком  социальных  норм;  он  предоставлен
самому себе, за ним никто не следит. Также можно указать и на тот факт,
что ребенок, наблюдая за поведением своих родителей, копирует его. 

На проблему социализации непосредственно влияют социально-
бытовые  условия  жизни  семьи,  неудовлетворенность  основными
потребностями. Все эти и другие факторы приводят к формированию
девиантного поведения. 

Таким  образом,  следует  отметить,  что  формирование
предпосылок  молодежной  преступности  и  девиации  происходит  в
детском или подростковом возрасте,  и  эти последствия  воспитания  и
социализации могут проявиться в более зрелом возрасте. 

Значительное влияние  на  молодежную преступность оказывают
средства  массовой  информации.  Сегодня  наше  телевидение  и  иные
СМИ часто пропагандируют насилие и асоциальное поведение. Все это
приводит к тому, что молодежь усваивает образцы такого поведения.

Принимаемые  государством  меры  по  усилению  работы  с
молодежью  свидетельствуют  о  повышенном  внимании  к  данной
проблеме.

Так,  в  данном направлении государством проводится  политика,
направленная  на  ограничение  доступа  несовершеннолетних  к
информации, которая может причинить вред их развитию, в том числе
информации, которая может привести их к преступлениям. Необходимо
отметить,  что  эффективность  такой  политики  в  настоящее  время,  к
сожалению,  не  является  высокой,  так  как,  несмотря  на  совокупность
принятых мер в данном направлении, очень часто несовершеннолетние
все равно получают доступ к такой информации, а работа с молодежью
носит формальный характер. 

Также  одной  из  причин  молодежной  преступности  является
отсутствие  эффективной  системы  организации  досуга  молодежи.  В
настоящее  время  очень  много  молодых  людей  не  знают,  как  им
организовать  свое  свободное  время.  Это  приводит  к  формированию
асоциальных  групп  (сначала  предкриминальных,  а  впоследствии  и
устойчивых криминальных), что, в конечном счете, может привести к
формированию преступного поведения среди молодежи. 

Еще  одной  причиной  молодежной  преступности  можно
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обозначить  проблему  занятости  среди  молодежи.  Как  известно,
молодым  людям  очень  трудно  успешно  трудоустроиться  и  получать
хороший заработок. Это приводит к тому, что некоторые представители
молодого  поколения  находят  свое  место  в  «теневых»,  криминальных
отраслях  экономики,  тем  самым  начиная  заниматься  криминальной
деятельностью.  Формируются  преступные  группы  среди  молодежи,
вовлекаются новые члены. 

Также причинами молодежной преступности являются проблемы
злоупотребления  наркотическими  средствами  и  злоупотребления
алкоголем,  что,  соответственно,  может  приводить  к  совершению
преступлений в состоянии алкогольного опьянения. 

Нельзя не согласиться с мнением В.А. Кашевского, который среди
причин  молодежной  преступности  также  выделяет
“коммерциализацию”  образования,  досуга,  занятия  спортом  и
зрелищных  мероприятий,  что  недоступно  значительной  части
молодежи.  Ограниченность  энергоносителей,  сырья  и  материалов,  а
также  низкое  плодородие  земель  влияют  на  эффективность
производства, а, следовательно, затрудняют трудоустройство молодежи
и  ограничивают  уровень  заработной  платы.  С  одной  стороны,  на
высокооплачиваемую  работу  молодежь,  не  обладающую  высокой
квалификацией,  не  принимают,  а  с  другой  стороны  –  за  низкую
заработную плату она не желает работать. Идеологическая работа среди
молодежи  традиционно  носит  формальный  характер.  Эти  причины
создают незанятость молодежи общественно полезной деятельностью,
бесконтрольность  и  безнадзорность  за  их  времяпровождением,
увлечениями,  досугом,  усугубляемых  традиционной  алкоголизацией
досуга и расширением потребления наркотических средств. 

Помимо  общих  причин  преступности  проявляются
специфические, присущие данной возрастной категории. В частности,
увеличение количества распавшихся семей сказывается на воспитании
детей;  снижение  уровня  учебно-воспитательного  процесса  в
общеобразовательных школах в некоторой степени связано с переходом
лучших  учителей  школ  в  гимназии;  отсутствие  дифференцированной
организации  труда,  досуга  и  воспитания  работающей  молодежи.
Социальная разобщенность сказывается на формировании негативных
морально-этических  стандартов  поведения  молодежи,  которая
вовлекается  криминальными  элементами  в  пьянство,  потребление
наркотических средств, проституцию, совершение преступлений» [3, с.
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91].
Таким образом, криминогенная обстановка в Республике Беларусь

свидетельствует о том, что в последние годы происходят существенные
отрицательные  изменения  в  содержании  и  формах  проявления
молодежной преступности. В связи с этим возникает необходимость в
разработке  целенаправленной  системы  уголовно-правовых  и
криминологических  мер  по  предотвращению  молодежной
преступности. 
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ПРО АДВОКАТУРУ
Рівень  розвитку  законодавства  про  адвокатуру  є  одним  з

індикаторів демократії, зрілості громадянського суспільства, важливою
передумовою забезпечення ефективного захисту прав громадян. 

Буде  актуальним  вивчення  проблем  і  новел  законодавчої
регламентації функціонування адвокатури на пострадянському просторі
з  метою  аналізу  та  недопущення  помилок  сусідів  при  реформуванні
національних законодавств.

В Україні  в 2012 році вступили в силу новий КПК України від
13.04.2012 р і Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
від 05.07.2012 р.

Серед новацій КПК України від 13.04.2012 р стосовно адвокатури
слід зазначити введення монополії адвокатів на захист в кримінальному
провадженні (раніше здійснювати подібні функції могли також близькі
родичі та інші фахівці в галузі права), наділення правом збирати докази,
отримувати  висновки  експертів,  надання  можливості  оскаржити
широкий  перелік  рішень  і  дій  (бездіяльності)  слідчого  (прокурора)
слідчого судді в процесі досудового розслідування, ліквідацію інституту
відсторонення захисника від участі в кримінальному провадженні та ін.
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Новелами  Закону  України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську
діяльність»  від  05.07.2012  р  стали  створення  Національної  асоціації
адвокатів  України  з  обов'язковим  членством  всіх  адвокатів  України,
зміна  системи  й  повноважень  інших  органів  адвокатського
самоврядування,  до  складу  яких  відтепер  входять  тільки  адвокати,
надання  ряду  додаткових  гарантій  адвокатської  діяльності  в  частині
притягнення до дисциплінарної та кримінальної відповідальності та ін.

Проблемними  в  практиці  реалізації  норм  вищевказаних  актів
стали неможливість сформувати протягом тривалого періоду легітимні
органи  адвокатського  самоврядування  (через  розбіжності  всередині
адвокатської спільноти відбулося кілька всеукраїнських з'їздів адвокатів,
які  скасували  рішення  один  одного,  після  чого  конфлікт  отримав
розвиток в судових інстанціях), недостатня врегульованість механізму
збирання  адвокатом  доказів,  в  тому  числі  шляхом  направлення
адвокатських запитів та ін.

У Білорусі з внесенням змін до процесуальних кодексів і вступом
в силу з квітня 2012 року Закону Республіки Білорусь «Про адвокатуру
та  адвокатську  діяльність  в  Республіці  Білорусь»  була  фактично
встановлена монополія адвокатів на представництво в суді (в тому числі,
в  господарських  судах),  введені  нові  організаційні  форми  здійснення
адвокатської діяльності (адвокатське бюро), розширені види юридичної
допомоги, наданої адвокатами.

Серед  критикованих  адвокатами  спірних  питань  нового  закону
слід  зазначити  можливість  перебувати  в  статусі  адвоката  тільки  для
громадян Республіки Білорусь, необхідність періодичного продовження
ліцензії,  що  дає  право  здійснювати  адвокатську  діяльність  (за
підсумками атестації), наявність повноважень у Міністерства юстиції РБ
припиняти  ліцензію  при  застосуванні  до  адвоката  дисциплінарного
стягнення та ін.

Однією  з  найбільш  проблем  для  Росії  є  надання  безоплатної
правової допомоги, і перш за все, у кримінальних справах. У розвиток
КПК РФ, ФЗ РФ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській
Федерації»  від  31  травня  2002  року  був  прийнятий  ФЗ  РФ  «Про
безоплатну  юридичну  допомогу  в  Російській  Федерації»  від  21
листопада 2011 року та ряд інших правових актів,  реалізація яких на
практиці  зіткнулася  з  такими,  на  перший  погляд,  «технічними»
труднощами  як  низький  рівень  оплати  праці  адвокатів-захисників  за
призначенням  компетентних  державних  органів.  В  силу  явної
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недооцінки  цієї  обставини   виникли  істотні  проблеми.  Широкий
міжнародний розголос отримали в березні-квітні 2012 року масові акції
протесту  адвокатів  в  25-ти  регіонах  РФ.  В  зв'язку  з  дуже  низьким
розміром оплати їх праці за призначенням і її несвоєчасною виплатою.
За  статистикою  Федеральної  палати  адвокатів  РФ,  щорічно  в  Росії
розслідується правоохоронними органами та розглядаються судами не
менше 3 млн. кримінальних справ, серед яких приблизно 2/3 за участю
адвокатів  за  призначенням (залучається  близько 38000 адвокатів),  що
підкреслює масштаб і  глибину  проблематики,  важливість  підвищення
розміру  ставок  оплати  праці  за  призначенням  виходячи  з  міркувань
соціальної  справедливості,  необхідності  адекватної  оцінки  і  оплати
висококваліфікованої й соціально-значимої праці адвокатів.

Таким чином, не дивлячись на існуючі відмінності й проблеми в
законодавстві  про  адвокатуру,  основний  вектор  його  подальшого
удосконалення,  як  вбачається,  повинен  лежати  в  площині  обліку
апробованих  багаторічною  реалізацією  міжнародних  стандартів
правового  регулювання  адвокатури  з  урахуванням  значущих
національних особливостей. 

Ежова Т.Б., старший преподаватель
Могилёвского филиала

ЧУО «БИП-Институт правоведения»
г. Могилев, Республика Беларусь

ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Усыновление  сложное  правовое  явление.  Традиционно  в
юридической литературе  его рассматривают с нескольких позиций.  В
ныне действующем Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, дано
понятие  усыновления (удочерения) как  основанного  на  судебном
решении юридического  акта, в  силу которого между усыновителем и
усыновленным  возникают  такие  же  права  и  обязанности,  как  между
родителями и  детьми  (ст. 119),  которое,  на  наш  взгляд,  не передает
полного содержания всей его правовой сути.

Нет никаких сомнений, что усыновление есть юридический акт,
так как оно совершается со специальной целью породить определенные
юридические  последствия.  Так,  Иншакова  А.О. характеризовала
усыновление как «юридический акт, в силу которого усыновляемое лицо
уравнивается  в  личных  и  имущественных  правах  с  родными  детьми
усыновителя» [1, с. 196].
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Гетьман-Павлова  И.В. определяла  его  как  «юридический  акт,  в
результате  которого  усыновленный  приобретает  в отношении
усыновителя и его родственников права и обязанности, установленные
законом для родителей и детей, и утрачивает их отношения со  своими
родственниками [2, с. 378].

В  отечественной  юридической  литературе  советского периода
В.В. Левым усыновлению было дано определение юридического акта,
«в результате которого усыновленное лицо и его потомство приобретают
в  отношении  усыновителя  и  его  родственников  такие  же  права  и
обязанности, которые закон  устанавливает  между  родственниками по
происхождению» [3, с. 264]. С ним полностью согласуется точка зрения
Л.П.  Ануфриевой [4,  с.  452],  которая позже несколько расширила это
определение.

В настоящее время Л.П. Ануфриева характеризирует усыновление
как «юридический акт, основанный на судебном решении, в результате
которого усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям
и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к
усыновленным и их потомству во всех личных и имущественных правах
и обязанностях приравниваются к родственникам по происхождению»
[4, с. 453].

Если  ребенок  усыновляется  только  одним  лицом,  возможно
сохранение правовой связи между ним и родителем противоположного
пола. Однако при этом сущность усыновления как правообразующего и
правопрекращающего  юридического  факта  сохраняется,  поскольку  с
другим  родителем  (родственниками  по  его  линии)  усыновленный
утрачивает правовую связь, и возникает новое правоотношение.

Исключением, на наш взгляд, может быть лишь тот случай, когда
один из родителей усыновленного ребенка умер, и по просьбе родителей
умершего  родителя  (деда  или  бабки  ребенка)  сохраняются  личные
неимущественные и имущественные  права  и обязанности  ребенка  по
отношению к родственникам умершего родителя, что предусмотрено ч.
4 ст. 134 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. В данном случае
усыновление  следует  расценивать  лишь  как  правоустанавливающий
факт применительно к возникшим правоотношениям усыновленного и
усыновителя.

В свое время на лично поставленный вопрос «Что имеют в виду,
когда  говорят  об  усыновлении  как  о  «юридическом  факте»?  В.Н.
Забродина ответила, что «здесь понимается направленное на создание
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отношений  усыновления  волеизъявление  усыновителя,  родителя  (или
опекуна,  или  попечителя)  усыновляемого,  а  в  известных  случаях  и
самого  усыновляемого,  санкционированное  государственным  органом
опеки и попечительства» [5, с. 83].

По  мнению  Г.  Федосеевой «юридическим  фактом,  влекущим
возникновение правового отношения по поводу усыновления, являются
действия»  [6,  с.  216],  к  которым  он  относил  изъявление  воли
усыновляющего  лица  (в  необходимых  случаях  и  усыновляемого),  а
также  вынесение  надлежащего  акта  исполкома  Совета  депутатов
трудящихся.

В.Ф.  Маслов,  З.А.  Подопригора,  Л.А.  Пушкин  полагают,  что
«усыновление в конечном счете – это акт государственной власти, но
выносимый лишь по просьбе лица, усыновляющего ребенка”. [7, с. 170].

Сопоставив  приведенные  выше мнения ученых,  можно  сделать
вывод, что в каждом конкретном фактическом составе,  порождающем
правоотношение по усыновлению, имеются обязательные юридические
факты, являющиеся действиями, без которых не может возникнуть ни
одно  правоотношение  данного  вида.  Это  –  волеизъявление  лица  на
усыновление и акт компетентного государственного органа, по нашему
новому законодательству – решение суда.

В  науке  семейного  права  общепризнано  мнение,  согласно
которому  усыновление  порождает  семейное  правоотношение.  Однако
дискуссионным является вопрос, какое именно. То обстоятельство, что
усыновленные  в  правовом  отношении  полностью  приравниваются  к
родным детям, привело некоторых авторов к выводу о тождественности
отношений по усыновлению кровному родству. 

А.В.  Алешина,  придерживающаяся  противоположной  точки
зрения,  различает отношения,  возникающие при  усыновлении,  и
отношения  кровных  родителей  и  детей.  По  ее  утверждению,
правоотношения между родителями и детьми «следствие события»,  а
между усыновителями и усыновленными – «результат волевого акта» [8,
с.  267].  Также  она  считает,  что  «родство  это  только  биологическая
категория  и  никакого  иного, в  том  числе  и юридического  или
«формального» родства, не существует».

Подводя итог всему выше сказанному, нам представляется более
удачным  изложение  ст.  119  Кодекса  Республики  Беларусь  о  браке  и
семье  в  следующей  редакции:  «Усыновление  (удочерение)  это
юридический  акт,  основанный  на  волеизъявлении  усыновителя  и
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решении суда, в силу которого между усыновителем, усыновленным и
другими  указанными  в  законе  лицами  возникают  семейные
правоотношения». 

В работах многих авторов усыновление представлено как форма
воспитания  детей.  Полагаем,  что  эта  точка  зрения  не  совсем удачна,
поскольку  существуют  формы  устройства  детей  (ст.  118  Кодекса),  и
усыновление  одна  из  них.  Воспитание  же  усыновленных  всегда
являлось и является правом и обязанностью усыновителей.  При этом
они  вправе  самостоятельно  определять  формы,  средства  и  методы
воспитания (ст. 64-65 нового Кодекса).

Вывод.  Таким  образом,  институт  усыновления  преследует
гуманистические цели и призван защищать права и интересы детей, его
значение  в  семейном  праве  и  во  всей  социальной  жизни  нашего
общества огромно. Цель усыновления состоит в том, чтобы обеспечить
детям,  оставшимся  без  родительского  попечения,  проживание  в
благоприятных семейных условиях и надлежащее воспитание. В то же
время усыновление дает возможность людям, не имеющим своих детей,
удовлетворить  присущее  человеку  чувство  родительской  любви,
семейного счастья. Для того, чтобы усыновление достигло своей цели и
было действительным, необходимо выполнение следующих условий: а)
соблюдение требований закона, относящихся к личности усыновляемого
и  усыновителя;  б)  согласие  на  усыновление  супруга усыновителя;  в)
согласие на усыновление родителей ребенка, опекунов и попечителей; г)
согласие  на  усыновление  самого ребенка;  д)  наличие  возможности
обеспечить в семье усыновителя полноценное физическое, психическое,
духовное и нравственное развитие ребенка.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
КАТЕГОРИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Понимание,  равно  как  и  непонимание,  причин  и  сущности
психических расстройств (как наиболее часто встречающейся в судебно-
следственной  практике  причины,  определяющей  вменяемость-
невменяемость)  в  различные  историко-правовые  эпохи  определяло
одновременное  появление  и  существование  подчас  противоположных
уголовных  норм  по  отношению  к  душевнобольным,  совершавшим
общественно опасные деяния.

В  римском  праве  способность  нести  ответственность  за
причиненный  преступлением  вред  сливалась  со  способностью
предпринимать  действия  с  юридическими  последствиями;  иными
словами,  уголовная  вменяемость  совпадала  с  гражданской
дееспособностью.  Тем  не  менее,  существовали  отдельные
постановления о безответственности малолетних, умалишенных и т.п.,
но  общих  признаков  вменяемости  установлено  не  было.  Не  были
установлены признаки вменяемости и в средневековом праве.

Так,  в  средние  века  выделялись  три  группы  психических
расстройств:  а)  определяющие  невменяемость  (например,  глубокое
слабоумие); б) «греховные», которые вменяемость не исключали, ибо в
этих  случаях  признаки  психического  расстройства  и  признаки
преступления  «совпадали»  (например,  галлюцинаторно-бредовые
расстройства  с  религиозно-мистическим  содержанием  относились  к
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категории  самых  опасных  преступников  и  подлежали  самым
устрашающим  казням);  в)  не  исключающие  вменяемости,  в  случае
совершения  субъектом  преступлений  против  императора,  членов  его
семьи,  государства,  должностных  лиц,  религии,  а  также  некоторых
других  преступлений,  но  определяющие  невменяемость  при
совершении краж и иных деяний (например, эпилепсия).

Французский  уголовный  кодекс  1810  года  одним  из  первых  в
истории  уголовного  законодательства  исключил  уголовную
ответственность  в  отношении  лиц,  которые  совершили  общественно
опасные деяния на фоне психического расстройства. В ст. 64 данного
кодекса говорится: «Нет ни преступления, ни проступка, если во время
совершения  деяния  обвиняемый  был  в  состоянии  безумия».  Таким
образом,  первым  появился  медицинский  критерий  невменяемости,
весьма несовершенный и недостаточно дифференцированный [1, с. 21].

В  первом  руководстве  по  уголовному  праву  (1841  г.),  автором
которого  является  «учитель  русских  криминалистов»  С.И.  Барышев,
термин «вменяемость» не использовался вообще. Основным критерием
вменяемости  авторы  «Уложения  о  наказаниях  уголовных  и
исправительных»  (1845  г.)  назвали  «познавательную  способность»,
вкладывая  в  это  понятие  следующее:  уголовной  ответственности
подлежит только то лицо, которое «разумеет свои действия и понимает
противозаконность и наказуемость их». В 1847 году Г.Г.  Блосфельд в
первом  судебно-медицинском  пособии  для  юристов  рассматривал
вменяемость  как  «состояние  человека,  когда  он  подвергается
ответственности  перед  законом  в  своих  действиях  и  поступках».
Выдающийся русский юрист Н.С. Таганцев вменяемость отождествлял с
дееспособностью [2, с. 101].

Только в конце XIX века появляются попытки определить общие
условия  вменения  и  вырабатываются  понятия  вменяемости  и
невменяемости.  Исторически  первым  появилось  понятие
«невменяемость»:  установление  признаков  вменяемости  совершалось
отрицательным путем.

К вопросу рассмотрения преступника и преступности обращался
и  академик  В.М.  Бехтерев,  который  в  своей  работе  «Объективно-
психологический  метод  в  применении  к  изучению  преступности»
произвел  анализ  влияния  как  социальных,  так  и  психологических
аспектов на  преступление и преступность в целом.  В.М.  Бехтерев  на
анализе проведенных исследований высказал мысль, что огромную роль
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в  совершении  преступления  играет  именно  «нервно  психические
особенности  лица».  В.М.  Бехтерев  в  1912  году  указывал,  что
невозможно в системе наказания уравнивать вменяемых людей и тех,
кто в силу каких-либо обстоятельств является недостаточно вменяемым.
В  результате  дискуссии  по  вопросам  ограниченной  вменяемости,  в
дореволюционной России в уголовное законодательство это понятие не
попало. Вместе с тем анализируя опыт зарубежного уголовного права,
ряд  видных  юристов  и  психиатров  встали  на  защиту  понятия
ограниченная вменяемость [3, с. 98].

В начале 20-х годов XX века из-за неполного подхода не только к
ограниченной вменяемости, но и вменяемости в целом произошел ряд
перекосов  и  ошибок,  о  которых  в  свое  время  предупреждал  В.П.
Сербский.  Так,  при проведении судебно-психиатрических экспертиз  в
связи с  отсутствием четких критериев невменяемости с  точки зрения
медицины  (душевные  болезни)  и  с  юридической  (только
интеллектуального  признака),  производство  судебной  экспертизы
позволяло  трактовать  очень  широко  невменяемость  и  ограниченную
вменяемость.  В  результате  экспертиз,  производимых  в  институте  им.
Сербского, «в 1921 г. невменяемыми были признаны 77,7%, в 1922 г. –
74,7%,  и  в  1923  г.  –  60,5%.  Наряду  с  этим  значительный  процент
испытуемых признавался уменьшено вменяемыми: в 1921 г. – 22,3%, в
1922 г. – 21,3%, в 1923 г. – 30%, 1924 г. – 22,2%» [2, с. 155].

Судя  по  данной  статистике,  из  направленных  на  судебно-
медицинскую  экспертизу  в  1921  году,  не  было  ни  одного,  кто  был
признан вменяемым. Лица, совершившие преступления, направлялись в
психиатрические лечебницы, откуда в скором времени выходили, имея
на  руках  справку  о  психических  расстройствах.  Учитывая  то,  что
экспертные  комиссии  с  самого  начала  подходили  к  испытуемому,  не
имея  определенных  рамок,  обозначавших  пределы  нормы
невменяемости, они допускали ряд ошибок и перегибов.

В  результате  всего  этого,  а  также  учитывая,  что  страна
постепенно  переходила  на  рельсы  тоталитарного  режима,  где  нужно
было  много  дармовой  рабочей  силы,  изыски  в  различных  областях
научных знаний не приветствовались. 

В период так называемой «Хрущевской оттепели» в стране стала
возрождаться не только настоящая юридическая наука,  основанная на
закономерных процессах, но и психиатрия. В результате всего этого в
1965  году  во  ВНИИ  прокуратуры  СССР,  произошла  дискуссия  по
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проблемам  правоведения  и  психиатрии.  После  данной  дискуссии  в
защиту  умеренной  (ограниченной)  вменяемости  выступили  судебные
психиатры, а затем ряд юристов. Ряд советских юристов выступили на
стороне  ограниченной  вменяемости  и  применении  иных  подходов  к
личности  преступника,  чем  те,  которые  существовали  ранее.  Однако
сама жизнь, несмотря на запреты и препоны, заставляла задумываться
представителей  юридической  науки  над  вопросами  вменяемости,
невменяемости и ограниченной вменяемости [2, с. 174].

В  Модельном  уголовном  кодексе  стран  СНГ  было  дано
определение  вменяемости,  которая  рассматривалась,  как  способность
человека по своему психическому состоянию осознавать фактический
характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  и
руководить  ими  ко  времени  совершения  преступления.  Разработчики
нового  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  1999  года,  к
сожалению,  не  оценили  значения  введения  термина  «вменяемость»  в
современный уголовный закон.

Таким  образом,  в  разные  исторические  эпохи  в  разных
государствах  в  уголовно-правовой  науке  существовали  свои  точки
зрения  по  поводу  вменяемости  и  ограниченной  вменяемости.  На
современном  же  этапе  сформировалось  наиболее  непротиворечивое
понятие вменяемости, под которым необходимо понимать способность
человека по своему психическому состоянию осознавать фактический
характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  и
руководить ими ко времени совершения преступления.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ІЗ
ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ, ЗАКРІПЛЕНІ В

ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 1948 Р.
Міжнародний  досвід  свідчить  про  різноманітність  підходів  до

розуміння  змісту  та  обсягів  соціальних  зобов'язань,  які
використовуються сучасними державами, про різноманіття й специфіку
використовуваних  механізмів,  що  забезпечують  соціальні  права
громадян,  а  також  про  те,  наскільки  тісно  соціальні  доктрини
переплітаються з найважливішими філософськими й правовими ідеями
про природне право. 

Формально-правове  закріплення  прав  окремої  особистості
почалося  з  Декларації  прав  штату  Вірджинія  в  1776  р.  У  документі
записано:  «Всі  люди  ...  володіють  певними  природженими  правами,
яких  вони  ...  не  можуть  позбавити  себе  й  своїх  нащадків  будь-якою
угодою».  Міжнародно-правові  акти  другої  половини  ХХ  ст.,
ратифіковані безліччю держав, затвердили «людську гідність» як ідеал,
якою інтернаціональне співтовариство повинно досягти.

Преамбула  Загальної  декларації  прав  людини  згадує
справедливість як одну з фундаментальних цінностей. У ній сказано, що
визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та
невід'ємних  прав,  є  основою  свободи,  справедливості  та  загального
миру.  Згідно  ст.  29  Загальної  декларації  при  здійсненні  своїх  прав  і
свобод  кожна  людина  повинна  зазнавати  тільки  такі  обмеження,  які
встановлені  законом  виключно  з  метою  забезпечення  належного
визнання  і  поваги  прав  й  свобод  інших  осіб  та  забезпечення
справедливих  вимог  моралі,  громадського  порядку  й  загального
добробуту в демократичному суспільстві.

Становлення принципу загальної поваги прав і основних свобод
людини і громадянина для всіх, в якості одного з основних міжнародно-
правових  принципів,  безпосередньо  пов'язано  з  прийняттям  Статуту
ООН. У Статуті вперше була закріплена універсальна норма, відповідно
до якої держави зобов'язані поважати права людини й основні свободи.
Принцип загальної поваги прав і основних свобод людини, як і всі інші
принципи, «визнані цивілізованими націями», згідно зі  ст. 38 Статуту
Міжнародного суду, поряд з договірними нормами і звичаєм, є одним з
основних джерел міжнародного права.
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Правова система держав повинна будуватися таким чином, щоб не
тільки не розходитися з загальновизнаними принципами й нормами, а й
сприяти їх реалізації. 

Принцип поваги прав людини може бути реалізований тільки в
умовах демократії,  найважливішим елементом якої є панування права.
Принцип  поваги  прав  людини  і  основних  свобод  відображений  в
документах ряду регіональних організацій. Прийнятий в 1949 р. Статут
Ради Європи встановив, що членом Ради може бути лише держава, яка
здатна  і  прагне  відповідати  встановленим  Статутом  принципам,
відповідно  до  яких  всі  особи,  що  знаходяться  під  її  юрисдикцією,
користуються правами людини і основними свободами (ст. 3).

Затвердження принципу поваги прав людини істотно вплинуло на
прогресивний  розвиток  теорії  міжнародного  права.
Конституція  України  (Розділ  ІІ)  включила  принцип  загальної  поваги
прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  поряд  з  іншими  принципами
міжнародного права, в національну правову систему, надавши йому силу
прямої дії на всій території країни.

Конституція оголосила, що повага й дотримання конституційних
прав є обов'язком держави. Положення, що оголошує принцип загальної
поваги  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  є  частиною  правової
системи України, відкриває можливість прямої дії і застосування норм
міжнародного права органами влади, в тому числі судами. Зацікавлені
фізичні  та  юридичні  особи  можуть  посилатися  прямо  на  норми
міжнародного права при вирішенні спорів між собою й з державними
органами,  установами  й  організаціями.  Норми  міжнародного  права
можуть  бути  використані  суб'єктами  правозастосування  як  джерело
права.
Слід  назвати  появу  в  сучасному  міжнародному  праві  інституту  прав
людини великим переворотом, що зруйнував класичне уявлення про те,
що суверенітет держави є міцним кордоном для міжнародного права, а
людина повинна залишатися в необмеженому підпорядкуванні державі.

Висновок. Таким  чином,  важливість  Загальної  декларації  прав
людини  1948  р.  полягає  в  тому,  що  вона  закріплює  основоположні
принципи  соціально-правового  статусу  особистості,  і  це  слід
враховувати в становленні принципів боротьби зі злочинністю. Так, до
принципів  боротьби  зі  злочинністю  слід  віднести  такі  положення
Загальної  декларації  прав  людини  1948  року,  як  визнання  свободи,
справедливості  та  загального  миру  основою  гідності  і  цінністю
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особистості,  властивої  всім  членам людської  сім'ї;  всебічне  сприяння
загальній  повазі.   Дані  права  й  свободи  повинні  бути  не  тільки
проголошені, а й гарантовані, при здійсненні своїх прав і свобод кожна
людина  повинна  зазнавати  тільки  таких  обмежень,  які  встановлені
законом виключно з метою забезпечення належного визнання й поваги
прав й свобод інших осіб та забезпечення справедливих вимог моралі,
громадського  порядку  і  загального  добробуту  в  демократичному
суспільстві.  Зазначені принципи знайшли відображення в положеннях
КК України,  наприклад,  у   розділі  ІІІ  «Злочини  проти  Волі,  честі  и
гідності особи», а також розділу ІV «Злочині проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи». 

Зайцева С. В., старший преподаватель 
Могилёвского филиала

ЧУО «БИП-Институт правоведения»
г. Могилев, Республика Беларусь

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

В  настоящее  время  много  говорится  о  важности  понимания
авторского права, и, в частности, понимания того, как распределяются
доходы  от  использования  произведения  между  владельцем  авторских
прав  и  лицами,  у  которых  возникают  права  на  это  же  произведения
после его исполнения и фиксации на материальном носителе. 

В  свете  расширения  системы  прав  интеллектуальной
собственности  так  же  может  возникнуть  вопрос:  зачем  исполнители
наделяются  правами  на  свои  выступления?  Ответ  на  этот  вопрос
заключается  в  разработке  новых  технологий,  благодаря  которым
выступления  могут  быть  записаны  и  воспроизведены.  До  разработки
этих технологий исполнения были доступны только для тех зрителей,
которые  непосредственно  присутствовали  на  выступлении  артиста.  В
конце  XIX -  начале  XX вв.  появились  новые  технологии,  которые
позволили выступления записывать, а затем транслировать и доводить
до сведения общественности на местном, региональном, национальном
и, в конце концов, на международном уровне. 

Существует  три  критических  фактора,  которые  обостряют
конфликт  между  развивающимися  институтами  авторского  права  и
смежных прав: непрерывное развитие технологий, которые позволяют
различными  способами  использовать  произведения  авторов;
международные  ответные  меры  и  тенденции  в  области  охраны  прав
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исполнителей;любые  пробелы,  которые  могут  существовать  в
действующем законодательстве.

Низкий уровень соблюдения законодательства в рассматриваемой
сфере  во  многом  вызван  также  тем,  что  большое  количество
современных музыкантов не осведомлены о принадлежащих им правах
и возможных способах их осуществления и защиты [1, с. 2]. 

Необходимость разработки законов, обеспечивающих охрану прав
исполнителей, обусловлена несколькими причинами. Первая причина -
защита  от  технологической  незанятости,  поскольку  все  чаще  живая
музыка  заменялась  фонограммой.  Вторая  причина  создание
несанкционированных  записей  выступления  в  прямом  эфире  либо
непосредственно на концерте.  

Принятие  соответствующих  норм  права  позволило  авторам  и
исполнителям защищать  свои права  и  управлять ими таким образом,
чтобы они могли обеспечить большую финансовую отдачу. 

Впервые  международное  сообщество  отреагировало  на
потребность в установлении правовой охраны прав исполнителей в 1961
г.,  приняв Международную конвенцию об охране  прав  исполнителей,
производителей  фонограмм  и  вещательных  организаций  (далее  -
Римская  конвенция).  Считается,  что  заслуга  в  принятии  Римской
конвенции принадлежит представителям государств Западной Европы,
где  наиболее  бурно  происходил  процесс  «заимствования»  изделий
фонографической,  радио  и  телевизионной  промышленности  между
производителями-гражданами  этих  государств.  В  Римской  конвенции
предпринята  попытка  установить  международные  нормы  в  новой
области,  в  которой  на  этот  момент  действовало  мало  национальных
законов. Это означает,  что прежде, чем присоединиться к Конвенции,
большинству  государств  пришлось  разрабатывать  и  принимать
соответствующие законы [2]. 

Еще  одним  шагом  в  области  охраны  прав  исполнителей  на
международном уровне было включение их в Соглашение по торговым
аспектам  прав  интеллектуальной  собственности,  принятое  в  1994  г.
Место прав исполнителей, как составной части права интеллектуальной
собственности,  было  подтверждено  и  членами  Всемирной  торговой
организации,  которые  были  вынуждены  установить  защиту
исполнителей в своих национальных законах.

Среди  международных  источников,  регулирующих  сферу  прав
исполнителей,  следует  назвать  Договор  Всемирной  организации
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интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам 1996
г.  (Далее  –  Договор  ВОИС).  Особая  важность  Договора  ВОИС  по
исполнениям  и  фонограммам  состоит,  по  сути,  в  том,  что  он
устанавливает  новые  международные  нормы  смежных  прав.  Договор
значительное  внимание  уделил  проблеме  технического  обеспечения
прав.  Во  время  подготовки  проекта  договора  было  ясно,  что
недостаточно  выработать  нормы  на  цифровое  использование
исполнений и фонограмм в Интернете. В такой среде никакие права не
будут эффективными без применения технических мер защиты [3, с. 93].

Договор  впервые  в  международной  практике  ввел  понятие
информации об управлении правами.  Пункт 2 ст.  19 Договора ВОИС
определяет  информацию  об  управлении  правами  как  информацию,
которая  «идентифицирует  исполнителя,  исполнение  исполнителя,
производителя фонограммы, фонограмму, обладателя какого-либо права
на  исполнение  или  фонограмму,  или  информацию  об  условиях
использования  исполнения  или  фонограммы».  Наличие  данной
информации  позволяет  обеспечить  правомерное  использование
исполнения  или  фонограммы  и,  соответственно,  помогает  получить
исполнителю материальную выгоду от использования его исполнения в
какой-либо форме [4].  

Кроме того,  Договор ВОИС впервые на международном уровне
определил личные неимущественные права исполнителя. Согласно п.1
ст.5  Договора  ВОИС  исполнитель  в  отношении  своих  незаписанных
устных исполнений или исполнений, записанных на фонограммы, имеет
право  требовать  быть  признанным  в  качестве  исполнителя  своих
исполнений,  за  исключением  тех  случаев,  когда  непредоставление
такого  права  продиктовано  характером  использования  исполнения,  и
возражать против всякого извращения, искажения или иного изменения
своих  исполнений,  способного  нанести  ущерб  его  репутации.
Международные  договоры,  как  правило,  не  являются  источником
прямого действия для какой-либо из сторон. Международный договор
налагает  на  государства,  являющиеся  его  участниками,  обязательства
адаптировать  свое  внутреннее  законодательство  в  соответствии  с
положениями договора. 

В  области  авторского  права  и  смежных  прав  соответствующие
конвенции устанавливают определенный уровень защиты в государствах
– участниках через принцип национального режима и гарантирование
ряда  минимальных  стандартов.  Гарантированные  минимальные
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стандарты устанавливают, что защита, предусмотренная национальным
законодательством государств  –  участников,  в  частности,  объем прав,
возможные  ограничения,  срок  охраны  не  опускается  ниже  уровня,
согласованного в соответствующем международном документе.

В настоящее время каждая страна может свободно разрабатывать
свои законы об авторском праве и смежных правах в соответствии со
своим  собственным  потребностями,  целями  политики  и  правовыми
традициями.  Кроме  охраны  интеллектуальных  прав  граждан  каждое
государство  в  той  или  иной  степени  предусматривает  возможность
защиты результатов творческой деятельности иностранных граждан  [5,
с.  71].  Обеспечение  возможности  правовой  охраны  личных  и
исключительных  прав  не  только  на  национальном,  но  и  на
международном уровне, как правило, оправдано на том основании, что
предоставление  таких  прав  обеспечивает  экономический  стимул  к
инновациям  и  творчеству,  а  так  же  приносит  значительную  пользу
обществу, что перевешивает любые отрицательные эффекты.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ
18.12.2018  р.  прийнято  Закон  України  «Про  внесення  змін  до

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
(далі  –  Закон),  який  набув  чинності  19.01.2019  р.  Основною  метою
прийняття цього Закону було визначення на законодавчому рівні явища
булінгу, шляхів протидії цькуванню, захисту прав дітей, а також інших
осіб, які працюють у закладі освіти.

В  Законі  сам  булінг,  а  також  дії,  що  із  ним  пов’язуються,
розглядаються  виключно  як  адміністративні  правопорушення,
відповідальність  за  які  передбачена  ст.  173-4  («Булінг  (цькування)
учасника  освітнього  процесу»)  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення, і  які можуть вчинятися лише спеціальним суб’єктом.
Таким спецсуб’єктом може бути: за ч. 1 ст. 173-4 –  учасник освітнього
процесу;  за  ч. 2 ст.  173-4 –  учасник освітнього процесу щодо діяння,
вчиненого у групі або повторно;  за ч. 3 ст. 173-4 –  учасник освітнього
процесу  –  «малолітня  особа  або  неповнолітня  особа  віком  від
чотирнадцяти до шістнадцяти років», – щодо діяння, передбаченого ч. 1
ст.  173-4  КУпАП;  за  ч.  4  ст.  173-4  –  учасник  освітнього  процесу  –
«малолітня  особа  або  неповнолітня  особа  віком від  чотирнадцяти  до
шістнадцяти років», – щодо діяння, передбаченого ч. 2 ст. 173-4 КУпАП;
за ч. 5 ст. 173-4 – керівник закладу освіти.

При  цьому  за  ч.  3  та  ч.  4  ст.  173-4  КУпАП  адміністративну
відповідальність  мають  нести  виключно  батьки малолітніх  або
неповнолітніх  осіб  віком від  чотирнадцяти до  шістнадцяти років  або
особи,  які  їх  замінюють.  У  разі  вчинення  булінгу  неповнолітньою
особою  віком  від  шістнадцяти  років  –  вона  має  нести  персональну
відповідальність за ч. 1 або ч. 2 (група чи повторність) ст. 173-4 КУпАП
України. 

Коло учасників освітнього процесу визначене у ч. 1 ст. 52 Закону
України «Про освіту»,  ними є:  здобувачі освіти; педагогічні,  науково-
педагогічні  та  наукові  працівники;  батьки  здобувачів  освіти;  фізичні
особи,  які  провадять  освітню  діяльність;  інші  особи,  передбачені
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що
встановлюється закладом освіти.
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Законом  передбачено внесення змін до ч. 3 ст. 184 («Невиконання
батьками  або  особами,  що  їх  замінюють,  обов'язків  щодо  виховання
дітей») КУпАП,  завдяки яким батьки неповнолітньої  особи  віком від
чотирнадцяти до шістнадцяти років, або особи, які їх замінюють, у разі
вчинення  такою  особою  булінгу  не  несуть  адміністративної
відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП, а лише – за ч. 3 чи ч. 4 ст. 173-4
КУпАП. 

Водночас слід зауважити, що судова практика містить приклади,
коли  за  адміністративні  правопорушення,  передбачені  ч.  3  ст.  184
КУпАП, відповідальність несли не лише батьки неповнолітніх осіб, а й
малолітніх.  Зокрема  батьки  малолітніх  осіб  притягалися  до
адміністративної відповідальності у справі №3/415/1141/13 (постанова
апеляційного  суду  Луганської  області  від  27.08.2013  р.),  у  справі
№127/7825/14-п  (постанова  апеляційного  суду  Вінницької  області).
Таким чином суди можуть розширено тлумачити термін «неповнолітня
особа», зокрема враховувати визначення, надане у ст. 1 Закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
та не брати до уваги положення ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України, ч.
1 ст. ст. 31 та ч. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України, п. 11 та п. 12 ч. 1 ст.
3 Кримінального процесуального кодексу України.

Зважаючи  на  судову  практику  можна  стверджувати,  що  після
внесення змін до ч. 3 ст. 184 КУпАП батьки неповнолітніх осіб та особи,
які  їх  замінюють  отримали  гарантію  непритягнення  їх  до
адміністративної  відповідальності  за  вчинення  їхніми  дітьми  булінгу,
тоді, як батьки малолітніх осіб та особи, які їх замінюють такої гарантії
не мають. Тобто батьки малолітньої особи, і особи, які їх замінюють у
разі  вчинення  їх  дитиною  булінгу,  можуть  понести  адміністративну
відповідальність і за ч. 3 чи ч. 4 ст. 173-4 і за ч. 3 ст. 184 КУпАП. При
цьому ст. 61 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути
двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й
те  саме  правопорушення.  Гарантії  від  такого  притягнення  у  сфері
адміністративного права передбачені у п. 8 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

З  урахуванням  викладеного  можна  зробити  такі  висновки.  1)
Законом  від  18.12.2018  р.  булінг  визначається  як  адміністративне
правопорушення, притаманне виключно для сфери освітнього процесу.
При  цьому  лишається  незрозумілим,  чому  поза  увагою  законодавця
опинилися  такі  само  прояви  цькування,  які  трапляються  «на  вулиці»
(наприклад,  у  дворах  будинків,  на  спортивних  майданчиках  тощо),  в
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закладах  охорони  здоров’я  (лікарнях)  чи  закладах,  призначених  для
відпочинку (санаторіях, будинках відпочинку, літніх таборах тощо);  2)
Прийняття  Закону  від  18.12.2018  р.  дозволило  констатувати  факт
подвійної уніфікації терміну «булінг»: у ст. 173-4 КУпАП та п. 3.1. ч. 1
ст.  1  Закону  України  «Про  освіту».  Визначення  в  обох  нормативно-
правових актах є ідентичним, а тому відбулося таке собі «захаращення»
чинного законодавства. Якщо вести мову про те, що булінг можливий
виключно  під  час  освітнього  процесу,  про  що  йдеться  у  самому
визначенні «булінгу», то достатньо було б і одного його поняття у Законі
України  «Про  освіту».  У  тому  разі,  якщо  булінг  визнавати  більш
ширшим явищем, – то варто було б його визначити лише у ч. 1 ст. 173-4
КупАП;  3)  Виокремлення  категорії  «малолітні  особи»,  як  суб’єктів
вчинення  булінгу  у  ч.  3  та  ч.  4  ст.  173-4  КУпАП,  без  внесення
відповідних змін  до  ст.  184  КУпАП (де  передбачена  відповідальність
лише для батьків неповнолітніх, що не враховується на практиці) може
спонукати  випадки  притягнення  двічі  батьків  дітей,  яким  не
виповнилося чотирнадцяти років до адміністративної відповідальності
за одне й те саме правопорушення (за ст. 173-1 та за ст. 184 КУпАП);

4) Алгоритм дій учасників освітнього процесу, яким стало відомо
про  факт  вчинення  булінгу  полягає  в  ініціюванні  процедури,
спрямованої  на  встановлення  відповідного  факту.  Потерпіла  (інші
особи)  повідомляють  письмово  керівництво  закладу  освіти,  далі
керівник закладу освіти зобов’язаний: 

-  видати  наказ  (розпорядження)  про  встановлення  обставини
вчинення булінгу;

-  скликати  комісію  по  конфліктам  (до  складу  якої  включити:
педагога, психолога, соціального працівника тощо);

- забезпечити виконання заходів для забезпечення прав здобувачів
освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або є постраждалими.

-  реалізувати  інші  повноваження,  передбачені  законом  та
установчими документами закладу освіти (абз. 11-14 ч. 3 ст. 26 Закону
України «Про освіту»).

 Скликана керівником закладу освіти комісія повинна: встановити
обставини  вчинення  булінгу,  потерпілу  особу,  кривдника,  факт
спричинення фізичної  чи психологічної  шкоди,  заслухати  потерпілих,
свідків,  кривдників,  дослідити інші докази; визначитися чи мав місце
одноразовий  конфлікт  чи  був  булінг  (ознака  –  систематичність
спричинення кривдником фізичної або психологічної шкоди потерпілій
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особі). 
На підставі висновку комісії керівник закладу освіти зобов’язаний

повідомити  уповноважені  підрозділи  органів  Національної  поліції
України (для складання відповідного  протоколу)  та службу у справах
дітей  про  випадок  булінгу  у  закладі  освіти.  При  цьому  має
враховуватися, що справи про вчинення булінгу підвідомчі суду (судді),
а стягнення по ним може бути накладено не пізніш як через три місяці з
дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не
пізніш як через три місяці з дня його виявлення  (ч. 2 ст. 38 КУпАП).
Окрім  того  на  веб-сайті  закладу  освіти  має  бути  доступ  до  такої
інформації  та  документів,  як:  Правил  поведінки  здобувача  освіти  в
закладі освіти; Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу (цькуванню) в закладі освіти; Порядку подання та розгляду (з
дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в
закладі  освіти;  Порядку  реагування  на  доведені  випадки  булінгу
(цькування)  в  закладі  освіти  та  відповідальність  осіб,  причетних  до
булінгу (цькування) (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту»). У випадку
недотримання вимог законодавства  щодо протидії  булінгу  потерпілим
чи  іншим  особам,  яким  став  відомий  факт  вчинення  булінгу,  слід
звертатися зі скаргою до засновника закладу освіти або уповноваженої
ним особи (наприклад до МОН України) із метою прийняття рішення на
випадок  відмови закладу освіти реагувати на звернення про вчинення
булінгу. 

Кавун С.М., магистрант 
ООО“Бердянский университет менеджмента и бизнеса”

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Право  на  гражданство  является  одним  из  важнейших
неотъемлемых прав. Это связано, прежде всего, с тем, что гражданство
представляет  собой  системообразующий  элемент  правового  статуса
лица,  определяющий  принципиальные  начала  взаимоотношений
государства  и  личности.  Гражданство  служит  тем  юридическим
основанием,  в  силу  которого  лицо  обладает  в  полном  объеме  всеми
правами  и  свободами,  выполняет  обязанности,  установленные
Конституцией и другими законами, отвечает за их нарушение, а также
пользуется защитой государства, где бы это лицо ни находилось, в том
числе за его пределами.

Гражданство  как  одно  из  основных  прав  человека  нашло
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отражение  в  международных  нормативных  правовых  актах.  В  ст.  15
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.  говорится,
что каждый человек имеет право на гражданство; никто не может быть
произвольно  лишен  своего  гражданства  или  права  изменить  свое
гражданство.

Право на  гражданство в  Украине занимает  особое  место  среди
основных прав человека, а его реализация гарантируется Конституцией
Украины.  Провозглашая  приоритетом  соблюдение  и  охрану  прав  и
свобод  человека  и  гражданина  как  одну  из  важнейших  основ
конституционного  строя,  Конституция  Украины  устанавливает
основополагающие  нормы  по  вопросам  гражданства:  “В Украине
существует  единое  гражданство.  Основания  приобретения  и
прекращения  гражданства  Украины  определяются  законом»  (статья  4
КУ): Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права
изменить гражданство.  Гражданин Украины не  может быть изгнан за
пределы  Украины  или  выдан  другому  государству.
Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за
ее пределами (статья 25 КУ).

 Специальним законодательным актом по вопросам гражданства
является Закон Украины «О гражданстве Украины» от 18 января 2001
года.  Настоящий  Закон  в  соответствии  с  Конституцией  Украины
определяет  правовое  содержание  гражданства  Украины,  основания  и
порядок  его  приобретения  и  прекращения,  полномочия  органов
государственной власти, участвующих в решении вопросов гражданства
Украины, порядок обжалования решений по вопросам гражданства. 

В наше время двойное гражданство весьма часто встречается в
международной  практике  и  существует  объективно,  независимо  от
отношения к нему того или иного государства. Однако следует отметить
то,  что  двойное  гражданство  приводит  к  возникновению  негативных
последствий  и  порождает  целый  ряд  практических  проблем,  как  для
государства, так и для конкретного лица. Возникает неопределенность
фактического и юридического положения личности, у лица появляются
противоречивые, а иногда несовместимые обязанности перед разными
государствами.

Сколько украинцев на данный момент имееют по два паспорта не
известно.  Считают,  что  речь  идет  о  сотнях  тысяч  людей.  Больше
паспортов  украинцам  выдала  Россия.  Делала  это  к  войне,  а  после
аннексии  Крыма  на  полуострове  паспорта  с  двуглавым выдали  двум
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миллионам  украинцев.  Также,  среди  лидеров  Польша,  Румыния  и
Венгрия.  Последняя  страна  документов  по  разным  данным  раздала
около 100 000. В этом году только пограничники Закарпатья поймали 39
таких «двойных» граждан, среди них и политики. [1].

Украинцы зачастую не могут защитить свои права в судах страны
проживания, поскольку украинские адвокаты в зарубежные государства
не допускаются, а местные требуют слишком большую плату за услуги
либо  вообще  отказываются  защищать  украинцев из  опасений
подвергнуться преследованиям. 

Огромные  проблемы  испытывают  и  родители,  вынужденные
оформлять  двойное  гражданство  своим  детям.  Часто  после  развода
украинские женщины вынуждены оставаться за  границей,  так как их
детей  не  выпускают  в  Украину.  Судебные  тяжбы  по  поводу  прав  на
детей  родителей  из  разных  стран  длятся  годами.  Решение  вопроса  о
предоставлении  украинского  гражданства  детям,  у  которых  хотя  бы
один из родителей – украинец, без согласия второго родителя, помогло
бы избежать многих трагедий.

Также  лицам  с  двойным  гражданством  сложно  участвовать  в
политической  жизни  Украины.  Голосовать  за  границей  разрешается
только на территории дипломатических представительств и консульств,
которые  зачастую  находятся  очень  далеко  от  мест  проживания
украинских  семей.  Также  в  законе  «О  гражданстве  Украины» не
говорится  о  военной  службе  лиц  с  двойным  гражданством,  не
прописано, сохраняется ли двойное гражданство при конфликте между
государствами. Эти и другие вопросы должны отразиться в поправках в
законодательство о гражданстве.

Учитывая все вышеуказанное, можно констатировать, что двойное
гражданство – явление, затрагивающее все аспекты жизни современного
общества:  международные  отношения,  социальную  составляющую,
экономику.  Следовательно  –  возникает  необходимость  в  построении
правильной  политики  в  данной  сфере,  т.к.  только  при  правильном
направлении  она  сможет  оказать  значительное  влияние  на  многие
важные процессы в обществе. 

Вывод.  Представляется  необходимым  продолжать
законотворческую  и  правоприменительную  политику  по  улучшению
правового  статуса  лиц,  имеющих двойное гражданство,  т.к.  уважения
заслуживает только та страна, которая может защитить своих граждан,
пусть и обладающих еще одним гражданством, в любой точке мира.
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ЭМАНСИПАЦИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Эмансипация  –  это  объективно  обусловленное  социально-

правовое  явление,  результат  поступательного  развития  современного
общества,  направленный  на  защиту  прав  и  интересов  его
несовершеннолетних членов и поэтому требующий создания под ним
современной правовой базы, чего не наблюдается в настоящее время.
Действующий гражданский кодекс (далее – ГК) содержит лишь одну ст.
26  «Эмансипация»  и  не  дает  ответа  на  многие,  связанные  с
эмансипацией  принципиально  важные  вопросы,  что  влечет
разноплановость их толкований учеными цивилистами, органами опеки
и  попечительства  и  судом,  непосредственно  решающими  дела,
связанные с эмансипацией несовершеннолетних [1].

Предпосылками появления этого института в гражданском праве
Беларуси  явились:  1)  развитие  рыночной  экономики;  2)  процесс
акселерации  несовершеннолетних,  охватывающий  физическое,
интеллектуальное  и  духовное  развитие;  3)  заинтересованность
государства и молодежи в более широком участии в гражданских и иных
правоотношениях и необходимость создания для этого правовой базы;
4)  вхождение  Республики  Беларусь  в  Европейское  правовое  поле  и
связанное с этим расширение прав несовершеннолетних [2, с. 19].

Особо хотелось бы остановиться на  возможности вступления  в
брак эмансипированных несовершеннолетних.  Прежде всего,  касается
самого  определения  эмансипации.  В  ст.  26  ГК  записано,  что
эмансипация  –  это  объявление  несовершеннолетнего  полностью
дееспособным. Такая формулировка не совсем точно и полно отражает
сущность и правовую природу эмансипации. Эмансипация – это более
сложное правовое  явление.  Было  бы более  правильным,  отвечающим
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интересам теории и требованиям практики, сформулировать и закрепить
в п. 1 ст. 26 ГК следующее определение эмансипации: «Эмансипация –
это  основание  приобретения  несовершеннолетним  полной
дееспособности  путем  уравнивания  его  в  гражданских  правах  и
обязанностях  с  совершеннолетними  гражданами,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством».  Такое  определение  позволило  бы
рассматривать эмансипацию наряду со вступлением в брак как одно из
оснований приобретения несовершеннолетним полной дееспособности,
посредством  которого  происходит  изменение  правового  статуса
несовершеннолетнего и уравнивание его в правах с совершеннолетними
гражданами [3, с. 3].

Само  по  себе  объявление  лица  полностью  дееспособным  в
порядке, предусмотренном ст. 26 ГК, не дает основания приобретения
брачной  дееспособности  в  полном  объеме.  Поэтому  законодатель
указанный факт отнес только к одному из оснований снижения брачного
возраста.  Складывается  коллизионная  ситуация:  с  одной  стороны,
эмансипированный  несовершеннолетний  согласно  Кодексу  о  браке  и
семье Республики Беларусь 1999 г.  (далее – КоБС) имеет право быть
усыновителем (ч. 1 ст. 125 КоБС), опекуном и попечителем (ч. 1 ст. 153
КоБС)  (в  этом  отношении  он  полностью  уравнивается  в  правах  с
совершеннолетними),  а с  другой – факт эмансипации является только
одним  из  оснований,  при  наличии  которого  возможно  возбуждение
процедуры  снижения  брачного  возраста.  Считаем,  что  данное
несоответствие в законодательстве можно устранить путем внесения в
ст.  18  КоБС  о  брачном  возрасте  дополнения:  «Лица,  не  достигшие
брачного  возраста,  имеют  право  на  вступление  в  брак  с  момента
принятия  решения  об  эмансипации.  Эмансипированные
несовершеннолетние  обладают  полной  брачно-семейной
дееспособностью» [3, с. 56].

В тех странах, где существует институт эмансипации и которые,
как и подавляющее большинство стран, рассматривают семейное право
как  часть  гражданского,  приобретение  вступившим  в  брак
несовершеннолетним  полной  дееспособности  расценивают  как
эмансипацию  (ст.  476  Гражданского  кодекса  Франции,  ст.  316
Гражданского  кодекса  Испании).  В  этих  странах  вступление  в  брак
несовершеннолетним  до  достижения  брачного  возраста  является
главным  основанием  эмансипации,  а  другим  основанием  является
решение  семейного  совета  (судьи  по  опеке,  Опекунского  суда  или
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другого органа), в результате которого несовершеннолетний может быть
объявлен  полностью  дееспособным.  Такого  мнения  придерживаются
многие ученые. Они пишут, что «было бы целесообразно рассматривать
приобретение  полной  дееспособности  несовершеннолетними,
вступившими в брак, в качестве одного из оснований эмансипации и в
нашем праве.  Следовало бы одновременно установить исключения из
правила  о  полной  дееспособности  эмансипированного  в  области
гражданских и семейных отношений». Карпенко утверждает, что «лицо,
не достигшее 18 лет, которому был снижен брачный возраст с момента
регистрации  брака,  становится  эмансипированным  и  приобретает
гражданскую дееспособность в полном объеме» [4, с. 57].

Таким  образом,  законодательством  предусмотрены  следующие
случаи  эмансипации:  1)  признание  гражданина  эмансипированным  в
силу закона. Основаниями для этого является вступление в брак до 18-
летнего  возраста;  2)  объявление  несовершеннолетнего
эмансипированным.  Основанием  является  решение  уполномоченных
органов при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.

Рекомендации: 1)  объединить  п.  2  ст.  20  и  п.  1  ст.  26  ГК  и
предложить  п.  1  ст.  26  в  следующей  редакции:  «Приобретение
несовершеннолетним  лицом  полной  гражданской  дееспособности
(эмансипация)  производится  в  результате  заключения  брака
несовершеннолетним, не достигшим брачного возраста или по решению
уполномоченных органов при соблюдении условий,  предусмотренных
законодательством».  2)  сформулировать  и  закрепить  в  п.  1  ст.  26  ГК
следующее определение эмансипации: «Эмансипация – это основание
приобретения  несовершеннолетним  полной  дееспособности  путем
уравнивания  его  в  гражданских  правах  и  обязанностях  с
совершеннолетними  гражданами,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.  Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь  [Электронный

ресурс]:  7  дек.  1998 г.  № 218-З  :  принят  Палатой представителей 28
октяб. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона от
01.02.2019 г.  //  КонсультантПлюс. Беларусь /  ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

2. Борзенкова, Ю. Проблемы эмансипации несовершеннолетних в
Республике Беларусь/ Ю. Борзенкова //  Право и политика. – 2016. - № 4
– С. 19-24.



116

3.  Трамбачева,  Т.Д.  Эмансипация  несовершеннолетних  в
гражданском праве Республики Беларусь: автореф. дис. …канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Т.Д. Трамбачева. – Минск, 2018 – 23 с.

4. Карпенко, Т. Последствия эмансипации несовершеннолетних в
области брачно-семейных отношений / Т. Карпенко // Судовы веснік. –
2017. – № 4. – С. 56–57.

   Калайтан В.В., магістрант
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Одним із показників суспільного розвитку країни, відображенням
її  соціально-економічного та морального стану, чинником формування
демографічного,  економічного,  трудового  та  культурного  потенціалу
суспільства є здоров’я населення. За останні роки ці показники в Україні
постійно  знижуються.  Тому  вирішення  проблем  у  галузі  охорони
здоров’я вимагають негайного втручання з боку держави. 

Правове  регулювання  системи  охорони  здоров’я  має  прямий
вплив на  розвиток усіх  напрямів  діяльності  держави,  що обов’язково
знаходить своє відображення в державній політиці. На теперішній час
потрібно приділяти увагу профілактиці захворюванням, а не лікуванню.
Реформа медичної сфери має починатись саме з надання інформації та
можливостей для здорового способу життя населення.

Сьогодні  перед  українською  системою  охорони  здоров’я
поставлено конкретне  завдання:  при жорстких ресурсних обмеженнях
створити  якісно  нову  систему,  спроможну  забезпечити  доступну  та
якісну медичну допомогу для всіх громадян. 

Питання  реформування  охорони  здоров’я,  медичного
обслуговування  та  взаємовідносини  в  цій  сфері  регулюються
юридичними актами різних галузей права  в Україні,  велика  кількість
яких  датовані  ще  за  радянських  часів.  Незважаючи  на  законодавче
закріплення,  права  громадян  на  медичну  допомогу  в  Україні
порушуються. Тому очевидна необхідність послідовного та системного
наукового вивчення питань гарантії та реалізації прав пацієнтів у нашій
державі. 

Членство  України  в  Раді  Європи  та  подальші  євроінтеграційні
амбіції  нашої  держави  покладають  відповідальність  щодо  повної
гармонізації  українського  законодавства з  європейськими стандартами
забезпечення прав людини і, в першу чергу, безпеки пацієнтів, якості та
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доступності  медичної  допомоги,  як  найважливіших  характеристик
системи охорони здоров’я. У 2011 р. Уряд України підписав План дій
Ради Європи для України «Партнерство заради реформ», підтвердивши
свої  зобов’язання  розробити  та  впровадити  до  2014  р.  Національний
план дій із безпеки пацієнтів. 

Відповідно до чинного законодавства,  пацієнт має такі  загальні
права:  право  на  життя,  медичну  допомогу,  свободу  вибору  лікаря,
методів  лікування  та  лікувального  закладу,  особисту  недоторканість,
медичну  таємницю,  медичну  інформацію,  допуск  інших  медичних
працівників,  членів  сім’ї,  нотаріуса  та  адвоката,  священнослужителя;
незалежну  медичну  експертизу,  відшкодування  заподіяної  здоров’ю
шкоди, повну інформованість і добровільну згоду на медико-біологічний
експеримент, донорство крові та її компонентів, трансплантацію органів
та  інших  анатомічних  матеріалів  як  на  спеціальний метод  лікування,
штучне  запліднення  та  імплантацію  ембріона,  застосування  методів
стерилізації,  добровільне  штучне  переривання  вагітності,  зміну
(корекцію)  статевої  належності,  правовий  захист  від  будь-яких
незаконних  форм  дискримінації,  пов’язаних  із  станом  здоров’я,
оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладів та органів
охорони здоров’я. 

Якщо  розглянути  весь  перелік  наданих  прав,  то  складається
враження, що відносини в системі охорони здоров’я врегульовані. Але,
на  практиці,  порушення  прав  пацієнтів  відбувається  досить  часто.
Найчастіше,  проблеми  охорони  здоров’я  пов’язують  із  недостатністю
фінансування.  Але  досвід  інших  країн  свідчить  про  те,  що,  окрім
обов’язкового збільшення бюджетного фінансування охорони здоров’я,
необхідно змінити саму структуру охорони здоров’я. 

Незадовільний  стан  медичного  обслуговування  населення
України,  на  думку  фахівців,  пов’язаний  із  недопрацюванням  в
організації первинної медико-санітарної допомоги. Безплатне лікування
населення  України  стало  практично  неможливим  через  невірний
розподіл ресурсів, які виділяються на організацію охорони здоров’я. 

Світовий досвід, узагальнений у документах ВООЗ, свідчить про
те,  що  одним із  головних  пріоритетів  розвитку національної  системи
охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів має
бути  розвиток  саме  первинної  медико-санітарної  допомоги  на  основі
загальної  практики  сімейної  медицини.[1].  Автор  погоджується  з
думкою фахівців, що реформа має початись із запуску системи сімейної
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медицини європейського зразку на базі поліклінік та амбулаторій. 
В Україні визначилось стратегічне направлення розвитку системи

охорони  здоров’я  –  запровадження  саме  сімейної  медицини.  Але
ситуація  із  введенням  у  життя  посади  лікаря  загальної  практики,
сімейного лікаря сьогодні незадовільна. Тому вже на первинному етапі
відбувається збій у роботі всієї системи.

Право на вибір лікаря та лікувального закладу закріплено в ст. 6
та ст. 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»  [2].  Та  це  право сьогодні  порушується в Україні.  Практика
свідчить про те, що вказаним правом можна скористатися, як правило,
тільки під час звернення до приватних медичних установ. Цю проблему
необхідно  вирішити  шляхом  інформування  громадян  про  їх  права  в
сфері охорони здоров’я, а також проведення додаткової роз’яснювальної
роботи в медичних закладах. 

Реформування  в  Україні  вимагають  також  стаціонарні  медичні
заклади.  Західноєвропейські  лікарні  на  сьогодні  зосереджені
здебільшого  на  лікуванні  гострих  випадків,  а  наші  державні  лікарні
продовжують виконувати функції соціальної опіки та охорони здоров’я. 

Болючим  для  пацієнтів  залишається  питання  щодо  реалізації
права  на  отримання інформації  щодо стану  свого  здоров’я.  Це право
закріплене  та  визначене  у  чисельних  міжнародних  документах,  що
знайшло свої місце й у національному законодавстві. Пацієнти вправі
отримувати своєчасну й достовірну інформацію про стан свого здоров’я,
ознайомлення  з  історією  своєї  хвороби  та  іншими  документами,  що
можуть слугувати для подальшого лікування. 

Медичний  працівник  зобов’язаний  надати  в  доступній  формі
інформацію  про  стан  здоров’я,  мету  проведення  запропонованих
лікувальних  заходів,  прогноз  можливого  розвитку  захворювання,
зокрема наявність ризику для життя і здоров’я. Таким чином, громадяни
вправі скопіювати всі сторінки своєї медичної картки (своєї дитини). 

Незважаючи на таке законодавче закріплення, судову практику та
велику кількість  роз’яснень,  право на  отримання інформації  постійно
порушується.  Це  спричиняє  перепони  для  можливого  отримання
ефективного лікування  в  іншому медичному закладі,  що  передбачено
законодавством і призводить до порушення прав пацієнтів на медичну
допомогу. 

Законодавчо  закріплено  право  пацієнта  на  вибір  методів
лікування: ст.ст. 42, 44 Закону України «Основи законодавства України
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про охорону здоров’я» [2]. Але на практиці це право також порушується.
Потрапивши до лікарні, хворий не має вибору у лікуванні, оскільки в
державних  лікувальних  закладах  застосовуються  традиційні  методи
лікування. Пацієнт ніяк не може вплинути на процес прийняття рішення
щодо методів лікування. 

Гостро стоїть питання доступності медичної допомоги в Україні.
Доступність медичної допомоги передбачає баланс багатьох факторів:
кадри,  фінансування,  технічні  та  транспортні  засоби,  свобода вибору,
громадська просвіта, якість і розподіл технічних ресурсів. Постановою
Кабінету Міністрів 1996 р. низку медичних послуг було переведено до
переліку платних [3]. 

На  сьогодні  кошти  з  Державного  бюджету  спрямовуються  на
підтримку  існування  наявної  мережі  закладів  охорони  здоров’я
незалежно  від  кількості  та  якості  фактично  наданих  ними  пацієнтам
послуг.  Таке  фінансування  є  нераціональним.  Бажано,  щоб
спрямовувались кошти на фінансування медичних послуг та лікарських
засобів конкретним особам у разі  їх  хвороби.  Це стосується не лише
державних установ та комунальних закладів, але й приватних також. 

Рекомендації. Головними  завданнями  у  сфері  реформування
медицини  є:  здійснення  певних  організаційно-правових  заходів  для
належного  реформування  галузі  охорони  здоров’я  і  завершення
формування галузі медичного права; впровадження через засоби масової
інформації,  навчальні  та  виховні  заклади  в  Україні  системи
оздоровлення населення, що передбачають, насамперед, збереження та
зміцнення здоров’я населення; посилення вимог щодо медичної освіти;
збільшення  кількості  випускників  медичних  ВНЗ  за  спеціальністю
«сімейний  лікар»;  удосконалення  державної  медичної  допомоги  як
пріоритетний  розвиток  ПМСД;  розроблення  механізму  надання
безоплатної  медичної  допомоги  вразливим  верствам  населення;
внесення  кардинальних  змін  в  оплату  праці  медичного  персоналу.
Економічна  мотивація  буде  стимулом  для  ефективної  роботи;
вдосконалення  інституту  відповідальності  медичного  персоналу  за
відмову або неналежне надання медичної допомоги.
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ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Об'єкт адміністративного правопорушення традиційно визнається
тим  його  елементом,  який  відображає  соціально-юридичну  сутність
конкретного  правопорушення,  дозволяє  правильно  кваліфікувати
суспільно  небезпечне  діяння,  відмежувати  його  від  суміжних  складів
правопорушень. 

Більшість  вчених,  що  займаються  проблемами  адміністративної
відповідальності,  характеризують  об'єкт  адміністративного  проступку
як охоронювані адміністративним законодавством суспільні відносини,
на  які  посягає  адміністративний  проступок.  Передбачається,  що,
здійснюючи протиправне діяння,  правопорушник тим самим порушує
усталені  суспільні  відносини в певній сфері  життєдіяльності  людини,
суспільства,  держави,  які  охороняються,  зокрема,  санкціями
адміністративно-правових норм.

Розуміння правовідносин як суспільних відносин, врегульованого
нормами  права,  вперше  з'явилося  в  працях  дореволюційних  вчених,
користувалося визнанням в радянській і продовжує використовуватися в
сучасній науці. Однак цей загальновизнаний термін починає піддаватися
критиці.

В  українській  мові  термін  «об'єкт»  вживається  в  декількох
значеннях.  По-перше,  об'єктом вважається  те,  що  існує  поза  нами  й
незалежно  від  нашої  свідомості,  тобто  явища  зовнішнього  світу,
навколишньої дійсності; по-друге, це явище, на яке спрямована будь-яка
діяльність; і, по-третє, об'єкт - це місце будь-якої діяльності. Як видно,
дане  поняття досить багатозначне.  Варто відзначити,  що і  в  правовій
доктрині відсутня єдність поглядів на об'єкт правопорушення.
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Виходячи з існуючих критеріїв оцінки законодавчих положень і
різних  теоретичних  позицій  з  питання  про  зміст  загального  поняття
об'єкта  правопорушення,  можна  виділити  чотири  підходи.  Перший
підхід  -  філософський.  З  точки  зору  філософії  об'єкт  являє  собою
частину  об'єктивної  реальності,  яка  вступає  у  взаємодію з  суб'єктом,
відчуваючи на собі його вплив. Іншими словами, правопорушення як акт
людської поведінки завжди впливає на навколишню дійсність (зовнішню
реальність).  В результаті  філософського підходу будь-яка протиправна
діяльність суб'єкта завжди впливає на певний зовнішній факт, завжди на
щось направлено, матеріалізується в зовнішньому світі.

Другий підхід -  аксіологічний.  З  позиції  аксіології  охоронювані
законом  об'єкти  представляють  собою  в  найзагальнішому  вигляді
цінності  (блага).  Однак,  на  нашу  думку,  такої  характеристики  всеж
недостатньо для з'ясування сутності об'єкта правопорушення, оскільки
цінності (блага) - це не самі речі, що існують самостійно, а це якості
речей. 

Третій підхід - соціальний (матеріальний) базується на розумінні
того,  що  основною  матеріальною  ознакою  правопорушення,  що
характеризує  його  як  соціальне  явище,  є  суспільна  небезпека  (або
громадська  шкідливість).  Суть  останньої  полягає  в  здатності
передбаченого  законом  діяння  заподіювати  шкоду  охоронюваним
об'єктам (цінностям).

І,  нарешті,  суто  юридичний  (формальний)  підхід  відносить  до
об'єктів правової охорони не будь-які явища навколишньої дійсності, а
тільки  ті,  які  захищаються  законом  і  щодо  яких  можливе  вчинення
посягання.  У  цьому  сенсі  коло  об'єктів  адміністративного
правопорушення  нормативно  визначено  в  Кодексі  України  про
адміністративні правопорушення (1984 р.).

Перераховані  критерії  не  є  єдино  можливими  і  безперечними.
Проте,  вони  дозволяють  стверджувати,  що  поняття  об'єкта
правопорушення повинно відображати реально існуючу дійсність,  яка
потребує  захисту.  Традиційне  ж  розуміння  об'єкта  як  суспільних
відносин грунтується на абстрактних постулатах.

Треба  відзначити,  що  багато  теоретичних  суджень  про  об'єкт
правопорушення фактично ігноруються  в  Особливої  частини КУпАП.
Зокрема, при характеристиці окремих правопорушень без посилання на
суспільні  відносини  їх  об'єктом  оголошують  будь-яке  явище
зовнішнього світу, наприклад, атмосферне  повітря.
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Статика  чи  спокій  несумісні  з  терміном  «ставлення».
Адміністративне правопорушення посягає тільки на матеріальні норми
права, що знаходяться в статичному стані. Так, якщо у суб'єкта права є
конкретне  потенційне  право,  то  це  ще  не  означає  автоматичного
виникнення,  зміни,  припинення  правовідносин  на  підставі  його
правомочності;  воно  може  ніколи  й  не  виникнути.  Наприклад,  у
громадян є потенційне право побудувати об'єкт нерухомості (будинок,
дачу,  гараж  і  т.п.),  але  саме  право  не  породжує  у  значної  частини
населення  ніяких  думок  або рухів  тіла  в  цьому напрямку,  тобто  такі
відносини у них не виникають, не змінюються,  не припиняються.  Як
тільки громадянин вирішує зайнятися будівництвом, виникають реальні
правовідносини  з  відповідними  структурами:  з  місцевими  органами
виконавчої  влади,  з  органами  державного  будівельного  нагляду,  з
торговими  організаціями,  з  організаціями  забудовників  та  ін.  Самі
правовідносини  породжують  окремі  процедури,  об'єднані  в  єдиний
процес будівництва об'єкта нерухомості. 

Адміністративно-деліктних  норма,  що  встановлює  заходи
адміністративної  відповідальності  в  Особливої  частини  КУпАП,  є
нормою матеріального права, яка сама не породжує адміністративного
правовідносини,  а  створює  деякі  правові  передумови  для  реалізації
процесуальних норм права

Правопорушник,  здійснюючи  протиправне  діяння,  зазіхає,
насамперед, на норми матеріального права.  У КУпАП сконцентровані
завдання,  принципи,  заборони,  конкретні  права  та  обов'язки,  що
закріплюються  за  різними  суб'єктами  права,  заходи  стягнення  і  т.д.
Незважаючи  на  те,  що  будь-яке  посягання  завжди  пов'язане  з
порушенням тих чи інших правовідносин (суспільних відносин), тим не
менше, цей факт не утворює суті суспільної небезпеки правопорушень.
Сутністю правопорушення  є  заподіяння  шкоди  тим цінностям (благ),
заради охорони яких і існує адміністративно-деліктне законодавство.

З вищесказаного можна зробити висновок, що правопорушник не
може здійснювати посягання на об'єкт адміністративного проступку у
вигляді  суспільних  відносин,  оскільки  цих  відносин  на  момент
посягання  ще  немає.  Порушник,  вторгаючись  в  сферу  матеріальних
прав, привносить сам же із зовнішнього середовища відносини у вигляді
протиправного  діяння.  Відносини  правопорушника  вступають  у
взаємодію з  нормою матеріального  права  у  вигляді  конкретної  статті
КУпАП. Процес взаємодії і  є адміністративне правопорушення. Таких
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процесів може бути безліч, а порушена норма всього одна. Таким чином,
не можна розглядати суспільні відносини як об'єкт правопорушення. У
цій якості виступає, на нашу думку, сама порушена матеріально-правова
норма. 

Карташов Д.А., студент 4 курса 
Могилёвского филиала

ЧУО «БИП-Институт правоведения»
г. Могилев, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Актуальность  темы  обусловлена  обострением  неблагоприятной
экологической  обстановки  в  стране,  это  вызывает  необходимость
усиления  средств  юридической  защиты конституционного  права
граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  осуществления
действенной  системы  обеспечения  экологической  безопасности.
Проблема сохранности природной среды, рационального использования
водных ресурсов, охраны животного и растительного мира, водоемов и
воздуха от уничтожения и загрязнения становится все более актуальной.

Постоянное  увеличение  объемов  промышленного  производства,
строительство  новых  промышленных  объектов,  рост  численности
населения и его урбанизация – факторы, влияющие на растительный и
животный  мир,  на  состояние  почвы,  воздуха.  Вред,  который
причиняется  загрязнением  водоемов  и  воздуха,  уничтожением  рыбы,
диких животных, его последствия трудно переоценить.

С  другой  стороны  общество  влияет  на  окружающую  среду.
История  человечества  свидетельствует  как  о  благотворном  влиянии
деятельности людей на природу, так и о пагубном его воздействии. В
настоящее  время  существует  угроза  значительного  сокращения  или
полной  утраты  биологического  разнообразия,  которое  существенно
сокращается в результате некоторых видов хозяйственной деятельности,
стремительного  роста  темпов  промышленности  и  транспорта.  Не
следует исключать и тот факт, что ряд природных ресурсов используется
не рационально.

Вопрос  о  функциях  природы по  отношению к  человеку  лежит
также в основе понятия «благоприятная окружающая среда», право на
которую  в  соответствии  со  ст.  46  Конституции  Республики  Беларусь
имеет каждый [1].

Из этого следует, что  государство обязано максимально снизить
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степень  неблагоприятного  воздействия  на  природную  среду
посредством совершенствования природоохранного законодательства в
области обеспечения экологической безопасности.

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об охране
окружающей  среды»  не  определено  понятие
экологического правонарушения [2]. 

Ученые  предлагают  самые  различные  определения  данного
понятия. При этом каждое определение до некоторой степени отражает
своеобразный подход к составу экологического деяния.

Н.Г.  Цыпарков пишет,  что  экологическое  правонарушение -  это
виновное, противоправное деяние (действие, бездействие), посягающее
на установленный в Республике Беларусь экологический правопорядок
и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу
такого причинения [3, с. 68].

По мнению Д.М. Демичева, экологическое правонарушение - это
общественно  опасное,  виновное,  запрещённое  законодательством  под
угрозой  наказания  деяние,  направленное  на  причинение  вреда
отношениям в сфере экологии [4, с. 70]. 

На  основании  анализа  данных  понятий  по  нашему  мнению
определение экологического  правонарушения следует сформулировать
следующим образом:  это  противоправное,  виновное деяние  (действие
или  бездействие),  совершаемое  право-дееспособным  субъектом,
причиняющее  или  несущее  реальную  угрозу  причинения
экологического  вреда,  загрязнения  окружающей  среды,  либо
нарушающее  права  и  законные  интересы  субъектов  экологического
права.

Отнесение  правонарушения  к  тем  или  иным  видам  зависит  в
основном от степени причиненного природе и обществу вреда, личности
правонарушителя,  иных  обстоятельств  дела,  влияющих  на  уровень
ответственности. 

При  этом  ст.  99  названного  выше  закона  определяет
ответственность  за  нарушение  законодательства  Республики  Беларусь
об  охране  окружающей  среды,  и  установлено,  что  нарушение
законодательства  об  охране  окружающей  среды  влечет:
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность [2].

Привлечение  лиц  к  ответственности  за  нарушение
законодательства об охране окружающей среды не освобождает их от
возмещения вреда, причиненного в результате вредного воздействия на
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окружающую среду в порядке, установленном Гражданским Кодексом
Республики Беларусь [5].

Экологическая ответственность имеет две формы: экономическую
и  юридическую.  Экономическая  ответственность  базируется  на
правомерной деятельности и регулируется экономическими методами,
прежде  всего,  материальной  заинтересованностью  хозяйствующего
субъекта  в  сокращении  отходов.  Юридическая  ответственность
порождается  неправомерными  действиями  или  бездействиями  и
регулируется административно-правовыми методами. В целом эти две
формы образуют экологическую ответственность [4, с. 90].

Для  экологических  правонарушений  существует  специфика,
позволяющая говорить о том, что потребности, формирующие причины
совершения этих деяний, чаще всего связаны именно с удовлетворением
социальных  потребностей.  Например,  загрязнение  воздуха  может
осуществляться  в  целях  удовлетворения  потребностей,  достижения
определенных  экономических  выгод,  и  в  этом  случае  потребности
переходят  в  плоскость  социальных  потребностей,  где  в  погоне  за
ложными  ценностями  вред,  причиняемый  природе,  выглядит
допустимым.

На  современном  этапе  предупреждение  экологических
преступлений  ведется  по  двум  направлениям:  по  линии  выявления,
пресечения,  изобличения,  наказания  виновных,  их  исправления;  по
линии  недопущения  и  предотвращения  преступления  мерами
профилактики на общесоциальном и криминологическом уровнях.

Для  осуществления  этих  мероприятий  необходимо  разработать
единую экологическую концепцию. На основе достоверной информации
необходимо  информировать  о  направлениях  природоохранной
деятельности, ее правовой базе. Существенную роль в природоохранной
функции  играет  эколого-правовое  мышление.  Эколого-правовое
мышление  складывается  и  формируется  на  базе  эколого-правового
воспитания.

Овладение минимальными экологическими знаниями необходимо
для формирования экологической культуры каждого человека, не говоря
уже  о  профессиональной  подготовке  руководящих  работников  и
специалистов.

Сбор  и  закрепление  доказательной  базы  затруднены,  а  в  ряде
случаев  практически  невозможны  из-за  отсутствия  конкретного
субъекта экологического правонарушения. Так, различные загрязнения,



126

выбросы  в  окружающую  среду  с  течением  небольшого  промежутка
времени могут переместиться под воздействием ветра (стоков и т.п.) за
многие километры от места преступления.

В то же время, выявляются проблемы при выявлении, раскрытии,
пресечении  и  расследовании  экологических  преступлений.
Экологические преступления обладают высокой степенью латентности
–  это  является  основной  проблемой  связанной  с  получением
информации  об  экологических  преступлениях  и  обнаружениям
экологических  преступлений.  Такая  ситуация  вызвана  тем,  что
подобные преступления,  как правило,  совершаются без свидетелей,  в
отделенной местности. Кроме того, большую роль играет отдаленность
во  времени  и  пространстве  момента  обнаружения  события
преступления [6].
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Могилёвского филиала
ЧУО «БИП-Институт правоведения»

г. Могилев, Республика Беларусь
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО

ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА

В  сфере  международного  коммерческого  арбитража  принято
сравнительно  большое  количество  международных  конвенций.
Республика Беларусь является участником некоторых из них.

Среди  международных  конвенций,  принятых  в  рамках
международного коммерческого арбитража, можно назвать такие,  как:
Нью-Йоркская  конвенция  о  признании  и  приведении  в  исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 г., Европейская конвенция о
внешнеторговом  арбитраже  1961  г.,  Московская  конвенция  о
разрешении  арбитражным  путем  гражданско-правовых  споров,
вытекающих  из  отношений  экономического  и  научно-технического
сотрудничества 1972 г.

Нью-Йоркская  конвенция  о  признании  и  приведении  в
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (далее – Нью-
Йоркская  конвенция  1958  г.)  вступила  в  силу  7  июня  1959  г.  Ее
участниками,  включая  Республику  Беларусь,  являются  более  150
государств.

Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 г. государства-участники
признают и обязуются исполнять арбитражные решения независимо от
того,  на  территории  какого  государства  это  решение  принято.  Таким
образом,  закрепляется  норма  об  исполнении  арбитражного  решения
любого  государства,  включая  как  участников,  так  и  неучастников
Конвенции.

Вместе с тем предусматривается право государства на внесение
оговорки  при  присоединении  к  Конвенции  о  том,  что  решения
иностранных государств,  не  участвующих в  Конвенции,  исполняются
только на условиях взаимности. Так, подобная оговорка была сделана
СССР.  В  настоящее  время  она  сохраняет  свою  силу  для  Республики
Беларусь.  Это  значит,  что  в  Республике  Беларусь  признаваться  и
исполняться могут решения коммерческих судов только тех государств,
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которые являются участниками Нью-Йоркской конвенции 1958 г.
Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется

в  соответствии  с  процессуальным  правом  того  государства,  на
территории  которого  испрашивается  признание  и  приведение  в
исполнение арбитражных решений.

Предусматривается  исчерпывающий  перечень  оснований,  по
которым  в  признании  и  исполнении  иностранных  арбитражных
решений может быть отказано.

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. была
ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 14 мая 1962 г.

Конвенция 1961 г. состоит из 10 статей, в которых закрепляются
следующие  положения: право  иностранных  граждан  быть
назначенными на роль арбитров; право сторон устанавливать правила
процедуры  для  проведения  арбитражного  разбирательства;  правила  о
подсудности,  включающие положения об отводе  арбитражного суда в
связи  с  неподсудностью  спора,  определенной  в  арбитражном
соглашении;  положение  о  применимом  праве,  согласно  которому  в
случае,  если  не  имеется  указания сторон о подлежащем применению
праве,  арбитры  будут  сами  «искать»  компетентный  правопорядок  в
соответствии  с  коллизионной  нормой.  При  этом  обоснованность
применения конкретной коллизионной нормы будет зависеть только от
арбитров;  норма, закрепляющая право суда, в котором возбуждено дело,
не признавать арбитражное соглашение, если по закону государства, где
рассматривается  спор,  данное  правоотношение  не  может  быть
предметом арбитражного разбирательства.

Ковтун Д.О., здобувач 3 курсу
Економіко-правового коледжу

ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
ДЕЯКІ ПОРІВНЯННЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРУ В КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ТА
ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Входження  України  до  міжнародних  інституцій  вимагає
розроблення  нових  підходів  до  правового  регулювання  трудових
відносин. 

Чинний Кодекс законів про працю України було прийнято понад
40 років тому його норми не пристосовані для регулювання ринкових
трудових відносин. 

Науковці  постійно  займались  вдосконаленням  трудового
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законодавства. Нашій увазі протягом років незалежності України було
запропоновано декілька законопроектів Трудового кодексу, але на даний
момент залишився один з них, який “чекає” свого другого слухання й
прийняття у Верховній Раді України.

Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р.,  № 1658, є
значним внеском в науку трудового права, що закриває прогалини, які є
в чинному Кодексі законів про працю України 1971 року. 

Проаналізуємо плюси й мінуси інституту трудового договору  в
проекта Трудового кодексу України.

Так,  дивлячись  на  ст.  21  КЗпП  України  (далі  Кодекс) і  ст.32
Проекту Трудового кодексу України (далі Проект), можна побачити, що
визначення  поняття  “трудовий  договір”  не  особливо  змінилось,  як  в
Кодексі  так і  в  Проекті  визначено основні обовязки сторін трудового
договору:  працівник  зобов'язується  виконувати  роботу,  визначену
трудовим договором, а роботодавець - створювати належні умови праці
й оплачувати роботу. 

Вважаємо, що надбанням Проекту у цій частині є те, що нарешті
сторона трудового договору названа правильно - “роботодавець”, а не
“власник або уповноважений їм орган”, як  це зроблено в Кодексі. 

В п.  3  ст.  21  Кодексу  вказано:  «Особливою формою трудового
договору  є  контракт…».  Цієї  норми  не  має  в  Проекті,  а,  отже,
контрактна форма трудового договору стане “історією” трудового права,
а не його реальністю.

Було  введено  в  Проект  таку  процедуру  укладання  трудового
договору:  «Працівник  має  право  укладати  трудовий  договір  до  свого
звільнення  з  попереднього  місця  роботи.  У  такому  разі  в  трудовому
договорі  зазначається  дата  набрання  ним  чинності.  У  трудовому
договорі зазначається, що виконання роботи є основним місцем роботи
чи робота виконуватиметься за сумісництвом».  Ми бачимо,  що автори
законопроекту закріплюють вероятність укладання трудового договору
навіть тоді, коли ще не припиненний попередній трудовий договір. 

Дивлячись на Проект Трудового кодексу можна помітити, що в ст.
33  міститься  новелла  щодо  поділу  умов  трудового  договору  на
обов'язкові та додаткові.  Так, на нашу  думку,  Проект містить  важливе
доповнення щодо змісту трудового договору.

Крім  того,  щодо  умов  трудового  договору,   в  ст.  46  Проекту
закріплюється обов’язковість  умов трудового  договору.  Це є  по  своїй
суті  “нагадуванням”,  “застереженням”,  й  воно не  знайшло своє
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закріплення в  Кодексі в  окремій статті  так, як це зроблено в Проекті:
«Умови трудового договору є обов’язковими для сторін, крім умов, які
відповідно до закону є недійсними». 

В  ст.  47  Проекту  Трудового  кодексу  України  також  є  певні
“застереження” щодо недійсності трудового договору або окремих його
умов.  Ця  стаття  не  має  свого  аналогу  в  КЗпП.  Норми  цієї  статті
структуровані таким чином, що  в теорії трудового права в майбутньому
може буде така класифікація трудових договорів, трудові договори, які:
1)  визнаються  недійсними;  2)  можуть  бути  визнані  недісними  судом
(оспорювані);  3)  трудові  договори,  в  яких  певні  умови  визнані
недійсними. На даний момент в діючому Кодексі такого поділу ми не
спостерігаємо. 

Відносно строку трудового договору, зміни відбуваються у видах
трудового договору за строком укладання. Кодекс нам представляє три
вида трудового договору: 1) на невизначений строк; 2) на визначений
строк; 3) на час виконання певної роботи. Проект закріплює тільки два
види: 1) на невизначений строк; 2) на визначений строк. На нашу думку,
це  доречно,  бо  вид “на  час  виконання  певної  роботи”-  це  звичайний
строковий трудовий договір. 

Стосовно  випробування.  Як  умова  трудового  договору  вона
зберігається в Проекті, але є певні відмінності. В статті 26 Кодексу вона
оговорюється в наказі роботодавця, а в Проекті - в трудовому договорі
(стаття 39). 

Дивлячись  на  перерахованих  осіб  в  Проекті,  з  якими  не
укладаються трудові договори з випробуванням,  й порівнюючи їх з ст.
26 КЗпП можна помітити, що  було додано дві категорії осіб, з якими не
укладається  трудовий  договір  з  випробуванням:  вагітні  жінки,
працівники із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох
років;  працівники,  із  якими укладається трудовий договір строком до
двох місяців. На нашу думку, це дуже вдале доповнення, тому що надає
додаткові  гарантії  особам із  сімейними обов'язками  й  унеможливлює
ситуації,  коли приймають  на  роботу  на  строк  до  двох  місяців  й  при
цьому ще й умудряються встановити строк випробування  на цей самий
строк.  

Далі розглянемо  строки  випробування.  Дане  питання  має  своє
закріплення в ст. 41 Проекту Трудового кодексу України, і розглядається
як “повна копія” ст. 27 КЗпП. Проте, в Проект було внесено деякі  зміни
стосовно  6-місячного  строку.  В  ньому  пропонується  встановлювати
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такий строк для конкретних осіб:  “для керівників юридичних осіб,  їх
заступників,  головних  бухгалтерів  та  їх  заступників,  керівників
відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також для інших категорій
працівників у випадках, передбачених законом”.

Крім  того  новеллою  Проекту  є  така  норма:  “До  строку
випробування  не  зараховуються  дні,  коли  працівник  фактично  не
працював,  незалежно  від  причин”.  Такі  причини  чітко  визначені  в
Кодексі:  це  тимчасова  непрацездатність  і  інші  поважні  причини.
Виходить,  що  Проект  закріплює  можливість  подовження  строку
випробування навіть якщо на підприємстві був страйк, або простій не з
вини працівника. На нашу думку, формулювання в діючому Кодексі цієї
умови є більш вдалим. 

Стаття  42  Проекту  “Результати  випробування”  містить  як
“зкопійовані”  норми  з  КЗпП,  так  й  нові.  “Якщо  строк  випробування
закінчився,  а  працівник  продовжує  працювати,  розірвання  трудового
договору  допускається  тільки  на  підставах,  встановлених  цим
Кодексом” (стаття 42 Проекту). Майже таке формулювання ми бачимо й
в статті 28 КЗпП: “Якщо строк випробування закінчився, а працівник
продовжує  працювати,  то  він  вважається  таким,  який  пройшов
випробування, й наступне звільнення дозволяється тільки на загальних
підставах”.Проект  додає  такі  норми:  результати  випробування
визначаються  роботодавцем;  у  разі  встановлення  роботодавцем
невідповідності  працівника  займаній  посаді,  роботодавець  має  право
протягом строку випробування звільнити такого працівника,  письмово
попередивши його про це за три дні, без виплати вихідної допомоги. На
нашу думку, це дуже доречні доповнення.

Висновки. Підсумовуючи  сказане,  ми  вважаємо  що  Проект
Трудового кодексу України в своїй структурі, має як змінні так і незмінні
норми  інституту трудового договору. Так до змін, котрі були внесені до
Проекту, належать: 1)   правильне визначення сторін трудового договору,
2)  виключення  з  Проекту  такої  форми,  як  контракт,  3)  встановлення
норми,  щодо поділу умов  трудового  договору  на  обов'язкові  та
додаткові,  4)  закріплення нової  норми,  щодо  визначення  недійсним
трудового договору та деяких його умов, 5) внесення змін, щодо строку
випробування.

Прийняття Проекту є необхідним елементом у розвитку сучасного
трудового  законодавства,  в  подальшому  він стане головним  у
регулюванні сучасних  трудових  відносин  в  Україні,  а  саме  у
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регулюванні відносин щодо  трудового договору.
Конюхов А.Н., студент 4 курса

Могилёвского филиала
ЧУО «БИП-Институт правоведения»

г. Могилев, Республика Беларусь
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

Причины коррупционной преступности имеют сложный характер
не  только  потому,  что  представляют  собой  комплекс  явлений  разной
природы, но и потому,  что многие из них существуют очень давно и
превратились в традиции и образ жизни. 

Необходимо отметить,  что  статья  90  Уголовно-процессуального
кодекса  Республики  Беларусь  закрепляет  обязанность  органов
уголовного  преследования  устанавливать  причины  и  условия,
способствовавшие  совершению  преступления  при  производстве
дознания  и  предварительного  следствия.  Установление  причин  и
условий  совершения  коррупционных  правонарушений  является
неотъемлемой  частью  профилактики  коррупции  в  системе  органов
государственной власти Республики Беларусь и основой для разработки
государственной антикоррупционной политики.

Наиболее  важные  из  них  можно  сгруппировать  следующим
образом.

1.  Экономические:  нестабильность  в  экономике,  зависящая  от
политики и внешних влияний; инфляционные процессы; проникновение
организованной  преступности  в  легальный  бизнес;  материальная
необеспеченность мелкого чиновника, идущего на поборы и взятки ради
удовлетворения собственных нужд и своей семьи;  появление богатых
людей,  имеющих  возможность  давать  взятки,  иногда  огромные;
процедура  приватизации  и  непродуманное  завышение  ее  темпов,
отсутствие  нужной  для  нее  правовой  базы;  отсутствие  эффективной
рыночной конкуренции, что позволяет получать сверхдоходы, а  также
добиваться успеха не работой, а подкупом.

2.  Политические  и  организационные:  отсутствие  прозрачности
действия властей, достаточно традиционное для Республики Беларусь;
возможность определять в своих интересах особые правила отношений
с  населением  и  предпринимателями,  в  том  числе  из-за  отсутствия
контроля;  проникновение  в  государственные  учреждения
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представителей  преступных  организаций;  непомерное  количество
чиновников, что снижает возможность их высокой оплаты; отсутствие
эффективных правовых механизмов смещения коррумпированных лиц,
многие из которых, даже будучи уличены в получении взяток, все-таки
избегают уголовного наказания; практически неуязвимы для правосудия
некоторые  высшие  чиновники,  обладающие  связями  и  богатством;
коррупция  в  правоохранительных  органах,  отдельные  представители
которых не хотят, да и не могут бороться с коррупцией; отсутствие у
высшей  власти  желания  действительно  бороться  с  коррупцией;
отсутствие единого учета лиц, которым запрещено занимать должности
на государственной или муниципальной службе.

3.  Психологические:  игровая  мотивация:  как  показывают
отдельные  исследования,  коррумпированными  личностями  может
двигать не только корысть, но и бессознательное желание поучаствовать
в  острой,  захватывающей  игре;  отчуждение  личности  от
государственной власти,  в  результате  люди привыкли думать,  что  без
подкупа нельзя  ничего  сделать,  а  контролировать власть  невозможно;
круговая порука среди коррупционеров, каждый из них помогает, даже
спасает  другого,  тем  самым  поддерживая  и  защищая  себя,  при  этом
«другой»  сохраняет  и  свой  источник  дохода,  и  собственную
безопасность; многовековая история мздоимства, сделавшая коррупцию
традицией,  вписанной  в  образ  жизни;  традиционное  отсутствие
солидарности  населения  с  законами,  запрещающими  коррупцию;
существует  ряд  должностей  и  профессий,  которые  становятся
вожделенными только потому, что открывают возможность для поборов
и мздоимства,  например,  правоохранительные  органы,  для  некоторых
людей  весьма  соблазнительные  именно  по  этой  причине;  низкий
уровень правовых знаний населения,  правосознания;  психологическая
готовность к  подкупу;  феномен обоюдной вины дающего и берущего
взятку:  поскольку  каждый  из  них  знает,  что  и  другой  виноват,  это
снижает его ответственность перед самим собой, у него чувство вины
исчезает, так как он может переложить вину и на другого; здесь имеет
место  рефлексивная  игра,  которую  необходимо  учитывать  при
расследовании коррупционных преступлений и рассмотрении их в суде
[1, с. 167-169].

Каждая из вышеуказанных причин требует своих специфических
мер  профилактического  воздействия.  Причины  совершения
коррупционных  правонарушений  носят  комплексный,  системный
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характер и отражают сущностную сторону противоречий, имеющихся в
обществе.  Одни причины носят  более глобальный характер,  другие –
более конкретный.

Необходимо  также  отметить,  что  выполняемые  различными
органами государственной власти функции предопределяют полномочия
должностных  лиц  этих  государственных  органов.  Вышеуказанное  в
свою  очередь  дает  основания  для  выделения  следующих
государственных  структур,  должностными  лицами  которых  наиболее
вероятно  совершение  коррупционных  правонарушений:  таможенные
органы;  налоговые  органы;  органы  внутренних  дел;  суды;
исполнительные  комитеты  областей,  районов,  городов;  органы
финансовых  расследований  Комитета  государственного  контроля
Республики Беларусь.

Весьма  интересные  данные  опубликовал  Исследовательский
центр  ИПМ.  Так,  по  его  данным,  основными  административными
причинами  появления  коррупционных  ситуаций  называют
корыстолюбие  государственных  служащих,  терпимость  самого
общества к коррупции, недостаточно эффективную работу органов по
борьбе  с  коррупцией,  а  также  недостаточный  контроль  служебной
деятельностью  государственных  служащих,  над  доходами  и
имуществом  их  и  членов  их  семей.  Наименее  значимой  причиной
считается низкая заработная плата государственных служащих [2, с. 12-
13].

Таким  образом,  полная  и  объективная  информированность
правоохранительных органов о причинах и условиях, способствующих
совершению  коррупционных  правонарушений,  является  необходимым
условием  эффективного  предупреждения  противоправных  деяний
коррупционной  направленности  как  метода  борьбы  с  коррупцией  в
системе органов государственной власти.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Согласно ст.  119 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье

(далее  –  КоБС) [1]  усыновление –  основанный на  судебном решении
юридический  акт,  в  силу  которого  между  усыновителем  и
усыновленным  возникают  такие  же  права  и  обязанности,  как  между
родителями  и  детьми.  В  Республике  Беларусь  тайна  усыновления
ребенка охраняется законом. На этом основании запрещено разглашение
тайны  усыновления,  т.  к.  это  может  нанести  моральные  страдания
ребенку, что затруднит создание нормальной семейной обстановки. По
мнению Н. В. Летовой, под тайной усыновления понимают ”сведения о
личности  усыновителя,  усыновленного  ребенка,  времени,  месте  и
других существенных обстоятельствах усыновления” [2, с. 9]. На этом
основании суд,  вынесший решение об усыновлении ребенка,  а  также
должностные лица, осуществившие регистрацию усыновления, обязаны
сохранять  тайну  усыновления  ребенка  (ч.  2  ст.  136  КоБС),  т.е.  им
запрещено сообщать какие-либо сведения, из которых было бы видно,
что  усыновители  не  являются  кровными  родителями  ребенка.  Лица,
разгласившие  тайну  усыновления  ребенка  против  воли  его
усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности  по ст. 177
Уголовного кодекса Республики Беларусь [3].

Указанное  положение  белорусского  законодательства  не
противоречит  Европейской  конвенции  об  усыновлении  детей  от  24
апреля 1967 г. В соответствии со ст. 20 данной конвенции государства-
участники  предусматривают  в  национальном  законодательстве
положения,  позволяющие сохранять в тайне личность усыновителя,  а
также  санкционирующие  применение  закрытых  процедур  в  связи  с
усыновлением.

В то же время семейное законодательство Республики Беларусь
закрепляет  право  ребенка,  знать  своих  родителей,  а  также  все  дети
имеют  право  на  жизнь  в  семье  в  кругу  родителей  и  близких
родственников,  на  их  заботу  и  внимание  (ст.  185  КоБС).  В  реальной
жизни  ребенка  может  сложиться  такая  ситуация,  что  он,  не  имея
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понятия  о  своем  реальном  происхождении  и  о  существовании
биологических  родственников,  не  застрахован  от  вероятности
вступления  в  брак  с  близкими  родственниками  по  прямой  линии,  а
также с полнородными и не полнородными братьями и сестрами, что
запрещено семейным законодательством. Кроме этого, усыновленному
ребенку  может  потребоваться  биологический  материал  близких
родственников (например, для лечения заболевания).

Действующее семейное законодательство Республики Беларусь не
предусматривает специальных мер, направленных на решение данного
вопроса.

Представляется, что тайну усыновления, в случае необходимости,
следует соблюдать в период роста ребенка и становления его личности,
а  по  достижении  совершеннолетия  усыновленного,  усыновители
обязаны предоставить всю информацию о его биологических родителях,
а также обо всех близких родственниках. 

Законодательство  Республики  Беларусь  предоставляет  право
усыновленному  ребенку  по  достижении  совершеннолетия  (в  случае
приобретения  дееспособности  в  полном  объеме)  получить  сведения,
касающиеся его усыновления, в суде, либо в  органе, регистрирующем
акты  гражданского  состояния,  по  месту  нахождения  записи  акта  об
усыновлении или органе опеки и попечительства по месту жительства
усыновителей  (ч.  5  ст.136  КоБС).  Однако,  если  ребенку  никогда  не
говорили о факте усыновления, то у него не возникнет желания искать
сведения о его усыновлении.

Полагается, что вопрос о сохранении тайны усыновления должен
разрешаться  в  соответствии  с  действующим  семейным
законодательством Республики Беларусь, а также с учетом конкретных
жизненных  обстоятельств.  На  этом  основании  следует  дополнить
действующий  КоБС  правовыми  нормами,  устраняющие  пробелы  и
противоречия  в  регулировании  института  усыновления  в  Республике
Беларусь, а именно обязать усыновителей предоставить усыновленному
по достижении совершеннолетия всю информацию о его биологических
родителях, а также обо всех близких родственниках. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.  Кодекс  Республики  Беларусь  о  браке  и  семье  [Электронный

ресурс] : 9 июля 1999 г.,  № 278-З : принят Палатой представителей 3
июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ.
Беларусь  от  17.07.2018  г.  //  ЭТАЛОН.  Законодательство  Республики



137

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Летова, Н. В. Усыновление как приоритетная форма устройства

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  :  автореф.  дис.  ...  канд.
юрид. наук : 12.00.03 ;  Томский гос. ун-т. –Томск, 2003. – 23 с.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.:
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от
17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

Крижко О.А., здобувач 3 курсу
Економіко-правового коледжу

ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
ДЕЯКІ ПОРІВНЯННЯ КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ

УКРАЇНИ ТА ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ЩОДО РОБОЧОГО ЧАСУ

Необхідність  прийняття Трудового кодексу спричинена тим,  що
всі трудові відносини в країні на сьогодні регулюються ще радянським
кодексом від 1971 року, до якого, щоправда, було внесено досить багато
змін.

Проект нового  Трудового  кодексу  України  від 27.12.2014  р.,  №
1658, містить  низку  норм,  які  концептуально  по-новому  визначають
механізм правового регулювання трудових відносин між роботодавцем і
працівником. 

Зокрема,  новелою  законопроекту  є  введення  поняття  робочого
часу.  Пункт 1 ст.  129 § 1 «Визначення робочого часу та  його склад»
Глави  2  «Тривалість  робочого  часу»  проекту  Трудового  кодексу
визначає: «Робочий час – час, протягом якого працівник відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку й умов трудового договору
повинен  виконувати  трудові  обов’язки.  Відповідно  до  трудового
законодавства до робочого часу можуть включатися інші періоди часу».

В Главі  IV  “Рабочий час”   Кодексу  законів  про  працю (КЗпП)
взагалі не надано визначення поняття “робочого часу”, його ми можемо
знайти тільки на сторінках підручників. 

До складу робочого часу також в Проекті законодавець відніс час
виконання  працівником  трудових  обов’язків,  включно  з  підготовчо-
завершальним  періодом  (часом  отримання  трудового  завдання,
матеріалів  та  інструментів,  товарів,  ознайомлення  з  технічною
документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, часом
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підготовки  і  прибирання  робочого  місця,  здавання  готової  продукції
тощо),  перервами  для  внутрішньозмінного  відпочинку,  задоволення
особистих потреб, обігрівання тощо.

Крім  того,  повністю  або  частково  до  складу  робочого  часу
включено  час,  протягом  якого  працівник  перебуває  поза  місцем
виконання трудових обов’язків у режимі готовності стати до виконання
трудових обов’язків, щоправда, такі періоди, які включаються до складу
робочого часу, мають визначатися колективним чи трудовим договором.

Порівняємо також норми КЗпП й Проекту  щодо  норми  робочого
часу.

Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про
працю  України  нормальна  тривалість  робочого  часу  працівників  не
може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства  при  укладенні  колективного  договору  можуть
встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено
в частині першій цієї статті. 

Проект, в свою чергу, закріпляє: «Нормальна тривалість робочого
часу становить 40 годин на тиждень» (стаття 130). Отже ми бачимо, що
нормальні тривалість робочого часу Проектом не змінена.

Більш чітко прописано норми в Проекті відносно п'ятиденного й
шестиденного робочого тиждня: “Для працівників встановлюється,  як
правило,  п’ятиденний  робочий  тиждень  з  двома  вихідними  днями”
(стаття  136).  Перевагу  автори  Проетку  надають  саме  п'ятиденному
робочому тижню. 

“При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи
(зміни), як правило, повинна бути однаковою”, наголошує законопроект,
а  в  діючому  кодексі,  тривалість  щоденної  роботи  визначається
правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності
(стаття  52).  Отже  Проект  режим  щоденної  роботи  протягом  тиждня
ділить пропорційно, а Кодекс пропонує визначати в актах роботодавця.  

Щодо  процедури  введення  на  підприємстві  п'ятиденного  або
шестиденного робочого тиждня також є зміни. В КЗпП  такий режим
встановлюється роботодавцем разом з  профспілковою організацією за
погодженням з Радою місцевих депутатів (стаття 52),  а в Проекті: “В
юридичних особах, де за характером виробництва та умовами роботи
запровадження  п’ятиденного  робочого  тижня  є  недоцільним,
колективним  договором,  а  якщо  такий  договір  не  укладався  -
нормативним  актом  роботодавця,  прийнятим  за  погодженням  з
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виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником),  встановлюється  шестиденний  робочий  тиждень  з
одним вихідним днем, але не більше встановленої тривалості робочого
тижня.  За  відсутності  первинної  профспілкової  організації
(профспілкового представника)  п’ятиденний чи шестиденний робочий
тиждень встановлюється роботодавцем самостійно” (стаття 136). 

Слід  звернути увагу,  що  в  Проекті  мова  йде  про  встановлення
шестиденного  робочого  тиждня   тільки  в  юридичній  особі;  не  має
згадувань про раду депутатів. Також внесено таку зміну: при відсутності
первинної  профспілкової  організації  (профспілкового  представника)
роботодавець  вірішує  встановлення   п’ятиденного  чи  шестиденного
робочого тиждня на свій розсуд, без погодження цього питання навіть з
представником трудового колективу. 

Порівняємо норми трудового законодавства щодо роботи у нічний
час.  Відповідно до статті 54 КЗпП нічним вважається час з 10 годин
вечора  до  6  годин  ранку.  При  роботі  в  нічній  час  встановлення
тривалості  роботи  скорочується  на  одну  годину.  Нічній  час  можливо
втсановити й при шестиденному робочому тижні. 

Стаття 139 Проекту взагалі не містить визначення періоду нічного
часу,  що,  на  нашу  думку,  призведе  в  майбутньому  до  неоднакового
трактування  цього  поняття  сторонами  трудового  договору.  Ми
вважаємо,  що  необхідно  зберігти  поняття  “нічний  час”  так,  як  це
зроблено в КЗпП: “Нічним вважається час з 10 годин вечора до 6 годин
ранку”.

В  Проекті  закріплюються  категорії  працівників,  яких
забороняється залучати до роботи в нічній час. І в Проекті, і в Кодексі
це вагітні жінки. В Кодексі мова також йде про жінок , які мають дітей
до 3 років. Проект заборону щодо них не встановлює. Однак, називає
таких  осіб  “працівниками  з  сімейними  обов'язками”,  й  для  них
встановлення  роботи  в  нічній  час  можливе  тільки  за  їх  письмовою
згодою.  Заслуговує  на  увагу  словосполучення   “працівниками  з
сімейними обов'язками”, яке не поділяє працівників з ознаками статті.
При  прийнятті  законопроекту,  можливістю  обирати  працювати  чи
відмовитись  працювати  в  нічній  час  будуть  користуватись  також   і
чоловіки, які мають дитину/дітей. На нашу думку, це переваги Проекту.

Зберігається в ньому також категорія неповнолітніх працівників,
яким зобороняється встановлення нічного робочого часу, але додається
формулювання: “за винятком працівників, які беруть участь у виконанні
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та/або створенні творів мистецтва”.
Висновки. Таким чином,  проаналізувавши норми КЗпП України

й Проекту Трудового кодексу України щодо робочого часу, ми виявили
що  деякі  норми  Проекту відрізняються  від  норм  Кодексу,   а  деякі
залишилися незмінними, а саме: 1) нормальна тривалість робочого часу
працівників  не  може  перевищувати  40  годин  на  тиждень,  ця  норма
залишилась незмінною в законопроекті;  2) збережено поділ тижневого
режиму  робочого  часу  на  п'ятиденний  та  шестиденний  робочий
тиждень; 3) збережно норму щодо встановлення режиму ночного часу;
4)  збережено  заборону  працювати  в  нічній  час  вагітним  жінкам,
неповнолітним.  В  законопроект  внесено  такі  зміни:  1)  визначено
дефініцію  поняття  “робочий  час”;  2)  перевагу  надано  п'ятиденному
робочому тижню з  пропорційним поділом щоденної  роботи протягом
тижня; 3) визначено введення шестиденного робочого тижня  тільки в
юридичній  особі,  без  погодження  з  місцевою  радою  депутатів  і
трудовим колективом,  якщо такий трудовий колектив не  об'єднався в
профспілкову  організацію;  4)  не  визначено  період  нічного  часу;  5)
додано деякі категорії працівників, які можуть працювати в нічній час за
погодженням з ними (працівники з сімейними обов'язками).

Кузнецов Е.В., магистрант
ООО “Бердянский университет менеджмента и бизнеса”

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ:  АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В  украинской  юридической  литературе  вопрос  об  уголовной

ответственности юридических лиц стал активно обсуждаться в 90-х г.
XX столетия. 

В  последние  годы  в  Украине  идет  стремительный  рост
преступлений,  совершаемых  в  интересах  или  с  использованием
юридических лиц, что в свою очередь приводит к формированию нового
вида  преступности  –  преступность  юридических  лиц  (зарубежный
аналог  данного  термина  «преступность  корпораций»  или
«корпоративная преступность»).

Данный  вид  преступности  создает  угрозу  экономической
безопасности  государства,  оказывает  негативное  влияние  на
инвестиционную  привлекательность  Украины  и  способствует
повышению криминогенности общества в целом. 

В  настоящее  время  институт  уголовной  ответственности
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юридических  лиц существует  в  законодательстве  Австралии,  Англии,
Израиля,  Канады,  КНР,  США  и  др.  Не  приемлют  уголовной
ответственности  юридических  лиц  большинство  стран  восточной
Европы,  страны  бывшего  соцлагеря,  в  том  числе  и  Украина.  В
современном уголовном праве США вопросы привлечения к уголовной
ответственности  юридических  лиц  регламентированы  как  в
федеральном уголовном законодательстве,  так  и  в  уголовных законах
штатов. Так, в ст. 2.07. Примерного уголовного кодекса США (1962 г.)
предусматривается  ответственность  корпораций,  инкорпорированных
объединений  и  лиц,  действующих  или  обязанных  действовать  в  их
интересах. Уголовное законодательство некоторых штатов, в частности
УК  штата  Огайо,  предусматривает  в  §  2901.23.  уголовную
ответственность  организации,  под  которой  понимается  корпорация,
созданная с целью получения прибыли либо без таковой, товарищество
с  ограниченной  ответственностью,  совместное  рискованное
предприятие, не инкорпорированная ассоциация и т.д.

Уголовная  ответственность  юридических  лиц  более  подробно
освещена  в  УК Франции,  принятом в  1992  г.  Согласно  ст.  121-2  УК
Франции,  юридические  лица,  за  исключением  государства,  несут
уголовную ответственность  в  случаях,  предусмотренных законом или
регламентом,  за  преступные  деяния,  совершенные  в  их  пользу  их
органами  или  представителями.  Уголовная  ответственность
юридических лиц не исключает уголовной ответственности физических
лиц, являвшихся исполнителями или соучастниками совершения тех же
действий. 

Кодекс Франции содержит положения о рецидиве преступлений
юридических  лиц,  отсрочке  объявления  наказания  и  отсрочке
исполнения  наказания,  а  также  о  реабилитации  юридических  лиц.
Таким образом, схема уголовной ответственности юридических лиц во
Франции очень похожа на схему ответственности физических лиц. Как
показывает  накопленный  опыт  ряда  государств  о  привлечении  к
уголовной  ответственности  юридических  лиц,  появляется
необходимость  обязательного  введения  в  национальное
законодательство  уголовной  ответственности  юридических  лиц  за
причастность к наиболее опасным видам преступлений.

Вывод.  Опыт  установления  уголовной  ответственности
юридических  лиц  за  рубежом,  безусловно,  является  полезным  для
украинской  правовой  науки.  Практика  применения  уголовной
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ответственности  юридических  лиц  во  многих  развитых  странах  дает
основание утверждать, что уголовная ответственность юридических лиц
не  только  возможна,  но  иногда  даже  необходима,  особенно  по  мере
развития  экономики,  когда  все  больше  капитала  сосредотачивается  в
руках  негосударственных  образований.  На  наш  взгляд,  данный
законопроект  имеет  право  на  существование.  В  то  же  время  только
надлежащая  регламентация  названного  института  способна
существенно  упорядочить  деятельность  юридических  лиц  и
значительно  повысить  реальную  защищенность  их  прав  и  законных
интересов.

Мізіна Т.О., старший викладач 
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

РІШЕННЯ СУДУ ЯК ДОКУМЕНТ З ДОКАЗОВОЮ
ФУНКЦІЄЮ

В українському діловодстві документ визначається як зафіксована
на  матеріальному  носії  інформація  з  реквізитами,  що  дозволяють  її
ідентифікувати. 

Офіційним,  тобто має право на  використовування в організації,
може  вважатися  тільки  документ,  створений  юридичною  особою,
оформлений і засвідчений в установленому порядку.

У  документознавстві  виділяють  наступні  функції  документів:
документування  (фіксація)  фактів  або  явищ,  комунікативна,  доказова
функції, функція історичного джерела.

Функції  документа  визначають  склад  його  реквізитів,  будову
тексту та його лексичні особливості.  Сукупність реквізитів документа
відображають  його  форму.  Отже,  для  того,  щоб  документ  відповідав
своєму призначенню, він повинен бути складений відповідно до форми,
прийнятої  для  даного  виду  документів.  Від  повноти  й  якості
оформлення документів залежить їх доказова (юридична) сила, так як
вони служать підтвердженням конкретних фактів, явищ, подій.

Одним  з  таких  документів,  який  можна  розглядати  з  позиції
доказової функції, є рішення суду.

Рішення  суду  -  процесуальний  документ,  яким  розгляд  справи
закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя,
актом реалізації судової влади. 

Для того, щоб воно мало юридичну силу, необхідно виконувати
умови  щодо  структури  й  змісту  судового  рішення,  які  закріплені  в
законі.
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Так,  Стаття  260  Цивільного  процесуального  кодексу  України
(ЦПК  України) вказує  на  ті  реквізити  і  відомості,  які  повинні  бути
присутніми в тексті  ухвали суду:  1) вступна частина із зазначенням: а)
дати  і  місця  її  постановлення; б)  найменування  суду,  прізвища  та
ініціалів  судді  (суддів); в)  імен  (найменувань)  учасників  справи; 2)
описова частина із зазначенням суті клопотання та імені (найменування)
особи, яка його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою; 3)
мотивувальна частина із  зазначенням  мотивів,  з  яких  суд  дійшов
висновків,  і  закону,  яким  керувався  суд,  постановляючи  ухвалу; 4)
резолютивна частина із  зазначенням: а)  висновків  суду;б)  строку  і
порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

В статті 265 ЦПК України також закріплено вимоги щодо змісту
рішення суду, наприклад, щодо змісту  описової частини рішення. В ній
відповідно до закону зазначаються: 1) стислий виклад позиції позивача
та заперечень відповідача; 2) заяви, клопотання; 3) інші процесуальні дії
у  справі  (забезпечення  доказів,  вжиття  заходів  забезпечення  позову,
зупинення і поновлення провадження тощо).

Відповідно до статті 283 Господарського процесуального кодексу
України  (ГПК  України)  постанова  суду  апеляційної  інстанції
складається  з:  вступної  частини  із  зазначенням: а)  дати  і  місця  її
прийняття, номера справи; б) найменування суду апеляційної інстанції,
прізвищ  та  ініціалів  суддів  і  секретаря  судового  засідання;  в)  імен
(найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу;  г) найменування суду
першої інстанції, рішення якого оскаржується, дати ухвалення рішення,
прізвища та ініціалів судді (суддів); часу і місця його ухвалення, дати
складання повного тексту рішення; 2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;  б)
короткого  змісту  вимог  апеляційної  скарги;  в)  узагальнених  доводів
особи,  яка  подала  апеляційну  скаргу;  г)  узагальнених  доводів  та
заперечень  інших  учасників  справи;  3)  мотивувальної  частини  із
зазначенням:  а)  встановлених  судом першої  інстанції  та  неоспорених
обставин, а також обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і
визначених відповідно до них правовідносин;  б) доводів, за якими суд
апеляційної  інстанції  погодився  або  не  погодився  з  висновками  суду
першої  інстанції;  в)  мотивів  прийняття  або  відхилення  кожного
аргументу,  викладеного  учасниками  справи  в  апеляційній  скарзі  та
відзиві на апеляційну скаргу; г) чи були і ким порушені, невизнані або
оспорені права чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;
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ґ) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням
на  норми  права,  якими  керувався  суд  апеляційної  інстанції;  4)
резолютивної  частини  із  зазначенням:  а)  висновку  суду  апеляційної
інстанції по суті вимог апеляційної скарги; б) нового розподілу судових
витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи у суді першої інстанції, -
у випадку скасування або зміни судового рішення; в) розподілу судових
витрат,  понесених  у  зв’язку  з  переглядом  справи  у  суді  апеляційної
інстанції;  г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження. 

Недотримання  вимог  щодо  змісту  частин  рішення  суду  тягне
несприятливі  наслідки.  Неякісно  написане  судове  рішення  тягне  за
собою порушення законності, прав, свобод і інтересів особи.

Наприклад,  будь-яке  порушення  вимог,  що  пред'являються
законом до мотивувальної частини рішення, є підставою для скасування
рішення суду, в зв'язку з тим, що судом не всім, дослідженим в судовому
засіданні доказам, дана належна оцінка, що призвело до недомовленості
встановлених судом першої інстанції обставин, що мають значення для
справи або невідповідності висновків суду першої інстанції, викладених
у рішенні, обставинам справи.

Мотивувальна частина судового рішення повинна  складатись   з
трьох  найважливіших  елементів:  а)  викладу  фактичних  обставин
справи,  встановлених  судом;  б)  аналізу  доказів,  на  основі  яких  суд
вважає  факти  встановленими,  аналізу  доказів,  виходячи  з  яких
представлені  докази  суд  не  приймає;  в)  юридичної  кваліфікації,  що
складається з визначення правовідносини, що існують між сторонами, і
посилання  на  норми  права,  якими  регулюються  ці  правовідносини.
Мотивувальна частина містить фактологічне й доказове обгрунтування
висновку  суду:  суд  вказує  не  тільки  на  те,  які  факти  він  вважає
встановленими, але й чому; суд аналізує докази з позиції їх належності,
допустимості, достовірності та достатності, вказує, які обставини якими
доказами підтверджуються, чому суд відхиляє ті чи інші докази.

У мотивувальній частині судового рішення повинна обов'язково
бути  вказівка  на  застосовуваний  закон  і  на  його  конкретну  норму.
Суд  при  цьому  не  повинен  обмежуватися  простим  посиланням  на
статтю  закону,  а  зобов'язаний  обгрунтувати  правову  кваліфікацію
встановлених судом відносин, а також необхідність застосування даного
закону до конкретних  відносин. Правовою підставою судового рішення
можуть бути норми матеріального права, що містяться в міжнародних
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договорах і угодах, укладених між Україною та іноземною державою, а
також міжнародні конвенції. 

 Рішення є актом правосуддя,  його резолютивна частина повинна
містити  вичерпні  висновки,  що  випливають  з  встановлених  в
мотивувальній частині фактичних обставин, а саме: висновок суду про
задоволення  позову  (скарги  або  заяви  у  справах  непозовного
провадження)  або  про  відмову  в  позові  повністю  або  частково  з
визначенням конкретної частини; вказівка  на розподіл судових витрат;
вказівка на термін і порядок оскарження.

 Рішення суду повинно містити відповіді на всі вимоги й точно їм
відповідати.

Рішення суду - це не тільки акт правосуддя, результат здійснення
судової влади, а й документ, строго регламентований законом, який має
певний склад реквізитів, побудову тексту і лексичні особливості. 

Висновок.  Таким  чином,  рішення  суду  слід  розглядати  як
різновид  акту  щодо  застосування  права,  так  як  рішення  при  певних
умовах саме наділяється силою закону, тобто прирівнюється за своїми
якостями до норми чинного права. 

Мудрак І. С., здобувачка 3 курсу
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Право  власності  -  це  правова  категорія  й  сукупність  правових

норм, які регулюють відносини власності. Право особи на річ (майно),
яке вона реалізує відповідно до закону за своєї волі незалежно від будь-
яких  третіх  осіб.  Право   власності   в  Україні  охороняється  законом.
Держава забезпечує стабільність правовідносин власності,  та є одне з
гарантованих державою прав. 

Суб'єкти права власності: 1. Суб'єктами права власності в Україні
визнаються: народ України, громадяни, юридичні особи та держава. 2.
Майно  може  належати  на  праві  спільної  (часткової  або  сумісної)
власності громадянам, юридичним особам і державам. 3. Допускається
об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави,
та  створення  на  цій  основі  змішаних  форм  власності,  в  тому  числі
власності  спільних підприємств  з  участю юридичних осіб і  громадян
інших держав. 4. Громадяни, юридичні особи та Україна можуть мати у
власності майно, розташоване на території інших держав.

Зміст  права  власності  має  об´єктивний  і  суб´єктивний аспекти.
Право власності  в  об'єктивному розумінні  — це сукупність норм, які
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регулюють  право  власності  в  цілому:  1)  право  на  власну  поведінку
(право  на  здійснення  права  власності  на  власний  розсуд);   2)  право
вимагати  "від  усіх  і  кожного"  не  створювати  перешкод  у  здійсненні
права власності (не порушувати його); 3) право звернутися до суду за
захистом порушеного права власності з речовим позовом.

Норми Цивільного кодексу з цього питання, зафіксовані у ст. 319,
виходить  з  того,  що  зміст  права  власності  у  суб'єктивному  значенні
складається  з  його  правомірності:  1)  права  володіння  річчю -  це
юридично  забезпечена  можливість  власника  бути  в  безпосередньому
фактичному зв´язку з річчю.  Воно  забезпечує можливість у будь-який
час вирішувати долю речі, використовувати її  корисні якості; 2) права
користування  річчю  -  це  заснована  на  законі  можливість  вилучення
корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших
осіб; 3) права розпорядження річчю - це закріплена нормами права за
власником  можливість  визначати  долю  належної  йому  речі  шляхом
знищення,  відчуження  або  передачі  її  в  тимчасове  володіння  іншим
особам. 

Типи власності: 1) Суспільна – це означає спільне привласнення,
користування  і  розпорядження  засобами  виробництва  і  його
результатами.  2)  Приватна  -  будуються  на  відособленому  присвоєнні,
користуванні,  розпорядженні  факторами  і  результатами  виробництва
окремими людьми - власниками цих факторів виробництва.

Форми власності: власність народу (за Конституцією України – це
надра  землі,  повітряний  простір  над  територією  України  та  інші);
державна  (суспільна)  -  все  майно,  що  необхідне  для  виконання
державою  своїх  функцій,  до  державної  власності  також  належить  і
комунальна  власність;  приватна  індивідуально-трудова/ приватна  з
найманою  працею  -  майнові  та  особисті  немайнові  блага  особи;
колективна  (суспільна)  -  майно,  що  знаходиться  у  власності  певного
колективу та потрібне для його функціонування.

Висновки. Отже, власність посідає особливе місце в суспільному
та приватному житті громадян. Практично кожна людина протягом свого
життя  стикається  з  тими  чи  іншими  проблемами,  пов’язаними  з  її
власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи
обмежений в його здійсненні, крім випадків і в порядку, встановлених
чинним законодавством. Охарактеризувати право власності можна так:
зміст права власності проявляється у праві володіти, користуватися та
розпоряджатися майном, що належить власнику; власником речі (майна)
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може бути будь-яка особа; об’єктом, щодо якого реалізуються права на
власність, може бути будь-яка річ, наділена індивідуальними ознаками;
власник здійснює своє право на річ завжди за своєю власною волею та
задля  своїх  інтересів.  Власник  майна  при  реалізації  своїх  прав  не
повинен  шкодити  правам  та  інтересам  інших  осіб.  Держава  захищає
власника речі від посягань на річ від сторонніх осіб.

   Педан В.І., старший викладач
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЗЛОЧИНУ У ВИДІ

НЕЗАКОННОГО ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ
ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ

Передусім,  погодимося  із  визначенням  суспільної  небезпеки,
зробленим М. Рудковською, а саме, як «категорія кримінального права,
яка відображає заподіяння діянням, яке містить усі обов’язкові ознаки
складу  злочину,  істотної  шкоди  об’єктові,  який  перебуває  під
кримінально-правовою  охороною,  або  створення  реальної  загрози
заподіяння такої шкоди» [1, с. 154]. У теорії кримінального права вона
окреслюється  двома  критеріями:  характером  і  ступенем.  Характер
суспільної  небезпечності  –  це  якісний  показник,  що  визначається
групою  суспільних  відносин,  на  які  посягає  злочин,  а  також
зіставленням у межах одного й того ж об’єкта окремих складів злочину.
Ступень  суспільної  небезпечності  залежить  від  таких  обставин:
тяжкості  наслідків;  їхнього  характеру;  способом,  яким  було  скоєне
посягання;  форми  вини,  мотивів  тощо  [2,  с.  122].  На  нашу  думку,
характер  та  ступінь  суспільної  небезпечності  цього  злочину
обумовлюється наступними чинниками.

По-перше,  незаконне  зайняття  рибним,  звіриним  або  іншим
водним добувним промислом посягає  на  суспільні  відносини у  сфері
охорони навколишнього природного середовища, зокрема, водної флори
і  фауни.  Ю.  Турлова  констатує,  що  «темпи  незаконного  хижацького
добування об’єктів фауни мають тенденцію до зростання та ведуть до
катастрофічних  наслідків  для  довкілля,  зникнення  цінних  у
промисловому та екологічному значенні видів тваринного світу» [3, c.
1]. При цьому слід враховувати те, що Україна являє собою суцільний
водний  басейн,  який  складають  моря,  річки,  озера,  лимани,  ставки,
населені різноманітними об’єктами водної флори та фауни, посягання на
які завдає комплексну шкоду довкіллю.

По-друге,  цей  злочин  як  соціально-негативне  явище,  суттєво
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перешкоджає економічному  розвиткові  держави,  реалізації  суб’єктами
господарювання  своїх  законних  прав  та  інтересів,  а  в  цілому  –
підвищенню  добробуту  громадян.  Концепція  розвитку  рибного
господарства України, схвалена постановою Верховної Ради України від
13 липня 2000 року N 1885-III  (далі-Концепція)  зазначає,  що  «Рибна
галузь  України  відіграє  значну  роль  для   розвитку продовольчого
комплексу   країни.  …  У   ряді   регіонів  країни  (в  першу  чергу
прибережних),  …  рибне  господарство  є  одним  із  вагомих  джерел
зайнятості  населення. Рибогосподарський комплекс тісно пов'язаний з
іншими галузями і залишається потенційним постачальником сировини
для  виготовлення  біологічно   активних   речовин,   лікувальних
препаратів,  а  також кормового  рибного   борошна   для   підприємств   і
організацій агропромислового комплексу. Водночас рибне  господарство
є споживачем продукції та послуг значної  кількості  галузей   народного
господарства,   зокрема, суднобудування, машинобудування, транспорту
та інших» [4]. Таким чином злочин, передбачений ст. 249 КК, посягає на
суспільні відносини у сфері господарської діяльності, а тому має ознаки
підвищеної суспільної небезпеки. 

По-третє,  вказаний  злочин  посягає  на  об’єкти  власності
Українського народу. Згідно ст. 13 Конституції, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального  шельфу,  виключної  (морської)  економічної  зони  є
об'єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має
право  користуватися  природними  об'єктами  права  власності  народу
відповідно  до  закону.  Держава  забезпечує  захист  прав  усіх  суб'єктів
права  власності  й  господарювання.  Ю.  Турлова  констатує,  що  «на
сьогодні незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, звіриним
або  іншим  водним  добувним  промислом  набули  масового  характеру,
організованості  та  кримінального  професіоналізму,  завдаючи
суспільству  та  державі  значної  економічної  та  екологічної  шкоди.
Наслідками  масштабного  браконьєрства  в  Україні  є  різке  зниження
кількості диких тварин та запасів риби» [3, с. 1]. З цього можна зробити
висновок,  що  досліджуваний  злочин  завдає  істотної  шкоди  об’єктам
права  власності  українського  народу,  зокрема  водним  природним
ресурсам.

По-четверте, автори цієї праці додержуються думки, що вказаний
злочин побічно посягає на суспільні відносини у сфері охорони життя та
здоров’я людини. Вище було зазначено, що рибна галузь значно впливає
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на задоволення продовольчих потреб населення, що служить гарантією
збереження  його  життя  та  здоров’я.  Окрім  цього,  відповідно  до
положень Концепції,  «рибогосподарський комплекс тісно пов'язаний з
іншими галузями і залишається потенційним постачальником сировини
для  виготовлення  біологічно   активних   речовин,   лікувальних
препаратів» [4]. На теперішній час більшість населення країни не має
можливості  споживати  багато  видів  цінних  риб,  наприклад  таких,  як
осетрові, морську камбалу, азовський судак та ін., запаси яких суттєво
скоротилися  внаслідок  браконьєрського  лову.  Безсумнівно,  що  рибні,
звірині  та  інші  водні  ресурси,  що  придатні  для  харчування,  є  його
невід’ємною  складовою  й  виступають  одним  з  компонентів  здоров’я
людини. Окрім цього,  враховуючи вищенаведені положення Концепції
про  те,  що  рибогосподарський  комплекс  залишається  потенційним
постачальником  сировини  для  виготовлення  біологічно   активних
речовин,  лікувальних  препаратів, можна зробити висновок, що охорона
вказаних ресурсів знаходиться у причинному зв’язку із охороною життя
та  здоров’я  людей  і  повинна  забезпечуватися  встановленням
кримінальної відповідальності за протиправні посягання на них.

В-п’ятих,  основними  чинниками  цього  суспільно-небезпечного
посягання виступають корупційні явища, які на теперішній час досягли
свого  значного  розповсюдження.  Нормативне  визначення  корупції
надане у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14
жовтня 2014 року № 1700-VII, де змістом цього поняття є «використання
особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй
службових  повноважень  чи  пов’язаних  з  ними можливостей з  метою
одержання  неправомірної  вигоди  або  прийняття  такої  вигоди  чи
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі,
зазначеній  у  частині  першій  статті  3  цього  Закону,  або  на  її  вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного  використання  наданих  їй  службових  повноважень  чи
пов’язаних  з  ними  можливостей»  [5].  Як  свідчить  слідча  та  судова
практика, певна кількість вказаних злочинів, «кришується» службовими
особами різних державних (у тому числі правоохоронних) органів, що
значно полегшує його вчинення.

Рекомендації. В  результаті  проведеного  дослідження  можна
зробити висновки, що характер та ступень суспільної небезпеки злочину
у  виді незаконного  зайняття  рибним,  звіриним  або  іншим  водним
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добувним  промислом  характеризується  наступними  чинниками: а)
посяганням  на  суспільні  відносини  у  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища; б)  перешкоджанням економічному розвиткові
держави;  в)  посяганням на  об’єкти власності  Українського  народу;  г)
посяганням на суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я
людини; д) корупційними чинниками.
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НОЦ Національної  академії СБ України, 
м. Київ

ПОНЯТТЯ ПРИВАТНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ
АНАЛІЗ

Сучасний  стан  поширення  професійної  і  організованої
злочинності в Україні та застосування нею сучасних технологій, форм і
методів проведення протиправної  діяльності  спонукає до розроблення
адекватної системи протидії  з  боку правоохоронних органів,  одним із
невід’ємних складових якої є унормований законом порядок втручання у
приватне  спілкування  з  метою  вирішення  завдань  кримінального
провадження.  Загальні  положення  про  втручання  у  приватне
спілкування, яке відноситься до сфери приватного життя (приватності)
особи, визначені у ст. 258 КПК України [1].

У контексті  викладеного  постає  питання,  що  слід  розуміти  під
приватним  життям  особи,  та  як  термін  «приватності»  тлумачиться у
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нормативно-правових  актах  та  наукових  публікаціях.  Постановка
зазначеного питання зумовлена тим, що становлення й розвиток будь-
якої науки забезпечується завдяки стабільному понятійному апарату, що
своєю чергою є надійним інструментом розробки відповідної теорії та
узагальнення  практики  існування  досліджуваного  явища  чи  процесу.
Науково-теоретичне  визначення  поняття  «приватності»  має  суттєве
значення  для  правозастосовної  діяльності,  оскільки  саме  завдяки
правильно  сформульованому  поняттю  та  визначенню  його  складових
елементів розкривається зміст явища, предмета, дії тощо. 

У  Великому  тлумачному  словнику  сучасної  української  мови
термін «приватний» має декілька значень: 1) той, що належить окремій
особі  (особам);  не  державний,  не  суспільний;  2)  той,  що  стосується
окремої  особи  (осіб);  особистий  (переважно  в  сполученні  зі  словом
життя),  не пов’язаний із службовою або суспільною діяльністю [2,  с.
1110].

Таким  чином,  одним  із  найважливіших  особистісних  прав,  яке
найбільш наочно відображає свободу людини, є  право на приватність
або  інакше  –  «прайвесі»  (англ.  privacy –  «усамітнення,  інтимність,
таємниця,  приватне  життя»)  [3,  с.  446].  Виникнення  цього  терміну
пов’язане із розвитком доктринального підходу до гуманізації права, що
свого часу набуло особливого поширення в США, а  дослідження має
велике  значення  як  для  юридичної  науки  й  законотворчості,  так  і
правозастосовної  практики  в  частині,  що  стосується  захисту  прав  і
свобод людини. Одна з перших спроб визначити, що таке «прайвесі»,
зроблена  американським  юристом,  суддею  Верховного  Суду  США
Луїсом  Брандесом,  який  з  колегою  Семюелем  Уорреном  у  1890  р.
опублікував  в  журналі  «Harvard  Law  Review»  статтю  «Право  на
прайвесі», де аргументував право особи «бути залишеною у спокої» від
втручання  держави.  Положення  цієї  публікації  визнані  численними
вченими основою законодавства про прайвесі у США. 

Проте,  в  Україні  прайвесі,  як  політико-правовий  феномен,
залишається недостатньо дослідженим явищем. І справа тут не лише в
тому,  що  цей  термін  вживається  переважно  в  англо-американській
правовій системі для визначення особливої правової категорії, але й в
тривалому  свідомому  ігноруванні  проблем  приватності,  особливо  в
радянський період розвитку України, коли за тоталітарного політичного
режиму людина вважалася лише маленьким «гвинтиком» у державному
механізмі. Зважаючи на це, в теорії і на практиці на проблеми окремої
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особи  не  зважали,  оскільки  основна  увага  зосереджувалася  на
абсолютизації таких понять, як «маси», «трудящі», «радянський народ»,
що  певною  мірою  спричинило  «забуття»  індивіда,  ігнорування  його
потреб та інтересів. 

Зовсім  інша  тенденція  простежувалася  у  сфері  міжнародного
права, де право на приватність життя знайшло відповідне закріплення
відразу у низці міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема, у ст.
12 Загальної декларації прав людини 1948 р. зазначається, що ніхто не
може зазнавати безпідставного втручання у його особисте (англ. –  his
privacy) і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність
його  житла,  таємницю  листування  і  кореспонденції  або  на  честь  і
репутацію.  Кожна  людина  має  право  на  захист  закону  від  такого
втручання або таких посягань [4]. 

Сьогодні  у  ч.  1  ст.  32  Конституції  України  проголошено,  що:
«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,
крім випадків, передбачених Конституцією України», а в ч. 2 цієї статті
встановлена  заборона  на  «збирання,  зберігання,  використання  та
поширення  конфіденційної  інформації  про  особу  без  її  згоди,  крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини». 

В п. 3.1 Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012
р. № 2-рп/2012 наголошується, що «право на приватне та сімейне життя
є  засадничою  цінністю,  необхідною  для  повного  розквіту  людини  в
демократичному суспільстві, та  розглядається як  право фізичної особи
на  автономне  буття  незалежно  від  держави,  органів  місцевого
самоврядування, юридичних і фізичних осіб» [5]. 

У  науковій  літературі  під  правом  на  приватність  розуміють
особисте  немайнове  право  фізичної  особи,  що  забезпечує  її
життєдіяльність у сфері сімейних, побутових, особистих, інтимних та
інших  відносин,  вивільнених  від  виконання  покладених  на  неї
публічних функцій, а також надає можливість визначати межі й режим
доступу  до  цієї  приватності,  дозволяти  чи  забороняти  поширювати
інформацію щодо неї [6, с. 182].

З  наведеного  вище  можемо  дійти наступних  висновків:  1)
приватність  є  необхідною для  розвитку  кожної  людської  особистості,
однією із  умов  нормального  життя  людини;  2)  право  на  приватність
гарантується  як  нормами  вітчизняного  законодавства,  так  і
міжнародного  права;  3)  обмеження  права  на  приватність  у
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демократичній державі можуть мати місце лише у виключних випадках,
і  відповідати  трьом взаємопов’язаним критеріям:  законність,  належна
мета та необхідність; 4) обмеження права на приватність однієї особи не
можуть  негативно  впливати  на  відповідне  право  членів  її  родини  чи
третіх  осіб;  5)  поняття  інформації,  яке  захищається,  зокрема
персональних даних, є досить широким і має тлумачитися з огляду на
інтереси  особи;  6)  особи,  які  займають  владні  публічні  посади,  не
повинні  за  цією  ознакою  піддаватися  дискримінації  у  сфері
«приватності».

Рекомендації.  Враховуючи  результати  узагальнення  положень
міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів та висловлених
наукових думок щодо феномену «приватності»,  пропонуємо уточнити
визначення  даного  поняття,  виклавши  його  у  такій  редакції:
приватність  –  це автономна,  вільна  від  зовнішньої  соціальної
регламентації  не  публічна  сфера  життєдіяльності  людини,  її
можливість жити у відповідності зі своїми бажаннями, які не повинні
вступати у явне протиріччя із суспільними інтересами, нормами права і
моралі,  прийнятими  в  даному  суспільстві,  що  не  підлягає  будь-яким
формам протизаконного  контролю і  втручання  з  боку  держави,  яка
гарантує її  захист від такого втручання з боку інших осіб.  Інакше –
«приватність»,  це  не  публічна  сфера  життєдіяльності  особи,  яка
знаходиться поза контролем держави й суспільства.

Потреба в уточненні визначення цього поняття зумовлена тим, що
його  чітка  інтерпретація  має  важливе  значення  для  визначення  і
осмислення  значення  термінів  «приватне  спілкування»,  «втручання  в
приватне спілкування» та суміжних з ними понять,  що вживаються у
кримінальному процесуальному законодавстві.
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ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я: ОКРЕМІ
АСПЕКТИ ОХОРОНИ

В умовах розвитку українського суспільства особливого значення
набувають питання забезпечення та захисту прав,  свобод та законних
інтересів  громадян,  зокрема,  належної  правової  охорони  права  на
медичну допомогу, важливою складовою якого є право на таємницю про
стан здоров’я. 

Міжнародні  засади  конфіденційності  медичної  інформації  про
стан здоров’я були сформовані ще в 40-х роках ХХ століття в багатьох
міжнародних  документах,  наприклад,  у  Європейській  Хартії  прав
пацієнтів (2002 р.) Цей документ визначає право на таємницю про стан
здоров’я, як особистого немайнового права. 

Нормативною  основою  таємниці  про  стан  здоров’я  є  наступні
правові  документи:  ст.  3  Конституції,  ст.  286  Цивільного  кодексу
України, а також стаття 39-1 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, які закріплюють право пацієнта на таємницю про стан свого
здоров’я,  факт  звернення  за  медичною  допомогою,  діагноз,  а  також
відомості, одержані під час його медичного обстеження. 

Право на таємницю про стан здоров’я фізичної особи належить до
абсолютних прав,  оскільки цьому праву сприяє обов’язок усіх  інших
осіб,  яким  стало  відомо  таку  інформацію,  утримуватися  від  її
поширення. Водночас більшим обсягом такої інформації володіють саме
лікарі,  адже  пацієнти  безпосередньо  звертаються  до  них  за
консультаціями,  для  обстеження  та  лікування.  Тому  так  тісно  з
досліджуваним правом поєднаний інститут лікарської таємниці. 

У  науковій  літературі  є  різні  підходи  до  розуміння  лікарської
таємниці,  запропоновані  як  медиками,  так  і  юристами,  філософами,
соціологами.  Одні  з  них  наголошують  на  морально-етичну  сторону
лікарської  таємниці,  інші  –  на  права  пацієнта,  треті  –  на  осіб,
зобов’язаних зберігати лікарську таємницю. 

Як бачимо, науковці прагнуть максимально перелічити можливі
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випадки  отримання  іншими  особами  відомостей,  що  складають
лікарську  таємницю.  У  цьому  контексті  погоджуємось  з  О.І.
Мацегоріним, який зауважує, що «такий підхід не завжди раціонально
виправданий,  адже практично неможливо передбачити всі  потенційно
можливі  факти  отримання  та  розголошення  суб’єктами  обов’язку
збереження  лікарської  таємниці.  Чинне  законодавство  України  не
встановлює  вичерпного  переліку  відомостей,  які  складають  зміст
лікарської  таємниці,  що  обумовлюється  досить  широким  спектром
відомостей медичного, інтимного, сімейного та іншого характеру» [1, с.
157]. 

Досліджуючи інститут лікарської таємниці, деякі вчені вважають,
що  лікарська  таємниця  є  аналогом  медичної  таємниці,  інші  –  що  ці
поняття хоча є суміжними, але не тотожними. 

Виходячи  з  таких  міркувань  науковців,  можна  припустити,  що
назва статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я не
відповідає змісту самої норми, призводить до її звуження, оскільки в ній
йдеться  про  медичних  працівників  та  інших  осіб,  яким  у  зв’язку  з
виконанням  професійних  або  службових  обов’язків  стали  відомі
відповідні дані, а не лише про лікарів. 

Слушною, на наш погляд, є позиція М.І. Хавронюка, який вважає,
що лікарську таємницю слід відрізняти від медичної таємниці [2, с. 339].
Тим  паче,  що  Конституційний  Суд  України  у  своєму  Рішенні  від
30.10.1997 р. (справа К.Г. Устименка) зазначив, що лікарська таємниця –
це  інформація  про  пацієнта,  а  медична  інформація  –  інформація  для
пацієнта [3]. 

Медична інформація, тобто свідчення про стан здоров’я людини,
історію її хвороби, про мету запропонованих досліджень і лікувальних
заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі і про
наявність  ризику  для  життя  й  здоров’я,  за  своїм  правовим  режимом
належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом.
Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних
представників  надати  їм  таку  інформацію  повністю  та  в  доступній
формі. 

В особливих випадках,  як  і  передбачає частина третя статті  39
Основ  законодавства  України  про  охорону  здоров’я,  коли  повна
інформація  може  завдати  шкоди  здоров’ю  пацієнта,  лікар  може  її
обмежити.  У  цьому  разі  він  інформує  членів  сім’ї  або  законного
представника  пацієнта,  враховуючи особисті  інтереси  хворого.  Таким
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же чином лікар діє, коли пацієнт перебуває в непритомному стані. 
У  випадках  відмови  в  наданні  або  навмисного  приховування

медичної  інформації  від  пацієнта,  членів  його  сім’ї  або  законного
представника  вони  можуть  оскаржити  дії  чи  бездіяльність  лікаря
безпосередньо до суду або (за власним вибором) до медичного закладу
чи органу охорони здоров’я. 

Правила  використання  відомостей,  що  стосуються  лікарської
таємниці – інформації про пацієнта, на відміну від медичної інформації
–  інформації  для  пацієнта,  встановлюються  статтею  40  Основ
законодавства  України про охорону здоров’я.  Таким чином,  «медична
інформація» є поняттям більш ширшим, включаючи до себе такий вид
інформації з обмеженим доступом, як лікарська таємниця.  

Виходячи  з  вищенаведеного,  можна  дійти  висновку,  що  заміна
поняття  «лікарської  таємниці»,  яке  склалося  історично,  на  «медичну
таємницю» не є доцільним, оскільки призведе до плутанини в розумінні
змісту  обох  понять.  Залишення  в  понятійному  апараті  «лікарської
таємниці» як правового явища, спрямованого на збереження медичної
інформації  дозволяє  однаково  його  розуміти  пацієнтам,  медичним
працівникам і правознавцям. 

Поряд  із  передбаченим  у  законодавстві  обов’язком  збереження
лікарської таємниці,  гарантією реалізації  права на таємницю про стан
здоров’я є також встановлення частиною другою статті 286 Цивільного
кодексу України заборони вимагати та подавати за місцем роботи або
навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
Відповідно  до  Інструкції  про  порядок  заповнення  листка
непрацездатності, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я
України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України,  Фонду
соціального  страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності,  Фонду
соціального  страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та
професійних  захворювань  України  від  03.11.2004  р.  №
532/274/136-ос/1406  діагноз  первинний,  діагноз  заключний  та  шифр
діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації  хвороб
та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, прийнятої
43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 01.01.1993 р. (далі – МКХ-
10)  зазначаються  виключно  за  письмовою згодою хворого.  В  іншому
випадку  первинний  та  заключний  діагнози  та  шифр  МКХ-10  не
вказуються [4]. 

Більше  того,  вказана  інструкція  дозволяє  лікарю  за  письмовим
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погодженням із  завідувачем відділення  з  деонтологічних  міркувань  у
листку  непрацездатності  змінити  формулювання  діагнозу  та  шифру
МКХ-10  фактичного  захворювання.  Але  в  такому  випадку  лікар
зобов’язаний  зробити  в  медичній  картці  стаціонарного  чи
амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує зміну діагнозу та шифру
МКХ-10. 

Рекомендації. Право на таємницю про стан здоров’я належить до
фундаментальних  особистих  немайнових  прав  фізичної  особи,
реалізація  якого  забезпечена  низкою  гарантій,  які  проявляються,
насамперед,  у  дотриманні  покладених  на  інших  осіб  спеціальних
обов’язків. Право на таємницю про стан здоров’я бере витоки зі сфери
лікарської діяльності, яка за своїм характером обумовлює необхідність
передусім встановлення  поняття  лікарської  таємниці,  яка  є  основною
складовою  більш  широкого  поняття  медичної  таємниці.  Повага  до
конфіденційності  інформації  про  стан  свого  здоров’я  є  невід’ємним
принципом правової системи України. а правотворчому рівні необхідно
усунути наявні колізії чинного законодавства у сфері охорони лікарської
таємниці.
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 ЧУО «БИП-Институт правоведения»
г. Могилев, Республика Беларусь

КЛАССИФИКАЦИЯ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ КАК
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Современное  развитие  уголовно-процессуального
законодательства,  осуществляемое  в  условиях  гуманизации
общественных  отношений,  характеризуется  снижением  репрессивных
начал  в  сфере  борьбы  с  преступностью.  Согласно  ст.  7  Уголовно-
процессуального  кодекса  Республики  Беларусь  (далее  –  УПК
Республики  Беларусь)  защита  прав  и  законных  интересов  личности
становится  приоритетной  задачей  и  определяет  предназначение
уголовного процесса (ст. 7) [1]. Со временем возникли благоприятные
предпосылки  для  расширенного  учета  в  правовых  нормах,
регулирующих общественные  отношения,  связанные  с  производством
по уголовным делам, наиболее значимых для людей ценностей, среди
которых,  безусловно,  выделяется  отношение  родства,  супружества  и
свойства. Демократичность уголовно-процессуального законодательства
не  в  последнюю  очередь  определяется  степенью  отражения  в  нем
кровных и тесно связанных с ними отношений граждан.

Отношения родства, супружества и свойства замкнуты на многие
уголовно-процессуальные  институты,  в  том  числе,  на  нормы
доказательственного  права.  Положительно  оценивая  расширенное
включение их в уголовный процесс, следует помнить, что в силу своей
первоприроды они оказывают сдерживающее воздействие на уголовное
преследование. От меры «проникновения» данных отношений в область
уголовного  процесса  напрямую  зависит  его  наступательность.
Очевидно,  что  социальная  эффективность  уголовно-процессуальной
деятельности производна от сбалансированности интересов личности и
государства.

Излишний  либерализм,  признаки  которого  в  настоящее  время
можно наблюдать в отечественном правотворчестве, способен привести
к  ряду  непредвиденных  побочных  последствий.  Кроме  того,
конструируя  отдельные  предписания,  законодатель  ориентируется  на
общепризнанные  нравственные  стандарты  в  области  межличностных
связей близких по духу и происхождению людей.

Вместе с тем, закрепив в УПК Республики Беларусь достаточно
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большой объем норм, учитывающих отношения родства, супружества и
свойства, законодатель, к сожалению, не обратился к фундаментальным
научным  разработкам  и  сформировавшейся  практике  регулирования
соответствующих  правоотношений.  Есть  опасение,  что  стремление
увеличить число норм, преломляющих общие уголовно-процессуальные
предписания  через  отношения  родства,  супружества  и  свойства,  не
приведет к достижению предполагаемого эффекта.

Обращает  на  себя  внимание  отсутствие  механизма  применения
отдельных  положений  закона,  что  ставит  под  сомнение  реализацию
изначальной идеи. Приходится констатировать отсутствие системности
в  подходе  законодателя  к  учету  в  уголовном  процессе  отношений
родства,  супружества  и  свойства.  Отчасти  это  выражается  в
использовании  разной  терминологии  при  регулировании  сходных
правоотношений, в отказе от применения норм отраслевого (семейного
и гражданского) законодательства.

Нестрогое,  порой  некорректное  использование  в  уголовно-
процессуальном  законодательстве  заимствованных  понятий
«родственник»,  «близкие  лица»  практически  не  ограничивает
усмотрение правоприменителя в их толковании. Возникают проблемы с
определение перечня лиц, охватываемых этими понятиями, хотя от его
правильного  установления  зависят: во-первых,  наделение  граждан
соответствующими  правомочиями  и  степень  участия  в  уголовном
процессе; во-вторых,  осуществление  прав  и  обязанностей  органами
уголовного преследования.

Необходимость классификации отношений родства, супружества
и   свойства  вызвана,  прежде  всего,  потребностью  обобщения  норм
уголовно-процессуального права с позиции изучаемого вопроса

Выбор  классификационного  основания  отношений  родства,
супружества  и  свойства  в  уголовном  процессе  обусловлен  их
двойственным характером. Во-первых, они возникают в связи с началом
расследования  совершенного  преступления,  и,  во-вторых,  в  связи  с
фактом  родства,  супружества  или  свойства  кого-либо  с  субъектами
процесса.  Последнее  обстоятельство  свидетельствует  о  нравственном
характере и гуманной направленности этих сторон. Так,  исследуемые
отношения  можно  систематизировать  по  нескольким  признакам.
Например,  по  степени  родственной  связи  выделить  нормы,
регулирующие  деятельность  лиц,  состоящих:  а)  в  близком  родстве  с
субъектами процесса; б) в более отдаленных степенях родства, либо по



160

виду связи; а) в прямом родстве с ним; б) в боковом родстве.
По  целевому  назначению  отношения  родства,  супружества  и

свойства могут носить: 1) превентивный (предохранительный) характер;
2) восстановительный характер.

Такое  деление  удобно  для  определения  комплекса  прав
родственников,  супругов  и  свойственников  в  уголовном  процессе,  а
также  способов  их  реализации.  Но  оно  предполагает  учет  активных
участников,  не  охватывая  других  субъектов,  чья  роль  имеет  больше
нравственных характер, чем процессуальный. Кроме того, одни и те же
лица могут выполнять обе функции, создавая дополнительные вопросы
об их принадлежности к той или иной группе.

Существует  классификация  отношений  родства,  супружества  и
свойства,  основанная  на  делении  уголовного  процесса  по  стадиям.
Данная  систематизация,  конечно,  позволит  охватить  все  нормы,
предусматривающие участие родственников, супругов и свойственников
при расследовании преступлений, но их роль в реализации некоторых
положений, имеющих общий характер  будет видна не достаточно четко.

Более  удачно,  по  сравнению  с  предыдущей,  выглядит
классификация,  основанная  на  принципе  состязательности  и
равноправия сторон, предполагающая выделение следующих групп: 1)
отношения  родства,  супружества  и  свойства  в  сфере  защиты;  2)
отношения  родства,  супружества  и  свойства  в  сфере  обвинения;  3)
отношения  родства,  супружества  и  свойства  в  сфере  отправления
правосудия.

Данный вариант является более прогрессивным, но, вместе с тем,
многие  нормы,  носящие  нравственных  характер,  не  охватываются
предложенной системой, что следует отнести к ее недостатку.

Конечно,  подобные  гуманистические  предписания  можно
поместить в отдельную, четвертую группу, однако такой шаг не будет
вписываться в предложенное классификационное основание.

Представительство в уголовном процессе – это, с одной стороны,
уголовно-процессуальный  институт,  представляющий  собой
совокупность  правовых  норм,  регулирующих  отношения  в  процессе
производства  по  уголовному  делу  между  представителем  и
представляемым, а также между представителем и другими властными
участниками уголовного процесса.

Защитник может быть отнесен к числу субъектов, чья уголовно-
процессуальная деятельность выделяется особо. Редкое уголовное дело
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обходится без его участия. Под влиянием состязательных начал, активно
внедряемых  в  отечественный  уголовный  процесс,  произошло
стремительное  развитие  его  правового  статуса  в  сторону  увеличения
полномочий.

На  общем  фоне  гуманизации  уголовно-процессуальных
отношений  предполагается  введение  механизмов,  учитывающих
социальные  ожидания  участников  уголовного  процесса.  В  этом
контексте  представляет  интерес  нормативная  регламентация  участия
членов семьи обвиняемого (подозреваемого) в качестве защитника по
уголовному делу.

Эта  возможность  закреплена  в  ч.  3  ст.  44  УПК  Республики
Беларусь. Однако на «щедрость» законодателя надеяться не приходится.
Лишь один из близких родственников обвиняемого или иное лицо могут
быть  допущены  в  качестве  защитника  по  определению  или
постановлению суда наряду с адвокатом.

Рекомендации.  Исходя из всего вышеприведенного желательно,
чтобы  близкие  родственники  участвовали  в  уголовном  процессе  в
качестве защитников в досудебном производстве.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.  Уголовно-процессуальный  кодекс  Республики  Беларусь

[Электронный ресурс]: принят Палатой Представителей 24 июня 1999 г.:
одобр.  Советом  Респ.  30  июня  1999  г.:  текст  Кодекса  по  сост.  на
17.07.2018 г.  //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология 3000 /  ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.

Прудникова Т.А., старший преподаватель
ЧУО «БИП-Институт правоведения»

г. Могилев, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О ЛАТЕНТНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На сегодняшний день у правообладателей в Республике Беларусь
имеется  ряд  возможностей  для  защиты  своих  прав.  Защита  может
осуществляться  не  только  в  рамках  гражданского  законодательства,
важную роль играют и нормы административного и уголовного права. В
частности,  административная  ответственность  за  правонарушения  в
сфере интеллектуальной собственности предусмотрена ст. 9.21 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее –
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КоАП)  «Нарушение  авторского  права,  смежных  прав  и  права
промышленной  собственности»,  а  уголовная  –  ст.  201  Уголовного
кодекса Республики Беларусь (далее – УК) с аналогичным названием.

Тем не менее, данные статистики свидетельствуют о сокращении
количества выявленных фактов рассматриваемого преступления.

Так,  в  2008  г.  органами  внутренних  дел  выявлено  46
преступлений,  предусмотренных  ст.  201  УК,  осуждено  48  человек.
Пресечено  388  нарушений,  предусмотренных  ст.  9.21  КоАП.  По
уголовным и административным делам у нарушителей изъято более 180
тыс.  единиц  контрафактной  продукции,  свыше  9  тонн
фальсифицированных продовольственных и промышленных товаров.

В 2009 году органами внутренних дел выявлено 51 преступление,
предусмотренное  ст.  201  УК,  осуждено  29  человек.  Пресечено  377
нарушений по ст.  9.21  КоАП.  У правонарушителей изъято  более  133
тыс. единиц контрафактной продукции. По уголовным делам установлен
ущерб в сумме 3,7 млн. рублей, который полностью возмещен; наложен
арест  на  контрафактную  продукцию  стоимостью  25,3  млн.  рублей.
Следственными  органами  окончено  производством  и  направлено  на
рассмотрение в суды 40 уголовных дел.

В 2010 году органами внутренних дел выявлено 30 преступлений,
предусмотренных  ст.  201  УК,  осуждено  25  человек.  Пресечено  271
нарушение по ст. 9.21 КоАП. У правонарушителей изъято более 46 тыс.
единиц  контрафактной  продукции.  По  уголовным  делам  установлен
ущерб  в  сумме  8  млн.  рублей,  который  возмещен  на  сумму  1  млн.
рублей; наложен арест на имущество правонарушителей стоимостью 3
млн. рублей.

В 2011 году органами внутренних дел выявлено 20 преступлений,
предусмотренных  ст.  201  УК,  осужден  21  человек.  Пресечено  210
нарушений по ст. 9.21 КоАП. У правонарушителей изъято более 21 тыс.
единиц контрафактной продукции. Следственными органами окончено
производством и направлено на рассмотрение в суды 18 уголовных дел.
По  уголовным  делам  установлен  ущерб  в  сумме  12,6  млн.  рублей,
который  возмещен  на  сумму  4,2  млн.  рублей;  наложен  арест  на
имущество правонарушителей стоимостью 290, 9 млн. рублей.

В  2012  году  органами  внутренних  дел  составлено  59
административных  протоколов,  изъято  22,236  тыс.  аудиовизуальных
произведений  на  различных  носителях,  выявлено  22  преступления,
предусмотренных ст. 201 УК, осуждено 9 человек.
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В  2013  г.  по  ст.  9.21  КоАП  составлено  88  административных
протоколов, изъято 1 936 аудиовизуальных произведений на различных
носителях,  выявлено  12  преступлений,  предусмотренных  ст.  201  УК,
осуждено 10 человек.

В рассматриваемый период времени Министерством внутренних
дел  подготовлен  проект  Закона  Республики  Беларусь  «О  внесении
изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь,
Кодекс  об  административных  правонарушениях  и  Процессуально-
исполнительный  кодекс  об  административных  правонарушениях»,
который предусматривал:

- дифференциацию и конкретизацию норм ст. 9.21 КоАП и ст. 201
УК,  введение  новых  составов  преступлений  и  административных
правонарушений  с  целью  приведения  законодательства  в  сфере
интеллектуальной  собственности  в  соответствие  с  международными
стандартами;

-  усиление  административной  и  уголовной  ответственности  за
незаконное использование объектов интеллектуальной собственности в
цифровой среде, в том числе в Интернете;

-  повышение  нижних  пределов  штрафных  санкций  для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

-  введение  обязательной  конфискации  предметов,  орудий  и
средств  совершения  административных  правонарушений  в  сфере
интеллектуальной собственности.

Однако,  на  практике  было конкретизировано лишь название ст.
201 УК и усилена административная преюдиция, которая предусмотрена
в настоящее время как в ч. 1, так в ч. 2 ст. 201 УК. Соответственно это
привело  к  сокращению  выявленных  преступлений  в  сфере
интеллектуальной собственности.

Так,  в  2014  г.  зарегистрировано  9  преступлений,
предусмотренных ст. 201 УК, осуждено по данной статье 7 человек (6 к
штрафу, 1 – к ограничению свободы). 

В  2015  г.  зарегистрировано  4  преступления  по  ст.  201  УК,  4
человека  было  осуждено  к  наказаниям,  не  связанным  с  лишением
свободы (общественные работы, штраф, ограничение свободы). 

В  2016  году  органами  Следственного  комитета  Республики
Беларусь был зарегистрирован 1 факт таких преступлений, осужден к
наказанию в виде общественных работ по ч. 1 ст. 201 УК 1 человек.

Аналогичная тенденция наблюдается  в  Республике  Казахстан  и
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Российской  Федерации.  Так,  в  2016  году  по  ст.  198  УК  Республики
Казахстан  (нарушение  авторских  и  смежных прав) в  Едином реестре
досудебных расследований зарегистрировано – 75  (в 2015 году – 114)
уголовных преступлений. Из числа находившихся в производстве дел в
суд направлено только 8 (в 2015 году – 5).

В  Российской  Федерации  за  последние  10  лет  было
зарегистрировано  57321  такое  преступление,  при  этом  выявлено  и
привлечено к уголовной ответственности только 40% лиц, участвующих
в  преступлениях,  совершаемых  в  сфере  интеллектуальной
собственности.  И,  несмотря  на  резкое  снижение  количества
зарегистрированных преступлений исследуемого вида в период с 2010
по  2016  г.,  размер  нанесенного  материального  ущерба  составил  12,4
млрд российских рублей.

Таким образом,  ежегодное снижение числа  зарегистрированных
преступлений на фоне роста реализации контрафакции и ухудшения в
целом криминогенных тенденций является косвенным свидетельством
роста  латентной  преступности.  Это  подтверждается  и  результатами
проведенного  нами  исследования,  согласно  которому  преступность  в
сфере интеллектуальной собственности является высоколатентной, а ее
коэффициент  равен  16,8,  и  происходит  это  на  фоне  массового
распространения контрафактной продукции.

Рунчева Н.В., 
доктор економічних наук, професор;

Антошкін В.К.,
 кандидат економічних наук, доцент

ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
МОДЕЛІ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Світова  практика  аграрного  страхування  умовно  поділяється  на
«американську», «європейську» та «змішану».

Система  «американської»  моделі  аграрного  страхування
здебільшого  використовується  у  США  та  Канаді.  Особливість  даної
системи  базується  на  значній  фінансовій  підтримці  державою
страхування  сільськогосподарських  ризиків  засобом  відшкодування
компенсаційної  вартості  страхових  полісів.  Також  ця  система
характеризується обов’язковістю страхування та реальною можливістю
допомоги  державних  страхових  компаній.  Для  сільськогосподарських
товаровиробників дана система є достатньо вигідною, втім для держави
передбачаються високі адміністративні витрати. 
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«Європейська»  модель,  навпаки,  характеризується  мінімальною
участю  держави  в  процесі  аграрного  страхування.  Дану  модель
використовують такі країни Євросоюзу, як Польща, Німеччина, Франція.
Механізм  аграрного  страхування  зводиться  до  того,  що  приватні
страхові компанії, контрольовані державою, надають платні послуги зі
страхування сільськогосподарським виробникам згідно договірних умов.
Така  модель  передбачає  наявність  достатньо  високого  рівня  доходів
суб’єктів агробізнесу. 

«Змішана» модель вміщає в собі елементи обох вищезазначених
систем  аграрного  страхування.  Прикладом застосування  даної  моделі
може  бути  досвід  Іспанії.  При  цьому  дана  практика  вважається
найкращою  на  світовому  рівні.  Добровільне  аграрне  страхування
здійснюють  приватні  страхові  компанії.  При  цьому  існує  механізм
значної державної підтримки засобом взаємодопомоги щодо технічного
оснащення  через  діяльність  відповідних  сільськогосподарських
товариств. Уповноважені урядом установи завчасно готують чітку базу
планів  з  усіх  видів  страхування.  Таким  чином,  сільськогосподарське
страхування Іспанії регулюється понад 15 законами, декретами, іншими
нормативно-правовими актами. 

Історія розвитку аграрного страхування в Україні  починається з
часів СРСР, коли передбачалось обов’язкове державне страхування. Так,
у  часи  СРСР було  передбачено  обов’язкове  страхування  врожаю  для
державних  агропідприємств,  так  званих  радгоспів  та  інших
сільськогосподарських структур. Система аграрного страхування носила
виключно  монополізований  характер.  За  тих  часів  Укрдержстрах
забезпечував  страховий  захист  при  достатньо  низьких  ставках
страхування.

Система  сучасного  страхування  аграрного  виробництва  була
започаткована  прийняттям  Декрету  Кабінету  Міністрів  України  «Про
страхування»,  котрий  було  замінено  на  базовий  Закон  України  «Про
страхування» [1].

Даний  нормативний  акт  визначає  основу  системи  правового
регулювання страхової діяльності,  визначає принципи демонополізації
держави щодо державного нагляду за процесами страхової діяльності. 

Шлях  розвитку  аграрного  страхування  в  Україні  починався  з
«американської» системи. Однак, з часом вона не знайшла застосування
у сільськогосподарських виробників і її механізм так і не запрацював. З
прийняттям  у 2012  р.  Закону України  «Про  особливості  страхування
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сільськогосподарської  продукції  з  державною  підтримкою» [2]  було
прийнято концепцію «європейської» системи страхування в державі. 

Тоді  ж,  у  2012  році,  було  створено  Об’єднання  страховиків
«Аграрний  страховий  пул»,  втім,  дана  форма  страхування  не
виправдовує  себе  в  достатній  мірі  через  відсутність  фінансової
підтримки з боку держави.

Рекомендації.  Аналізуючи  практичну  реалізацію  норм  законів,
можна  дійти  висновку  про  те,  що  реалізація  проектів  аграрного
страхування  в  Україні  потребує  удосконалення  шляхом впровадження
більш дієвих інструментів для правового забезпечення мінімалізовано
ризикованого сільськогосподарського виробництва. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР.  URL:
http://www.rada.gov.ua/. (дата звернення: 25.02.2019 р.).
2.  Про  особливості  страхування  сільськогосподарської  продукції  з
державною підтримкою : Закон України від 9 лютого 2012 р. № 4391-
VІ-ВР. URL: http://www.rada.gov.ua/. (дата звернення: 25.02.2019 р.).

Сергеева А.А., студентка 3 курса
ЧУО «БИП-Институт правоведения»

г. Могилев, Республика Беларусь
О НЕКОТОРЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ

НАСЛЕДНИКА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Современное гражданское законодательство Республики Беларусь
предусматривает  случаи  наделения  субъектов  гражданского  права
некоторыми  преимуществами  в  осуществлении  принадлежащих  им
правовых  возможностей.  Такие  преимущества  законодатель  назвал
преимущественными  правами.  По  нашему  мнению,  под
преимущественным  правом  следует  понимать  предусмотренную
законом возможность управомоченного лица осуществлять свое право в
преимущественном порядке перед третьими лицами.

Преимущественные права встречаются в различных подотраслях
гражданского  права  Республики  Беларусь:  в  вещных,
обязательственных,  корпоративных  и  наследственных
правоотношениях.  В  современной  цивилистике  одной  из  наиболее
обсуждаемых  тем  является  проблема  преимущественных  прав  в
наследственных  правоотношениях.  В  рамках  настоящей  работы
рассматриваются лишь некоторые преимущественные права наследника
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в гражданском законодательстве Республики Беларусь.
Преимущественные  права  наследника  при  разделе

наследственного  имущества  урегулированы  нормами  ст.  1082
Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь  (далее  –  ГК  Республики
Беларусь) [1].

Для того чтобы разобраться в сущности таких прав, необходимо,
прежде всего, определить, в каких случаях они возникают. Бесспорно,
что одним из основных юридических фактов, влекущих возникновение
преимущественного права у наследника, является открытие наследства.
Согласно  ст.  1035  ГК  Республики  Беларусь  наследство  открывается
вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим. По
мнению И.А.  Маньковского  и С.С.  Вабищевич,  «открытие наследства
означает  возникновение  субъективного  наследственного  права»  [2,  с.
350].  Поэтому  только  с  момента  открытия  наследства  у
управомоченного  лица,  ставшего  наследником,  возникает
преимущественное  право  на  определенные  объекты  из  состава
наследства при его разделе.

Однако  отметим,  что  для  возникновения  у  наследника
субъективного преимущественного права одного лишь факта открытия
наследства недостаточно. Так, анализируя некоторые положения ст. 1082
ГК  Республики  Беларусь,  мы  можем  выделить  следующие  условия
возникновения  у  наследника  преимущественных  прав  на
наследственное  имущество:  обладание  совместно  с  наследодателем
правом  общей  собственности  на  неделимую  вещь,  доля  в  праве  на
которую  входит  в  состав  наследства  (ч.  1  ст.  1082  ГК  Республики
Беларусь);  постоянное  пользование  совместно  с  наследодателем  или
самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства (ч. 2
ст. 1082 ГК Республики Беларусь).

Итак, мы можем сделать вывод о том, что для возникновения у
наследника  преимущественного  права  в  отношении  наследственного
имущества  необходимо  наличие  таких  условий,  которые  со  смертью
наследодателя либо объявлением его умершим никак не связаны.

Согласно  ч.  1  ст.  1082  ГК  Республики  Беларусь  наследник,
обладающий совместно с наследодателем правом общей собственности
на  неделимую  вещь,  доля  в  праве  на  которую  входит  в  состав
наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на
получение  в  счет  своей  наследственной  доли  вещи,  находящейся  в
общей собственности. Как видим, одной из особенностей входящей в
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состав наследства вещи является то, что эта вещь неделима.
Российский цивилист А.П. Фоков предлагает делить все объекты

права  общей  собственности  на  три  группы:  абсолютно  неделимое
имущество  (объекты  права  общей  собственности,  неделимые  в  силу
физических  свойств);  условно  неделимое  имущество  (объекты  права
общей собственности, неделимые в силу указания закона); субъективно
неделимое имущество (объекты права общей собственности, неделимые
в силу соглашения сособственников) [3, с. 119]. По нашему мнению, для
возникновения  у  наследника  преимущественного  права,
предусмотренного ч. 1 ст. 1082 ГК Республики Беларусь, необходимо,
чтобы  в  состав  наследства  входила  одна  или  несколько  вещей,
признаваемых неделимыми в силу закона либо не подлежащих разделу в
силу своих физических или потребительских свойств.

Согласно  ч.  2  ст.  1082  ГК  Республики  Беларусь  наследник,
постоянно  пользовавшийся  совместно  с  наследодателем  или
самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет
при разделе наследства преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли этой вещи. Отметим, что в данном случае
преимущественное право у наследника возникает только в случае, если
по поводу указанной неделимой вещи до дня открытия наследства не
возникло  отношений  общей  собственности.  У  такого  наследника
отсутствуют  какие-либо  субъективные  права  на  неделимую  вещь,
однако он имеет преимущество в силу того, что постоянно пользовался
этой  вещью,  знает  все  ее  особенности  и,  возможно,  затратил
определенные денежные средства и личный труд для ее эффективного
использования.  Следовательно,  у  наследника  имеется  определенный
имущественный интерес в использовании именно этой вещи, который у
остальных  наследников  отсутствует.  В  таком  случае  может  также
возникнуть вопрос о том, кто имеет право на получение указанной вещи
в  счет  своей  наследственной доли,  если  до  дня  открытия  наследства
неделимой  вещью  пользовались  два  наследника  или  более  из  числа
наследников, призванных к наследованию.

Рекомендации: представляется  целесообразным  уместным
дополнить  ч.  2  ст.  1082  ГК  Республики  Беларусь  положением
следующего содержания: «В случае если к наследованию призваны два
наследника  или  более  из  числа  лиц,  постоянно  пользовавшихся
неделимой  вещью,  указанная  неделимая  вещь  поступает  в  общую
долевую  собственность  этих  наследников  в  соответствии  с
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причитающимися  им  наследственными  долями,  если  иное  не
предусмотрено  соглашением  наследников,  принявших  наследство,  в
состав  которого  входит  неделимая  вещь».  Таким  образом,  критерии
выбора наследника, которому в тех или иных случаях предоставляется
преимущественное  право  на  получение  наследственного  имущества,
зависят от его отношения к такому имуществу: имел ли он долю в праве
общей  собственности  на  вещь,  пользовался  ли  ею.  При  этом
подчеркнем,  что  такое  преимущественное  право  обусловлено
объективным свойством вещи – ее неделимостью.
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ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) У
ЗАКЛАДАХ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Передусім  зазначимо,  що  питання  запобігання  булінгу

(цькуванню)  у  закладах  повної  загальної  середньої  освіти  в  нашій
державі є вельми актуальними.

Згідно п. 3-1 ЗУ «Про освіту» булінг (цькування) - діяння (дії або
бездіяльність)  учасників  освітнього  процесу,  які  полягають  у
психологічному,  фізичному,  економічному,  сексуальному насильстві,  у
тому  числі  із  застосуванням  засобів  електронних  комунікацій,  що
вчиняються  стосовно  малолітньої  чи  неповнолітньої  особи  та  (або)
такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок
чого  могла  бути  чи  була  заподіяна  шкода  психічному  або  фізичному
здоров’ю потерпілого [1].

І.  Бердишев визначає булінг як свідоме, тривале насильство, що
не носить характеру самозахисту і виходить від однієї або декількох осіб
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[2,  с.  3].  На  думку  І.  Кона,  булінг–  це  залякування,  фізичний  або
психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншого страх
і тим самим підпорядкувати його собі [3].

На нашу думку, булінг – це агресивна поведінка однієї дитини або
групи  дітей  по  відношенню  до  іншої  дитини,  що  супроводжується
постійним фізичним або ж психологічним впливом.

За  останні  роки  ми  спостерігаємо  стрімке  поширення  такого
явища.  Найчастіше  цькування  ініціюють  агресивні  діти,  які
принижуючи слабших, підвищують власну значимість.  Щоб запобігти
такій  поведінці  потрібна  комплексна,  плодотворна  робота  батьків,
вчителів, психологів, правоохоронців.

Нажаль,  у закладах повної загальної середньої освіти проблема
булінгу має латентний характер, внаслідок замовчування цієї проблеми з
боку педагогічного складу із метою збереження репутації закладу.

Для того щоб протидіяти булінгу, батькам потрібно, перш за все,
мати  належне  спілкування  зі  своїми  дітьми,  спостерігати  за  їхньою
поведінкою, підтримувати зв'язок і педагогами. 

Безумовно,  позитивною  динамікою  в  контексті  вирішення  цієї
проблематики  є  впровадження  на  законодавчому  рівні  інклюзивного
процесу.  Зокрема,  Міністерство  освіти  і  науки  України  вирішило
зробити  спеціальний  курс  відео,  який  навчить  педагогів  ефективно
протидіяти  булінгу  (цькуванню)  дітей  у  закладах  повної  загальної
середньої освіти.

Вирішення  цієї  проблеми  повинно  відбуватися  і  на
законодавчому рівні.  Так,  Верховна Рада ухвалила  новий Закон «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  протидії
булінгу  (цькуванню)».  Неповідомлення  керівником  закладу  освіти
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції  України про
випадки  булінгу  учасника  освітнього  процесу  тягне  за  собою
накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до
20% заробітку [4]. Знайшло своє місце  й визначення цього поняття на
нормативному  рівні,  а  також  адміністративні  санкції  щодо  батьків
неповнолітніх або малолітніх правопорушників. Під санкції підпадають
й керівників  шкіл,  які  не  повідомлятимуть  про  випадки  булінгу  до
поліції. 

Однак,  вказане  проблемне  питання  залишається  відкритим,
оскільки  діти,  які  піддаються  цькуванню  не  часто  звертаються  за
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допомогою, що призводить до їхніх серйозних психологічних проблем.
Як  правило,  більшість  постраждалих  від  насильства  або  цькування
нікому про це не розповідають, бо не мають довіри до близьких, рідних
людей. 

З  метою вирішення  цього  питання,  на  теперішній  час  в  нашій
країні запроваджено національну дитячу "гарячу лінію", яка працює при
Міжнародному жіночому правозахисному центрі "Ла Страда-Україна",
яка функціонує за принципом анонімності й конфіденційності. 

Звернемося до визначення змісту досліджуваного поняття. Булінг
прийнято  об’єднувати  до груп  словесного  (вербального),  фізичного,
соціального  (емоційного)  та  електронного  (кібербулінґ)  знущання.
Найскладніше помітити словесне та соціальне знущання – принизливі
обзивання,  глузування,  висміювання,  які  безжалісно  впливають  на
об’єкт  приниження,  на  його  самооцінку  та  й  взагалі  подальше
сприйняття себе в соціумі.

Фізичне насильство щодо дитини помітніше більш всього, але у
цих випадках постраждалі також не завжди поспішають звертатися за
допомогою,  хоча  вказаній  протиправні  діяння  мають  ознаки
кримінальних правопорушень. 

Окремою формою цькування є  кібернетичний булінг.  Ця форма
булінгу  несе  загрозу  серед  дітей,  які  користуються  мобільними
телефонами, планшетами з доступом до Інтернету. Можливе анонімне
цькування,  залякування,  переслідування,  зйомка  відео  знущань  з
подальшим  викладенням  в  Інтернет.  Тому,  насамперед,  діти,  батьки,
педагоги  повинні  бути  проінформовані  про  це  явище  й  в  разі  його
виявлення обов’язково звертатися до відповідних державних органів.

Прояви  булінгу  у  закладах  повної  загальної  середньої  освіти
негативно впливають на дитину, яка зазнала знущань. Як результат це
призводить до відсторонення від спілкування, самотності, різноманітних
фобій,  і,  найстрашніше  сприяє  розвитку  девіантній  поведінці,  яка
супроводжується схильністю до суїциду, вживання алкоголю, тютюну,
наркотичних  засобів,  розладів  харчування,  що  може  призвести  в
результаті до тяжких захворювань. 

Рекомендації. На  підставі  проведеного  дослідження  можна
зробити наступні рекомендації. По-перше, вирішення питання протидії
та  запобігання  булінгу  обов’язково  повинно  здійснюватися  на
законодавчому рівні. По-друге, до законотворчого процесу у цій сфері
необхідно  залучати  представників  громадських  організацій,  та
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практичних  психологів.  По-третє,  необхідною  умовою  ефективної
протидії  булінгу  є  запровадження  безоплатних  онлайн-марафонів
шкільної спільноти для успішного попередження та протидії насильству.
З цією метою необхідно проводити виховні години з навчання навичкам
ефективного спілкування та врегулювання конфліктів мирним шляхом,
вивчення  комплексу  прав  людини  й  правил  виховання  відповідно  до
усунення  проявів  конфліктології.  По-четверте,  вважаємо  за  доцільне
застосування  в  освітній  галузі  спеціальних відеокурсів  для  педагогів,
зметою  ефективної  протидії  булінгу  у  закладах  повної  загальної
середньої  освіти.  По-п’яте,  в  разі  необхідності  для  запобігання  цим
проявам залучати соціальні служби та правоохоронні органи. Наведені
рекомендації,  на  нашу  думку,  сприятимуть  створенню  ефективного
механізму боротьби та запобіганню знущань, цькувань над учасниками
шкільної спільноти. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Сучасні умови розвитку туристичної сфери потребують особливої

уваги  в  частині  удосконалення  системи  державного  регулювання
відносин  в  туристичній  сфері  на  національному  й  місцевому  рівнях.
Важливою складовою удосконалення системи державного регулювання
є  розробка  та  прийняття  необхідних  правових  актів,  що
стимулюватимуть  (чи  навпаки  обмежуватимуть)  діяльність  об’єктів
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туристичної сфери.
Основними  міжнародними  нормативно-правовими  актами,  що

регулюють  відносини  в  сфері  туризму,  є:  Загальна  резолюцiя
Конференцiї  ООН  по  мiжнародному  туризму  i  подорожам  (1963),
Манiльська  декларацiя  по  свiтовому  туризму  (1980),  Хартiя  туризму
(1985), Гаазька декларацiя по туризму (1989). 

В  цих  актах  сформульованi  основні  принципи,  якi
використовуються при створенні вiдповiдних нацiональних нормативно-
правових  актах,  так  i  для  укладання  мiждержавних  угод  країнами-
членами Всесвітньої туристичної організації.

Нормативно-правові  акти  України  у  сфері  туризму  також
необхідно розподіляти за регіональним принципом на три рівні (рис. 1).

Нормативно-правові акти

Державні Обласні Місцеві

закони України, укази
Президента України,
постанови КМУ та
ВРУ, центральних
органів виконавчої

влади

Обласні програми
розвитку туризму,

рекомендації,
регуляторні акти

Регіональні та
місцеві програми
розвитку туризму,
регуляторні акти

Рис. 1. Рівні нормативно-правових актів у сфері туризму.
Джерело: розроблено автором

Перший  рівень  –  державний.  Нормативно-правові  акти  цього
рівня визначають правові засади регулювання відносин у туристичній
сфері,  їх  удосконалення  та  адаптацію  до  загальновизнаних  норм
міжнародного права.

Другий рівень – обласний.  Законотворча діяльність  цього  рівня
забезпечується Конституцією України (ст. 140), Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (ст. 1 та 10), Законом України «Про
туризм»  (ст.  8).  Органом  самоврядування,  що  представляє  спільні
інтереси територіальних громад області, є обласна рада. Обласна рада
діє  у  межах  повноважень,  визначених  Конституцією  та  законами
України,  а  також повноважень,  переданих  їй  сільськими,  селищними,
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міськими радами області.
Третій  рівень  –  місцевий.  На  цьому  рівні  органи  місцевого

самоврядування  відповідно  до  їх  повноважень  затверджують  місцеві
програми розвитку туризму.

Аналіз  чинних  нормативно-правових  актів,  що  регулюють
відносини  в  туристичній  сфері,  дозволяють  стверджувати,  що  їх
ефективність  є  достатньо  низькою,  не  створює  необхідних  правових
основ  для  залучення  інвестицій  (особливо  іноземних)  у  розвиток
туризму  в  Україні,  не  гарантує  безпеки  у  сфері  туризму  як
безпосередньо  туристам,  так  і  суб’єктам  туристичної  діяльності;  не
забезпечує  належних  надходжень  до  бюджетів  від  туризму  та  не
створює умов для реалізації громадянами прав на відпочинок у формі
туризму [1].

Рекомендації. Вдосконалення  нормативно-правового
забезпечення  діяльності  туристичної  сфери  України  є  одним  з
пріоритетних  завдань  державного  регулювання.  Під  час  розгляду
системи правового регулювання туризму нами були зроблені висновки,
що з урахуванням специфіки діяльності туристичної сфери, нормативно-
правові акти різної галузевої приналежності доцільно систематизувати
за ознаками та рівнями з метою отримання комплексної інформації щодо
впливу правової бази на об’єкти та суб’єктів туристичної сфери. Серед
важливих напрямів вдосконалення нормативно-правового забезпечення
діяльності туристичної сфери необхідно виділити наступні: 

-  вдосконалення законодавчих актів на всіх рівнях регулювання
туристичної  сфери,  формування  принципів  їх  взаємоузгодженості  та
комплексності; 

- розробка нормативно-правової бази щодо визначення правового
статусу  туристичних  ресурсів   для  забезпечення  ефективного  та
раціонального  використання  цих  ресурсів  в  частині  створення
державного кадастру туристичних територій; 

-  узгодження  законодавчих  актів  щодо  розвитку  туристичної
сфери  України  з  іншими  нормативно-правовими  актами  українського
законодавства; 

-  адаптація  туристичної  нормативно-правової  бази  України  до
відповідних норм та стандартів ВТО і ЄС.

Головним  спрямуванням  нормативно-правового  забезпечення  в
частині  розвитку  державно-приватного  партнерства  у  сферы  туризму
(ДПП) має бути незмінність форми власності та цільового призначення
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об’єкта,  який  споруджується,  модернізується  чи  управляється  за
допомогою  механізмів  ДПП  протягом  усього  строку  партнерства;
справедливий  розподіл  ризиків,  пов’язаних  з  виконанням  договорів
ДПП, а також прибутку між державою та приватним сектором [2].
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РЕФОРМА АУДИТУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

УКРАЇНИ
У 2014 році в Україні розпочата реформа аудиторської діяльності,

яка  мала  на  меті  приведення  національного  законодавства  у
відповідність до законодавства ЄС, а саме Директиви ЄС № 2006/43 від
17  травня  2006  року  про  обов’язковий  аудит  річної  звітності  та
консолідованої  звітності  (надалі  –  Директива  ЄС)  та  Регламенту
№537/2014,  які  відповідають  світовим  тенденціям  розвитку  ринку
аудиту  й  містять  більш  жорсткі  вимоги  до  аудиту  та  аудиторської
діяльності [1]. 

Тривала  робота  працівників  Міністерства  фінансів  України,
аудиторів-практиків і експертів ЄС завершилася прийняттям  21 грудня
2017  року  Верховною  Радою  України  Закону  України  “Про  аудит
фінансової звітності і аудиторську діяльність” (надалі – Закон № 2258),
який набув чинності з  1  жовтня  2018 року.  Закон № 2258  встановив
принципово  нову  систему  регулювання  та  нагляду  за  аудиторською
діяльністю в країні, змінив принципи аудиторської діяльності й посилив
вимоги до суб’єктів цієї діяльності.

Реформа аудиту в  Україні  не  могла  оминути й такий важливий
сектор економіки, як банківська діяльність. Аудит банків грунтується на
тій  самій  законодавчій  основі,  що  й  інші  види  аудиту,  але  має  свої
особливості,  що  обумовлені  специфікою  банківської  діяльності,
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насамперед тим, що у процесі аудиторських перевірок банків вивчається
як економічна діяльність самого банку, так і господарюючих суб’єктів,
що ним обслуговуються.

Основою  правового  регулювання  аудиту  Національного  банку
України (надалі – НБУ), банків, крім названого Закону № 2258,  є норми
законів України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р.
і  “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.

Так,  ст.ст.  69,  70  Закону  України  “Про  Національний  банк
України” регулюють порядок проведення внутрішнього й зовнішнього
аудиту НБУ. У ч. 1 ст. 70 закону зазначається, що аудит річної фінансової
звітності  НБУ,  складеної  за  міжнародними  стандартами  фінансової
звітності,  проводиться  не  рідше  одного  разу  на  рік  аудиторською
фірмою, яка має досвід проведення аудиту центральних банків. Аудит
річної  фінансової  звітності  НБУ  проводиться  за  міжнародними
стандартами аудиту.

Відповідно  до  ст.  70  Закону  України  “Про  банки  і  банківську
діяльність”,  банк  зобов’язаний  забезпечити  проведення  щорічної
перевірки фінансової звітності,  консолідованої фінансової звітності  та
іншої  інформації  щодо  фінансово-господарської  діяльності
аудиторською  фірмою  відповідно  до  законодавства  України,  у  тому
числі  нормативно-правових  актів  НБУ.  Керівники  банку  зобов’язані
забезпечити умови для здійснення зовнішнього аудиту банку відповідно
до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фірми надати
звіти  про  проведені  НБУ  перевірки  банку  та  звіти  зовнішнього  і
внутрішнього аудиту банку.

У  ст.  69  встановлений  обов’язок  банку  не  пізніше  30  квітня
наступного  за  звітним  року  оприлюднювати  аудиторський  звіт  та
перевірені  аудиторською  фірмою  річну  фінансову  звітність  і  річну
консолідовану  фінансову  звітність  шляхом  публікації  в  періодичних
виданнях  та/або  поширення  як  окремих  друкованих  видань  чи
розміщення в мережі Інтернет.

На  виконання  Закону  №  2258  НБУ  прийняв  ряд  нормативно-
правових  актів,  які  суттєво  змінюють  умови  і  порядок  проведення
зовнішнього аудиту банків.

Так,  постановою Правління НБУ від 2 серпня 2018 року № 90
затверджено  Положення  “Про  порядок  подання  банком  до
Національного  банку  України  аудиторського  звіту  за  результатами
щорічної  перевірки  фінансової  звітності” [2]. Відповідно  до  цього
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положення банк, для проведення аудиту, зобов’язаний провести конкурс
із  відбору  аудиторської  фірми  і  укласти  з  нею  договір  про  надання
аудиторських послуг.  Банк має право укладати договір  із  тією самою
аудиторською  фірмою  не  більше  ніж  сім  років  поспіль.  Електронну
копію  договору  банк  до  1  листопада  поточного  року  засобами
електронної пошти подає до Національного банку. На банк покладений
обов’язок  щорічно,  не  пізніше 30  квітня  року,  наступного за  звітним
подання до  НБУ аудиторського  звіту  після  його  розгляду  загальними
зборами учасників банку.

Постанова  Правління НБУ “Про затвердження та внесення змін
до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України з
питань  аудиту  банків”  № 105  від  24  жовтня  2017  року  запроваджує
диференційований  підхід  до  організації  проведення  річного  аудиту
банків.  Зокрема,  для  “великих  банків”  встановлюється  норма,  яка
вимагає укладення ними договору на проведення обов’язкового аудиту з
аудиторською фірмою,  яка  має  в  своєму  складі  не  менше 5  штатних
аудиторів  із  банківським  сертифікатом  та  не  менше  5  штатних
працівників із сертифікатом (свідоцтвом), що підтверджує кваліфікацію
у сфері  міжнародних стандартів фінансової звітності. До інших банків
ця норма не застосовується [3].  

Положення  про  порядок  відхилення  (відсторонення)  НБУ
аудиторської  фірми,  яка  обрана  банком  для  проведення  зовнішнього
аудиту,  затверджене  постановою  Правління  Національного  банку
України від 2 серпня 2018 року № 89,  зобов’язало банки щороку,  не
пізніше ніж за один місяць до строку подання до  НБУ договору про
надання аудиторських послуг, проінформувати НБУ про обрану банком
для  проведення  аудиту  фінансової  звітності  аудиторську  фірму,  яка
повинна  відповідати  вимогам  Закону  №  2258  та  бути  включена  до
окремого розділу Реєстру аудиторів. НБУ може прийняти рішення про
відсторонення аудиторської фірми протягом трьох робочих днів із дня
виявлення підстав(ви) її відсторонення. Підставами для відсторонення
аудитора  є:  недотримання  вимог  законодавства,  недостатній  досвід
роботи  аудитора,  ненадання  в  НБУ  інформації  та  документів,  або
надання недостовірної інформації та інші [4].

Постанова  Правління  від  28  грудня  2018  року  № 163  “Про
внесення  змін  до  деяких  нормативно-правових  актів  Національного
банку України” встановила нові правила складання фінансової звітності
банків,  спрямовані на поліпшення якості та доступності корпоративної
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фінансової  звітності  та  спрощення  обміну  діловою  інформацією  [5].
Новими  правилами впроваджується  створення   єдиної Cистеми
фінансової  звітності  (надалі – СФЗ),  яка  дасть  змогу  здійснювати
приймання,  оброблення,  перевірку  та  розкриття  фінансової  звітності
підприємств, у тому числі й банків, у єдиному електронному форматі.
Вона  є безкоштовною  для  користувачів  та  створюється  на  базі
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Крім  поліпшення  якості  та  доступності  єдина  СФЗ  суттєво  спрощує
обмін діловою інформацією, сприятиме  прозорості у відносинах банків
із клієнтами, адже подавати звітність у систему будуть не тільки банки,
а й їх клієнти – суб’єкти господарювання.

Висновки  і  рекомендації: застосування  норм  Закону  України
“Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність” і прийнятих
на  його  виконання  нормативно-правових  актів  Національного  банку
України  дозволить  підвищити  якість  і  ефективність  проведення
щорічного обов’язкового аудиту фінансової звітності банків. Однак для
зацікавленості  усіх  суб’єктів  обов’язкового  аудиту  банків  в  його
ефективності  і  якості,  вважаємо  за  доцільне  встановити  юридичну
відповідальність  керівних  менеджерів  банків  за  якість  наданої
фінансової звітності та розкриття інформації щодо діяльності кредитної
установи.
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4.  Про  затвердження  Положення  про  порядок  відхилення

(відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка
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18. (дата звернення: 02.02. 2019).

5.  Про  внесення  змін  до  деяких  нормативно-правових  актів
Національного банку України : постанова НБУ № 163 від 28.12.2018 р.
URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-18.  (дата звернення:
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Ситник Р.В., магістрант
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Господарська  й  виробнича  діяльність  протягом  всієї  історії
людини є основним джерелом впливу на природні процеси. Впливаючи
на  природне  середовище,  підприємства,  установи  організації  істотно
змінюють   навколишнє  середовище,  що  в  свою  чергу  не  може  не
впливати на здоров'я населення. З цією метою в законодавстві кожної
держави  визначені  заходи  відповідальності  за  протиправні  діяння  в
галузі  природокористування.  Екологічна  відповідальність  виступає
важливою  ланкою  правового  забезпечення  охорони  навколишнього
середовища.

Порушення  законодавства  України  про  охорону  навколишнього
середовища  тягне  за  собою  відповідальність  згідно  з  законодавчими
актами. Традиційно виділяють наступні види відповідальності в галузі
природокористування  й  охорони  навколишнього  середовища:
кримінальну,  адміністративну,  цивільно-правову  та  дисциплінарну.
Важливе  місце  в  охороні  навколишнього  середовища  відводиться
дисциплінарнійвідповідальності  за  чинення  екологічних
правопорушень.

У юридичній літературі існують різні  точки зору щодо поняття
дисциплінарної  відповідальності  в  галузі  природокористування  і
охорони навколишнього середовища.

Законодавством  не  встановлено  конкретного  переліку
дисциплінарних  проступків  у  галузі  охорони  довкілля,  за  які  настає
відповідальність. Особливістю застосування дисциплінарного стягнення
є  те,  що  воно  може  накладатися  на  правопорушника  незалежно  від
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настання  екологічних  наслідків,  за  одним  лише  фактом  вчинення
правопорушення [1, с. 135-136]. 

На думку М.М. Бринчука дисциплінарна відповідальність в галузі
природокористування  й  охорони  навколишнього  середовища
виражається в накладенні адміністрацією підприємства, організації або
вищестоящої в порядку підлеглості організацією на винного працівника
дисциплінарного  стягнення  за  невиконання  ним  його  обов'язків  за
трудовим договором, пов'язаних з охороною навколишнього середовища
[2, с. 340].

Дисциплінарну  відповідальність  за  екологічні  правопорушення
можна  визначити  також  як  обов'язок  працівника  перед  роботодавцем
(його адміністрацією) за скоєний дисциплінарний проступок  понести
заходи впливу, які вказані в дисциплінарній санкції.

Розрізняють  загальну  й  спеціальну  дисциплінарну
відповідальність. Загальна дисциплінарна відповідальність регулюється
Кодексом законів про працю України (1971 р.) та поширюється на всіх
працівників, крім тих, для яких встановлена спеціальна дисциплінарна
відповідальність.  Спеціальна  дисциплінарна  відповідальність
встановлена  статутами  й  положеннями  про  дисципліну  для  деяких
відповідальних  категорій  працівників.  Встановлення  спеціальної
дисциплінарної  відповідальності  обумовлено  специфікою  трудових
функцій,  виконуваних  ними.  Вона  передбачає  ряд  більш  строгих  в
порівнянні  із  загальною  дисциплінарною  відповідальністю  заходів
стягнення,  а  також  в  деяких  випадках  розширює  поняття
дисциплінарного проступку.

Згідно  з  трудовим  законодавством  України,  підставою
дисциплінарної  відповідальності  є  вчинення  дисциплінарного
проступку  -  протиправного,  винного  невиконання  або  неналежного
виконання працівником своїх трудових обов'язків.

Заходи дисциплінарної відповідальності можуть застосовуватися
за порушення земельного, екологічного законодавства лише у випадках
порушення працівниками підприємств, установ та організацій, а також
їх  посадовими  особами,  своїх  трудових  обов’язків  щодо  дотримання
земельно-правових норм.

За  вчинення  дисциплінарного  проступку  застосовуються  такі
заходи  дисциплінарного  стягнення:  догана;  звільнення.  Для  окремих
категорій  працівників  з  особливим  характером  праці  можуть
передбачатися також і  інші  заходи дисциплінарного стягнення.  Право



181

вибору заходи дисциплінарного стягнення належить роботодавцю. При
його   виборі  повинні  враховуватися  тяжкість  дисциплінарного
проступку,  обставини,  при  яких  він  зроблений,  попередня  робота  й
поведінка працівника. 

Для  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  необхідна
наявність  обов'язкової  умови  -  здійснення  професійної  діяльності,
пов'язаної з використанням природних ресурсів або завданням впливу
на навколишнє середовище.

Висновки. Виділимо  основні  особливості  дисциплінарної
відповідальності  в  галузі  природокористування  й  охорони
навколишнього середовища: настає лише за екологічні правопорушення,
вчинені  працівниками  в  процесі  виконання  ними  своїх  трудових
обов'язків.  Для  притягнення  особи  до  відповідальності  необхідно
співпадання  дисциплінарного  проступку  й  екологічного
правопорушення; не визначено переліку дисциплінарних проступків у
галузі  охорони  довкілля;  застосовується  органом  (керівником),  якому
надано  право  прийняття  (обрання,  затвердження,  призначення  на
посаду)  і  звільнення  працівників,  або  за  його  дорученням  іншим
органом  (керівником),  або  вищестоящим  органами  (керівниками);
дисциплінарне  стягнення  оформляється  наказом керівника;  підставою
застосування  заходів  дисциплінарної  відповідальності  є  вчинення
дисциплінарного  проступку;  дисциплінарна  відповідальність
регулюється  Кодексом  законів  про  працю  України,  статутами  і
положеннями  про  дисципліну  для  деяких  відповідальних  категорій
працівників та іншим законодавством України.
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СУДЕЙСКАЯ СЛУЖБА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Одним из важнейших правовых институтов Административного

права  является  институт  государственной  службы.  Государственная
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служба  —  это  форма  реализации  государственной  власти,
осуществления государственной деятельности в целом. 

До  1994  года  институт  государственной  службы  в  Республике
Беларусь  отсутствовал,  и  под  государственной  службой  понималось
выполнение  служебных  обязанностей  в  любой  государственной
организации. В результате до недавнего времени под государственными
служащими  понимался  весьма  широкий  круг  граждан,  занимавших
должности  в  любых  государственных  организациях.  Законодатель
относил  государственную  службу  к  обычной  трудовой  деятельности,
подчеркивая тем самым, что она не является какой-то исключительной
деятельностью [1, с. 514].

В  ныне  действующем  Законе  Республики  Беларусь  «О
государственной  службе  в  Республике  Беларусь»  (далее  –  Закон  о
государственной  службе)  впервые  употребляется  понятие
«государственная  служба»  и  дается  его  легальное  определение:
«профессиональная  деятельность  лиц,  занимающих  государственные
должности,  осуществляемая  в  целях  непосредственной  реализации
государственно-властных полномочий и (или) обеспечения выполнения
функций государственных органов» (ст.2).

Государственная  служба  осуществляется  лицами,  занимающими
государственные  должности  в  аппаратах  органов  представительной  и
судебной властей,  в  органах  исполнительной власти,  а  также в  иных
государственных  органах  и  приравненных  к  ним  государственных
организациях, что закреплено в ст. 7 Закона о государственной службе
[2].

Служба  в  судебных  органах  занимает  особое  место  в  системе
государственной службы Республики Беларусь. Это специфичный вид
государственной  деятельности,  вытекающий  из  принадлежности
судебной власти к самостоятельной ветви государственной власти.

Согласно ст. 66 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и
статусе судей (далее – Кодекс), судьи всех судов в Республике Беларусь
обладают единым статусом и различаются между собой полномочиями.
Судья занимает государственную должность, является государственным
служащим,  и  на  него  распространяется  действие  Закона  Республики
Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» [3].

Профессиональная  деятельность  и  служебное  поведение
работника  аппарата  суда  должны  основываться  на  принципах
гуманизма,  законности,  беспристрастности,  профессионального  долга,
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чести и достоинства, что не противоречит принципам государственной
службы,  закрепленным  в  ст.  6  Закона  о  государственной  службе:
законности,  гласности,  гуманизма  и  социальной  справедливости,
профессионализма  и  компетентности  государственного  служащего  и
других.

Профессионализм,  в  свою  очередь,  как  основное  качество
работника аппарата суда предполагает компетентность, качественное и
оперативное  выполнение  трудовых  функций,  стремление
совершенствовать профессиональное мастерство и приобретать новые
навыки, а также дисциплинированность и принципиальность и др.

Как  и  любой  государственный  служащий,  судья  имеет  свой
комплекс прав и обязанностей, которые закреплены в Кодексе, а также
на  него  распространяются  ограничения,  связанные  с  государственной
службой. Так, судьи не могут быть депутатами Палаты представителей,
членами  Совета  Республики  Национального  собрания  Республики
Беларусь и депутатами местных Советов депутатов,  а  также членами
политических  партий  и  иных  общественных  объединений,
преследующих политические цели, что соответствует нормам Закона о
государственной службе, вытекающим из статьи 22 этого закона.

Законом  о  государственной  службе  установлен  стаж
государственной службы, при этом, для судей в стаж государственной
службы  включается  время  работы  по  специальности,  минимально
необходимое  для  назначения  на  должность  судьи  в  соответствии  с
Кодексом.  Например, для судей судов общей юрисдикции – 3 года по
специальности  «Юрист»,  для  кандидата  на  должность  председателя
районного (городского) суда – не менее 3-х лет в должности судьи, для
кандидата на должность председателя областного суда – не менее 5-ти
лет в должности судьи. 

Закон о государственной службе в  главе  7 закрепляет  гарантии
материального и социального обеспечения государственных служащих.
Судьям,  как государственным служащим, в  соответствии с  Главой 13
Кодекса  гарантируется  государственная  защита,  материальное  и
социальное обеспечение [3]. 

Выплаченное  судье  денежное  пособие  должно  гарантировать
условия  независимости  исполнения  им  служебных  обязанностей  и
содействовать закреплению квалифицированных кадров.

Помимо денежного пособия судьи обеспечиваются служебными
жилыми помещениями и бесплатной форменной одеждой; имеют право
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на трудовой отпуск и пенсионное обеспечение; вправе хранить, носить и
применять  огнестрельное  оружие  и  боеприпасы  к  нему.  Жизнь  и
здоровье  судей  подлежат  государственному  обязательному  личному
страхованию.  Судьи  в  установленном  законодательством  порядке
освобождаются  от  призыва  на  срочную  военную  службу,  службу  в
резерве и прохождения воинских сборов.

Судьи подлежат обязательному государственному страхованию за
счет средств республиканского бюджета.

Обязательное  государственное  страхование  производится  путем
единовременных  выплат  в  виде  страхового  обеспечения  в  случае:
гибели  (смерти)  судьи  в  период  работы  или  после  увольнения  с
должности, наступившей вследствие телесных повреждений или иного
причинения  вреда  здоровью,  полученных  в  связи  с  исполнением  им
служебных  обязанностей,  -  его  наследникам  в  размере
пятнадцатилетней заработной платы судьи; причинения судье в связи с
исполнением  им  служебных  обязанностей  увечья  или  иного  вреда
здоровью,  исключающих  дальнейшую  возможность  заниматься
профессиональной деятельностью, -  в  размере трехлетней заработной
платы судьи; причинения судье в связи с исполнением им служебных
обязанностей  телесных  повреждений  или  иного  вреда  здоровью,  не
вызвавших  стойкой  потери  трудоспособности  и  не  исключивших
дальнейшую  возможность  заниматься  профессиональной
деятельностью, - в размере годовой заработной платы судьи.

Пенсионное обеспечение судей осуществляется в соответствии с
пенсионным законодательством с учетом особенностей, установленных
Законом о государственной службе и Кодексом Республики Беларусь о
судоустройстве и статусе судей.

Судьи  имеют  право  на  пенсию за  выслугу  лет  и  ее  выплату  в
полном  размере  при  достижении  общеустановленного  пенсионного
возраста.

При  ликвидации  государственного  органа  (прекращении  его
полномочий), сокращении численности или штата работников пенсия за
выслугу лет назначается и выплачивается в полном размере досрочно,
но  не  более  чем  за  два  года  до  достижения  общеустановленного
пенсионного возраста. Эта норма распространяется и на судей.

В период работы по трудовому договору (контракту) или занятия
предпринимательской  деятельностью  выплата  пенсии  за  выслугу  лет
приостанавливается.
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Как Закон о государственной службе, так и Кодекс устанавливают
дисциплинарную  ответственность  государственных  служащих,  в  том
числе, судей. При этом Кодексом установлены основания привлечения к
дисциплинарной ответственности и регламентировано производство по
привлечению судей к ней.

Вывод:  судейская  служба,  как  разновидность  государственной
службы,  имеет  свои  особенности,  не  противоречащие  нормам Закона
Республики  Беларусь  «О  государственной  службе  в  Республике
Беларусь». Эти особенности закреплены в Кодексе Республики Беларусь
о судоустройстве и статусе судей.
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ПРОВЕРКА НОТАРИУСОМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ГРАЖДАН

В  настоящее  время  при  решении  судом  вопроса  о  правовом
статусе лица с особенностями психического развития используются два
критерия: медицинский и юридический. 

Медицинский  критерий  представлен  обобщенным  понятием
«психическое  расстройство».  Данная  терминология  применяется  в
психиатрии,  юриспруденции и других областях  знаний и относится к
большому  числу  болезненных  состояний.  В  настоящее  время  единое
универсальное  понятие  данной  категории  отсутствует.  В  рамках
правового  поля  также  отсутствует  точное  определение  термина
«психическое расстройство». Психиатрический раздел (класс V) МКБ-



186

10 не использует терминологию «психическая болезнь», «психическое
заболевание»,  вызывающие  у  специалистов  большие  сложности  в
применении.  В  термин  «психическое  расстройство»  классификация
включает  подробное  описание  клинически  определенной  группы
симптомов  (или  поведенческих  признаков),  которые  в  большинстве
случаев  причиняют  страдание  и  препятствуют  личностному
функционированию [1, c. 7].

Гражданским  кодексом  Республики  Беларусь  (далее  –  ГК)
определено,  что  способность  гражданина  своими  действиями
приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,  создавать  для  себя
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность)
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по
достижении  18-летнего  возраста.  Согласно  ст.  29  ГК  гражданин,
который вследствие психического расстройства (душевной болезни или
слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить
ими,  может  быть  признан  судом  недееспособным  в  порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством [2].

При обращении за совершением нотариальных действий нотариус
должен  проверить  дееспособность  гражданина,  т.е.  убедиться  в
способности  человека  адекватно  понимать  то,  за  чем  он  пришел.
Практически в любом документе, удостоверенном нотариусом, в конце
мы  встретим  такие  фразы:  «Личность  установлена,  дееспособность
проверена».  Что  следует  понимать  под  термином  «Проверка
дееспособности»  гражданина?  В  соответствии  с  нормами  Закона
Республики  Беларусь  «О  нотариате  и  нотариальной  деятельности»
(далее – Закон о нотариате) при удостоверении сделки, доверенности,
согласия  проверяются  дееспособность  граждан  (гражданская
дееспособность), правоспособность юридических лиц, участвующих в
этих  нотариальных  действиях  [3].  Но  как  нотариус,  не  обладая
специальными  познаниями  в  области  психиатрии,  может  проверить
дееспособность  гражданина?  Данный  механизм,  к  сожалению,
действующим законодательством не  конкретизирован.  Таким образом,
получается,  что  на  нотариуса  возлагаются  не  свойственные  ему
функции психиатра - эксперта, который с ходу готов выдать заключение
о дееспособности обратившегося к нему гражданина.

Следует  отметить,  что  у  нотариуса  нет  законных  оснований
требовать  у  обратившегося  какие-либо  данные  из  медицинских
учреждений,  обратиться  за  помощью  к  специалистам-психиатрам  за
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соответствующей  справкой,  поскольку  указанные  сведения  являются
врачебной тайной. Поэтому, если сам гражданин, или его родственники
скрывают факт недееспособности, а по внешним признакам он не имеет
признаков психического заболевания, ведет себя достаточно адекватно,
отвечает  на  вопросы,  то  нотариальное  действие  будет  совершено
нотариусом  с  высокой  долей  вероятности.  Однако  если  имеются
основания  предполагать,  что  лицо,  участвующее  в  совершении
нотариального действия, не может понимать значения своих действий
или  руководить  ими  либо  такое  лицо  злоупотребляет  спиртными
напитками,  наркотическими  средствами,  психотропными  веществами,
их  аналогами,  а  сведений  о  признании  лица  недееспособным  или
ограниченно дееспособным не имеется, нотариус в соответствии с п. 2
ст.  61  Закона  о  нотариате  откладывает  совершение  нотариального
действия и выясняет, имеется ли решение суда о признании гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным [3]. Иными словами:
все  возникшие  у  нотариуса  сомнения  должны  быть  устранены  до
совершения нотариального действия.

Нотариальное удостоверение сделки имеет важнейшее значение
для гражданского оборота,  так как оно означает  проверку законности
сделки.  Следует  отметить,  что  законодатель  сделал  важный  шаг  в
решении  данной  проблемы,  путем  закрепления  в  ст.  58  Закона  о
нотариате  возможности  производства  аудио-  и  видеозаписи  (далее  –
видеофиксации) для фиксации совершения нотариального действия, так
как  материалы  видеофиксации  предстают  в  качестве  одного  из
доказательств дееспособности лица, обратившегося к нотариусу [3]. В
то  же  время,  видеофиксация  не  способна  полностью  «обезопасить»
процедуру  удостоверения  завещания,  либо  совершения  иного
нотариального действия. 

Таким образом, в действующем законодательстве на сегодняшний
день  отсутствуют  способы,  позволяющие  нотариусу  определить  с
должной  степенью вероятности  не  только  адекватность  психического
состояния обратившегося лица, но и выяснить у того или иного субъекта
моменты изменения статуса полной дееспособности. С одной стороны,
нотариус  обязан  проверить  дееспособность,  с  другой  –  не  имеет
практической возможности этого сделать.

В  судебной  практике  при  вынесении  решения  о  признании
ограниченно дееспособным или недееспособным судья не должен брать
на себя ответственность за выявление обстоятельств, которые требуют
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от  него  специальных  медицинских  познаний.  При  возникновении
соответствующей необходимости суд назначает экспертизу для проверки
психического  состояния  гражданина.  У нотариуса  таких  полномочий,
естественно, нет. В то же время выявление на обыденном уровне всех
признаков, свидетельствующих о психическом отклонении конкретного
гражданина от некоей средней нормы, достаточно сложная задача для
нотариуса. Как правило, специалистами оцениваются такие проявления
психического  состояния  личности,  как  расстройство  мышления,
возбуждение,  подозрительность,  идеи  преследования,  враждебность,
эмоциональная  отгороженность,  малоконтактность  и
некоммуникабельность  в  общении,  и  т.п.  [4,  c.  60].  Однако  многие
юристы, непосредственно работающие с гражданами, в т.ч. нотариусы,
встречаются с подобными проявлениями практически каждый день. При
этом  такие  проявления  могут  являться  особенностями  характера
человека,  следствием  тяжелого  стечения  обстоятельств,  наличием
противоречий  между  сторонами,  могут  быть  усилены  болезнью,
действием  лекарственных  или  психотропных  препаратов,  могут  быть
предопределены  возрастом  лица,  его  недоверием  к  представителям
юридической  профессии,  заранее  сформированной  установкой  на
несправедливость совершаемых юридических действий,  и  проведение
соответствующей оценки требует от нотариуса дополнительных знаний,
не предусмотренных общепринятыми стандартами профессии.

Несомненно,  на  практике  могут  возникнуть  такие  ситуации,
которые  не  подпадают  ни  под  один  из  предлагаемых  методов
исследования  внешних  признаков  психического  расстройства,  но
деятельность нотариусов осуществляется от имени государства, носит
публично-правовой характер, служит защите прав и свобод граждан, их
законных интересов, стабильности гражданского оборота, поддержанию
правопорядка и нормальному функционированию правосудия. 

Рекомендации.  Для  того,  чтобы  действия  нотариуса  по
определению  дееспособности  при  удостоверении  нотариальных
действий считались неоспоримым фактом, наделить нотариуса правом
вынесения  обязательного  к  исполнению постановления  о  проведении
экспертизы  на  предмет  наличия  оснований  для  ограничения
дееспособности  для  отдельных  категорий  граждан,  либо  тех  лиц,  в
отношении которых у нотариуса возникают стойкие сомнения, что они
понимают  значение  своих  действий,  а  также  представить  нотариусу
право доступа в информации, содержащей данные на предмет проверки
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дееспособности.
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Конституция Республики Беларусь  провозгласила,  что  родители
имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье,
развитии и обучении (ч. 3 ст. 32) [1]. Таким образом, забота о детях, их
воспитание – это и право, и обязанность родителей, что в общем виде
является содержанием родительских прав и обязанностей. 

Согласно ч. 1 ст. 76 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
(далее – КоБС) [2]  отец и мать имеют равные права и обязанности в
отношении своих детей. Объем этих прав не зависит от того, родились
дети  в  зарегистрированном  браке  или  нет,  установлено  отцовство  в
судебном порядке или признано добровольно. Если другие лица (в том
числе и близкие родственники) удерживают ребенка у себя без законных
оснований,  то  их  действия  нарушают  родительские  права.  Закон
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защищает родительские права и на основании ч. 1 ст. 79 КоБС родители
вправе требовать возврата детей от любого лица, удерживающего детей
у  себя  без  законных  оснований,  путем  предъявления  в  суд  иска  о
возврате детей. Следует отметить,  что в судебных спорах такого рода
требование родителей о возврате ребенка удовлетворяется не всегда. На
основании ч. 2 ст. 79 КоБС суд вправе отказать в удовлетворении иска,
если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает его
интересам.  При  этом  суд  учитывает  продолжительность  пребывания
ребенка  в  семье  лиц,  которые  фактически  его  воспитывали,  а  также
желание ребенка,  достигшего возраста десяти лет.  Закон не содержит
исчерпывающего  перечня  оснований,  по  которым суд  может  отказать
родителям в удовлетворении их требований. Главное условие, которое
должно выполняться при вынесении решения – обеспечение интересов
ребенка и учет его мнения. Следует отметить, что мнение ребенка по
поводу его возвращения родителям не является для суда безусловным
основанием для удовлетворения иска либо отказе в нем. Ребенок в силу
своего  возраста  и  физического  развития  может  не  осознавать  своих
интересов.  Поэтому  для  правильного  разрешения  спора  суд  должен
учесть все фактические обстоятельства дела и обязательно привлечь к
участию в нем орган опеки и попечительства, которым по результатам
обследования  условий  жизни  сторон  составляется  заключение  по
существу заявленного родителями требования.  Если в  ходе  судебного
разбирательства  выяснится,  что  ни  родители,  ни  лица,  у  которых
находится ребенок, не в состоянии обеспечить надлежащее воспитание
ребенка (не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том
числе ребенок находится в социально опасном положении), суд передает
ребенка на попечение органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 79 КоБС).
При этом деяния родителей по отношению к ребенку не всегда могут
носить  ярко  выраженный  виновный  и  противоправный  характер.
Например,  может  сложиться  ситуация,  при  которой  возвращение
ребенка родителям лишает ребенка привычных условий жизни и может
неблагоприятно повлиять на его дальнейшее развитие. В данном случае
передача ребенка не отвечает его интересам, а, следовательно, указанное
обстоятельство  является  основанием  для  отказа  в  удовлетворении
требования родителей о передаче им ребенка. 

Родители  пользуются  равными  правами  и  несут  равные
обязанности в  отношении своих детей  и в  случае  расторжения брака
между ними, если иное не предусмотрено Соглашением о детях (ч. 2 ст.
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76 КоБС) или Брачным договором. Родитель, проживающий отдельно от
детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие в их
воспитании.  Родитель,  при  котором  проживают  дети,  не  вправе
препятствовать другому родителю общаться с детьми и участвовать в их
воспитании (ч. 1 ст. 77 КоБС). Данные нормы сообразны положениям
семейного права о равенстве прав и обязанностей родителей независимо
от  того  проживают  они  совместно  с  ребенком  или  нет.  В  случае
раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение как
с отцом, так и с матерью, а также на получение заботы от каждого из
них.  Если  родитель,  который  проживает  с  ребенком,  ограничивает
возможность общения ребенка с другим родителем либо препятствует
этому  общению,  то  в  таком  случае  нарушаются  права  и  законные
интересы  как  родителя,  проживающего  отдельно  от  ребенка,  так  и
самого  ребенка.  На  этом  основании  законодатель  в  форме
императивного  предписания  запретил  родителю,  проживающему  с
ребенком,  препятствовать  другому  родителю  общаться  с  ребенком  и
участвовать в его воспитании (ч. 1 ст. 77 КоБС). Следует указать, что
данное  правило  не  распространяется  на  те  случаи,  когда  общение
родителя с ребенком ущемляет права и законные интересы ребенка, а
также,  если  поведение  родителей  или  одного  из  них  нарушает
Соглашение  о  детях  или  решение  суда.  В  таком  случае  суд  может
принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих
родителей  на  определенный  или  неопределенный  срок  (ч.  2  ст.  77
КоБС). 

Законодательство  Республики  Беларусь  не  содержит  правовых
норм, гарантирующих родителю, проживающему отдельно от ребенка,
получение  достоверной  информации  о  своем  ребенке  из
воспитательных,  лечебных  и  иных  аналогичных  учреждений.  Для
сравнения, в законодательстве Российской Федерации закреплено такое
положение и на этом основании родитель,  проживающий отдельно от
ребенка,  имеет  право  на  получение  полной информации  о  состоянии
физического и психического здоровья своего ребенка,  о его развитии,
учебе,  отношениях  в  коллективе.  Причем  указанные  учреждения
обязаны предоставить такую информацию по требованию родителя за
исключением случаев наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со
стороны  родителя.  Однако  и  в  таком  случае  отказ  в  предоставлении
информации может быть оспорен родителем в судебном порядке (п. 4 ст.
66  Семейного  кодекса  Российской  Федерации).  Полагается,  что
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указанные  правовые  нормы  можно  позаимствовать  и  белорусскому
законодателю, поскольку они в большей мере защищают родительские
права  отдельно  проживающего  от  ребенка  родителя.  Указанные
положения позволяют ему получить всю информацию о своем ребенке
от  компетентных  лиц,  без  обращения  за  этим  к  родителю,
проживающему с  ребенком,  с  которым,  возможно,  на  данный период
сложились неприязненные отношения.

Поскольку родители и вправе, и обязаны содержать и воспитывать
своих  детей,  то  они  должны  иметь  на  это  преимущественное  право
перед другими лицами.  Однако в действующем КоБС такая норма не
определена.  Ее  отсутствие  частично  восполнил  Пленум  Верховного
Суда Республики Беларусь в п. 14 постановления от 30.09.2004 г. № 11
«О  практике  рассмотрения  судами  споров,  связанных  с  воспитанием
детей» [3]. Полагается, что данное положение должно быть определено
в  законе.  Поэтому  предлагается  ч.  1  ст.  79  КоБС дополнить  нормой
следующего  содержания:  «Родители  имеют  преимущественное  право
перед  другими  лицами  на  воспитание  своих  детей,  за  исключением
случаев,  не  отвечающих  законным  интересам  детей».  Право  на
воспитание  предполагает  в  качестве  обязательного  условия  наличие
возможности лично  воспитывать  ребенка.  Следовательно,  дополнение
КоБС указанной нормой будет способствовать защите прав родителей. 

Рекомендации: поскольку родители имеют определенные права в
отношении  своих  несовершеннолетних  детей,  то  указанные  права
должны быть защищены надлежащим образом от посягательств на них
третьих лиц. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право
на  получение  полной  и  достоверной  информации  о  состоянии
физического и психического здоровья своего ребенка и о его развитии.
Предлагается  обязать  воспитательные,  лечебные  и  иные  аналогичные
учреждения, которые располагают данной информацией, предоставлять
ее  по  требованию  родителя,  не  проживающего  с  ребенком.  Также
предлагается  ч.  1  ст.  79  КоБС  дополнить  нормой  следующего
содержания: «Родители имеют преимущественное право перед другими
лицами  на  воспитание  своих  детей,  за  исключением  случаев,  не
отвечающих  законным  интересам  детей».  Указанные  правовые
положения  по  совершенствованию  действующего  семейного
законодательства  в  области  защиты родительских  прав  будут  в  итоге
способствовать  укреплению  семейных  правоотношений  вообще  и
родительского правоотношения в частности.  
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Трикоз І.В., старший викладач 
ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
АНАЛІЗ СТАТЕЙ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»

Для забезпечення перспектив розвитку сфери охорони здоров’я та
вдосконалення фінансового забезпечення інноваційних процесів в даній
сфері нашій країні необхідно шукати додаткові джерела інвестиційних
ресурсів, одним з яких може стати венчурний капітал. 

Венчурний  бізнес  –  це  сфера  підприємницької  діяльності,  яка
пов’язана  з  реалізацією  ризикових  проектів  та  інвестицій,  головним
чином, у сфері науково-технічних новинок. Фінансування беруть на себе
банки,  інвестиційні  компанії,  спеціалізовані  венчурні  фірми  або
юридично  самостійні  організації,  зазвичай  у  формі  товариств  з
обмеженою відповідальністю.

Фахівці  вважають,  що  впливати  на  ринок  венчурного  капіталу
держава може: 

–  нормативно  (розробка  загальної  стратегії  інноваційного
розвитку  країни,  відповідного  законодавства  та  створення  правового
поля); 

– організаційно (вплив на учасників венчурного процесу); 
–  фінансово (залучення бюджетних коштів у прямій та непрямій
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формах).
Венчурне фінансування починається з дослідного виробництва й

розробок  і  закінчується  виходом  інноваційного  товару  на  ринок,  не
торкаючись фундаментальних досліджень і питань подальшого розвитку
виробництва та реалізації продукції.

Особливо  важливий  венчурний  капітал  при  комерціалізації
результатів наукових досліджень у науковоємких і високотехнологічних
галузях  та  для  підприємств,  які  грають  значну  роль  у  розробці  і
впровадженні у виробництво наукових ідей і технологій.

У  розвинених  країнах  через  сектор  венчурного  інвестування
проходить майже 1/3 загального обороту капіталу. 

Для  повноцінного  становлення  індустрії  венчурного  капіталу  в
Україні потрібно створити відповідну законодавчу базу, що забезпечить,
з часом, значний розвиток ринку венчурного інвестування.

Згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», венчурні фонди віднесені
до інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), а компанії
з управління активами венчурних фондів – до професійних учасників
ринку цінних паперів.  Державне регулювання та нагляд за діяльністю
венчурних фондів є компетенцією Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.

У венчурному бізнесі, як правило, 70-80% проектів не приносять
віддачі,  але  прибуток  від  20-30%  окупає  всі  збитку,  тому  виростає
значення  й  роль  організації  проведення  пояснень  і  оцінки  ризиків,
способів компенсації витрат всіх учасників інноваційного процесу.

Реалізація  інноваційних  проектів  вимагає  значних  фінансових
вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості
повернення  витрат  є  основою  розрахунку  економічної  ефективності
інноваційного проекту. 

Тому,  Проект  Закону  України  «Про  венчурне  інвестування
інноваційної діяльності», розроблений колективом науковців Інституту
економіки промисловості НАН України, визначає правові, економічні й
організаційні основи здійснення венчурного інвестування інноваційної
діяльності (табл. 1). 
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Таблиця 1
Аналіз деяких статей Проекту Закону України «Про венчурне 

інвестування інноваційної діяльності»
№ статті
Закону

Поняття Сутність поняття та статті проекту
закону

Стаття 1 Венчурне 
інвестування

Це  пряме  вкладення  коштів,  цінних
паперів,  іншого  майна,  у  тому  числі
майнових  прав,  інших  прав,  що  мають
грошову  оцінку,  в  статутний  капітал
інноваційних підприємств в обмін на пакет
(як  правило,  неконтрольний)  акцій  цього
підприємства  з  метою  одержання
інвестором  прибутку  або  досягнення
іншого  корисного  ефекту  після  виходу
акцій цих підприємств на фондовий ринок.

Венчурний 
капітал 

Ризиковий  капітал,  спрямований  на  фі-
нансування  інноваційних  підприємств  або
разових  операцій  зі  зміни  структури
акціонерного  капіталу  і  не  застрахований
при цьому від повної або часткової втрати.

Венчурні 
інноваційні 
підприємства 

Підприємства, що займаються діяльністю з
розробки,  виробництва  і  реалізації
інноваційних  продуктів,  продукції  або
послуг  і  є  об'єктами  венчурного
інвестування.

Венчурні 
інвестиційні 
структури 

Інститути  спільного  інвестування,  що
створюються  за  рахунок  внесків  фізичних
або юридичних осіб відповідно до чинного
законодавства  для  участі  у  венчурному
фінансуванні з метою одержання прибутку.

Стаття 2 Мета розвитку 
венчурного 
інвестування 

Створення  сприятливих  умов,  що
забезпечують  залучення  венчурного
капіталу в наукомісткі інноваційні проекти,
які  реалізуються  венчурними
інноваційними підприємствами.

Стаття 9 Джерела 
венчурного 

Кошти  промислових  підприємств,
банківських структур, страхових компаній,
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інвестування державних  та  інших  комерційних  і
некомерційних  структур,  венчурних  і
пенсійних фондів, фізичних осіб.

Стаття 11 Особливості  
оподаткування 
венчурного 
інвестування 

Встановити  для  венчурних  підприємств
50% податку на додану вартість і  податку
на  прибуток.  Дозволити  венчурним
підприємствам  прискорену  амортизацію
основних фондів з установленням щорічної
норми  в  розмірі  20%.  Установити
венчурним  підприємствам  земельний
податок  за  ставкою  в  розмірі  50%  діючої
ставки оподаткування.

Джерело: складено автором на основі джерела.
Венчурне фінансування  інвестиційної  діяльності  в  нашій країні

тільки  зароджується,  при  цьому  використовується  підтримка
міжнародних  фінансових  організацій.  Загальна  сума  залученого
венчурними фондами капіталу на сьогодні складає близько 200-300 млн.
дол.,  при  цьому  розмір  вкладенних  коштів  в  Україну становить  не
більше  1% від  щорічних  надходжень  до  европейських  венчурних
фондів.  Такий  стан  венчурного  інвестування  в  нашій  країні
обумовлений  багатьма  причинами:  нестабільністю  економічного  і
політичного  середовища;  суперечністю  законодавства  у  сфері
підприємницького права; жорсткою податковою системою; відсутністю
передумов  для  створення  венчурної  інфраструктури;  інертністю
держави  в  питаннях  підтримки  венчурного  підприємництва;
нерозвиненістю  ринку  цінних  паперів;  нерозуміння  вітчизняними
підприємцями  механізму  венчурного  інвестування,  побоювання
втратити  контроль  за  справою,  допустивши  до  управління  своїм
бізнесом стороннього співвласника.

Висновок.  До позитивних зрушень, які  потрібно здійснювати у
цій  сфері,  можна віднести:  прийняття  Закону України  “Про венчурне
інвестування  інноваційної  діяльності”;  внесення  відповідних  змін  до
суміжних  законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  державних
програм  і  проектів;  розробка  системи  мотиваційних  чинників  для
венчурних  інвесторів;  створення  умов  для  забезпечення  ліквідності
наукоємних фірм, тобто можливість продажу їх акцій на фондовій біржі;
використання державою спеціальних важелів регулювання інноваційної
діяльності підприємств.



197

 Фролова Г.І., 
кандидат економічних наук, доцент

ТОВ “Бердянський університет  менеджменту і бізнесу”
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Правове забезпечення інвестиційної діяльності, регламентація та

створення сприятливого інституційно-правового механізму для суб’єктів
інвестиційного процесу є одними з найдієвіших інструментів підтримки
державної інвестиційної діяльності.

Державне  регулювання  –  це  сукупність  інструментів,  за
допомогою яких відповідні органи держави на базі законодавства та в
межах своєї компетенції здійснюють вплив на процес функціонування
тієї  чи  іншої  сфери  суспільного  життя.  Державне  регулювання
інвестиційної  діяльності  здійснюється  для  реалізації  економічної,
науково-технічної  і  соціальної  політики  виходячи  із  цілей  розвитку
України,  державних  та  регіональних  програм  розвитку  економіки
держави, державного й місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них
обсягів  фінансування  інвестиційної  діяльності.  Згідно  з  ч.  1  ст.  12
Закону України «Про інвестиційну діяльність», державне регулювання
інвестиційної діяльності включає: 1) пряме управління інвестиціями; 2)
регулювання  умов  інвестиційної  діяльності;  3)  контроль  законності
здійснення  інвестиційної  діяльності  всіма  учасниками та  інвесторами
[1].

Законодавством  установлені  напрями  регулювання  умов
інвестиційної  діяльності,  до  яких  належать:  система  податків  із
диференціацією суб’єктів та об’єктів оподаткування, податкових ставок
і пільг; проведення кредитної та амортизаційної політики, у тому числі
шляхом прискорення амортизації основних фондів; надання фінансової
допомоги  у  вигляді  дотацій,  субсидій,  бюджетних  позик  на  розвиток
окремих регіонів,  галузей,  виробництв; державні норми та стандарти;
антимонопольні заходи; роздержавлення і приватизація власності; умови
користування  землею,  водою  та  іншими  природними  ресурсами;
політика  ціноутворення;  проведення  державної  експертизи
інвестиційних програм та проектів будівництва; інші заходи.

Важливими щодо прийняття відповідних рішень, є фактори, що
визначають  та  впливають  на  інвестиційну  політику  держави,  а  саме:
рівень розвитку економіки у цілому; структура економіки та завдання
щодо  її  вдосконалення;  стан  основних  виробничих  органів,
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ефективність  їх  використання;  рівень  науково-технічного  розвитку
країни; фінансові можливості та ефективність державного управління;
ступінь розвитку інститутів ринкової інфраструктури.

Державне  регулювання  інвестиційної  діяльності  здійснюється
шляхом прямого (адміністративно-правового) та непрямого втручання в
інвестиційну діяльність.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  інвестиційну  діяльність»,
державне  регулювання інвестиційної  діяльності  здійснюється  у  таких
формах: пряме управління державними інвестиціями; регулювання умов
здійснення інвестиційної діяльності, що включає організаційно-правові,
економічні,  грошові-кредитні  методи;  контроль  над  законністю
здійснення інвестицій усіма учасниками інвестиційної діяльності.

Державне пряме регулювання інвестиційної діяльності включає:
прогнозування і  планування обсягу державних інвестицій; визначення
умов  та  виконання  конкретних  дій  щодо  державного  інвестування,
розміщення державних замовлень та контроль над їх виконанням [2].

До  основних  форм  непрямого  регулювання  державної
інвестиційної  діяльностями  належать:  створення  інвестиційного
середовища, створення економічних умов господарювання для суб’єктів
інвестиційної діяльності через   бюджетно-податкову, грошово-кредитну,
амортизаційну  та  інноваційну  політику,  а  також  політику  заохочення
іноземних інвестицій та регулювання фондового ринку.

До організаційно-правових методів регулювання умов здійснення
інвестиційної  діяльності  належать:  розроблення  нормативного
законодавства;  розроблення  державних  норм  та  стандартів  в
інвестиційній  сфері;  проведення державної  експертизи  державних
програм та проектів; антимонопольні заходи.

Економічні  методи  умов  здійснення  інвестиційної  діяльності
включають:  податковий  механізм,  амортизаційну  політику,  систему
ціноутворення, фінансову політику.

Регулювання оподаткування в Україні  закріплено в податковому
законодавстві,  яке  включає  в  себе  Податковий  кодекс  України,
законодавчі та інші нормативні акти у сфері оподаткування.

Найважливіші  завдання  податкового  регулювання:  регулювання
попиту й пропозиції; стимулювання інвестиційної діяльності; вплив на
темпи інфляційних процесів; підтримка інноваційної діяльності.

В  умовах  ринкової  системи  господарювання  держава  має
формувати концепцію реалізації амортизаційної політики, стратегія якої
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передбачає цілі й методи довгострокового характеру.
В умовах ринкової економіки політика ціноутворення має велике

значення  і  має  бути  складовою  частиною  загальної  економічної  та
соціальної політики України.

Основними спеціальними принципами державного  регулювання
інвестиційної  діяльності  нині  мають  бути:  взаємна  відповідальність
інвесторів  і  держави;  юридична  відповідальність  інвесторів  за
порушення  вимог  законодавства  України  або  міжнародних  договорів;
децентралізація  інвестиційного  процесу;  залучення  іноземних
інвестицій,  спрямованих  на  здійснення  структурної  перебудови
економіки  України;  вдосконалення  чинного  законодавства  про
інвестиційну діяльність.

Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим
є  здійснення  таких  заходів:  створення  стабільного  законодавства;
створення  сприятливого  інноваційного  клімату;  сприяння  залученню
прямого  іноземного  капіталу  у  сферу  матеріального  виробництва;
створення  сприятливих  умов  для  розвитку  спільних  підприємств;
розроблення та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків
спільних підприємств [3].

Вітчизняна  практика  підтримки  інвестиційної  діяльності  є
недостатньо ефективною. Не виконується важливий принцип правового
регулювання,  згідно  з  яким  нормативно-правова  база  інвестиційної
діяльності  має  бути  стабільною,  адже  найголовнішою  передумовою
ефективного розвитку інвестиційної діяльності в Україні повинна бути її
надійна правова база. 

Важливою  залишається  необхідність  розроблення  та
запровадження механізму посилення зацікавленості комерційних банків
у  збільшенні  обсягів  інвестування,  насамперед,  шляхом
довготермінового їх кредитування.

Для  забезпечення  захисту  прав  інвесторів  необхідно
продовжувати  формувати  цілісний  механізм  функціонування  ринку
цінних  паперів  та  підвищувати  роль  фондового  ринку  в  розвитку
інвестиційних ресурсів.

Необхідно  прискорити  запровадження  механізму  посилення
зацікавленості  комерційних  банків  у  збільшенні  обсягу  інвестицій  у
реальний  сектор  економіки  та  запровадити  гнучкий  порядок
установлення  вимог  Національного  банку  України  щодо  коштів,  які
спрямовуються комерційними банками на довготермінове кредитування
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інноваційних проектів [4].
Гальмівним  чинником  покращення  інвестиційної  привабливості

України  та  найбільш  суперечливою  є  система  надання  дозволів,  яка
потребує  системної  реформи.  Для  здійснення  реформи  необхідно
насамперед  завершити  інвентаризацію  усіх  документів  дозвільного
характеру,  що  видаються  суб’єктам  господарювання,  узагальнити
перелік  документів  дозвільного  характеру  та  визначити недоцільні  та
непередбачувані  законами  України  дозвільні  документи,  ініціювати
законодавче  визначення  переліку  видів  діяльності,  для  яких  слід
отримувати дозволи [5].

Рекомендації. Інвестиційна  політика  кожної  держави  має
відповідати загальнонаціональним стратегічним цілям та інтересам. Не
є  винятком  і  Україна,  стратегічним  завданням  якої  є  економічне
зростання  та  поліпшення  добробуту  народу  через  реалізацію  моделі
інвестиційного  розвитку  держави.  Для  цього  необхідно  сформувати
інституційне  середовище,  сприятливе  до  інвестиційних  процесів,
вдосконалити  систему  нормативно-правового  регулювання
інвестиційної діяльності в Україні. 
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СМЕЖНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Авторское право и смежные права в совокупности представляют
собой  самостоятельный  институт  гражданского  права,  нормами
которого регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства, а также
исполнений,  фонограмм,  передач  организаций эфирного и кабельного
вещания.

Все  объекты  этого  института  представляют  собой
нематериальные результаты интеллектуального труда и в зависимости
от  характера  последнего  делятся  на  две  большие  группы: объекты
непосредственно  авторского  права  (произведения);  объекты  смежных
прав  (результаты  труда  артистов-исполнителей),  производителей
фонограмм и организаций вещания [1, с. 18].

Институт авторских и смежных прав отражает в себе специальные
и  своеобразные  черты.  Институтом  охраняются  не  только
имущественные  интересы авторов,  но  также  и  их  права,  и  интересы
личные  -  нравственные  и  духовные.  Вместе  с  этим  институтом
затрагиваются интересы общественные - интересы культуры. Благодаря
этому правоотношения, выходят далеко за пределы частногражданских
отношений и приобретают исключительный интерес - как юридический,
ввиду  своеобразной  правовой  конструкции  этого  права,  так  и
общественный,  ввиду  предъявляемых  к  нему  требований  культурно-
просветительского свойства [2].

В  связи  с  развитием  информационно-телекоммуникационных
технологий,  в  значительной  степени  расширяются  и  возможности
общества, однако при этом возникает множество проблем. Несмотря на
то,  что  в  настоящий  момент  законодательство  Республики  Беларусь
содержит  достаточно  эффективные  способы  защиты  от  незаконного
использования  объектов  авторского  и  смежного  права,  тем  не  менее,
далеко  не  всегда  эти  способы  реализуются  на  практике,  так  в
соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь
от 07.12.1998г.  № 218-З (в ред.  от 17.07.2018г.  № 135-З) (далее -  ГК)
способами  защиты  гражданских  прав  являются  и  осуществляются
путем:  1)  признания  права;  2)  восстановления  положения,
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существовавшего  до  нарушения  права;  3)  пресечения  действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) признания
оспоримой  сделки  недействительной  и  применения  последствий  ее
недействительности,  установления  факта  ничтожности  сделки  и
применения  последствий  ее  недействительности;  5)  признания
недействительным акта государственного органа или органа  местного
управления и самоуправления; 6) самозащиты права; 7) присуждения к
исполнению  обязанности  в  натуре;  8)  возмещения  убытков;  9)
взыскания  неустойки;  10)  компенсации  морального  вреда;  11)
прекращения или изменения правоотношения; 12) неприменения судом
противоречащего  законодательству  акта  государственного  органа  или
органа местного управления и самоуправления; 13) иными способами,
предусмотренными законодательством [3].

Необходимо  также  отметить,  что  в  соответствие  с  п.  2  ст.  56
Закона  Республики  Беларусь  от  17.05.2011г.  № 262-З  «Об  авторском
праве  и  смежных  правах»  (далее  -  Закон),  в  случае  нарушения
исключительного права на объект авторского права или смежных прав
наряду с перечисленными способами защиты могут быть использованы
механизмы, предусмотренные ст. 989 ГК. К ним относятся: 1) изъятие
материальных  объектов,  с  помощью  которых  нарушены
исключительные  права,  и  материальных  объектов,  созданных  в
результате  такого  нарушения;  2)  обязательная  публикация  о
допущенном  нарушении  с  включением  в  нее  сведений  о  том,  кому
принадлежит  нарушенное  право  и  иными  способами,
предусмотренными законом.  Автор или иной правообладатель вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых
величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.

Вопрос  о  защите  авторских  и  смежных  прав  является  очень
важным,  поскольку  одной  из  основных  гарантий  стабильности
гражданского общества в любом государстве является предоставление
субъектам гражданских прав юридической возможности защиты своих
прав,  но  не  редко  объектами  авторских  и  смежных  прав
злоупотребляют.

Выделяя факт злоупотребления авторскими и смежными правами,
можно  сделать  вывод,  что  это  обусловлено  спецификой  отношений.
Автору  в  отношении  его  произведения  или  иному  правообладателю
принадлежат  исключительное  право  на  произведение,  а  также  иные
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имущественные  права  в  случаях,  предусмотренных  Законом.
Следовательно, исключительное право на произведение означает право
автора  или  иного  правообладателя  использовать  произведение  по
своему  усмотрению  в  любой  форме  и  любым  способом,  не
противоречащим  нормам  законодательства,  в  том  числе  право
разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение (ст.
16 Закона) [4].

Также  в  связи  с  развитием  информационно-
телекоммуникационных  технологий,  в  значительной  степени
расширяются  возможности пользователей сети Интернет,  ведь в  сети
Интернет  видеофайлы,  картинки,  музыка,  текстовые  документы
находятся  в  свободном  доступе  и  зачастую  бывает  так,  что  эти
картинки, видеофайлы, музыка, текстовые документы не всегда созданы
самостоятельно данными пользователями. 

Сами пользователи думают, что своими действиями они никак не
нарушают прав других лиц, так как всё находится в свободном доступе,
а значит, никому не принадлежит и под защиту авторских и смежных
прав не попадает.

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  следует  отметить,  что
законодательство Республики Беларусь в области авторских и смежных
прав  испытывает  наибольшую  потребность  в  реформировании,
направленном на соответствие правовых норм и современному уровню
передачи информации.

Таким  образом, проблематика  рассматриваемого  вопроса
обусловлена  недостатками  действующего  белорусского
законодательства в сфере правовой защиты авторских и смежных прав,
и, как следствие, незаконное использование данных прав и нарушение
исключительного  права,  что  свидетельствует  о  необходимости
улучшения  качества  существующих  норм  и  совершенствования
нормативного регулирования. На основании изложенного можно сделать
вывод  о  необходимости  принятия  в  Республике  Беларусь  единого
закона,  нормы  которого  будут  охранять  исключительные  авторские
права именно в сети Интернет и позволит пользователям защитить свои
интеллектуальные  права  и  не  нарушать  авторские  и  смежные  права
других лиц.
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Шевченко Д. А., 
кандидат юридичних наук

РОЗУМІННЯ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТЬ ШЛЮБУ І СІМ’Ї У
ДРУГОЇ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Сімейне  законодавство  другої  половини  ХХ  століття  твердо
дотримувалося  визнання  юридичної  сили  тільки  за  шлюбом,
зареєстрованим  в  органах  реєстрації  актів  цивільного  стану,  виняток
було  передбачено  для  випадків,  коли  реєстрація  шлюбу  здійснена  за
релігійними обрядами на тимчасово окупованих територіях, що входили
до складу СРСР в період Другої світової війни, до відновлення на цих
територіях органів реєстрації актів цивільного стану.

Цікавими є й інші підходи до визначення поняття шлюбу та сім’ї,
зокрема Нечаєва A. M. визначає шлюб як союз жінки та чоловіка, по
ідеї, укладений довічно з метою створення сім’ї. Однак, вона вказує, що
дане визначення може бути розширено шляхом встановлення окремих
особливостей шлюбу. Наприклад, обов’язковою умовою для існування
шлюбу є  здійснення  його  на  паритетних  засадах  між  особами  різної
статі. Крім того, вона вважає, що шлюб слід розглядати як своєрідний
символ, який демонструє відкрито виражений намір створити сім’ю зі
своїм обранцем (обраницею) і готовність держави прийняти цю сім’ю
під  свій  захист.  Нечаєва  A.M.  підкреслює,  що  шлюб  укладається  з
метою створення сім’ї, народження і виховання дітей. Ця мета не може
бути  реалізована  до  конкретного  терміну  або  обмежена  конкретним
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терміном,  а  реалізується  до  того  моменту,  поки  сторони  мають
можливість і бажання її здійснювати. Якщо мета не досягнута, то шлюб
розривається.  Якщо  ж  такої  мети  не  було,  то  шлюб  повинен  бути
визнаний недійсним. Окрім того, на її думку сім’я це спільність спільно-
проживаючих осіб,  об’єднаних правами і  обов'язками,  передбаченими
сімейним  законодавством.  Держава  регулює  за  допомогою  норм
сімейного права лише ті відносини, які існують в сім’ї, а також визначає
умови, порядок виникнення прав та обов’язків, передбачених сімейним
законодавством.  Також  Нечаєва  A.  M.  зазначає,  що  серед
різнохарактерних  за  своїми  параметрами  факторів,  що  визначають
внутрішній  істотний  зв’язок  явищ,  від  яких  залежить  міцність,
повноцінність  сім'ї,  можна виділити в  якості  вирішальних,  по-перше,
справжню рівність жінки і чоловіки в сім’ї, по-друге, взаємну адаптацію
подружжя.  Саме  ці  обставини  входять  до  числа  специфічних
закономірностей, які обумовлюють майбутнє шлюбу і сім’ї [1, c. 91].

Антокольська  М.  В.  розглядає  три  визначення  шлюбу:  як
договору, як таїнства і як інституту особливого роду. Якщо розглядати
шлюб,  як  цивільно-правовий  договір,  то  в  цьому  випадку  правовому
регулюванню  піддаються  тільки  ті  сторони  шлюбу,  які  стосуються
загальногромадянських прав і обов’язків, і не можуть бути врегульовані
нормами права особисті відносини між подружжям. Як таїнство шлюб
розглядається у тому аспекті як у релігії, тобто церковному праві. Релігія
включає в орбіту шлюбних відносин не тільки правові відносини, але і
відносини  морально-етичні,  релігійні,  духовні,  і,  в  тому  числі,
фізіологічні,  що  не  характерно  для  правового  поняття  шлюбу.
Інститутом особливого роду шлюб стає тоді, коли з’являються теорії про
необхідність відповідності шлюбу моральній природі людини, нормам
моралі.  Прихильники цієї  теорії  вважали за необхідне регулювати всі
шлюбні  відносини  правовими  нормами.  З  розгляду  цих  теорій
Антокольська  М.  В.  робить  висновок,  що  в  даний  час  шлюб  ‒  це
цивільно-правовий  договір,  тобто  у  тій  частині,  в  якій  шлюбні
відносини  регулюються  правом,  ‒  це  цивільно-правові  відносини.  В
іншій своїй частині, яка лежить в релігійно-етичній чи просто етичній
сфері, шлюб може розглядатися як таїнство, як містичний союз, чи як
союз,  що передбачає найбільш повне спілкування або навіть як  засіб
досягнення  певних  вигод,  ‒  все  це  лежить  за  межами права.  Етична
оцінка свого шлюбу ‒ суто особиста справа кожної подружньої пари,
вона  залежить  виключно  від  їх  релігійних,  філософських  і  етичних
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уявлень. Нав’язування таких уявлень ззовні є ніщо інше, як зазіхання на
свободу світогляду особистості [2, c. 111].

Що стосується поняття сім’ї,  то Сергєєв А.П. вважає, що немає
необхідності  визначати  юридичне  поняття  сім’ї  тому,  що навіть  коли
сім’я  виступає  в  якості  носіїв  конкретних  прав  і  обов’язків,  у
правовідносинах  беруть  участь  все  ж  тільки  окремі  представники
родини.  Серед  ознак  сім’ї  він  виділяє  спільне  проживання  осіб,  які
пов’язані  між  собою  узами  шлюбу  або  спорідненістю,  які  мають
спільність  побуту,  духовних  інтересів,  моральну  і  матеріальну
взаємодопомога.  Крім  того,  метою  сім’ї  є  продовження  роду,
задоволення  потреби  в  спілкуванні  і  взаємна  підтримка  членів  сім’ї.
Однак, для визнання сім’ї такої в юридичному сенсі слова наявності всіх
цих ознак недостатньо. 

Варто  зауважити,  що  сучасна  сім’я  ‒  продукт  тривалого
історичного  розвитку  шлюбно-сімейних  відносин.  В  юридичній
літературі  під  нею  прийнято  розуміти  засноване  на  шлюбі  або
спорідненості  об’єднання  осіб,  пов’язаних  між  собою  особистими  і
майновими правами і обов’язками, моральної і матеріальної спільності,
взаємною  підтримкою,  вихованням  дітей,  веденням  спільного
господарства. Виходячи з її  функцій, сім’я є ні з чим не порівнянним
суспільним  організмом,  що  задовольняє  цілий  комплекс  нагальних
людських  потреб.  Норми  міжнародного  права  закріплюють  принцип
охорони  сім’ї,  зокрема  у  нормах  Загальної  Декларації  прав  людини,
прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у ст. 22-27
вказано, що сім’я має право на захист з боку суспільства і держави, а у
Міжнародному  пакті  про  економічні,  соціальні  і  культурні  права
закріплено  норму,  відповідно  до  якої  сім’я,  є  природним і  основним
осередком  суспільства,  якою  повинна  надаватися  по  можливості
найбільш широка охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки
на  її  відповідальності  лежить  турбота  про  несамостійних  дітей  та  їх
вихованні  [3].  Відтак,  і  у  сучасних  наукових  та  державно-суспільних
ідея сім’я ж особливим об’єктом державної сімейної політики, метою
якої є забезпечення державою необхідних умов для реалізації сім’єю її
функцій і підвищення якості життя сім’ї. Державна сімейна політика є
складовою частиною соціальної політики і являє собою цілісну систему
принципів,  оцінок і  заходів  організаційного,  економічного,  правового,
наукового, інформаційного, пропагандистського і  кадрового характеру,
спрямованих  на  поліпшення  умов  і  підвищення  рівня  життя  сім’ї.
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Однією з основних стратегічних завдань соціальної політики держави є
створення  необхідних  умов  для  реалізації  сім’єю  її  економічної,
відтворювальної,  виховної  та  культурно-психологічної  функції,
підвищення рівня життя сімей.

Таким чином, слід зазначити,  що розуміння визначень шлюбу і
сім’ї,  цілей  і  завдань  правового  регулювання  шлюбних  і  сімейних
відносин  змінювалося  з  плином  часу  в  залежності  від  державної
ідеології. До ХХ століття сфера шлюбно-сімейних відносин практично
повністю регулювалася церковним, а не світським правом. Для історико-
правових  рамок  до  ХХІ  століття  характерним  було  пряме  втручання
держави в шлюбно-сімейні відносини, в особисте життя громадян. Це
виражалося в тому числі і у імперативних нормах, що регулюють дану
сферу життя. На початку 1990-х років відбулися істотні зміни в країні і,
як наслідок, в законодавстві. В Конституції та інших законодавчих актах
стали  закріплені  положення,  що  відображають  зміни  в  країні  і  в
суспільстві.
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ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, 
ЯКІ ДОСЯГЛИ 16-ТИ РОКІВ 

За правопорушення неповнолітні особи, які досягли 16-ти років,
можуть  бути  притягнуті  до  адміністративної,  цивільно-правової  та
кримінальної відповідальності.  

Адміністративна відповідальність настає у випадках: 
1.  Порушення правил безпеки дорожнього руху.
2. Вживання алкоголю або паління у громадських місцях.
3. Виготовлення, зберігання, перевезення, пересилки наркотичних

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах,
навіть для власних потреб.

4. Дрібного викрадення чужого майна. 
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5.  Дрібного  хуліганства  (вживання  ненормативної  лексики  в
громадських місцях, образи громадян тощо).

6. Жорсткої поведінки з тваринами.
7.  Злісної  непокори  законному  розпорядженню  або  вимозі

поліцейського.
8.  Інших  адміністративних  правопорушень,  що  передбачені

Кодексом України про адміністративні правопорушення.   
Водночас  із  адміністративною  чи  кримінальною

відповідальністю, неповнолітні особи, що досягли 16-ти років, можуть
бути притягнуті й до цивільно-правової відповідальності.

Цивільно-правова  відповідальність  настає  у  випадках  майнової
або моральної шкоди іншим особам. Наприклад, розбите скло, зламана
парта,  зіпсований  одяг,  нанесення  тілесних  ушкоджень  тощо,  як
наслідок, матиме відшкодування спричинених збитків.

Підставою  притягнення  особи,  що  досягла  16-ти  років,  до
кримінальної  відповідальності  є  вчинення  суспільно  небезпечного
діяння,  яке  містить  склад  злочину,  що  передбачено  Кримінальним
кодексом України.

Існують  обставини,  що  обтяжують  відповідальність,  зокрема:
скоєння  злочину  у  групі;  скоєння  злочину  у  стані  алкогольного
сп’яніння (або у стані, викликаному вживанням наркотичних чи інших
одурманюючих  засобів);  скоєння  злочину  щодо  беззахисної  особи,
вагітної жінки тощо.

За загальними правилами, кримінальна відповідальність настає з
16  років.  Але  за  окремі  види злочинів,  кримінальна  відповідальність
настає з 14 років, а саме за такі як: вбивство;  умисне тяжке та середньої
тяжкості  тілесне  ушкодження;  бандитизм;  терористичний  акт;
зґвалтування;  крадіжка;  грабіж; розбій;  вимагання;  умисне знищення
або пошкодження чужого майна; незаконне заволодіння транспортним
засобом; хуліганство.

До 14 років відповідальність будуть нести батьки даної особи. 
Також  до  особи,  що  досягла  16-ти  років,  яка  скоїла

правопорушення  може бути застосоване затримання. 
У разі затримання неповнолітня особа повинна одразу повідомити

поліцейським про те, що вона є неповнолітньою особою (немає 18-ти
років)  та  пред’явити  будь-який  документ,  що  може  засвідчити  особу
(свідоцтво про народження, учнівський квиток, паспорт тощо).

В  разі  затримання  неповнолітня  особа  може  вимагати  від
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поліцейських наступне: надання медичної допомоги у разі необхідності
(виклик  бригади  «швидкої  медичної  допомоги»,  лікар  якої  має
зафіксувати  завдані  неповнолітньому  всі  тілесні  ушкодження  і  його
пояснення,  яким  чином  ці  тілесні  ушкодження  було  отримано);
невідкладного повідомлення про затримання одного з батьків або інших
законних представників. Крім того, неповнолітній має право особисто
повідомити по телефону батьків чи близьких родичів, інших значимих
осіб про своє затримання і місце перебування;  отримання безоплатної
правової  допомоги  та  послуг  адвоката.  Поліцейський  має  негайно
повідомити  Центр  надання  безоплатної  правової  допомоги  про
затримання неповнолітнього і впродовж 1 години  має прибути адвокат.
Ще  до  початку  першого  допиту  чи  інших  процесуальних  дій
неповнолітній має право на конфіденційне побачення з адвокатом; під
час  допиту  або  підписання  будь-яких  документів  неповнолітнім,
обов’язково  має  бути  присутній  один  з  батьків  або  інший  законний
представник та адвокат.

Таким чином, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна
відповідальність для неповнолітніх осіб наступає з 16 років. До 16 років
відповідальність будуть нести батьки даної особи. Однак за окремі види
тяжких  злочинів,  кримінальна  відповідальність  для  неповнолітньої
особи може наставати з 14 років.


