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РОЗДІЛ І
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА.

КОНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЗАКОНОДАВСТВА

Авсєєвич В.П., доцент
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,

кандидат історичних наук
ПРАВО НА СВОБОДУ І ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
Україна знаходиться у процесі інтеграції з європейськими

державами, велику увагу необхідно приділити захисту особистих
немайнових та інших прав людини. Наша держава поступово приймає
на себе цілу низку міжнародно-правових зобов’язань. Серед таких є
обов’язок державного захисту права на свободу та особисту
недоторканість людини. Право на свободу є ні що інше, як сама свобода,
тобто можливість скоювати будь-які діяння. У нерозривному зв’язку з
ним знаходиться особиста недоторканість людини, що охоплює його
життя, здоров’я, честь, гідність. Людина має право сама розпоряджатися
своєю долею, вибирати свій життєвий шлях. Обмеження цієї свободи
допускається лише на основі закону та у законних формах, усі
примусові засоби повинні знаходитися під судовим контролем.
Правомірне обмеження прав особи, у том числі її недоторканність, в
кримінальному праві проявляються тією ж недоторканістю, як і
правомірне обмеження прав кожної людини для її нормального
існування з іншими членами суспільства поза правовідносинами, які
складаються з області кримінального судочинства.

Існують законні підстави, за яких свободу людини можуть
обмежувати відповідні органи влади. Такою підставою слід вважати
затримання фізичної особи, її арешт чи тримання під вартою, але
виключно на підставах та в порядку, передбаченими чинним
законодавством. Обмежує право на свободу також і примусова
госпіталізація фізичної особи до психіатричного закладу, примусове
стаціонарне лікування осіб, хворих на особливо небезпечні інфекційні
хвороби тощо. Кримінальний кодекс України включає в себе розділ 3
«Злочини проти свободи, честі та гідності особи», де вказані статті 146,
147, 149, 151, що встановлюють санкції за злочин проти свободи
людини.

В ч. 1 ст. 151 Кримінального кодексу України за поміщення до
психіатричного закладу за відомо психічно здорової особи встановлює
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санкцію – арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження
волі на строк до двох років або позбавлення волі на той же строк, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, вказуючи на обтяжуючі обставини:
ті ж самі дії що спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням
волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права займати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Трапляються рідко й такі випадки коли заради отримання грошей
або збереження особистого життя злочинці вдаються до захоплення
заручників, тим самим порушуючи конституційні права кожної
захопленої людини на особисту недоторканість.

Частина 1 ст. 147 Кримінального кодексу України визначає
санкцію – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років за
захоплення та утримання особи як заручника з метою примусу родичів
затриманого, держави або іншої установи, підприємства, організації або
посадової особи до здійснення або утримання від здійснення будь-якої
дії як умови звільнення заручника, вказуючи на обтяжуючі обставини
цього злочину та покарання злочинців – позбавлення волі на строк від
семи до п’ятнадцяти років.

Конституція України в ч. 2 ст. 28 закріпила положення про
недопустимість катування, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність особи, поводження чи покарання. Зазначена норма
враховує вимоги Конвенції, що була підписана 10 грудня 1984 року i яка
діє в Україні. Ст. 11 Конвенції вимагає від держав – учасниць
систематично розглядати правила, інструкції, методи та практику
допитів, умови утримання під вартою, поводження з арештованим для
того, щоб не припускати застосування тортур.

Конституція України регламентує право фізичної особи на
особисту недоторканість: вона не може бути піддана катуванню,
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність,
поводженню чи покаранню; не допускається фізичне покарання
батьками, опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх,
неповнолітніх дітей та підопічних. У разі жорстокої, аморальної
поведінки фізичної особи щодо іншої особи, яка є в безпорадному стані,
застосовуються заходи, передбачені Кримінальним кодексом України та
іншими актами законодавством; фізична особа має право розпорядитися
щодо передавання після смерті її внутрішніх органів та інших
анатомічних матеріалів тіла науковим, медичним або навчальним
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закладам. Недоторканість людини згідно зі статтею 3 Конституції
України, є вищою соціальною цінністю. І внаслідок цього права на
особисту недоторканість, яке передбачене вищезазначеною статтею і
тісно пов’язане з правом на свободу, також є одним з найважливіших
особистих немайнових прав фізичної особи. Право на особисту
недоторканість фізичної особи – це право на фізичну, моральну та
психічну недоторканість.

Недоторканість фізичної особи, тобто гарантована законом
заборона посягань на життя, здоров’я, тілесну недоторканість та статеву
свободу фізичної особи, забезпечується цілою низкою інших особистих
немайнових прав, зокрема, правом: на життя, на охорону здоров’я, на
медичну допомогу, на безпечне для життя й здоров’я довкілля тощо.

Під поняттям катування фізичної особи розуміються будь-які дії,
які навмисно можуть заподіяти сильний біль або страждання, фізичне чи
моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи
визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа, чи у
вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або
третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації
будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються
державними посадовими особами, які виступають як офіційні, чи з
їхнього підбурювання, чи з їхнього відома, чи за їх мовчазної згоди.
Однак, до цього поняття не включають біль або страждання, що
виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій
чи спричиняються ними випадково (стаття 1 Конвенції проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання).

Ніхто не має права змінювати поведінку особи, сформовану за її
волею в межах, які передбачені чинним законодавством. У даному
випадку мається на увазі психічний та фізичний тиск на людину,
обмеження недоторканості особи в кримінальному праві розглядається
як міра виконання обов’язків.

Перед кримінальним судочинством стоять дві цілі: 1) захист прав
та законних інтересів осіб та організацій, потерпілих від злочинів; 2)
захист особистості від незаконного та необґрунтованого обвинувачення,
осудження, обмеження її прав та свобод.

В ч.1 ст. 120 Кримінального кодексу України визначено санкцію –
обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же
строк, за доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство
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в наслідок жорстокого з нею поводження, шантажу примусу до
противоправних діянь або систематичного приниження її людської
гідності.

Отже, лише через усвідомлення кожним соціальної цінності
наших прав і свобод, зможемо побудувати громадянське суспільство і
забезпечити становлення України як правової демократичної держави,
головним завданням якої буде забезпечення прав і свобод людини і
громадянина.

Антошкіна В.К., доцент
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

кандидат юридичних наук, доцент
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

ПРАВОІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ПОМИЛОК
Тлумачення правових приписів, зроблене неналежним чином

(помилкове) зачіпає інтереси всіх сторін правотворення, правореалізації
і правозастосування. Вказане обумовлює необхідність теоретичного і
практичного дослідження правоінтерпретаційних помилок, що
дозволить інтерпретатору уникнути неадекватного тлумачення,
законодавцю довести норму до користувача у належному сутнісному
змісті та в подальшому запобігти неадекватному тлумаченню, а
правозастосувачу вірно зрозуміти її зміст та реалізувати на практиці.

Слід зазначити, що в цілому небагато робіт присвячене даному
питанню, тому воно залишається малодослідженим, особливо у
вітчизняному правовому просторі.

Існують різні погляди щодо сутності категорії «інтерпретаційна
помилка». Так Пішіна С. Г. під правоінтерпретаційною помилкою
розуміє відступ, що виникає в процесі юридичної інтерпретації, від правил
тлумачення, який породжує юридичний результат, що суперечить
критеріям істинності тлумачення і що тягне негативні соціальні та інші
наслідки [1, с.18-19].

Ю. М. Тодика наступним чином визначає перелік причин
виникнення правоінтерпретаційних помилок: низький рівень знання
права суб’єктом інтерпретаційної діяльності; відсутність у суб’єкта
інтерпретаційної діяльності повної інформації щодо сфери суспільних
відносин; порушення інтерпретатором правил і способів юридичних
засобів тлумачення; навмисне перекручення інтерпретатором державної
волі, закладеної в правовій нормі; незнання суб’єктом правотлумачної
діяльності останніх змін законодавства; поверхове дослідження всіх
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обставин. В якості ще одної причини вчений відмічає помилки самого
законодавця, які унеможливлюють вірну інтерпретацію правових норм.

Зубенко А. В. також вважає, що діяльність законодавця іноді
призводить до виникнення необхідності у тлумаченні та його
ускладненні саме через помилки законодавця, коли допускаються
помилки при спробі дати визначення певних термінів, які є
спеціальними юридичними конструкціями, а не загальновідомими та
широковживаними. Прикладом є норми Закону України “Про
благодійництво та благодійні організації”, які визначають поняття
благодійна діяльність і благодійна організація:

- благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність
благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї
діяльності;

- благодійна організація - недержавна організація, головною
метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах
суспільства або окремих категорій осіб [3].

Тобто маємо замкнені визначення: благодійна діяльність – це
діяльність благодійних організацій, а благодійні організації це ті, що
здійснюють благодійну діяльність. Отже, виникає необхідність у
тлумаченні даної ситуації: «благодійною є певна діяльність фізичних або
юридичних осіб, яка підпадає під кваліфікаційні ознаки, що містяться у
визначенні, а благодійною організацією є та організація, для якої
благодійна діяльність є основною» [4, с.112].

Косович В. М. дослідив нормативно-правові України на предмет
відповідності їх тексту мовним правилам, вказує на наявність у них
чималої кількості мовних помилок, що веде до виникнення
інтерпретаційних помилок. В якості основних причин він виокремлює
наступні: певну «затеоретизованість» наукових досліджень; плюралізм
наукових підходів; суттєві відмінності між доктринальними
напрацюваннями та мовними правилами, закріпленими у таких актах.

В якості заходів подолання зазначених недоліків вчений пропонує
такі: провести уніфікацію існуючих стосовно правничої мови
результатів досліджень і сформувати єдину наукову доктрину;
удосконалити на цій основі нормативні і рекомендаційні приписи, які
встановлюють правила текстуального оформлення нормативно-
правових актів; запровадити практики проведення мовних експертиз
проектів нормативно-правових актів; залучити до розробки проектів
нормативно-правових актів фахівців із питань правничої мови;
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розробити словники юридичної термінології [5, с.385].
Загалом для підвищення ефективності право інтерпретаційної

діяльності вважаємо за доцільне розробити для інтерпретаторів норм
права конкретизовані рекомендації щодо організації оптимально вдалого
процесу інтерпретації та вдосконалення всіх його форм і видів. Усунути
проблему відсутності уніфікованих правил створення інтерпретаційних
актів, створивши єдиний законодавчо закріплений документ, який
міститиме вимоги, правила, принципи інтерпретаційної діяльності.

Забезпечити відповідний рівень техніко-юридичних знань
інтерпретаторів – вміння оперувати теоретично і практично категоріями
інтерпретаційної техніки, володіння культурою мислення та мистецтвом
логічного аналізу, знання загальних законів аналізу й вміння правильно
їх вибудовувати в письмовій та усній формах.

До того ж слід залучати до процесу тлумачення фахівців -
нормопроектантів, знавців юридичної техніки, проводити відповідне
навчання задля підвищення рівня спеціальних знань суб’єктів
інтерпретаційної діяльності.

В аспекті вироблення ефективних напрямів техніко-юридичних
умов уникнення правоінтепретаційних помилок слушною виявляється
думка С. Г. Пішиної, яка в основу заходів кладе застосування юридичної
техніки у процесі створення норми права. Зокрема на її думку необхідно
виключити або звести до мінімуму використання в правовому тексті
синонімів і синонімічних понять, полісемічних слів і зовнішніх
лексичних смислових відступів, непоширених архаїзмів і жаргонних
слів. Відсутня необхідність у виключенні з тексту норм кліше та
штампів. Оціночні поняття бажано вживати тільки при наявності
нормативно закріплених критеріїв їх визначення. При створенні норми,
законодавцю слід обирати слова, з обмеженою кількістю значень,
супроводжувати професіоналізми в нормі легальною дефініцією. При
цьому легальними дефініціями доцільно супроводжувати не тільки
терміни, але і слова, вжиті законодавцем у тому значенні, в якому вони
зазвичай не вживаються. Легальна дефініція повинна включати в себе
всі суттєві ознаки явища, найбільш зручно подавати її у формі переліку
розташовувати в першому розділі нормативного акта. У преамбулу слід
включати всі відомості, здатні висвітлити історичну обстановку, в якій
був створений нормативний акт, а також мету створення нормативного
акта [1, с. 23-24].

До того ж, однією з вимог ефективної боротьби з
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інтерпретаційними помилками є наявність максимально широкої,
достовірної інформації про них.

Отже, при тлумаченні необхідно використати усі його способи в
сукупності для того, щоб спрямувати інтелектуально-розумовий процес
інтерпретатора на розуміння і роз'яснення істинного сенсу норми права.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Действующее семейное законодательство Республики Беларусь не

дает легального определения “брачного договора”. Научно-
практический комментарий к статье 13 Кодекса о браке и семье
Республики Беларусь указывает, что брачный договор – это соглашение
супругов или лиц, вступающих в брак, определяющее имущественные и
(или) личные неимущественные права и обязанности супругов в период
брака и (или) в случае его расторжения [1].

Брачный договор имеет богатую историю своего развития. Чтобы
достичь того вида которое оно имеет сейчас, это понятие прошло
длительный путь преобразований.

По нашему мнению история правового регулирования брачного
договора в первые возникает в Статуте Великого княжества Литовского
1529 года, в Статуте Великого княжества Литовского 1566 года и
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Статуте Великого княжества Литовского 1588 года.
Рассмотрим Статут 1529 года. Первые нотариальные действия

касались наследственного права в отношении недвижимого имущества,
а так же семейного права в отношении выдачи девушек замуж, которые
были урегулированы разделами Статута 1529 г. IV «О наследовании
женщинами и о выдаче девушек замуж» и V «Об опекунаx». Данные
нормы касались только шляхты как служилого сословия, так как
владение землёй обуславливалось несением службы .

Так, статья 1 IV раздела регулировала порядок получения вдовой
имущества, принадлежащего после умершего мужа-шляхтича. Нормы
Раздела IV Статута 1529 г. закрепили порядок наследования при
отсутствии детей у вдовы. Статья 12 раздела IV Статута раскрывает
порядок наследования имений, переходящих от отцовской и
материнской линии [2].

Статья 7 IV раздела «О выдаче девушек замуж как при жизни отца,
так и по смерти отца». Статья 8 IV раздела «Прежде чем отец выдаст
свою дочь замуж, он должен потребовать от зятя обеспечить вено».
Статья 9 IV раздела «О девушках, которые будут выданы замуж в чужие
земли». Статья 10 IV раздела «О девушках, которые без согласия отца и
матери самовольно выйдут замуж». Статья 11 IV раздела «О девушках,
которые по смерти отца и матери, не достигнув совершеннолетия,
вышли замуж без согласия дядей по отцу и братьев». А так же статья 15
IV раздела «Княгинь, пань вдов и девушек не должны ни за кого силой
выдавать, а только с их согласия» [3].

Таким образом, брачно-семейные отношения – дело многовековой
давности. На территории Беларуси они регулировались обычными (от
слова «обычай») нормами. Договорной характер брака по обычному
праву предполагал соблюдение ряда обрядов: сватовство, достижение
договорённости, обручение, свадьба. С 1529 года Статутом детально
регулировались брачно-семейные отношения. Результаты
договорённости оформлялись письменно и вносились в судебные книги.
В Статутах 1529, 1566 годов и особенно 1588-го брачные отношения
нашли более детальное регулирование [4]. Впервые законодательством
определялись главные условия действительного брака: свободное
волеизъявление сторон на вступление в брак; достижение брачного
возраста, достижение брачного возраста, для мужчин это 18 лет,
женщин – 13; интеллектуальная и психическая полноценность;
отсутствие кровного родства до четвёртого поколения включительно и
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других родственных отношений до третьего поколения; отсутствие
действительного брака с другим человеком и т.д. [5]. При нарушении
этих условий брак считался недействительным. При этом, если девушка
выходила замуж без согласия родителей, она лишалась приданого и
права на наследство. Однако это право за невестой могла сохранить
государственная администрация [6].

Нормы Статута 1529 г. с изменениями были включены в
содержание Статута 1566 г. который сохранил с небольшими
изменениями структуру Статута 1529 г. Статут 1566г. уделял
существенное внимание гражданско-правовым отношениям, в том числе
договорным, а именно купле-продаже, дарению, найму, займу и др.
Были внесены изменения в распоряжение шляхтой землёй, которая
получила ничем не ограниченное право распоряжаться принадлежащей
ей землёй и имениями. Статут регулировал нотариальную деятельности
разделами V «О Праве посагоу», VI «Об опеках» и VII «О тестаментах»,
а также включал образцы документов (договор дарения мужем жене
движимых вещей, договор дарения матери собственным детям
имущества и другие).

В 1998-2000 году произошло существенное обновление семейного
права. Новые гражданский кодекс (ГК) и Кодекс о браке и семье (КоБС)
значительно расширили сферу применения диспозитивного метода
регулирования в семейном праве. Процесс обновления семейного права
продолжается , и в частности и на подзаконном уровне.

Одной из главных новаций КоБС, в которой проявился принцип
диспозитивности, стал институт брачного договора. Новый КоБС не
даёт легального определения брачного договора. Нет его и в других
нормативно-правовых актах.

Вывод: брачный договор по своей правовой природе является
гражданско-правовым договором, обладающим как общими для любого
договора признаками, так и специфическими. Специфические
особенности брачного договора относятся к его субъектному составу,
времени, заключению, предмету, и содержанию договора. Брачный
договор предполагает специальный состав субъектов, которыми могут
быть только супруги, т.е. лица, зарегистрировавшие брак в
государственных органах. В действующей редакции кодекса брачному
договору посвящены две статьи, которые регулируют его содержание,
форму, порядок заключения.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЗЛОЧИННИХ ДІЙ ПІДЛІТКІВ

Поняття діяльності в теоретичній психології - це внутрішня або
зовнішня активність особистості, яка цілеспрямована на досягнення
поставлених задач.

Процес того, як особа управляє своїми діями, як їх контролює,
можна класифікувати на інстинктивні, рефлекторні, імпульсивні, вольові.
Велика доля злочинів, скоєних підлітками, є імпульсивними, які
протікають у результаті підсвідомих спонукань і особистісної
спрямованості.

Імпульсивна поведінка у підлітковому віці, як правило, схильна до
миттєвої реакції. Імпульсивну злочинну поведінку підлітка викликають
багато причин. Це й алкогольне або наркотичне сп'яніння, і нервова,
психічна, емоційна нестійкість особи, і психологічні аномалії особи, і
переважання емоцій над здоровим глуздом.

Імпульсивні злочини, скоєні у афективному стані, не мають
усвідомлених цілей і мотивів, бо вони при стані афекту відсутні, а
звичайна поведінка особи різко міняє напрямок. Таке становище часто
виникає спонтанно в результаті протиправних дій індивіда, трактується
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нормами закону як обставина, що пом'якшує кримінальну
відповідальність.

Афективний стан підсилюють інформаційні стреси, які
трапляються в умовах інформаційного перевантаження при виконанні
складних управлінських завдань з високим ступенем відповідальності.
Емоційні афективні стани виникають безпосередньо в небезпечних
ситуаціях особистої безпеки, раптового нападу та інше. Демобілізаційні
стани є наслідком, в результаті якого відбувається порушення
доцільності дій особи.

Загальноприйнятим поняттям терміну поведінка є зовнішній
прояв діяльності, дій людини, процес взаємодії з навколишнім
середовищем, опосередкований його зовнішньою (руховою) і
внутрішньою (психічною) активністю.

Спеціальними аспектами вивчення в юридичній психології є
протиправна, злочинна поведінка. В професійній юридичній літературі
зустрічається вживання термінів злочинна поведінка, злочин, як тотожні,
але навряд це є обґрунтованим.

Злочинна поведінка більш широке поняття. Воно включає не
тільки сам злочин як суспільно небезпечне, протиправне діяння, але й
виникнення мотивів, постановка цілей, вибір засобів, прийняття особою
щодо майбутнього протиправного діяння різних рішень.

Злочинна поведінка – процес, який розвивається в просторі та часі
й включає зовнішні, об’єктивні діяння, що утворюють склад злочину, а
також внутрішні, психологічні явища, що детермінують вчинення
злочину [1, c. 108].

Аналізуючи з психологічного боку злочинну поведінку підлітків,
необхідно акцентувати не тільки сам злочин, а і його зв'язок з
зовнішніми і внутрішніми факторами, психічними процесами і
емоційними станами особи, що стають підставами для рішення вчинити
злочин, координують та контролюють його виконання.

Запропонуємо два основних блоки, щоб уявити процес
формування й прояву злочинної поведінки особи, яка навмисне вчинила
злочин.

Перший блок це мотиваційний, на якому у підлітка під впливом
вагомої існуючої потреби формується дуже активна потреба або стан,
який потім переходить в мотив протиправної поведінки, навіть у тих
випадках, коли така потреба не може бути реалізована законними
засобами.
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В цей час відбувається боротьба мотивів. Процес мотивації, у
змісті якого й є боротьба мотивів для скоєння злочину, супроводжують
цільові процеси вибору об'єкта, на який особа планує направити свої
злочинні дії. На початку і мотиви і цілі можуть не збігатися, але в
подальшому може бути зрушення мотивів на ціль. Завершенням є
прогнозування, яке може протікати з уявним програванням ролей-
образів і прийняття рішення про вчинення дії. Після того як рішення
прийнято, іде оцінка умов, в яких будуть відбуватися протиправні дії,
наскільки вони сприятимуть досягненню поставлених цілей,
підбираються засоби, способи, знаряддя для вчинення злочину. У разі
групового злочину серед його учасників розподіляються ролі з їх
функціональними обов'язками.

Проблема виникнення та формування мотивів протиправної
поведінки має багатоплановий характер. Особливий інтерес
представляють найбільш загальні закономірності виникнення і
формування мотивів злочину. При цьому в мотиваційному процесі
можна виділити наступні найбільш важливі: поява потреби як джерела
активності особистості. Виникненню мотивів діяльності, в тому числі
протиправних, передує поява певної потреби. На початку потреба існує
безвідносно до тих об'єктів, за допомогою яких вона може бути
задоволена, далі в результаті переживання особою існуючої потреби як
своєї, особисто значущою, з'являється особливе, невіддільне для даного
суб'єкта становище.

Сама потреба в матеріальному достатку не може оцінюватися
негативно. Інше коли та ж сама потреба під впливом негативного впливу
соціуму й антигромадського світогляду, що виправдовує розкрадання,
зловживання службовим становищем, деформується.

Інший аспект це перехід потреби в мотив протиправної поведінки.
Одна і та ж потреба в свідомості різних осіб має різну оцінку.
Суб'єктивна значимість потреби може не збігатися з її об'єктивним
значенням в суспільній свідомості. Залежно від того, яке значення надає
їй конкретна людина, вона або стає мотивом, або поступово втрачає
свою актуальність.

На процеси перетворення потреби в мотив злочинної поведінки у
підлітковому віці серйозно впливає конкретна життєва ситуація, в яку
активно включається людина й прагне задовольнити цю потребу.

Криміногенна ситуація це сукупність різних за своєю природою
об'єктивних обставин, які внаслідок взаємодії з особою призвели до
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виникнення певного злочину. За характером впливу на дії злочинця,
вона може бути такою, що провокує винну особу до скоєння злочину,
або такою, що полегшує його злочинну поведінку [2].

Причинами формування криміногенної ситуації є невизначеність,
непередбачуваність розвитку подій, поведінки різних осіб;
екстремальність, швидкоплинність подій; конфлікт відносин сторін з
наявністю провокуючих елементів, безконтрольність, відсутність
належного порядку, дисципліни і т. д.

Ситуація перед вчиненням злочину - це ситуація морального
вибору, яка пов'язана з світоглядними визначеннями рішення особи. Для
суб'єкта з протиправною направленістю факт ситуації перед вчиненням
злочину стане складовою криміногенної ситуації. Важливе місце в
процесі формування мотивів займають психологічні механізми
цілеутворення. Мета дій в порівнянні з мотивами завжди більш
предметна і відчутна. У свідомості підлітка в ній стикаються потреби,
прагнення, інтереси, а мотиви змінюються на мету діяльності. Якщо
рішення прийнято, настає черга реалізації рішення: відбуваються
протиправні дії, наслідком чого є злочинний результат, який може і не
збігатися з раніше наміченої метою. Мета може виявитися
недовиконаною, або перевиконаною, або виникає побічний результат,
який взагалі не був попередньо запланованою метою. Проаналізовані
процеси завершуються оцінкою досягнутого результату, прогнозуванням
своєї подальшої поведінки в ході попереднього розслідування й у
судовому засіданні.

Досліджуючи механізм злочинної поведінки у підлітковому віці,
треба звернути увагу на чинники, що визначають поведінку підлітка, як
особистості, властивості його особистості, її спрямованість, світогляд,
ціннісні орієнтації, соціальні установки, рівень правосвідомості,
індивідуально-психологічні особливості, характер. Вагомий вплив
соціуму на формування особистості й поведінку, як до виникнення
криміногенної ситуації, так і безпосередньо в ході неї. Є такі
психологічні особливості злочинної поведінки як безмотивний злочин.
Назва досить умовна і не відображає повної відсутності мотиву в діях
злочинця, оскільки мова йде про свідому діяльність психічно здорової
особи.

Безмотивні умисні злочини складають злочини, що зовні
відрізняються безглуздістю, незрозумілою надмірною жорстокістю по
відношенню до жертви. Інші утворюють злочини насильницького
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характеру, що виникають з механізмом зміщення агресивності в стані
фрустрації. Такі дії можуть навіть носити характер аутоагресії, а
фахівцям доводиться мати справу з проявами суїцидальної поведінки.
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ТЕОРІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПРАВОВИХ НОРМ НА

ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ
У правовій свідомості особистості об'єднані психологічні

механізми й регуляторні сфери психіки. Правова свідомість
характеризує концептуальну внутрішню та інтелектуальну модель
особистості, в якій закладені й сутність правових норм суспільства, й
формування програми цілеспрямованої правової діяльності.

Психологічні механізми взаємодії теоретичної сфери правової
свідомості з її регуляторною сферою є багатоаспектним і складним, але
він розкривається за допомогою методів системного аналізу.

Застосуванню психологічного системно-діяльнісного аналізу
служить теорія поетапного формування розумових дій, які свого часу
були запропоновані Н. Ф. Тализіною, П. Я. Гальпериним та іншими.
Використання цього методу дозволило ширше розкрити етапи розвитку
правової свідомості особистості.

Формування теоретичних правових знань підлітків вказує на
перехід від зовнішніх наслідувальних актів правової слухняної
поведінки до їх інтеріоризації, перекладу в перспективний план
внутрішніх інтелектуальних дій, які утворюють у своїй сукупності
принципово іншу орієнтовну основу свідомо регульованої правової
поведінки. Зміст такої орієнтовної концептуальної моделі визначає
характер скоєних особою практичних дій, їх екстеріоризацію відповідно
до засвоєних норм етики, моралі, права. Набутий у підлітковому віці
досвід практичної правової слухняної діяльності, робить зворотний
вплив на перетворення й вдосконалення внутрішньої інтелектуальної
моделі.

https://cyclop.com.ua/content/view/1156/58/1/16/
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Функціональна теорія систем Анохіна П.І. дає представлення
структурно-функціональної моделі цілеспрямованої діяльності як
саморегулюючої системи.

Правова свідомість особистості в процесі свого розвитку і
функціонування також виступає як складна саморегулююча
функціональна система поведінки, яка включає в себе процеси прийому
і переробки багатопланової правової інформації.

Основні складові полягають у отриманні, відбору соціально
важливої інформації, формуванні концептуальної моделі базових
правових знань; умотивованості, опосередкованості засвоєних особою
цінностей, інтересів; прогнозуванні, передбаченні кінцевого результату
своїх дій, їх соціальних і особистісних наслідків; здійсненні
нормативних вчинків; самоконтролі за участю послідовного
співвіднесення результатів з еталонними уявленнями про правові норми
поведінки у підлітковому віці; наданні адекватної оцінки кінцевого
результату із зіставленням з уявленнями мети; психокорекції та
нормативної корекції поведінки в разі отримання негативного результату.

В становленні правосвідомості важливу роль відіграє не тільки
суб'єктивна самооцінка, але також об'єктивна оцінка соціуму щодо
поведінки людини іншими людьми. Така оцінка є найважливішим
чинником, який стимулює інтелектуальний аналіз і емоційні
переживання особистістю результатів своїх вчинків, відповідальність,
прагнення до вдосконалення своєї соціально-нормативної поведінки.

Поведінка особи є виконавчою частиною його цілеспрямованої
діяльності й складається з системи рухів і дій, за допомогою яких
суб'єкт реалізує цілі своєї діяльності.

Правова виконавча поведінка особи спрямована на здійснення
вчинків, що відповідають засвоєним правовим нормам і моральним
цінностям певного соціуму.

Різні форми девіантної поведінки у підлітковому віці зазвичай
пов'язані з деформаціями правової свідомості. Це можуть бути неповні,
або спотворені морально-правові уявлення, або повна їх відсутність в
зв'язку з несприятливими умовами й методами виховання в процесі
онтогенезу.

Закономірностями вольової регуляції діяльності, в якій в єдності і
взаємодії виступають інтелектуальні, виконавчі, емоційні, оціночні
процеси. Для правової нормативної поведінки, як різновиду вольового
процесу, характерна властивість саморегуляції, яка складається в
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постійному поступовому зіставленні результатів здійснюваних дій і
вчинків і зберігаються в свідомості певними еталонами права й
бажаного кінцевого результату.

Адекватними шляхами формування правової нормативної
поведінки у підлітка мають бути засвоєння змісту й соціальної ролі
морально-правових норм; сприйняття прикладів правової
загальноприйнятої поведінки; свідомий контроль і самоконтроль;
вправи в скоєнні правих дій - вчинків і їх переклад в навички, що
дозволять мимоволі здійснювати вірні дії у відповідних життєвих
ситуаціях; перерозподіл нормативних моральних і правових навичок в
звички морально-правової поведінки, завдяки чому правова нормативна
поведінка стає потребою особистості.

У підлітковому віці вже має бути система правових уявлень,
адекватних вимогам соціуму, проте підліткова правосвідомість ще не
спирається на вміння й навички, необхідні для вольової регуляції і
саморегуляції поведінки, тому позбавляється практичної спрямованості.
Особа залишається бездіяльною, відступає перед труднощами, легко йде
на компроміси в питаннях етики, моралі, права.

У підлітковому віці моральна й правова поведінка формується
стихійно на основі наслідування поведінки батьків, однолітків, певних
субкультур, а також на основі навіювання чи примушування. В цих
випадках правова поведінка здійснюється як несвідоме, оскільки вона не
включає в себе високий рівень сформованості правової свідомості особи,
системи правових норм, розуміння їх соціальної і особистісної
значущості. Така поведінка позбавлена осмисленої орієнтовної основи і
є нестійкою, не цільовою, а інколи ситуативною.

У підлітковому й юнацькому віці є велика необхідність
здійснювати правове виховання, тобто саме формувати теоретичну базу
засвоєння правових норм, які забезпечують свідомий вольовий контроль
і самоконтроль правової поведінки особи. Тільки у такій послідовності
правова поведінка підлітка включається в повний контур свідомо
регульованої правової діяльності.

В деяких випадках правова поведінка протікає за скороченою
схемою: сприйняття зразка - наслідування - дія. Всі деформації правової
поведінки пов'язані саме з неповнотою формування системи організації і
самоконтролю правової діяльності. Формування повноцінної системи
психологічних механізмів свідомої саморегуляції поведінки є надійною
основою повноцінної правової нормативної поведінки, у тому числі і
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профілактики девіантної поведінки [1, с. 96].
Правова нормативна поведінка, має формуватися під впливом

соціально прийнятих норм і правил, бути важливим механізмом щодо
регуляції відносин особи підлітка з соціумом.

Направленість суми таких відносин має багато аспектів. По-
перше, це рекомендація на встановлення й підтримку правових відносин
між особою й державою з дотриманням прав і обов'язків, встановлених
у законодавстві.

По-друге, організація нормативних відносин з іншими людьми як
громадянами, дотримання їх прав і свобод, з проявом високої правової
культури, відповідальності за долю співвітчизників.

По-третє, активна позиція особи в соціумі з дотриманням прав і
обов'язків має відбуватися не з примушування або стереотипного
наслідування, а на основі правової свідомості, дисципліни, етики
поведінки, самоконтролю при контактуванні з різними соціальними
структурами.

В- четверте, врахування моральних і правових норм у взаємодіях
із членами формальних, неформальних, професійних спільнот на основі
взаємної відповідальності й дотримання гарантій прав і свобод кожної
людини.

По-п’яте, самовизначення особи підлітка за допомогою правових
методів щодо підтримки особистої свободи, гідності, рівноваги у своїх
правах і обов'язках перед соціумом.

Висновки. Таким чином, психологія впливу на правову поведінку
підлітків є необхідною складовою для подальшої соціалізації та
вироблення індивідуальної особистої активної життєвої позиції в
реалізації правових і міжособистісних відносин підлітка й правового
суспільства.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТРАДИЦІЯ США: ПРАВОВИЙ РЕАЛІЗМ

Біля витоків реалістичного напряму в філософії права базуються
не тільки філософські концепції прагматизму, а й концепції
американської соціології. Основними завданнями стають емпіричне
дослідження процесів правового регулювання соціальних відносин і
діяльності політичних і правових інститутів.

У правовому реалізмі домінує послідовна критична позиція щодо
юридичного формалізму, логіки, дедуктивного мислення в праві.

Історично в розвитку американського правового реалізму в
двадцятому столітті виділяють тріаду етапів: класичний правовий
реалізм; критичний правовий реалізм; натуралістичний правовий
реалізм.

По-перше, класичний правовий реалізм. В американському
правознавстві реалістичний рух робить спробу перетворити
методологію вивчення права й держави, робить упор на необхідність
аналізу соціологічних, психологічних і економічних факторів з
юридично значущими діями. Основна функція реалістичної філософії та
теорії права це передбачення можливих дій органів, які здійснюють
застосування права.

Засновником класичного правового реалізму є суддя Верховного
суду США Олівер Уенделл Холмс, який скептично оцінював правову
традицію США з моменту створення Конституції. Він критикував ідеї
природного права, правову доктрину англійського правознавця У.
Блекстоуна, юридичний позитивізм Дж. Остіна. Холмс відкидав
уявлення про право як про ідеальну сутність, в якій втілені правові
цінності й принципи, які пізнаються логічними міркуваннями або
абстрактними аргументами. Його думка, що тільки фактичні дії суду
становлять право як воно є, життя права не підпорядковане логіці, а
відповідає досвіду. Тобто базовою вимогою до юридичної теорії є
відповідність емпіричним даним і реальним потребам суспільства [1].

Інша вимога до юридичної теорії це розмежування права й моралі.
Порядок в суспільстві заснований на тому, що людина - смертна істота,
тому потрібно уникати моральних оцінок в суперечках про право.

Думка Р. Паунда говорить про те, що діяльність юристів і
законодавців слід оцінювати за рівнем відповідності поставленим цілям,
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а не з позиції ідеальних форм чинного права, тобто право - це
«соціальна інженерія», соціальна взаємодія правових норм і практики. Р.
Паунд вважав, що в сферу права слід включати режим правового
порядку, правових нормативних матеріалів та процесу діяльність суду і
адміністративних органів. Тому будь-яка діяльність державних органів в
його концепції є фактично правовою. Але право як засіб досягнення
соціального порядку має специфічну мету. Її сенс - примирення і
гармонізація протилежних інтересів в суспільстві. Р. Паунд пропонував
побудувати «табель інтересів». Інтерес може бути різним. У
цивілізованому суспільстві будь-яка людина має право думати, що ніхто
інший не зробить проти неї навмисної агресії, що існує право
користування продуктами своєї праці, що діє принцип сумлінного
виконання зобов'язань, що неприпустимі вчинки, пов'язані з
підвищеним ризиком для оточуючих.

Основною проблемою є те, що «право має бути стабільним і в той
же час воно не може стояти на місці». Зміни умов суспільного життя
ведуть до того, що правопорядок повинен постійно переглядатися і
змінюватися аж до зміни правових принципів.

По-друге, позиція критичного правового реалізму призводить до
висновку про те, що адекватне розуміння правової дійсності можливо
лише при використанні методів соціальних наук. Ці погляди отримали
жорстку критику природно-правових уявлень про право, тому виник
цілий ряд теорій, заснованих на ідеях «критичного правового реалізму».

Економічний аналіз права, запропонований Річардом Познером,
використовує основні постулати економічної науки. Основна ідея це
максимізація прибутку й накопичення багатства, і це не тільки
економічні, а й етичні цілі людської діяльності. Ефективність правового
регулювання безпосередньо залежить від економічної ефективності
судових рішень. Р. Познер посилається на матеріали судової практики.
Якщо Верховний суд США в своїх рішеннях визнає принцип свободи
договору абсолютним, значить, він виходить з економічної ефективності
дотримання цього принципу в умовах ринкової економіки, тобто
спостерігається певне повернення до формалізму у вигляді логічних
міркувань і використання математичних методів при аналізі права.

Критичні правові дослідження Р. Унгера піддають жорсткій
критиці ліберальну юриспруденцію. Лібералізм з його ідеями прав
людини, нейтральності та процедурної справедливості - це ідеологічне
прикриття рішень влади й нерівності в суспільстві. Судді формально
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слідують юридичним процедурам і суб'єктивно вважають, що їх
рішення відповідають закону, чого насправді може і не бути. Єдиний
вихід - створення моделі «некерованої демократії» з радикальною
критикою існуючого суспільного ладу й Конституції США.

Третій етап - натуралістичний правовий реалізм, визнання
провідної ролі судових і адміністративних органів у формуванні
правового простору в правовому реалізмі, яке ставить під сумнів
значимість правових норм і нормативних приписів. Ця позиція доведена
в концепції «натуралізації юриспруденції» американського правознавця і
філософа Брайана Лейтера.

Натуралізація правознавства в реалістичній інтерпретації
передбачає постановку і специфічне рішення трьох основних проблем:
нормативного статусу правил; об'єкта правового пізнання; функції
юридичної теорії [2].

Б. Лайтер вказує на суперечливість позиції неопозітівістов, які
фактично визнають, що зміст будь-якого юридично значущого правила
випливає з реальної практики його застосування посадовими особами в
процесі прийняття рішень.

На думку Б. Лейтера, натуралізація юриспруденції передбачає
визнання того, що правові підстави не зумовлюють вирішення спору й
не дають стратегії обґрунтування юридичних висновків. Нормативний
статус зберігається тільки відносно поняття права, яке фактично
використовується в судовій практиці.

Однак аргументація Б. Лейтера проти «формалізму» в праві
невірна. Функція юридичних правил полягає у визначенні правового
статусу суддів, обмежень суддівської діяльності (регламентація судових
процедур, діловодства) і в забезпеченні однаковості нормативних
приписів. Суб'єктивність оцінки доказів не має істотного значення з
огляду на наявність безлічі інстанцій і можливостей усунення «судових
помилок», тобто, думка про невизначеність права емпірично не
підтверджено. Відмова від нормативного статусу правил актуалізує
проблему об'єкта правового пізнання, оскільки для реалістів «розмови
про правила є міфом, що приховує істину, що право складається з
рішень судів та їх прогнозів» [2].

Джерелом права й об'єктом наукового пізнання в правовому
реалізмі стають різні форми судових рішень: прецеденти, правові
позиції, роз'яснення в правовій доктрині. Межі правової реальності
істотно розширюються, й в предмет натуралізованої юриспруденції
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потрапляють питання психології суддів, яку запропонував Дж. Франк,
макроекономічного розрахунку в судових рішеннях Р. Познера,
соціального статусу суддівської спільноти Р. Паунда [3].

Визнання соціальної обумовленості й ненормативного характеру
правових явищ фактично сприяє оформленню ідеологічних позицій,
пов'язаних з впливом рішень Верховного суду США на соціально-
економічну політику американських президентів.

Інша проблема стосується функцій юридичної теорії, яка в
реалістичній інтерпретації спрямована на передбачення реальної
поведінки суддів. Залежно від відповідності чинному праву (прецедентів)
рішення істинно або хибно.

Для реалістів правові твердження еквівалентні прогнозам рішень
судів в межах їх компетенції.

Незважаючи на широку популярність реалістичної аргументації в
теорії права й «натуралістичного» проєкту Б. Лейтера, його реальне
застосування фактично позбавляє юридичну науку предметної
специфіки та можливостей формування ефективних методологічних
засобів пізнання правової реальності. Однак зберігає значення
соціологічний підхід до аналізу правовідносин, правових інститутів і
соціальних факторів, що впливають на функціонування правової
системи.

Реалістичні філософсько-правові концепції європейських
мислителів спираються на інші методологічні підстави. Феномен права
розглядається в якості однієї з найважливіших сфер суспільного життя, в
якій втілюються реальні потреби й моральні уявлення громадян.
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМИ ПРАВА ТА МОРАЛІ

Протягом останніх десятиріч право традиційно розглядалося як
дзеркало суспільних відносин, яке тільки фіксує досягнутий рівень
розвитку та залишає мистецьку силу, як вторинний елемент дійсності,
доповнення до економічних відношень, яке обслуговує інструментарій
економіки. Це, за нашою думкою, продовжувало правовий нігілізм,
недооцінку права, його ігнорування у великих масштабах соціально-
економічного розвитку гігантської держави.

Право як жива матерія високого духу повертається до нас тим
боком, який ми раніше не помічали. Згадаємо, як античне прислів’я
трактувало право, як мистецтво добра й справедливості. Конституція
України, очевидно, розвивало це положення у ст.. 3: особа, її свобода
визначають зміст і напрямки діяльності держави, перетворюючи право з
можливості, що подаровано, в систему договірних норм рівних суб’єктів
– особи та держави.

Свобода та необхідність – ось два справжніх критерії, два
справжніх ключа до розуміння права, як цілісного феномена, який
з’єднує публічне та приватне життя суспільства. Свобода як сутність
живе тоді, коли подібно птаху може мати два крила, з яких одне –
приватне життя громадянина, побудоване на праві, на власну
ідентичність та приватну власність, а друге – право на участь у
публічному житті, очевидно, в першу чергу – вибіркове право. І тоді
потреба розуміється як обов’язок індивіда враховувати в реалізації своїх
інтересів публічні та приватні інтереси.

Правова норма з точки зору логіки являє собою багатопланову
структуру, під час аналізу якої за допомогою засобів класичних і
некласичних логік можна виділити ряд її елементів. При цьому
наявність кожного з них є необхідною умовою нормального
функціонування норми й правової системи і цілому, правильного
розуміння, а отже, й правильного застосування норм права. Наприклад,
неоднозначне розуміння виразу в кримінальному праві «проникнення в
житло» призвело до необхідності його спеціального роз’яснення
Верховним Судом України. Адже в 60 – 70-х роках мало місце багато
судових помилок, внаслідок яких особи, що вчинили крадіжку з
відокремлено розташованих будівель, засуджувались за нормою статті і,
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навпаки, особам, що здійснили крадіжку з веранди, лоджії, ця
кваліфікуюча ознака не ставилися за провину.

Вказаної помилки можна було б уникнути, коли б суб’єкти
правозастосовчої діяльності володіли навичкою аналізу структури
норми права. Тоді вони спочатку здійснили б експлікацію смислу
поняття «житло» в систему ознак, наприклад, таких, як «місце для
постійного чи тимчасового проживання людей» тощо, потім
відшукували б схожість побудованої системи з конкретною
аналізованою ситуацією й залежно від цього кваліфікували б діяння.

Правильний аналіз норм права за умови їх правильної й повної
побудови (створення) в кінцевому підсумку повинен привести до того,
що практично відпадає необхідність в офіційному тлумаченні цих норм,
оскільки буде достатньо тлумачення, здійсненого суб’єктом їх
застосування.

Саме тому, коли законодавець визначив основні конституційні
принципи правового розвитку українського суспільства, головним
чином, почуваючи свою відповідальність перед Богом, власним
суспільством, попереднім, теперішнім та майбутнім поколінням, він на
порозі третього тисячоліття проголосив про початок розбудови нової
держави, «нового царства», де людська особистість повинна стати
виміром соціального буття, однією з основних цілей його існування та
гуманітарного розвитку, а її правомірне поведінка, законні права й
свободи повинні визначати зміст й спрямованість діяльності правової
держави.

Для того, щоб людина могла жити в суспільстві, вона повинна
додержуватись певних норм поведінки, які панують в ньому. Ці норми
забезпечують найбільш доцільне і гармонійне функціонування
суспільства у відповідності з потребами його розвитку. Загальні правила
поведінки, що склалися в певному суспільстві називають соціальними
нормами. Цілісна динамічна система соціальних норм є необхідною
умовою життя суспільства й функціонування держави, забезпечення
узгодженої взаємодії людей, прав людини й громадянина, стимулювання
життєвого рівня народу.

На підставі проведеного дослідження можна дійти наступного
загального висновку: правові норми є різновидом соціальних норм.
Вони мають усі ознаки цих норм, але характеризуються особливими
рисами, які не притаманні іншим засобам соціального регулювання.
Мораль і право є двома своєрідними, самостійними інститутами
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соціального регулювання, що взаємодіють як суверенні явища, кожне з
яких виконує свої особливі функції й має особливу цінність,
характеризуються наявністю ряду спільних рис і відмінностей.

Серед спільних ознак можна виділити те, що вони є соціальними
нормами, правилами поведінки загального характеру (адресовані не
конкретній особі, а великій групі людей або всім), спрямовані на
встановлення певного порядку в суспільному житті. Виробляють повагу
до прав і свобод особи, існують у реальній поведінці людини. Наявність
цих спільних ознак не означає повної тотожності норм права та норм
моралі. Оскільки в процесі впорядкування суспільних відносин вони
покликані виконувати різні функції. Це і визначає їхню відмінність.

Таким чином, право та мораль це засоби соціального
нормативного регулювання, що взаємно доповнюють один одного. Їх
взаємодія носить конструктивний характер. У реальній дійсності право і
мораль функціонують у єдності, переплітаючись між собою,
доповнюючи одне одного. У демократичному суспільстві мораль є
опорою права на етапах його прийняття, функціонування, реалізації та
захисту з боку держави. Рівень моральності права визначає рівень
справедливості суспільства. Визначення моралі, як опори права,
неминуче призводять до висновку про необхідність підвищення
моральної обумовленості правових норм, зняття тієї суперечності між
правовими й моральними вимогами, яка часом спостерігається в
реальному житті.

Канашевич Н.М., профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Могилевского института МВД,
кандидат исторических наук,

г. Могилев, Республика Беларусь
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРОЦЕССА БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКИХ

РЕАЛИЙ
Содержание политической ситуации в Беларуси, сложившейся в

условиях становления суверенной государственности на фоне глубокого
социально-экономического кризиса, охватившего постсоветское
пространство, определялось необходимостью стабилизации общества на
основе использования конституционных норм, учреждения и
обеспечения взаимодействия новых политических институтов –
Парламента и Президента. Однако в Беларуси, как и в других
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постсоветских государствах, отсутствовал значимый опыт разделения и
взаимодействия властей, прежде всего законодательной и
исполнительной.

Становление новых властных структур в русле президентской
республики, закреплённых Конституцией Республики Беларусь 1994
года, привело к возникновению конфликта между Президентом и
Парламентом (в России аналогичная ситуация сложилась осенью 1993 г.,
поставив страну на грань гражданской войны). Выявилось, что в
Конституции не были чётко разграничены полномочия государственных
органов, отсутствовали механизмы разрешения конфликтных ситуаций,
система сдержек и противовесов. Так, в 1994–1996 годах вето
Президента преодолевалось Парламентом почти в ста процентах
случаев. Для сравнения, в США Конгрессом преодолевается всего лишь
около трёх процентов вето Президента [1, с.105].

Конфликт между ветвями государственной власти не решался на
основе Конституции, что потребовало согласования полномочий и
определения пределов ведения каждой из них. В результате
конституционной реформы, проведённой по итогам республиканского
референдума (ноябрь 1996 г), в Беларуси возникли необходимые
предпосылки для формирования сильной государственной власти, без
которой был невозможен выход из экономического и политического
кризиса. Стабилизация политической системы обеспечивалась за счёт
усиления роли исполнительной и президентской власти. Для этого было
осуществлено перераспределение властных полномочий в пользу Главы
государства, повышение его статуса, роли в нормотворческом процессе,
ответственности в обеспечении взаимодействия ветвей государственной
власти.

Конституционное разрешение политического кризиса 1996 г.
повысило статус Конституции и права в белорусском обществе,
способствовало дальнейшему развитию суверенной государственности.
Вместе с тем, проблема формы правления, сложившейся в Республике
Беларусь на основе редакции Конституции 1996 года, получила
неоднозначную трактовку. Одни белорусские исследователи оценивали
её как «президентскую форму правления» (В.А.Мельник), другие – как
«президентскую республику» (А.Ф.Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А.,
В.А.Кучинский), третьи считали, что в силу двойной ответственности
правительства её можно отнести к смешанной системе правления типа
французской (С.Н. Князев, С.В. Решетников). Высказывалось и такое
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мнение, что если в формально-юридическом плане, в Новой редакции
Конституции Республики Беларусь провозглашались принципы
смешанной формы республиканского правления то, фактически, по
полномочиям государственных органов и реальным механизмам их
взаимодействия, её можно рассматривать как суперпрезидентскую
(В.А.Божанов).

Однако, в Беларуси, также как в ряде постсоветских государств –
России, Казахстане, Азербайджане сложилась особая, отличающаяся от
парламентского, президентского и смешанного французского варианта,
форма правления. По сравнению с президентской республикой,
сформировавшейся на англосаксонской системе права, положение главы
государства во французской республике имеет другой источник –
концепцию романо-германской правовой системы, которая в
историческом прошлом была характерна не только для Франции, но и
Германии, России. Отличительной чертой президентской власти в
смешанной форме республиканского правления является то, что она не
укладывается в традиционные схемы разделения властей. В её основу
положена идея о непосредственной связи между народом, являющимся
носителем законности и суверенитета и человеком, выражающим этот
суверенитет. Контракт президента и народа, заключаемый посредством
всеобщих выборов главы государства, определяет его особые
полномочия в системе власти.

Президент здесь является лицом, в значительной мере
сосредоточивающим в своих руках властные полномочия других ветвей
власти и выступающим в качестве арбитра в отношениях с ними,
выполняя объединительные функции (в парламентской республике
президент имеет полномочия на разрешения социальных конфликтов,
возникающих в обществе, но не вмешивается, как правило, во
взаимоотношения ветвей властей). Помимо широких исполнительно-
распорядительных полномочий (иногда более значительных, чем в
президентской республике) в смешанной форме республиканского
правления Президент обладает нетрадиционными полномочиями: в
целях разрешения конфликта между законодательной и исполнительной
властью может воспользоваться правом на роспуск парламента,
вынесения вопросов на референдум, введения чрезвычайного
положения.

Действительно, государственный строй Республики Беларусь
ближе типу смешанной формы республиканского правления,
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классическим образцом которой принято считать политическую систему
современной Франции, в котором также просматриваются отдельные
черты, характерные для парламентской республики: предусматривается
должность премьер-министра, закреплено право ответственности
Правительства перед Парламентом. Однако, белорусская
государственность при всей внешней близости к французскому варианту
смешанной республики имеет свою специфику. Полномочия премьер-
министра здесь значительно уже (он не обладает законодательной
инициативой и др.). Неизмеримо меньшее значение в политическом
процессе Беларуси имеет партийный фактор (во Франции возможна
ситуация «партийного дуализма» президента с премьер-министром).
Конституция Республики Беларусь предусматривает возможность
применения процедуры импичмента в случае нарушения президентом
условий контракта с народом (во Франции парламент только принимает
обвинительное заключение, а судит президента особый суд).

Закономерен вывод, что в ряде постсоветских республик – России,
Казахстане, Азербайджане, сложилась особая, отличающаяся от
парламентского, президентского и смешанного французского варианта,
форма правления. Её характерным признаком является особый тип
президентской власти, проявивший себя, фактически, как четвёртая
ветвь государственной власти, обусловленная потребностями
кризисного трансформирующегося общества, призванная обеспечить
взаимодействие властей, арбитражные и объединительные функции по
отношению к ним и обществу в целом. Вместе с тем, особое положение
президентской власти обусловлено не только условиями системного
кризиса в государствах, прошедших через распад СССР, сложный
процесс обретения национального суверенитета и утверждения новых
политических институтов, но и социокультурным контекстом
евразийского региона, для которого характерно наличие особых форм
социокультурной организации, в том числе патерналистских практик,
принципиально отличавшихся от западной демократии и гражданского
общества.

Исторически, политическое развитие евразийского региона
осуществлялось в русле государственного патернализма,
представляющего собой особый вид властных отношений, выстроенных
по модели «господство-солидарность». Для таких практик характерна не
только жёсткая иерархичность отношений, ассоциирующаяся с
«отеческой заботой и властью», но и значимость ритуализированных
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личных отношений, представляющих собой вид договорного обмена
ресурсами, основанного на сотрудничестве и подчинении сторон,
нуждающихся в отношениях взаимной зависимости, попечительства и
попечения. Неотъемлемыми характеристиками восточноевропейского
общества стала вера в необходимость сильного защищающего народ
отеческого правления – власти, важнейшими функциями которой
считается попечение, покровительство, защита.

Вывод: по мере стабилизации и консолидации постсоветских
государств, развития в них институтов гражданского общества,
повышения политической культуры и сознания ключевых социальных
групп, потребность в доминировании института президентской власти
будет уменьшаться, о чем свидетельствуют тенденции эволюции
политических систем, наметившиеся в последние годы в Казахстане, а
затем в России. Тем не менее, представляется, что дальнейшая эволюция
государственной власти в евразийском регионе будет происходить в
русле модели, сочетающей элементы авторитарного патернализма и
парламентской демократии.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь:
учебник Минск: Вышэйшая школа, 2016. 399 с.

Канашевич-Адыгезалова Д.А., старший преподаватель
кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин,

магистр экономических наук,
Могилевского филиала «БИП- Институт правоведения»,

г. Могилев, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Современные тенденции развития мира ведут к стремительному

росту числа контактов между представителями разных культур во всех
областях жизни, как на профессиональном и бытовом уровне, так и в
сфере образования. В связи с этим, изучение эффективности практик
получения образования за рубежом и адаптации к иной
профессионально-образовательной и социокультурной среде все больше
привлекает внимание исследователей. Тем не менее, следует отметить
отсутствие общепринятого научного термина, идентифицирующего
социальный статус категории лиц, получающих образование за рубежом.
На основании изучения отечественных и зарубежных источников
попытаемся систематизировать и сравнить различные подходы к
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определению социального и правового статуса иностранных студентов.
На основе сопоставления данных эмпирических исследований

известный канадский исследователь межкультурных коммуникаций Дж.
Берри пришел к выводу, что процессы, связанные с адаптацией в
условиях кросс-культурного перемещения, по-разному протекают на
уровне различных групп, а сами индивиды также в разной степени и
разным образом подвержены коллективным изменениям, происходящим
с их культурной группой. Этим исследователем предложена принятая
научным сообществом дифференциация групп, осваивающих чужую
культуру в ситуации кросс-культурного перемещения, на основе учёта
трёх параметров: мобильности – беженцы и иммигранты, как уже
устоявшееся этнокультурное сообщество; стабильности (в зависимости
от продолжительности проживания) – временные поселенцы и
иммигранты, прибывшие на постоянное место жительство; свободы
выбора – вступающие в межкультурное взаимодействие добровольно
(иммигранты) и недобровольно (беженцы и коренное население) [1, с.16]

Американский исследователь Майкл Аргил предложил учитывать
и такой параметр дифференциации групп, осваивающих чужую
культуру в ситуации кросс-культурного перемещения, как цель
пребывания в другой стране. Этот методологический приём позволил
ему выделить четыре социальные группы, затронутые процессами
кросс-культурного перемещения – туристы, бизнесмены, визитеры и
иммигранты [2, с.64]. Таким образом, временные поселенцы,
иммигранты и беженцы – три основные социальные категории лиц,
которые в результате кросс-культурного перемещения оказываются в
условиях чужой культуры и стали объектом изучения в современной
этнической и кросс-культурной психологии и социологии. В
зарубежных эмпирических исследованиях иностранных студентов
обычно относят к группе временных поселенцев или к группе визитеров.

Представляется, что все приведённые термины, хотя и дают
самую общую характеристику обучающихся за рубежом, как одной из
категорий лиц, пребывание которых в ситуации кросс-культурного
перемещения ограничено временными рамками, не совсем адекватно
характеризуют специфику социального положения иностранных
студентов. Действительно, в отличие от ситуации иммиграции, что
предполагает межкультурные контакты в контексте исторически
сформировавшейся поликультурной среды и постепенное
взаимопроникновение различных культурных форм, межкультурный
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контакт в период получения образования за рубежом носит
ситуационный характер, что и позволяет отнести иностранных
студентов к категории «временных поселенцев».

Однако термин «визитёры» по отношению к иностранным
студентам нельзя признать конструктивным, кроме ситуаций
краткосрочной академической мобильности в рамках интеграционных
программ. Иначе сглаживается тот факт, что в силу демографических
особенностей, у иностранных студентов не завершён процесс
первичной социализации. Пребывание данной категории лиц в
состоянии иностранцев относительно длительный период времени,
требует развёртывания полного цикла процесса адаптации в новой
социокультурной и правовой среде, что порождает другие, нежели у
остальных «визитеров», социальные и правовые проблемы.

Специфика положения лиц, обучающихся за рубежом, помимо их
особых демографических характеристик, по сравнению с названными
группами временных поселенцев, заключается и в том, что в отличие от
эмигрантов они планируют возвращение домой; но гораздо дольше, чем
туристы находятся за пределами своей родной страны. Вместе с тем, по
сравнению с социальным типом таких временных поселенцев как
«купец», «финансист» (фигуры из социологии Г.Зиммеля) или дипломат,
адаптация иностранных студентов протекает в более сжатых временных
рамках. Кроме того, функциональное взаимодействие иностранных
студентов с представителями принимающей страны, по сравнению с
двумя первыми типами временных поселенцев, имеет другую
мотивацию и основывается не на отношениях обмена, а
преимущественно на необходимости сотрудничества в процессе
профессионально-образовательной деятельности. В отличие от
предпринимателей, иностранные студенты не располагают
достаточными материальными средствами, не занимаются
предпринимательской деятельностью, не всегда могут работать во вне
учебное время в стране обучения.

В международной политико-правовой лексике по отношению к
студентам, которые пересекли национальную границу, или зачислены на
программы дистанционного обучения за рубежом, используются
термины «международные мобильные студенты» или «международные
студенты». Данные Института статистики ЮНЕСКО (UIS), OECD и
Eurostat охватывают только лиц, получающих высшее образование за
пределами страны проживания («degree mobility»), но не включают в эту
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категорию студентов, участвующих в краткосрочных программах,
длящихся менее года («credit mobility»).

В российской социологии по аналогии с термином «трудовые
мигранты» применяется термин «учебные мигранты» или иностранных
студентов относят к категории «добровольных временных мигрантов», в
которую включают студентов, учёных, трудовых мигрантов,
предпринимателей и туристов. В белорусской политико-правовой
лексике и официальных правительственных документах термин
«иностранные студенты» уступил место термину «иностранные
граждане, обучающиеся в учреждениях высшего образования». В
белорусском научном пространстве стал активно использоваться термин
«образовательные мигранты»

Вывод: проблема разработки универсальной терминологии,
определяющей социальный и правовой статус иностранных студентов в
условиях глобализации и интернационализации высшего образования,
остаётся не только крайне актуальной и практически значимой, но пока
нерешенной проблемой. Вовлечение стран в процессы интенсификации
международной студенческой мобильности выявило отставание в
области научного познания и правового закрепления новых явлений от
самой динамики изменений в системе высшей школы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА С ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНИНОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В каждом государстве присутствуют определённые основания и
условия для заключения брака. Граждане Республики Беларусь
свободны в выборе супруга, но тем не менее существует ряд тех самых
условий и правил, которые должны быть соблюдены при вступлении в
брак. Регистрация, в первую очередь, оказывает воспитательное
воздействие на лиц, вступающих в брак, способствуя повышению у них
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чувства ответственности друг перед другом и перед семьёй, которую
они создают. Второе значение регистрации брака состоит в том, что она
означает признание его государством. В каждой стране установлен свой
брачный возраст. В Республике Беларусь установлен единый брачный
возраст – 18 лет, который может быть снижен, но не более чем на 3 года
[1].

В соответствии со статьёй 16 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье (далее - КоБС) заключение брака происходит в
согласованные сторонами сроки, но не ранее чем через три дня и не
позднее чем через три месяца после подачи заявления желающими
вступить в брак, а в исключительных случаях (обусловленных
беременностью, наличием общего ребёнка или особыми
обстоятельствами) брак может быть заключён до истечения
трёхдневного срока, в том числе в день обращения. Согласно ст. 229
КоБС браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами
заключаются органами, регистрирующими акты гражданского
состояния, при условии, что иностранный гражданин предоставит
документ компетентного органа страны, гражданином которого он
является, об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом [2].
Если у иностранного гражданина нет разрешения на проживания в
стране, то заключение брака невозможно.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20 января 2006 г № 73 «Об утверждении Правил
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь», иностранные граждане и лица без гражданства в
зависимости от режима пребывания на территории Республики Беларусь
можно разделить на три категории: временно пребывающие, временно
проживающие, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь [3].

Короткевич М.П. отмечает, что иностранные граждане и лица без
гражданства, временно пребывающие в Республике Беларусь,
предъявляют в органы ЗАГСа национальный паспорт, или заменяющий
его документ с отметкой о регистрации иностранного гражданина, лица
без гражданства в Республике Беларусь в органе регистрации по месту
фактического проживания [4, с. 20].

Ранее регистрация заключения брака могла производиться
органами, регистрирующими акты гражданского состояния, только по
месту жительства одного из лиц, вступающих в брак, или их родителей.
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С 24 июля 2012 г. регистрация заключения брака может производиться
любым органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по
выбору лиц, вступающих в брак, если иное не установлено КоБС). Если
лица, желающие вступить в брак, по уважительным причинам не могут
явиться в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, в
назначенный день, то по их письменной просьбе день и время
регистрации заключения брака переносятся. Об этом производится
отметка на заявлении о регистрации заключения брака и в журнале
учёта заявлений. Если лица, подавшие заявление о регистрации
заключения брака, не явились в орган в течение трёх месяцев со дня
подачи заявления и не сообщили причину неявки, заявление утрачивает
силу. Для получения разрешения на временное проживание перечень
документов меньше, но для того, чтобы законно временно или
постоянно проживать на территории нашей страны, получить равные
права с гражданами Республики Беларусь, лицо без гражданства должно
выполнить ряд правил, установленных законом.

Вывод: можно отметить, что при заключении брака с
иностранным гражданином все же есть определённые правила.
Важнейшими условиями являются возраст, разрешение на проживание в
данной стране, документы, удостоверяющие личность, согласие обоих
супругов, а также ряд других правил и условий, но стоит отметить, что
законодательство не ограничивает в такой возможности как вступление
в брак с гражданином иностранного государства. Тем более
законодатель стремиться к уравниванию в правах, в первую очередь, лиц
без гражданства между собой независимо от сроков пребывания их на
территории Республики Беларусь.
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ЗМІНИ У КОЛІ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЧАСІВ
ПОЛІТИЧНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ РУСІ XII-XIII ст.

Активну роль у розвитку й зміцненні підвалин феодалізму, в
захисті інтересів великих землевласників й усього панівного класу
феодалів продовжувало відігравати феодальне право. В 30-ті роки XII —
першій половині XIII ст. у князівствах та землях Русі діяла система
права, яка в загальних рисах сформувалася ще в ранньофеодальний
період і зафіксована в нормах Руської Правди. Водночас унаслідок змін
у суспільно-економічних відносинах відбувається перегляд деяких
правових норм. З'являються нові редакції Руської Правди. Однак це було
не нове законодавство, а лише часткова кодифікація чинного, творчість
переписувачів, які «підправляли» текст закону, прийнятого ще в часи
розквіту Давньоруської держави.

У період феодальної роздробленості регулятивна роль права
посилилася за рахунок збільшення кола конкретних об'єктів
феодального господарства, які захищалися правом, розширення складу
різних за своїм правовим становищем соціальних груп, передусім
феодально-залежних верств населення, а також зміцнення основ права-
привілею. Для правової системи цього періоду характерне посилення
місцевих особливостей (партикуляризм) права, хоча в князівствах Русі
воно не досягло тієї глибини, яка мала місце в інших державах,
наприклад, у країнах Центральної та Західної Європи. Особливості у
нормах права, що застосовувалися в окремих князівствах та землях
(наприклад, Галицько-Волинській), не усували їхньої схожості з
давньоруським правом та їх наступності. Зберігалися загальні принципи,
інститути та форми цього права на всіх землях Русі [1, с. 95].

Незаперечною є теза, що найбільшими земельними власниками
були київські князі, в руках яких зосереджувалися величезні багатства,
котрі поступали до столиці не лише з їх доменіальних володінь, але й у
вигляді данини з удільних князівств. Це давнє право Києва, яке виникло
ще у період формування території Давньоруської держави як одна із
форм залежності племінних князівств від київського столу,
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продовжувало діяти й в ХІІ-ХІІІ ст.
На початку 70-х років І. Я. Фроянов висловив думку про перевагу

в Київській Русі общинної власності на землю. Це, звичайно, не
доводило, що великого землеволодіння у Давній Русі не було зовсім:
вотчина існувала, й в ній працювали різні категорії залежного населення
– челядь і холопи, загальною рисою стану яких було їхнє рабське
положення [2, с. 287]. Інші категорії населення перебували в стадії
перехідній: вони чи рухалися від волі до рабства, чи від рабської
залежності до звільнення – закупи, ізгої, рядовичі.

Смерди, які викликали свого часу надто багато суперечок в
історіографії, поділялися на «внутрішніх» і «зовнішніх». Перші – це
посаджені на землю полонені, подібні до рабів фіска (тобто держави)
Західної Європи епохи Середньовіччя; «зовнішні» смерди – підкорені
племена, що платили данину. Таким чином, як уявляється, населення,
яке працювало у вотчині, ще не було (і не могло бути) феодально –
залежним у повному розумінні цього терміну [2, с. 288].

З появою й розвитком феодальних засобів виробництва
спостерігається виникнення й формування класу феодалів і феодально –
залежного селянства, що характеризувалося такими основними
моментами: 1) консолідацію усіх великих землевласників в один клас; 2)
поступовим втягуванням їх у відносини сюзеренітету – васалітету; 3)
поступовим формуванням цього класу в правовому відношенні шляхом
закріплення за ним особливих привілеїв.

Вищою соціальною групою у Київській Русі були великі удільні
князі, однак, у Руській Правді немає жодної статті, де б прямо
визначалося правове положення князя.

Представники класу феодалів іменувалися боярами, виходячи з
джерел, можна визначити два основних шляхи формування боярства. По
– перше, боярами ставала родоплемінна знать, що виділялася у процесі
розкладання первіснообщинного ладу у східних слов’ян. Це були бояри,
вихідці з общини – думні люди градскі старці, земські бояри. Другу
категорію бояр становили бояри князівські – бояри огнищани, княжі
мужі, тобто наближені до князя люди, або як їх іноді називали, княжі
бояри [2, с. 289].

Надалі, з поглибленням процесу феодалізації, рівні ієрархічні
розходження між земськими боярами чи боярами князівськими
повністю зникають. Князівські бояри – в минулому дружинники князя –
виконували за його дорученням різні функції з управління державою і
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були радниками князя. Поступово верхівка дружини відривалася від
князівського двору, осідала на отриманій від князя землі і
перетворювалася на феодалів, у свою чергу, роздаючи землю за службу
вже своїм власним дружинникам.

В умовах розкладу первіснообщинного ладу при соціальному
розшаруванні сусідської сільської громади великими землевласниками
ставали й заможні общинники, й ремісники та купці, які розбагатіли.
Нарешті, на землевласників перетворювалися верхівка князівських слуг,
що одержувала різного роду пожалування у тому числі й землю. У
процесі формування класу феодалів у давньоруській державі поступово
складалися відносини васалітету, в основному типові, для будь – якого
феодального суспільства. Феодальна земельна власність була власністю
роздільною. Номінальним власником усієї землі вважався великий князь,
від нього землю «тримали» феодали нижчих рангів – місцеві князі та
князі, що призначалися на місця великим князем; від них у свою чергу,
земельні уділи отримували бояри. Давньоруська знать благоденствувала
за рахунок усякого роду поземельних доходів – данин, полюддя,
кормлінь.

Законодавчі акти періоду Київської Русі, й періоду феодальної
роздробленості дуже чітко визначали пануюче положення боярства,
феодальне право відкрито стояло на боці цієї соціальної групи [2, с. 290].

Іншим панівним класом у Київській Русі було духівництво,
правове положення якого (як і визначення місця в ієрархічній побудові
феодального суспільства Русі) сформувалося з прийняттям християнства.
Князі роздавали землю вищим представникам церковної ієрархії і
монастирям, у результаті цього церква стає великим феодалом-
землевласником. Джерела доходів церкви були різноманітними і
значними: десятина, збагачення за рахунок доходів від земель, що
належали їй, за рахунок штрафів та судового мита, стягнутих при
судочинстві, за духовними грамотами-заповітами тощо [2, с. 292].

Основним джерелом матеріальних ресурсів і головним об’єктом
права власності Церкви у розглядуваний період були землі, села та міста,
подаровані їй князями і заможними людьми [2, с. 294].

Норми цивільного права Київської Русі чітко не окреслювали
права власності в сучасному розумінні, оскільки ні суб’єкта ні об’єкта
речового права конкретно не було визначено. 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
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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, раби (їх діти, майно та
результати праці), човни, худоба та птиця, речі (зброя, знаряддя праці) і т.
д.
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ

ДЕРЖАВИ
Однією з основних тенденцій розвитку державності в сучасному

світі є поступове сприйняття людством напрацьованих юридичною
наукою надбань, особливо таких загальнолюдських цінностей, як
демократія, права і свободи людини, гуманний і справедливий
правопорядок. Наслідком цього процесу стало формування і
конституційне закріплення концепції соціальної правової держави.

Відповідно ст. 3 Конституції України – людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Соціальну державу, що не пов’язана
безпосередньо з ідеями соціальної справедливості та соціального
захисту, характеризують Конституція Італії: «Республіка заохочує
розвиток культури, наукових і технічних досліджень, охороняє
історичну і художню спадщину нації», Конституція Португалії: «захист
культурної спадщини є одним з основних завдань держави». Подібні
положення включено і до основних законів, прийнятих у
постсоціалістичних і пострадянських країнах (Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Польща і Туркменістан). Про відповідну роль держави нерідко
йдеться в розділах конституцій, де зафіксовано права і свободи, зокрема
так звані соціально-культурні права. Такий підхід найбільшою мірою
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характеризує конституційне регулювання суспільних відносин у країнах
Латинської Америки. За приклад також слугують ч.3, 4 і 5 ст. 54
Конституції України, якими визначено гарантії реалізації окремих
соціально-культурних прав. Водночас в статті 66 Конституції України
сформульовано обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі,
культурній спадщині, відшкодовувати завданні ним збитки. Соціальний
характер держави засвідчують і положення, якими визначається роль
держави стосовно збереження навколишнього середовища. Очевидно,
що поняття соціальної держави не можна однозначно сформулювати за
змістом конституційного регулювання в різних країнах. В основних
законах відображені основні концептуальні підходи до визначення
соціальної держави, що зумовлює подібність їх відповідних положень.

Ідея соціальної держави на сьогодні залишається однією з
найбільш дискусійних. Її прихильники обґрунтовують цей напрям
розвитку державності об’єктивним процесом соціального реформування
суспільства, яке створило «друге покоління» соціальних, економічних і
культурних прав людини. Противники, навпаки, вважають, що соціальні
функції держави ведуть до порушення «справедливості» вільного ринку,
обмежують права індивіда, породжують прошарок пасивних людей, які
покладають надію на допомогу держави й не бажають активно
включатися у змагання й конкуренцію вільного ринку. Вважаємо, що є
нагальна потреба в соціальній орієнтації держави та поступовому
посиленні гарантій прав людини, які визнаються міжнародною
спільнотою. Держава у процесі свого функціонування й розвитку здатна
забезпечувати задоволення основних потреб суспільства, а також
створювати умови для задоволення потреб й інтересів окремих груп
індивідів та їхніх спільнот. Звідси випливає, що виявити соціальну
сутність держави – значить встановити, чию волю (волю саме яких
суб’єктів соціуму) виражає й реалізує держава.

Враховуючи сучасний досвід функціонування соціальної держави,
можна виділити наступні її принципи.

Принцип рівних можливостей означає, що держава не розподіляє
матеріальні блага порівну, а створює умови та гарантії справедливої
приватизації, чесної конкуренції, недопущення монополізації, рівного
доступу до кредитних ресурсів, рівності перед законом
(правоохоронними та контролюючими органами) тощо.

Принцип людської гідності концентрує і фіксує цілі діяльності
держави на рівні окремої особистості, безпосередньо пов’язаний з
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соціальними та економічними правами людини.
Принцип соціальної справедливості означає, що держава бере на

себе обов’язок забезпечувати окремим громадянам та соціальним
групам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, допомогу і
підтримку. Цей принцип містить у собі вимоги відповідності між
правами та обов’язками суб’єктів, між працею та гідною винагородою за
неї. Отже цей принцип відображається не тільки в наданні
різноманітних соціальних благ і пільг, а й різних соціальних тягарів,
обов’язків, відповідальності та ризику.

Принцип солідаризму базується на спільності інтересів, єдності
поведінки, спільній відповідальності. Кожна людина як член суспільства
несе відповідальність за існування інших в його складі та ця
відповідальність має взаємний характер. В перекладі з латинської,
«solidare» означає пов’язувати, з’єднувати, наповнювати. Ще
давньоримські юристи терміном «soludum» окреслювали таке правове
зобов’язання, за виконання якого були відповідальні кілька боржників, і
сплата боргу одним боржником звільняла від відповідальності інших.

Принцип соціальних зобов’язань означає як обов’язок індивіда
дотримуватися певних зобов’язань перед суспільством та державою, так
і обов’язок держави перед окремою людиною. Людина зобов’язана не
тільки забезпечити себе та свою сім’ю, а як невід’ємна частина
суспільства несе соціальні обов’язки також й перед суспільством. Тільки
держава спроможна «централізовано» нести відповідальність за
соціальне становище суспільства та окремих індивідів, спрямовуючи на
соціальний захист матеріальні активи, які не виробляються нею
індивідуально, а завдяки примусу з боку держави, формуються
працездатними членами суспільства через систему податків та
обов’язкових платежів.

Принцип субсидіарності передбачає, що держава допомагає своїм
членам у певних рамках, робить акцент на розвитку вільних людей, які
можуть краще вирішити завдання, ніж державні органи. Втручання
держави можливе лише в ті сфери суспільного життя, де громадянське
суспільство і його структура не здатні вирішувати проблеми самостійно.
Наприклад, вирішення проблеми безробіття неможливо без
централізованого втручання держави. Вона має виступати принаймні
координатором дій профспілок, громадських установ та організацій
роботодавців.

Принцип відносної незалежності суспільних відносин означає, що
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при вирішенні життєвих проблем людина не завжди може покластися на
себе та потребує сторонньої допомоги. Але це зовсім не означає, що
тільки держава має виключне право на надання соціального
забезпечення. Держава має створювати суспільству такі умови, коли
воно зможе самостійно надавати благодійну допомогу своїм членам.

Наприкінці дослідження зауважимо, що в України виникла
складність реального застосування її соціальної сутності. І тим не
менше, якщо оцінка такої сутності не буде ґрунтуватися на досить
конкретних, методологічно обґрунтованих наукових дослідженнях, вона
буде залишатися декларативною, без реального закріплення на практиці
її конституційних положень, залишаючись тільки орієнтиром.

Статішнюк Т.В., здобувач 4 курсу
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ ЮРИДИЧНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У науковій літературі проблемі юридичної відповідальності
присвячені багаточисленні дослідження - в них розглядаються питання
сутності, функцій, принципів, видів юридичної відповідальності, стадій
її реалізації [10, с. 82]. Що ж до обставин, які виключають юридичну
відповідальність, то спеціальні дослідження у цій галузі було зроблено відносно
недавно і, крім того, стосувалися вони, головним чином, лише окремих
видів таких обставин [11, с. 2]. Будь-яке противоправне діяння тягне за
собою юридичну відповідальність. Однак з цього загального правила є
виключення, як спеціально обумовлені державою. В силу цих
виключень зовнішньо противоправне діяння втрачає свою
протиправність і, відтак, до осіб, які їх скоїли, не можуть
застосовуватися заходи юридичної відповідальності [13, с. 350].

Обставини, що виключають злочинність діяння, - це передбачені
КК, а також іншими законодавчими актами зовнішньо подібні до
злочинів правомірні і, як правило, суспільно корисні (соціально
прийнятні) вчинки, що виключають злочинність діяння, а тим самим і
кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду [7, с. 126].

Частина правознавців веде мову лише про обставини, «що
виключають юридичну відповідальність». Наприклад, А.Б. Венгеров
зараховує до числа обставин, що виключають юридичну
відповідальність, відсутність чи дефектність складу правопорушення,
зокрема, наявність казусу (випадку), який проявляється там, де відсутній
причинно-наслідковий зв'язок між дією (бездіяльністю) та результатом;
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відсутність суб’єкту правопорушення, а також такі соціальні явища, як
непереборну силу, необхідну оборону та крайню необхідність [4, с.138].

Відповідно до ст. 36 КК необхідна оборона - це правомірний
захист правоохоронних інтересів особи, суспільства або держави від
суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає,
необхідної і достатньої в даній обстановці шкоди, що відповідає
небезпеці посягання й обстановці захисту [2]. Право на необхідну
оборону є природним і невідчужуваним, а також абсолютними правом
людини. Останнє означає, що всі інші особи, в тому числі і
представники влади, не можуть перешкодити громадянину в законному
здійсненні права на необхідну оборону. Кожен громадянин має право на
необхідну оборону незалежно від можливості звернутися за допомогою
до органів влади або посадових осіб для відвернення або припинення
посягання [9]. Згідно зі статтею 27 Конституції України у якій
говориться, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і
здоров'я інших людей від протиправних посягань [1].

Разом з тим залишається і такий склад злочину, як «перевищення
меж необхідної оборони». Відповідно до ч.3 ст. 36 КК України,
перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння
тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності
посягання або обстановці захисту [2].

Оскільки особа має право на захист від незаконного нападу
безвідносно до особи нападника, то захист можливий і проти
незаконних дій органів влади. Захист, наприклад, за допомогою
необхідної оборони проти осіб, наділених владою, як вважають фахівці,
можливий, коли така особа діє: 1) поза своєю компетенцією; 2) у межах
своєї компетенції, але порушує встановлений порядок; 3) у межах своєї
компетенції, проте чинить такі дії, які є протизаконними в
матеріальному аспекті [9, с. 136]

Крайня необхідність - це вид протиправної поведінки, яка
допустима у випадку усунення небезпеки, загрожуючи інтересам
держави, суспільним інтересам, особі або правам даної особи або інших
громадян, якщо ця небезпека не могла бути усунена іншими засобами, а
заподіяна шкода є менш значимою, ніж запобігання [13, с. 351].
Очевидно, що в стані крайньої необхідності відбувається зіткнення двох
правоохоронних інтересів: з одного боку, правоохоронному інтересу
безпосередньо загрожує небезпека, а з іншого - особа перебуває в
такому становищі, за якого єдиним засобом усунення цієї небезпеки є
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заподіяння шкоди так само правоохоронним інтересам, тобто
відбувається сутичка «права з правом» [7, с. 153]. Крайня необхідність,
як і необхідна оборона, є здійснення прав на захист, тобто правомірною
дією. Однак на відміну від необхідної оборони, де шкода завдається
тому, хто здійснює посягання, при крайній необхідності шкода
завдається особі, поведінка якої є правомірною. При крайній
необхідності захист блага, якому загрожувала небезпека, здійснюється
за рахунок порушення інтересів (заподіяння шкоди) особи, яка ніякого
відношення до небезпеки, що виникла, не має [9, с. 146]. Але є інший
склад злочину, такий, наприклад, як «перевищення крайньої
необхідності». Наприклад, ч.2 ст.39 КК України наголошує, що
перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди
правоохоронним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж
відвернена шкода [2]. Крайня необхідність є винятком із загального
правила стосовно того, що не можна вторгатися в чужу правову сферу.

Фізичний або психічний примус є обставиною, яка виключає
юридичну відповідальність у випадку заподіяння шкоді
охоронювальним законом інтересам, якщо внаслідок примусу особа не
могла керувати своїми діями (бездіями) [13, с. 351]. Відповідно до ч. 1 ст.
40 КК України, вчинення дії або бездіяльності, що заподіюють шкоду
правоохоронним інтересам, під безпосереднім впливом фізичного
примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, не
визнається злочином [2].

В підручниках з кримінального права під непереборною силою
пропонують розуміти такий вплив сил природи, механізмів,
устаткування, людей, звірів, інших об’єктивних чинників, через які
особа позбавляється можливості діяти як належить відповідно до
своєї волі і свідомості (хвороба, стихійне лихо тощо). Наприклад,
призовник не підлягатиме кримінальній відповідальності за
ухилення від призову, якщо з’явитися для проходження військової
служби йому перешкодило тяжке захворювання [5, с. 186].

Витоки поняття «непереборна сила» бачимо ще у римському праві.
Вже тоді непереборну силу, яку позначали термінами «vis major»,
«damnum fatale», визнавали однією з підстав, яка унеможливлювала
відповідальність за заподіяння шкод. Варто погодитися з О.О.
Красавчіковим, який вважає, що поняття непереборної сили є
загальноправовим поняттям, яке використовується в різних галузях
права на позначення однієї з підстав, що унеможливлює
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відповідальність [4, с. 194]. Непереборна сила - це надзвичайна і
невідворотна зовнішня подія, яка повністю звільняє від відповідальності
заподіювача шкоди за умови, що останній не міг її передбачити або
передбачив, але не міг її відвернути, і, здійснюючи вплив на його
діяльність, спричинила настання шкоди.

З римського права категорія непереборної сили перейшла до
законодавства інших країн, зокрема України. В ЦК України відсутнє
визначення непереборної сили, а законодавець лише називає її як
підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.
Так, згідно ст. 617 ЦК України, «особа, яка порушила зобов’язання
звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо не
доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної
сили», а в ст. 1187 ЦК України зазначається, що «особа, яка здійснила
діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану
шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок
непереборної сили або умислу потерпілого» [10, с. 185].

Як зазначають окремі вчені, казус виникатиме, коли особа не
передбачала, не повинна була й не могла передбачати можливості
настання суспільно небезпечних наслідків. При цьому щодо злочинів з
матеріальним складом виділяють ще один його різновид: особа
передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків і
обґрунтовано, нелегковажно розраховувала на їх відвернення, але
всупереч її розрахунку наслідки все ж таки настали. Інші вчені
вважають, що казус має місце тоді, коли особа не усвідомлювала
суспільно небезпечного характеру свого діяння й не могла його
усвідомлювати. А коли особа не мала реальної можливості передбачити
насталі наслідки, то вони є невинно завданими, казусом. Як відомо,
кримінальна відповідальність за невинно завдану шкоду виключається.
Наприклад, людина йшла по тротуару, підсковзнулася і, падаючи, збила
з ніг іншу людину, яка в результаті падіння була тяжко травмована. Той,
хто збив з ніг потерпілу, не підлягає кримінальній відповідальності
через те, що він не передбачав і в момент падіння не міг передбачити,
що від цього постраждає інша особа [7].

Отже, аналіз загальних обставин, що виключають юридичну
відповідальність, дозволив дійти таких висновків. До універсальної
або загальної обставини, що виключає юридичну відповідальність,
належить самооборона. Закріплене в ст. 36 КК України право кожної
особи на необхідну оборону є важливою гарантією реалізації
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конституційного положення про те, що «кожен має право захищати своє
життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних
посягань» (ч. 3 ст. 27 Конституції України). Право на необхідну
оборону є абсолютним: кожна особа має право вжити заходів
оборони від суспільно небезпечного посягання незалежно від того,
чи має вона можливість уникнути посягання (втекти, забарикадувати
двері тощо) або звернутись за допомогою до представників влади чи
інших осіб. Дії, вчинені у стані необхідної оборони, якщо при цьому
не було перевищено її межі, вважаються правомірними й не можуть
бути підставою для притягнення особи не тільки до кримінальної, а й
до цивільно-правової чи будь-якої іншої юридичної відповідальності.
Ще одними з обставин, які виключають юридичну відповідальність є
крайня необхідність і фізичний або психічний примус. Відповідно до ст.
39 КК України крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди
правоохоронним інтересам з метою усунення загрозливої небезпеки,
якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і
якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода
відвернена.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
На современном этапе органы прокуратуры ставят перед собой

цель осуществления от имени государства надзора за точным и
единообразным исполнением нормативных правовых актов на
территории Республики Беларусь [1]. В период становления органов
прокуратуры цели кардинально не менялись, что говорит о
неизменности сути создания органов прокуратуры.

26 июня 1992 года третья сессия ЦИК Белорусской ССР с целью
осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах борьбы с
преступностью приняла Положение о прокурорском надзоре и учредила
в составе Народного Комиссариата Юстиции Государственную
прокуратуру [2].

На момент создания прокуратуры, в ее компетенцию входило
осуществление от имени государства надзора за законностью действий
государственных учреждений, общественных и частных организаций и
граждан. Деятельность прокуратуры осуществлялась путем
опротестования постановлений, возбуждения уголовного преследования,
а также проверки действий органов следствия, дознания и органов
Государственного политического управления. Помимо этого, на органы
прокуратуры возлагалась обязанность по осуществлению надзора за
законностью и обоснованностью решений судов и за соблюдением
законности в местах лишения свободы [2].

На современном этапе деятельность прокуратуры основывается
на задачах и принципах, которые требуют обеспечение верховенства
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права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов
граждан и организаций, а также общественных и государственных
интересов. Поставив перед собой ряд задач, органы прокуратуры, в
рамках своей компетенции, осуществляют надзор за исполнением
нормативно-правовых актов, исполнением нормативно-правовых актов,
связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, а
также в ходе досудебного производства, при производстве
предварительного следствия и дознания. Также прокуратура принимает
участие в рассмотрении судами гражданских дел, поддерживает
государственное обвинение в уголовных делах и участвует в
административном процессе в соответствии с процессуальными
кодексами Республики Беларусь.

В системе органов прокуратуры в первоначальном варианте 1922
года прокурором республики являлся Народный комиссар юстиции,
который был подотчетен перед Президиумом ЦИК БССР, ему было
предоставлено право требовать от всех административных учреждений
и должностных лиц республики необходимые сведения и материалы,
которые являлись обязательными для исполнения. Народный комиссар
юстиции имел два помощника: старшего и младшего [2].

В непосредственном подчинении Прокурора республики
находился входящий состав Наркомюста БССР отдел прокуратуры.
Местными органами Прокуратуры республики являлись окружные,
уездные и участковые прокуратуры.

Положение РСФСР о прокурорском надзоре в основном было
схожим c Положением БССР. Единственным отличием было отсутствие
губернских прокуроров, так как не существовало губерний.

В состав органов прокуратуры входит Генеральная прокуратура
Республики Беларусь, прокуратуры областей, города Минска,
прокуратуры районов, районов в городах, городов и межрайонные, а
также приравненные к ним транспортные прокуратуры. На сегодняшний
день единую и централизованную систему органов прокуратуры
возглавляет Генеральный прокурор, на данный момент им является
Конюк Александр Владимирович. Генеральный прокурор подотчетен
Президенту Республики Беларусь и назначается Президентом
Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь также, как и Народный комиссар
юстиции имеет заместителей [1].

В соответствии с директивой отдела прокуратуры НКЮ
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Белорусской ССР от 11 марта 1924 года, участковые следователи
передавались в подчинение помощника окружного прокурора, без
согласия которого, следователи не вправе были принимать дела к своему
производству. В соответствии с принятым на второй сессии ЦИК БССР
15 июля 1924 года и введенным в действие с 1 августа 1924 года
Положением о судоустройстве БССР назначение, перемещение и
увольнение следователей (в том числе не входивших на тот момент в
систему прокуратуры), производились Прокурором республики [2].

На сегодняшний день это несвязанные органы и не имеют такой
подчиненности между собой.

Для усиления борьбы с преступностью на транспорте и
обеспечения более квалифицированного надзора за законностью в этой
сфере народного хозяйства постановлением ЦИК и СНК БССР в
системе Прокуратуры республики была создана транспортная
прокуратура. Она осуществляла надзор за законностью на предприятиях
железнодорожного транспорта республики, находившегося в те годы в
ведении уполномоченного НКПС СССР при СНК БССР (в Белорусской
ССР водно-транспортная прокуратура в системе Прокуратуры
республики была учреждена в 1934 году).

В ноябре 1936 года структура органов прокуратуры была
приведена в соответствие с теми прокурорскими функциями, которые на
нее возлагались. Были созданы отделы: общего надзора, по надзору за
следствием, по судебному надзору по уголовным и гражданским делам,
по спецделам, по надзору за местами заключения, по жалобам.

После начала Великой Отечественной войны активное участие в
партизанском движении приняло свыше 50 работников Прокуратуры
Белорусской ССР, около 500 прокурорских и следственных работников
Беларуси находилось в рядах Советской Армии.

В числе основных задач послевоенного периода были ликвидация
последствий фашистской оккупации, укрепление законности и
разъяснение гражданам текущего законодательства. Была проделана
большая работа по разоблачению и наказанию немецко-фашистских
военных преступников и их пособников за преступления, совершенные
в годы Великой Отечественной войны.

За годы, прошедшие после принятия Положения о прокурорском
надзоре, в общественном развитии и соответственно в законодательстве
страны произошли существенные изменения, напрямую связанные с
распадом СССР и образованием независимой суверенной Республики
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Беларусь.
В принятом 29 января 1993 г. Законе Республики Беларусь «О

прокуратуре Республики Беларусь» прокуратура определена как
подотчетный Верховному Совету Республики Беларусь
самостоятельный орган, осуществляющий от имени государства
высший надзор за исполнением законов. Деятельность прокуратуры
основывалась на принципе централизации с подчинением нижестоящих
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Республики
Беларусь.

Новый этап в развитии белорусской прокуратуры, как и других
органов государственной власти, начался с принятием Конституции
Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями,
внесенными по результатам проведенного 24 ноября 1996 г.
Республиканского референдума.

Законом Республики Беларусь «О прокуратуре Республики
Беларусь» от 8 мая 2007 г. определены роль прокуратуры в
государственном механизме, принципы функционирования
прокурорской системы, организационные и правовые основы ее
деятельности, регламентированы отношения в области осуществления
прокурорского надзора и иных функций, возложенных на прокуратуру,
формы и методы ее воздействия на регулирование системы правовых
отношений. Прокуратура является единым государственным органом,
независимым в осуществлении своих полномочий и подотчетным в лице
Генерального прокурора только Президенту Республики Беларусь.

Вывод. Таким образом, важнейшим направлением прокурорской
деятельности было и есть осуществление надзора за исполнением
законодательства, координация деятельности правоохранительных
органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией.
Прокуратура была и остается органом уголовного преследования. Она
наделена правом проводить предварительное расследование по
уголовным делам, что является одним из действенных методов
устранения нарушений законности, зашиты прав и законных интересов
граждан, а также общественных и государственных интересов.
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УКРАЇНИ
Зміни, які відбулися останнім часом в суспільно-політичному

житті України, зумовили спрямування державних механізмів на реальну
побудову правової держави, що вимагає нагальної потреби в
забезпеченні дотримання прав людини, основним з яких є, встановлене
ст. 59 Конституції України, - право на правову допомогу. Значення
інституту професійного правового захисту в забезпеченні прав людини
підкреслювалося ще в стародавні часи. В підтвердження зазначеного,
наведемо цитату відомого мислителя та філософа Дагессо: «Адвокатура
– стан такий стародавній, як магістратура, такий величний, як
доброчесність, такий необхідний, як справедливість».

В забезпеченні нормального та збалансованого функціонування
взаємовідносин між державою та громадянином, чи не найважливіше
місце належить адвокатурі. Але подекуди роль і місце адвокатури
штучно звужується: іноді її розглядають тільки як структуру, яка
належить до сфери послуг і задовольняє певні побутові інтереси
фізичних та юридичних осіб. Вважаємо, що функціональне
навантаження на адвокатуру є значно масштабнішим: поряд зі своєю
головною функцією – професійного захисту прав і свобод, вона також
певною мірою виконує роль важеля між різними гілками влади,
збалансовує узгодженість волевиявлення суду в конкретних справах з
волевиявленням законодавця в широкому розумінні. Будучи одним з
важливіших інститутів вітчизняної юстиції, адвокатура посідає чільне
місце в системі соціальних зв’язків, які забезпечують взаємодію різних
гілок влади у правовій державі.

Враховуючи вищезазначене, слушною виступає думка дослідниці
В.Святоцької про те, що розбудова правової держави неможлива без
належного функціонування правових інститутів, діяльність яких полягає
у захисті прав і свобод людини. Одним з них є адвокатура - складова
правової системи, призначена професійно виконувати правозахисну
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функцію у передбаченому законом порядку. Рівень демократизації
адвокатури, обсяг професійних прав адвокатів та їх обов’язковість,
ступінь незалежності, гарантії здійснення адвокатської професії,
забезпеченість громадян правовою допомогою, професіоналізм та
доступність свідчать про демократизм держави, поважання нею прав
людини. Демократичні засади побудови адвокатури, незалежний,
волелюбний характер її природи створили цьому інституту репутацію
надійного гаранта забезпечення прав і свобод людей.

Зауважимо, що КПК України, все ж таки має деякі недоліки
стосовно дотримання принципу верховенства права, який передбачає
відсутність порушень проголошених і гарантованих законом основних
прав і свобод людини, зокрема, забезпечення права на професійну
правову допомогу за участю захисника. Відповідно до ст. 45 чинного
КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного,
обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а
також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу
іноземній державі (екстрадицію). Нагадаємо, що в ст. 44 КПК України
редакції 2001 року, положення якого відображало п. 1 Рішення
Конституційного Суду України № 13 рп/2000 від 16 листопада 2000 р.,
було зазначено, що захисниками у кримінальному процесі можуть бути
й «інші фахівці у галузі права». Таким чином, Кодексом звужено коло
суб’єктів, які можуть здійснювати захист в кримінальній справі: ним не
може бути просто фахівець в галузі права. Це повинен бути тільки
адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів. З
одного боку, така позиція законодавця зрозуміла: заняття приватною
практикою без адвокатського свідоцтва може виступати легальним
засобом уникнути відповідальності за професійні помилки, надає
можливість безкарно порушувати правила професійної етики. З іншого
боку, це положення КПК є протиріччям ст. 59 Конституції України, яка
надає громадянину право вільного обрання захисника своїх інтересів та
ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права від 16
грудня 1966 р., де передбачено право кожної людини, проти якої
висунуте кримінальне звинувачення, звернутися за допомогою до
обраному нею захиснику.

Адвокатура виконує опосередкований контроль за відповідністю
волевиявлень виконавських структур, їх окремих представників до
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волевиявлення законодавчої влади. Представляючи інтереси суб’єктів,
чиї права та свободи порушуються чинниками виконавчої влади і,
реагуючи на них в процесуальних формах, передбачених законом,
шляхом подачі заяв і скарг до суду, прокуратури тощо, адвокатура
виступає як один з гарантів узгодження дій і рішень виконавчої влади з
рішеннями законодавчої влади.

На жаль під час реформування кримінального судочинства
неналежним чином врахована роль адвокатури. В той час, коли
перебудова судової системи продекларована, принаймні, як
демократична по-суті, здається вона, могла супроводжуватися
демократизацією й адвокатури; натомість остання зазначає чим далі, тим
більшого, а головне – безпідставного тиску з боку адміністративних
структур. Тому, дбаючи про збалансовану реформу системи влади, не
можна лишати поза увагою адвокатуру, яка, зважаючи на її суспільну
функцію в забезпеченні розмежування гілок влади, потребує
безумовного зміцнення.

Проведення будь-яких реформ, особливо якщо вони стосуються
істотних проблем державної влади, має ґрунтуватися на ретельно
вивіреній правовій основі, зокрема конституційній.

Завдання адвокатури визначає Конституція України, згідно із ст.
59 якої, вони полягають у тому, що адвокатура діє для забезпечення
права на захист від обвинувачення й для надання правової допомоги при
вирішенні справ у судах та інших державних органах. Саме це
конституційне положення закладає загальні законодавчі засади
діяльності адвокатури в Україні, розкриває її роль, завдання та
повноваження. Покладання саме на адвокатуру визначених завдань
взаємопов’язано з проголошенням, вперше на конституційному рівні,
правом кожного на правову допомогу, в тому числі й безоплатну (у
передбачених законом випадках), а також правом кожного на вільний
вибір захисника своїх прав.

Зазначена норма - це єдина в Конституції норма, в якій
зустрічається слово «адвокатура». Втім, ще кілька статей Конституції в
тому чи іншому аспекті торкаються діяльності української адвокатури з
надання правової допомоги. Так, ч. 4 ст. 29 Конституції передбачає
право заарештованого чи затриманого користуватися правовою
допомогою захисника. Ст. 63 Конституції України гарантує
підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист. Слід
також зазначити, що права і свободи, передбачені ст.ст. 29, 59, 63, не
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можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного
стану (ст. 64 Конституції), тобто права на захист, згідно з Конституцією
України, є правом абсолютним, і тому будь-яке втручання у здійсненні
цього права з боку держави має визнаватися неправомірним. Таким
чином, будь-яка нормотворча активність державних органів не може
впливати на встановлені законом регуляторні засади щодо адвокатської
діяльності.

З огляду на це, слушною є думка дослідника В. Медведчука, який
наголошує на особливому статусі адвокатури серед інших, невладних
структур суспільства. Адже вона завжди була самоврядним об’єднанням,
яке не входило до жодних державних структур, стояло поза політикою,
ніколи не об’єднувалось з іншими структурами й з усіх часів діяло з
позицій професійного законоборства.

Незалежне становище адвокатури є дійовим узгоджувачем
конкретних суперечностей, що вникають через привласнення тією чи
іншою гілкою влади непритаманних їй правомочностей.

Завершити реформування державних органів влади неможливо
без чіткого визначення місця громадянина у державі, адже
правовідносини влади є двосторонніми, комплексними, їх суб’єктивний
склад включає не тільки органи влади, а й громадянина, який є не тільки
суб’єктом обов’язків, а й первинним носієм владних повноважень і
різноманітних суб’єктивних прав та інтересів, меті реалізації яких і має
відповідати устрій демократичної держави.

Підсумовуючи викладене, підкреслимо, що адвокатська діяльність
насамперед повинна здійснюватися на основі принципу справедливості,
оскільки справедливість є морально-правовим явищем і виступає
критерієм оцінки дій людини. Його використання сприятиме
правильному застосуванню діючого законодавства та виступає основою
вдосконалення нормативного регулювання, а також є діючим
механізмом в збалансуванні різних гілок влади.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Невід’ємною частиною менеджменту соціально-економічної
безпеки аграрних підприємств є інструменти та механізми її
забезпечення на внутрішньогосподарському рівні, а також врахування
особливостей системи засобів впливу держави (в особі законодавчих та
виконавчих органів влади) на агробізнес. При цьому йдеться у т.ч. й про
вітчизняні та іноземні великі аграрні корпорації або агрохолдинги із
монопольним положенням на ринку, суб’єкти тіньової економіки.

У цій площині проблемним є те, що у глобалізованому
економічному просторі, особливо в агросфері, поступово знижується
ефективність деяких загальноприйнятих державних інструментів
управління забезпеченням та підвищенням соціально-економічної
безпеки суб’єктів господарювання. Це пояснюється величезною
концентрацією ресурсів в агрохолдингах, зростанням їх капіталізації та
провідним положенням на внутрішньому й зовнішньому аграрних
ринках [1, с. 15]. Вони успішно лобіюють свої інтереси навіть на
законодавчому рівні, та й фактично виступають як осередки організації
сільських територій.

Отже, загальноприйнятим є виділення двох груп відповідних
мікро- й макроекономічних інструментів прийняття управлінських
рішень та їх використання у менеджменті на рівні суб’єктів
господарювання агросфери:

1. Інструменти прямого впливу, які ґрунтуються на
безпосередньому втручанні держави у економічні процеси та
економічну діяльність суб’єктів агробізнесу. У межах цієї групи
інструментів передбачається здійснення заходів із застосуванням
інструментів адміністративного регулювання та використання бюджету
в частині державних асигнувань, виплат, пільг або штрафів і санкцій.

Варто зазначити, що окреслені інструменти надають можливості
впливу держави, органів місцевого самоврядування на соціально-
економічну безпеку аграрних підприємств не за рахунок додаткового
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матеріального стимулювання агробізнесу, а за рахунок сили державної
влади. Саме тому зниження ефективності цих інструментів призводить
до ослаблення засобів захисту фундаментальних економічних засад, у
т.ч. соціально-економічної безпеки їх функціонування від негативного
впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів.

Загальновідомо, питання управління забезпеченням економічної
безпеки вирішують усі гілки державної влади: законодавча, виконавча,
судова. При цьому дуже важливо розмежовувати їх повноваження в
галузі забезпечення безпеки країни та її регіонів. Це закріплено в Законі
України «Про основи національної безпеки України», де зазначається,
що загальне керівництво в сферах національної безпеки та оборони
України здійснює Президент України як глава держави, гарант
державного суверенітету й територіальної цілісності України [2].

Фактично, держава сьогодні не має достатньо дієвих засобів
прямого впливу, здатних захистити слабкі фундаментальні економічні
засади функціонування агроформувань, тобто їх
неконкурентоспроможність, яка «не створює ефективну, здібну до
інновацій систему виробництва товарів і послуг» [3, с. 86], отже, не
забезпечує саморозвиток й економічне зростання й власну соціально-
економічну безпеку. Саме тому у глобалізованому економічному
просторі формується безпосередня залежність соціально-економічної
безпеки аграрних підприємств від конкурентоспроможності їх товарів і
послуг та власне їх конкурентоспроможності, як сукупності якостей
відповідної основи, здатної забезпечити стійкий розвиток й соціально-
економічну безпеку на перспективу.

2. Інструменти опосередкованого впливу на соціально-економічну
безпеку аграрних підприємств. Вони ґрунтуються на формуванні
сприятливого економічного середовища, що актуалізує діяльність
суб'єктів агробізнесу у напрямі, необхідному для посилення їх
соціально-економічної безпеки. У межах цієї групи інструментів
передбачається вплив держави на соціально-економічні інтереси за
допомогою фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової,
інвестиційної та інших складових регіональної або державної аграрної
політики.

Висновки: у глобалізованому економічному просторі класичні
інструменти опосередкованого впливу на формування соціально-
економічної безпеки аграрних підприємств мають не достатню
ефективність [4, с. 45]. Разом з тим, найбільш проблемним, на нашу
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думку, є обмеження можливостей використання найбільш успішних,
комплексних інструментів забезпечення соціально-економічної безпеки
− вільних економічних зон (ВЕЗ), територій пріоритетного розвитку
(ТПР). Їх створення, згідно з міжнародним та вітчизняним досвідом,
дозволило б суб’єктам аграрного господарювання досягти визначних
результатів у забезпеченні конкурентоспроможності, фінансово-
економічної стійкості, соціально-економічної безпеки, економічного
зростання.

Таким чином, належний рівень економічної безпеки досягається
здійсненням єдиної державної політики (у тому числі економічної),
підкріпленої системою скоординованих заходів, адекватних внутрішнім
і зовнішнім загрозам.
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ЕВТАНАЗІЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА
Ст. 3 Конституції України визнає життя людини однією з

найвищих соціальних цінностей української держави, що стало
свідченням відповідної суспільної оцінки особистих немайнових прав
фізичної особи та спрямованості суспільного розвитку на всебічне
забезпечення прав і свобод людини. Тому цілком логічним і
послідовним є проголошення в ст. 27 Конституції України права людини
на її найбільшу цінність - життя.

Розвиток науково-технічного прогресу ставить перед наукою нові
соціальні проблеми, які потребують свого осмислення й вироблення
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відповідних механізмів їх вирішення. До таких проблем відносяться
проблеми трансплантації, штучного запліднення, евтаназії.

На думку багатьох вчених в галузі юриспруденції та медицини,
легалізація евтаназії в українському законодавстві є лише питанням часу,
а тому з удосконаленням і демократизацієй правової системи цілком
можливо, що законодавець закріпить право на життя й смерть.

У літературі умисне позбавлення життя невиліковно хворої
людини з метою припинення його страждань визначається поняттям
евтаназії. Термін «евтаназії» (від грец. «Eu» - добре, «tha'natos» - смерть).
[1] прийняті в ч. 3 ст. 52 «Основ законодавства України про охорону
здоров'я» від 19 листопада 1992 р. Вперше дане поняття було введено в
науковий обіг англійським філософом Ф. Беконом (1561-1625) для
визначення «доброї, спокійної й легкої смерті без мук і страждань».
Розрізняють евтаназію активну й пасивну. При активній евтаназії смерть
невиліковно хворій особі заподіюється з метою припинення її страждань
лікарем, родичем, іншою особою шляхом введення лікарських засобів в
надмірній дозі або інших засобів, або вчинення інших дій, приводить до
настання смерті такої особи. Існує три види активної евтаназії:
«вбивство з милосердя», «самогубство, асістоване лікарем», «власне
активна евтаназія». Пасивна евтаназія зводиться до припинення лікарем,
родичем, іншою особою надання медичної допомоги невиліковно
хворому з метою припинення його страждань, призводить до настання
смерті такої особи.

Евтаназію можна класифікувати як насильницьку, коли вона
здійснюється по відношенню до особи проти його волі, і
ненасильницьку, коли наявне прохання або згода особи на передчасне
припинення її життя.

Евтаназія не узгоджується з канонічними нормами, згідно з якими
тільки Бог вирішує питання про життя або смерть людини. Різко
негативним є ставлення християнських церков до даної проблеми.
Релігійна позиція чітко відзначає, що людське життя є творінням Бога,
Його дарунком, а тому лише Він вправі вирішувати, коли людина має
завершити земний шлях. Звідси випливає, що здійснення евтаназії
порушує фундаментальні Божі закони. Окрім цього, не має значення
«милосердний» мотив такого діяння. «Застосування евтаназії до
невиліковно хворого чи хворого в термінальній фазі є спробою втекти
від суворої правди смерті чи, у випадку з неповноцінними людьми та
особами похилого віку, – уникнути нестерпно важкого чи небажаного
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життя. Але якою б не була причина, застосування евтаназії передбачає
бажання заподіяти смерть чи собі, чи іншій особі. Тому її слід вважати
формою самогубства чи вбивства й порушенням п’ятої Божої заповіді
«Не убий!»» [3, с. 143].

Зокрема, в Декларації про евтаназію, прийнятої 39-ю Всесвітньою
медичною асамблеєю в 1987 р в Мадриді, зазначено, що евтаназія, тобто
«акт навмисного переривання пацієнта, навіть здійснений на прохання
самого потерпілого або на прохання його близьких родичів, є
неетичним». Дане положення можна зрозуміти так, що світова медична
громадськість висловилася проти активної евтаназії, допускаючи
пасивну.

Питання про право людини на смерть продовжує залишатися
контраверсійним серед юристів, медиків та інших фахівців, однак
більшість юристів виступають проти активної евтаназії, вважаючи її
злочинною.

Національним аконодавством не визнається будь-яка форма
евтаназії в Україні, зокрема, про це йдеться в п. 2 ст. 52 Основ
законодавства про охорону здоров’я України, який забороняє пасивну
евтаназію, а також в п. 3 ст. 52 цього нормативного акту, де
забороняється й активна евтаназія. Крім того, в Кримінальному кодексі
України немає жодної статті, за якою б кваліфікувалося таке діяння.

У сучасній теорії кримінального права України та у
правозастосовчій практиці визнано, що згода людини на позбавлення
його життя або наявність його прохання про позбавлення життя не
усуває протиправності діяння, спрямованого на позбавлення життя
людини й не звільняє суб'єкта від кримінальної відповідальності. Тому
виникає питання про кваліфікацію евтаназії за відповідною статтею
Особливої частини КК України.

У теорії кримінального права та в правозастосовчій практиці
визнається, що добровільна згода людини на позбавлення її життя не
виключає протиправності й караності діяння і зазвичай кваліфікується
за ст. 115 КК (вбивство).

При активній евтаназії у вигляді «вбивства з милосердя» дії
винного є умисними, а тому при наявності всіх інших ознак складу
злочину скоєне необхідно кваліфікувати залежно від обставин справи, за
ч. 1 або 2 ст. 115 КК України. Що стосується «самогубства», яке
здійснюється за допомогою медичного працівника і самогубства без
участі медичного працівника, коли він тільки надає хворому необхідні
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засоби для самогубства, то підстав для кримінальної відповідальності
медичного працівника немає. У таких випадках медичний працівник є
посібником самогубства, яке не є злочином за чинним КК України.
Суспільна небезпека схиляння до самогубства й сприяння самогубству
очевидна, й тому доцільно встановити кримінальну відповідальність за
їх вчинення.

За «пасивної евтаназії» в юридичній літературі висловлена думка
про можливість кваліфікації бездіяльності винного в таких випадках, як
ненадання допомоги хворому (ст. 136 і ст. 139 КК України). Як
зазначалося вище, евтаназія, згідно ч. 3 ст. 52 «Основ законодавства
України про охорону здоров'я» та Декларацією про евтаназію діяння
умисним. При здійсненні евтаназії особа усвідомлює суспільно
небезпечний характер свого діяння, передбачає настання смерті
потерпілого й бажає або свідомо допускає її наступ. Необережне
ставлення суб'єкта до настання смерті потерпілого в цьому випадку
виключається.

Отже, умисне ненадання (злочинна недбалість) медичним
працівником допомоги хворому з метою заподіяння йому смерті як на
прохання потерпілого, так і з його згоди або без згоди, що призвело до
такого результату, слід кваліфікувати як умисне вбивство за ч. 1. ст. 115
КК України. Наведена кваліфікація діянь медичних працівників не
стосується тих випадків, коли пацієнт в установленому порядку не дає
згоди на медичне втручання [3]. Відповідно до «Основ законодавства
України про охорону здоров'я» така згода є обов'язковою для
діагностики, профілактики та лікування.

З огляду на специфіку службових функцій медичного працівника,
а також і фармацевтичного працівника, на яких покладається особливий
обов'язок - турбота про життя й здоров'я людини, представляється
доцільним передбачити в ч. 2 ст. 115 КК України відповідальність за
вчинення умисного вбивства медичним або фармацевтичним
працівником при виконанні своїх службових обов'язків.

Вважаємо, що необхідно ввести спеціальну кримінально-правову
норму, що буде передбачати кримінальну відповідальність за
проведення активної та пасивної евтаназії.

Підсумовуючи, варто все ж визнати, що проблема евтаназії
потребує кримінально-правової регламентації. Від її розв’язання
залежить доля багатьох безнадійно хворих людей, які останні роки
перебувають у лікарнях, фізичний стан яких діагностується як
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проміжний – між життям та смертю, а психічний – це безпорадність,
стан глибокого відчаю.
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ
ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Відповідно до ст. 744 ЦК України договір довічного утримання
(догляду) –це договір, за яким одна сторона (відчужувач) передає другій
стороні (набувачеві) у власність жилий будинок, квартиру або їх частину,
інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін
чого набувач зобовязується забезпечувати відчужувача утриманням та
(або) доглядом довічно [1].

Однією з важливих умов договору є строк його чинності.
Оскільки набувач зобов’язаний утримувати відчужувача довічно, то
строк договору не можна чітко визначити. Строк чинності договору
може бути досить тривалий, проте практиці відомі не поодинокі випадки
припинення договору раніше настання смерті відчужувача. Це
характеризує договір довічного утримання як договір з невизначеним
строком, тобто зобов’язання, які випливають з цього договору є такими,
що тривають у невизначений строк.

Дослідник Ю. Космін зазначає, що в договорі довічного
утримання (догляду) головним чином саме відчужувач і його прагнення
є визначальними, саме він обирає набувача. В договорі довічного
утримання передання майна у власність набувачеві не веде до
припинення договору. Отримавши майно у власність, набувач виконує
свої обов’язки щодо надання утримання та догляду відчужувачу [2, с.
70].

Окремо хотілося б звернути увагу ще на одну особливість
зазначеного договору. Відповідно до ст. 746 ЦК України відчужувачем у
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договорі довічного утримання може бути фізична особа незалежно від її
віку та стану здоров’я, тоді як Цивільним кодексом УРСР відчужувачем
за зазначеним договором могла бути виключно непрацездатна особа за
віком або за станом здоров’я. Набувачем же може виступати як фізична
особа за умови, що вона є повнолітньою та дієздатною, так і юридична
особа. На нашу думку, небхідно чітко визначити особу відчужувача за
даним договором, хоча б вказати, що відчужувачем за договором
довічного утримання може бути повнолітня фізична особа. [3].

При укладанні договору довічного утримання (догляду) сторонам
варто дуже уважно відноситися до формування його умов, оскільки ЦК
України не тільки не регулює детально, але у визначених випадках
навіть не дає орієнтирів для врегулювання взаємин сторін [4, с. 119].

Основними перевагами договору довічного утримання є: а)
можливість розірвати договір у разі, якщо друга сторона не виконує або
неналежно виконує свої обов'язки; б) розірвання договору передбачає
повернення майна у власність відчужувача. Витрати набувача (витрачені
на утримання) не компенсуються; при погіршенні матеріального
становища набувача, договір розривається й майно повертається
відчужувачу у власність; в) разі смерті набувача, обов'язки за договором
переходять до його спадкоємців. Спадкоємці мають право відмовитися
від дотримання договору. При цьому майно повертається відчужувачу у
власність; г) випадки втрати, знищення або пошкодження нерухомого
майна, переданого за договором набувачу, все одно накладають на
набувача обов'язки утримання відчужувача за договором; набувач не має
права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти будинок або
квартиру, передану за договором довічного утримання, складати
стосовно неї договір застави, передавати у власність іншій особі на
підставі іншого правочину; д) варто звернути увагу на покращення
стану нерухомого майна, що може здійснювати набувач. Істотною
умовою договору довічного утриманням є повна турбота про майно.
Можуть виникнути випадки, що набувач покращує стан майна тільки
для власного задоволення й житла. Ця обставина є однією з умов
розірвання договору; е) набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача
поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного
утримання; ж) смерть набувача чи припинення юридичної особи-
набувача не є підставою для однозначного припинення договору
довічного утримання (догляду), оскільки обов’язки за договором
переходять до спадкоємців (правонаступників) набувача. І тільки у
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випадку відсутності спадкоємців або їх відмови від прийняття спадщини
та у випадку повної ліквідації (без правонаступників) юридичної особи
договір довічного утримання (догляду) також припиняється [5, с. 64].

Сучасний інститут довічного утримання (догляду) на сьогодні не
ідеальний. До норм, що регламентують його зміст, доцільно внести ряд
змін.
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ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ И ЕЁ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Во всех современных правовых государствах одним из

важнейших прав ребёнка принято считать право на жизнь в семье, с
родителями и близкими родственниками, то есть право на семейное
воспитание. Однако, к сожалению, далеко не все дети имеют
возможность реализовывать данное право, закреплённое в статье 185
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З
(в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 135-З)
(далее – КоБС). Это объясняется тем, что в Беларуси, как, впрочем, и во
всех странах мира, несовершеннолетние дети могут оказаться
лишёнными родительского попечения в результате различных
обстоятельств: в случае смерти родителей, лишения их родительских
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прав, осуждения к лишению свободы, тяжёлой болезни или длительного
отсутствия, уклонения от выполнения своих обязанностей, отказа взять
своих детей из родильных домов и иных учреждений.
На данный момент Республика Беларусь выделяет огромное внимание
развитию сиротства: создаются школы-интернаты, детские дома, дома-
малютки, детские деревни и др. Однако семья всегда остаётся семьёй, и
ни одно из вышеперечисленных не заменит родной дом, тепло любви
родителей к ребёнку. Детство – это период, когда закладываются
фундаментальные качества личности, обеспечивающие
психологическую устойчивость, позитивные нравственные ориентации
на людей, жизнеспособность и целеустремлённость.

Эти духовные качества личности не формируются спонтанно, они
формируются в условиях родительской любви, когда семья создаёт у
ребёнка потребность быть признанным, способность сопереживать и
радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других.
Лишаясь семейного очага, ребёнок автоматически теряет возможность
реализовать своё право на свободное развитие личности, на проявление
лучших своих качеств. Но самое печальное, воспитанники детских
домов выходят в самостоятельную жизнь беззащитными,
неподготовленными.

Представляется, что приёмную семью можно определить как
социальное образование, состоящее, как минимум из одного родителя и
ребёнка, не связанных кровным родством, созданное на основании норм
действующего законодательства с целью обеспечения максимально
благоприятных условий для воспитания детей, оставшихся без
родительского попечения.[1]

Приёмным родителем, как отмечает Г. И. Руденков, может стать
как семейная пара, так и человек, не состоящий в браке. Общее число
детей в приёмной семье, включая родных и усыновлённых, как правило,
не должно превышать четыре человека.

А вот как отмечает А.М. Лазаренко, каждый ребёнок независимо
от того, проживает он совместно с родителями или раздельно, имеет
право на такое материальное обеспечение со стороны семьи и
государства, которое необходимо для его полноценного физического и
умственного развития, реализации природных наклонностей и талантов,
получения образования в соответствии с его способностями в целях
содействия гармоничному развитию личности и воспитанию достойного
члена общества [2, c. 24].
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Так, необходимым условием содержания детей, переданных на
воспитание в приёмную семью, является надлежащее материальное
обеспечение этой семьи. Поэтому статьёй 172 КоБС предусмотрено, что
приёмной семье на содержание каждого ребёнка ежемесячно
выплачиваются денежные средства. Законодатель также определил, что
порядок выплаты таких средств определяется Правительством
Республики Беларусь [3].

Действующее брачно-семейное законодательство, по мнении. В.И.
Пенкрата, предусматривает взыскание на детей алиментов и взыскание
средств на содержание детей, помещённых в детские интернатные
учреждения.

Средства на возмещение расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,
перечисляются в доход бюджета, из которого финансируются детские
интернатные учреждения, государственные специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственные учреждения,
обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования, детские дома семейного типа,
детские деревни (городки), опекунские семьи, приёмные семьи [4, c.
144].

Орган опеки и попечительства обязан оказывать приёмной семье
необходимую помощь, способствовать созданию нормальных условий
жизни и воспитания ребёнка (детей), а также вправе осуществлять
контроль за выполнением возложенных на приёмных родителей
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребёнка
(детей). Существуют некоторые обязанности органа опеки и
попечительства по отношению к приёмной семье в сфере материального
обеспечения. К ним, в частности, относятся следующие обязанности:

– перечисление ежемесячно на банковские счета приёмных
родителей денежных средств в размере, установленном Министерством
образования и Министерством финансов исходя из установленных норм
материального обеспечения. При этом размер денежных средств,
необходимых для содержания приёмных детей, пересчитывается с
учётом изменения цен на товары и услуги;

– ежемесячно производить оплату труда приёмных родителей в
соответствии с действующим законодательством;

– в установленный срок выделять (отремонтировать) приемным
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родителям служебную квартиру (дом) для осуществления ими
обязанностей по воспитанию и содержанию приёмных детей;

- А так же другие обязанности, которые указаны в Приказе
Республики Беларусь № 701 от 24.11.1999 «Об утверждении формы
договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью и
образца удостоверения, выдаваемого приёмным родителям».

Таким образом, можно выделить что темы сиротства, темы
приёмной семьи являются острыми, социальными темами, не только в
пределах нашей страны, Республики Беларусь, но и других стран. Наша
страна старается помогать семьям, которые решаются на такой сложный
и обдуманный шаг.

Вывод. Рассмотрев данный вопрос, мы пришли к выводу, что на
современном этапе приёмная семья является наиболее популярной
формой семейного устройства, которая образуется на основании
договора о передаче ребёнка на воспитание в семью и трудового
договора, заключаемые между органами опеки и попечительства и
приёмными родителями. Нормы о приёмной семье закреплены
законодательно, в частности, они регулируются КоБС и Положением о
приёмной семье. Приёмными родителями могут быть
совершеннолетние лица обоего пола, как состоящие в браке, так и не
состоящие в браке, желающие взять на воспитание ребёнка. При этом
существует исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих
тому или иному лицу стать приёмными родителями. Но всегда нужно
знать, что государство по отношению к семье или человеку, решившего
взять ребёнка на воспитание из социального приюта окажет полную
социальную помощь в реализации ребёнка как развитой, социальной,
адекватной единицы нашего общества.
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ПРО ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕДОФІЛІЮ В
УКРАЇНІ

Згідно з чинною Міжнародною класифікацією хвороб, педофілією
називають хибний сексуальний потяг до дітей (хлопчиків, дівчаток або й
тих, і тих) від малолітнього до раннього пубертатного віку – тобто до 14
років. Ця хвороба належить до розладів сексуальної переваги, до яких
також відносять ексгібіціонізм, геронтофілію, садомазохізм та
некрофілію. Водночас у наступній, одинадцятій, класифікації хвороб,
що набуде чинності з 1 січня 2022 року, діагноз “педофілія” відсутній. [1]

Ми розглядаємо педофілію як суспільно небезпечне сексуальне
збочення й медичну патологію.

Кримінальна відповідальність за діяння, що становлять
насильство над дитиною в сім'ї або за її межами наступає згідно з
Кримінальним кодексом України. Кримінальний кодекс України
орієнтований на захист дитини від будь-яких форм фізичного,
психологічного, сексуального або економічного та соціального
насильства над дитиною в сім'ї або поза нею та постійно
вдосконалюється в цьому напрямку. Дії, які складають жорстоке
поводження з дитиною, враховуючи комплексний характер цього
поняття, можуть містити склади злочинів, передбачених широким
переліком статей Кримінального кодексу України. До статевих злочинів
належать: статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.
155 ККУ); розбещення неповнолітніх (ст. 156 ККУ).

Необхідність боротьби з педофілією пояснюється тим, що
жертвами цих злочинів є діти - найбільш беззахисна й доступна істота,
найбезпечніший об'єкт для демонстрації своєї сили й могутності.

Іноді першопричиною є гормональні збої, так зниження рівня
тестостерону й збільшення пролактину може привести разом з іншими
вищевказаними чинниками до педофільних відхилень.

Слід розрізняти справжню і замісну. Справжньою педофілією
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можна вважати ту ситуацію, коли сексуальна активність виникає лише з
дітьми, які не досягли статевої зрілості. Замісна педофілія виникає при
ситуації, коли кращий більш зрілий партнер, а контакт з ним утруднений
або зовсім неможливий.

“Чому формується істинна педофілія, точно сказати не може ніхто,
– каже Олена Козерацька, співавторка законопроєкту № 6607, судово-
психіатрична експертка, начальниця відділу судово-психіатричних
експертиз Центру психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та
алкоголю МОЗ України. – Дехто вважає, що через порушення, які
відбуваються на одній з фаз сексуального розвитку дитини. Дехто
переконаний, що причиною є пережиті психологічні травми або
сексуальне насильство в дитинстві. Мені ж ближча генетична теорія про
те, що педофілія – це похибка природи, людина такою народилась і
нічого не може зробити зі своїм патологічним збоченим потягом до
дитини”.[1]

Всім відома педофілія старих людей, пов'язана з маразмом, який
гальмує заборони й нерозрізнення сексуального об'єкта. Слід зазначити,
що не всякий педофіл є психічно хворим.

Педофілія стала наслідком відсутності жорстких соціальних
заборон на сексуальні відносини дорослих з дітьми. Вищевказані
злочині є серйозною проблемою, так як будь-який навіть не явний
контакт з дитиною, має величезне травматичний вплив на психіку
дитини. Слід зазначити, що 42 % педофілів самі, були жертвами
педофілів в дитинстві й вік жертв збігався з віком сумного досвіду.

Дослідження кримінологів говорять про факт того, що 9-11%
дітей в даний час, може піддаватися сексуальному насильству і
розпусних дій. Більшість таких випадків відбуваються вдень до 6 вечора.
Педофіли, часто вибирають дітей з «неблагополучних сімей», так як
вони дуже вразливі й доступні з причини відсутності батьківського
контролю. Найчастіше здійснюються дії щодо дівчаток, при цьому
педофіл є родичем або знайомим. Педофіли, які здійснюють контакти з
хлопчиками, в більшості випадків, є незнайомцями або випадковими
знайомими. Помічено взаємозв'язок педофільних дій зі зловживанням
алкоголю: половина вищевказаних злочинів вчинена у стані
алкогольного сп'яніння, причому жертва теж перебувала в стані
алкогольного сп'яніння. Часто для такого роду контактів
використовуються порноматеріали, які зацікавлюють дитину й за
допомогою яких легко домогтися сексуального збудження.
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Вищевказані злочини залежать від вікових груп злочинців.
Підлітки й юнаки можуть вчинити протиправні дії з дітьми, пускаючи в
хід залякування й погрози. Ці підлітки зазвичай гіперактивні й схильні
до алкоголізму та наркоманії.

Останню вікову групу складають люди похилого віку, особливо
чоловіки, з різного роду віковими відхиленнями. Серед цієї групи осіб
часто зустрічаються самотні, озлоблені чоловіки.

За даними клінічних досліджень, половина злочинців, яка не має
сексуальних розладу, вдається до насильства над дітьми з різних причин:
це можуть бути сексуально недосвідчені підлітки, люди з розумовою
відсталістю та з антисоціальними розладами особистості або злочинці,
які шукають сурогатних партнерів у дітях через те, що їм не вистачає
необхідних соціальних навичок для розвитку та підтримки емоційних і
сексуальних відносин з однолітками. [1]

Помічено, що педофіли охоче працюють в дитячих закладах.
Дуже великий ріст такого виду злочинів в різного виду школах-
інтернатах, особливо спеціалізованих (для дітей з обмеженими
можливостями). Ці злочини скоюють не тільки вчителі, тренери, лікарі.
Із засобів масової інформації стало відомо про вчинення такого роду
злочинів служителями культу, депутатами, прокурорами. Особи,
засуджені за вищевказані злочини зазвичай знову скоюють теж саме,
тобто велика можливість рецидиву (75%).

Вважаємо за необхідне відзначити, що помічена величезна (через
соціальні мережі) консолідація педофілів всіх країн, назвимо це
інтернаціональною педофілією. У мережах продавці охоче рекламують
свій «товар».

Величезний відсоток педофілів становлять ті особи, які негативно
відгукувалися про своїх батьків і виросли в страху перед матір'ю.

Жорсткість закону могло б хоча б пригальмувати розбещеність
через страх перед покаранням, так як педофіли - це в здебільшому дуже
слабкі й боягузливі особи. Реєстрація осіб, які вчинили такі злочини
повинна бути обов'язковою й доступною, для всіх, зокрема,
роботодавців. Педагоги й батьки повинні звертати особливу увагу на
поведінку підлітків а також інформувати про вищевказані злочини, так
як діти, не знаючи про небезпеку, легко йдуть на контакт із збоченцями.

11 липня 2019 року Верховна Рада підтримала законопроект №
6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої
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особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої
зрілості" про посилення відповідальності за злочини сексуального
характеру проти дітей. 4 вересня Президент Володимир Зеленський
ветував цей закон. Нормативно-правовим актом передбачалася, зокрема,
примусова хімічна кастрація для педофілів. Також зґвалтування
малолітньої чи неповнолітньої особи мали б каратися позбавленням волі
від 7 до 15 років (до того 7-12 років), а розпусні дії щодо особи, яка не
досягла 16 років, – 5 років ув’язнення (до того обмеженням або
позбавленням волі на строк до 5 років). Також мали створити публічний
реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство
щодо неповнолітніх та встановити пожиттєвий адміністративний
нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

У пропозиціях Президента було зазначено, що закон, що надійшов
на підпис, "не містить чітко визначеного порядку примусового
застосування хімічної кастрації. За таких обставин введення
антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили
згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до
введення таких препаратів, може мати наслідком погіршення стану її
здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Відтак матиме місце
порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією
України (частина перша статті 27)". А також відсутність у законі
"визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть
оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи,
яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію".

Треба зазначити, що закони про реєстри педофілів та хімічну
кастрацію існують у тому чи іншому вигляді в різних країнах.
Наприклад, у США в 1994 році на федеральному рівні ухвалили «Закон
Меган» (названий іменем убитої 7-річної дівчинки Меган Канки), що
дає громадськості відкритий доступ до баз даних про осіб, які вчинили
статеві злочини. Проте кожен штат самостійно вирішує, які відомості
будуть у відкритому доступі та як будуть поширюватись.
Державний реєстр педофілів існує й у Великій Британії. У ньому понад
100 тисяч осіб, які пройшли хімічну кастрацію. Вони також не мають
права вільно обирати місце проживання — їм заборонено жити поблизу
дитячих закладів.

З минулого року в Польщі запрацював реєстр із даними
засуджених за сексуальні злочини. У його відкритій частині — імена,
фото та адреси 768 педофілів, жертвами яких стали діти до 15 років. У
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закритій частині — дані 2 614 засуджених за сексуальні злочини щодо
неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а також розповсюджувачів
дитячої порнографії. Керівники дитячих установ перед тим як узяти
нового працівника, зобов’язані перевірити, чи не перебуває він у цьому
реєстрі. Інакше їм загрожує арешт або штраф. Що ж до хімічної
кастрації, то її застосовують у низці штатів США, в Канаді, Південній
Кореї, Ізраїлі, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Аргентині, Молдові,
Естонії, Казахстані та інших країнах. [2]

Після вітування закону В. Зеленським Верховна Рада України
прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої
особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої
свободи та статевої недоторканості малолітньої особи» від 19 грудня
2019 року, № 409-IX, який посилює відповідальність за злочин,
передбачений статтями 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство)
Кримінального кодексу України, проти особи віком до 14 років,
незалежно від того, чи давала вона згоду на сексуальні стосунки чи ні
(вік згоди в Україні - 16 років). Зґвалтування каратиметься 10-15 роками
в’язниці. Якщо злочин вчинений повторно, особу засуджують до
довічного позбавлення волі.

Ми вважаємо, Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні
злочини відносно неповнолітніх - необхідний елемент запобігання та
протидії таких злочинів. Відповідно до пункт 2 частини четвертої статті
374 Кримінального процесуального кодексу України в резолютивній
частині вироку зазначається: "рішення про включення інформації про
обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої
недоторканості малолітньої особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених
за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
малолітньої особи".

Сподіваємось, що такий реєстр повноцінно запрацює в Україні,
тому що захист дітей є одним із головних обов’язків держави. Будь-
який закон, направлений на захист дітей, має ухвалюватись позачергово.
Підвищена увага до таких злочинців – це велика профілактика, це
механізм, який може злочинців зупинити.
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ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Одним із найважливіших елементів зовнішньої сфери
корпоративного управління акціонерними товариствами (АТ) є правове
регулювання корпоративного сектору, а також визначення функцій
Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку, антимонопольного
регулювання, депозитарної системи, управління рухом акції на
первинному та вторинному фондових ринках, особливості діяльності
фінансових посередників у корпоративному секторі.

В цілому правове регулювання, як один з напрямів
корпоративного управління, виходить за рамки безпосереднього
управління державними підприємствами та господарськими
товариствами корпоративного типу такими, як АТ (ПрАТ, ПАТ) та
ТОВ.

Проте, оскільки акціонерні товариства є підприємствами-
юридичними особами, то підлягають тій самій нормативній базі, що й
інші підприємства. Так, законодавчо визначені приписи щодо
контролю господарських товариств, зокрема щодо ведення обліку та
звітності. Визначено, що товариство здійснює бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в
установленому обсязі органам державної статистики. Причому
обов'язковою нормою є те, що достовірність та повнота річного
балансу й звітності товариства має бути підтверджена аудитором
(аудиторською фірмою) [2, с. 77].

Як правило, за недотримання вимог законодавства
встановлено адміністративну й навіть кримінальну відповідальність.
Наприклад, в Україні на юридичних осіб можуть накладатись такі
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штрафи: за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних
паперів - у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень),
одержаних в результаті цих дій; за діяльність на ринку цінних
паперів без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого
передбачено чинним законодавством, - у розмірі до 5000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ненадання,
несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної інформації
- у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; ухилення від виконання або несвоєчасне виконання
розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів –
у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі штрафи накладаються Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, але стягуються лише в судовому порядку
[1, с. 56].

Правове регулювання корпоративної власності акціонерних
товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, а також
контроль за діяльністю учасників корпоративного сектору здійснюють
такі державні органи, як: Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна,
Кабінет Міністрів України, Координаційна Рада, Добровільні
об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів,
Національний банк та інші уповноважені органи та особи у межах своїх
повноважень.

В Україні існує координаційний орган діяльності державних
органів з питань функціонування ринку цінних паперів -
Координаційна рада, до якої входять керівники державних органів,
що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції
управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в
Україні. Очолює Координаційну раду Голова Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку [2, с. 81].

Для здійснення правових функцій Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку виконує ряд завдань: встановлення вимог
щодо випуску (емісії) й обігу цінних паперів та їх похідних,
інформації про випуск і розміщення цінних паперів, у тому числі
іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства
України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на
території України, а також встановлення порядку реєстрації випуску
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цінних паперів та інформації про їх випуск, висування за
погодженням з Національним банком України додаткових вимог
щодо випуску цінних паперів комерційними банками [3, с. 168].

Важливу роль у правовому регулюванні корпоративного
сектору відіграє Антимонопольний комітет. Антимонопольному
комітету надані досить широкі права, оскільки створення, злиття,
приєднання, ліквідація господарюючих суб'єктів (у тому числі
господарського товариства, асоціації, концерну та іншого об'єднання
підприємств), придбання, набуття в інший спосіб у власність,
одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), а також
активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів
господарюючих суб'єктів чи структурних підрозділів господарюючих
суб'єктів, оренда цілісних майнових комплексів господарюючих
суб'єктів чи структурних підрозділів господарюючих суб'єктів
провадиться тільки за його згодою або його органів.

У цілому управління АТ корпоративного сектору в
Україні можна поділити на три блоки: створення загальної
нормативно-правової бази функціонування економіки; пряме
управління державними підприємствами; управління певною
державною часткою статутного фонду господарських товариств.

Функції держави щодо правового регулювання власності в Україні: 1)
Управлінська - розробка законодавчих основ діяльності організаційно-
правових структур різних форм власності, контроль за дотриманням
законодавства; 2) Регуляторна - розробка єдиних економічних нормативів
діяльності господарських суб'єктів, встановлення правових режимів для
суб'єктів підприємницької діяльності.

Тому, удосконалення державного контролю над процесом
корпоративного управління державною часткою власності мають знайти
своє відображення в «Концепції корпоративно-дивідендної політики».
Основними положення якої повинні зводитись до наступного: збільшення
у два рази нормативу відрахувань дивідендів для казенних і державних
підприємств (зараз відрахування складають 15-20%). При приватизації
підприємства інвестор повинен не лише оплатити вартість
підприємства, але й погасити заборгованість підприємства з
виплати дивідендів державі, не сплачену за поточний рік. Сплачувати
дивіденди будуть не лише акціонерні, а всі товариства, визначені Законом
«Про господарські товариства в Україні», в яких держава має визначену
частку у вигляді акцій, паїв чи часток. Відповідальність за сплату
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дивідендів має нести відомство, в управлінні якого знаходиться дане
товариство - платник дивідендів. Отримані дивіденди повинні
направлятися в спеціальний фонд, який планується використати
виключно на цілі викупу належної державі частини акцій додаткової емісії,
щоб не допустити розмивання пакетів, які належать державі [4, с. 176].

Таким чином, у межах системи управління корпоративним сектором
складаються економічні, соціальні, правові відносини між власниками
(акціонерами), менеджерами, працівниками, органами управління та іншими
зацікавленими сторонами щодо ефективного управління корпорацією.
Контроль, що здійснюється над господарським товариством власниками,
керівництвом та державними регуляторами, має на меті надання надійної
інформації зацікавленим особам (суспільству, працівникам, керівництву,
інвесторам) і забезпечення захисту та збереження цінних ресурсів.

Отже, метою управління корпоративним сектором економіки доцільно
вважати створення балансу інтересів зацікавлених сторін з метою
підвищення ефективності функціонування корпорації за умови
поєднання економічних і соціальних цілей індивідуумів,
підприємства й суспільства. Досягнення цих цілей стимулює добробут і
економічний розвиток країни, створює та підтримує ділове середовище,
максимізує прибуток і прибутковість інвестицій, забезпечує довгострокове
зростання продуктивності підприємств.
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ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО У КОНТЕКСТІ

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА
УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

У радянському, а потім в українському правознавстві, довгий час
панувала точка зору, згідно з якою судовий прецедент не відносився до
джерел права. Крім того, за радянських часів зазначалося, що тільки в
країнах англо-американської правової системи, тобто, в країнах
загального права, судовий прецедент офіційно визнається джерелом
права. В країнах же романо-германської правової сім’ї основним
джерелом права є нормативний акт. Аналіз змісту ряду підписаних
Україною міжнародно-правих документів вказує на визнання в якості
джерел права прецедентів, створених Європейським судом з прав
людини. Згідно зі ст. 46 Європейської конвенції про захист прав людини
і основних свобод рішення Європейського суду є обов’язковими для
держав-учасниць Конвенції.

При цьому Україна офіційно визнала юрисдикцію Європейського
суду з питань тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї.
І, нарешті, прецедентна практика Європейського суду з прав людини
визнана в Україні джерелом права на законодавчому рівні. Так в ст. 17,
ст. 19 Закон України “Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини” зазначено, що суди застосовують
при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Міністерства та відомства забезпечують систематичний контроль за
додержанням у рамках відомчого підпорядкування адміністративної
практики, що відповідає Конвенції та практиці Суду. [1]

Судовий прецедент у романогерманській правовій сім’ї. Під
судовим прецедентом у романогерманській правовій сім’ї розуміється
інститут усталеної судової практики (jurisprudence constante), який є
інструментом правотворчості судів країн континентального права. Суди
країни континентального права за усталеним уявленням не можуть
прецедентом створювати норми права. Але правотворення не
обмежується встановленням текстів норм, а включає в себе і
інтерпретацію, тлумачення закону [2, с.36]. Йдеться, звичайно, не про
так зване «офіційне тлумачення» (яке, на жаль, вправі сьогодні давати
Конституційний Суд України), а про тлумачення у судовій практиці, без
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якого правозастосування є неможливим. Таке тлумачення, що дається
судом при розгляді справ, не має загальнообов’язкової сили і має
значення лише для сторін у цих справах.

Важливу роль у формуванні судової практики у країнах
континентального права відіграють рішення вищих судів, що можуть
служити аналогом переконливих прецедентів. В Україні таку роль
можуть відігравати рішення Верховного Суду України та вищих
спеціалізованих судів — Вищого адміністративного, Вищого
господарського й Вищого спеціалізованого суду з цивільних і
кримінальних справ. Кожний суддя, якому відома правова позиція вищої
судової інстанції з того чи іншого питання, не може не брати її до уваги,
виходячи з авторитетності вищої судової інстанції і з огляду на можливе
оскарження та скасування його рішення. Водночас ситуація, за якої
суддя, наприклад, першої інстанції, не погоджуючись із позицією ВСУ,
приймає своє рішення всупереч цій позиції, ризикуючи наступним
скасуванням свого рішення, не суперечить чинному законодавству. У
той же час існування різних рішень з аналогічних справ на рівні вищих
спеціалізованих судів є підставою для перегляду їх рішень у Верховному
Суді України.

У міжнародному праві спостерігається тенденція збереження
судової наступності й становлення елементів міжнародного
прецедентного права. На етапі формування перебуває принцип
відносної сили попередньо винесеного рішення (переконливого
прецеденту) міжнародного суду. Відсутність у загальному
міжнародному праві вимоги дотримуватися попередніх рішень
міжнародних судів не заважає деяким із них (зокрема, міжнародним
кримінальним трибуналам) започатковувати практику врахування
попередньо винесених ними судових рішень. [3]

Отже, завдяки судовим прецедентам і судовій практиці
відбувається не тільки індивідуально-правове, а й нормативно-правове
регулювання суспільних відносин. Завдання судової влади полягає у
здатності вирішити правовий конфлікт і в разі відсутності відповідної
норми закону надати захист тим правам людини, які не дістали
позитивного закріплення, врегулювати правовідносини, які не зміг
передбачити законодавець. Як наслідок, постає необхідність у створенні
судом норм права — загальнообов’язкових правил поведінки, що
використовуються при вирішенні всіх аналогічних справ та
підтримуються державою.
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НОРМАТИВНО ГРОШОВА ОЦІНКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Як відомо, нормативна грошова оцінка земельних ділянок
розробляється для визначення розміру земельного податку, державного
мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної
плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості
земельних ділянок площею понад 50 га для розміщення відкритих
спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального
використання та охорони земель.

В Україні підрахували нормативну грошову оцінку
сільськогосподарських земель станом на 2020 рік, повідомляє «Перший
запорізький». Виходячи з того, що нормативна грошова оцінка землі
розраховується на основі бонітування ґрунту (куди входять показники
родючості), варто розуміти, що чорнозем Запорізької області не такий
вже і кращий в Україні, як колись прийнято було вважати.

Родючюше наших сільгоспугідь землі Дніпропетровської,
Тернопільської, Харківської, Полтавської та інших областей. Навіть в
Криму і на Донбасі рілля краще і дорожче Запорізької. Правда, наші с/г
землі виявилися дорожчими Херсонських степів.

Найдорожчою ріллею за нормативною оцінкою стали
сільгоспугіддя Черкаської області.[1]

Крім моніторингу земель методами дистанційного зондування, за
допомогою державних установ - центрів, станцій агрохімічної служби й
державних установ - центрів хімізації й сільськогосподарської радіології
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здійснюєтья моніторинг стану родючості ґрунтів шляхом щорічних
наземних обстежень, що дозволяє досліджувати всі полігони й контури
сільськогосподарських угідь нашої країни .

На підставі результатів проведених обстежень сформована і
постійно обновлюється багаторівнева база даних родючості ґрунтів, що
містить дані за останні кілька років. Ведуться роботи з векторизации
карт оброблюваних земель у різних регіонах України.

У той же час іншими органами виконавчої влади відповідно до
встановлених повноважень здійснюється моніторинг земель та
підрахування нормативної грошової оцінки сільськогосподарських
земель і формуються відповідні державні інформаційні ресурси.

Так, служба державної реєстрації, кадастру й картографії
організує: роботи зі створення, впровадження, супроводу й веденню
автоматизованої системи єдиного державного реєстру прав на нерухоме
майно й угод з ним, автоматизованої системи державного кадастрового
обліку об'єктів нерухомого майна, а також інформаційно-комунікаційної
системи, необхідної для функціонування даних автоматизованих систем;
створення й відновлення державних топографічних карт і планів у
графічній, цифровий, фотографічної й інших формах, точність і зміст
яких забезпечують розв'язок загальнодержавних, оборонних, науково-
дослідних і інших завдань; дистанційне зондування Землі з метою
забезпечення геодезичної й картографічної діяльності [2] .

Однак існуючі українські й закордонні супутникові угруповання
не повною мірою мають функціональні можливості, необхідні для
розв'язку вартих перед Міністерством агропромислової політики завдань
по моніторингові сільськогосподарських земель.

Розв'язання поставлених завдань державного моніторингу
сільськогосподарських земель вимагає повного набору даних
дистанційного зондування Землі різного просторового дозволу. Тому
державною програмою в рамках створення системи державного
інформаційного забезпечення в сфері сільського господарства
передбачений подальший розвиток та системи дистанційного
моніторингу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням
переходу на вітчизняне встаткування дистанційного зондування Землі.

Служба служба по гідрометеорології й моніторингу
навколишнього середовища здійснює збір і формування просторово
розподілених агрометеорологічних даних і просторово розподілених
характеристик біокліматичного потенціалу земель із урахуванням зміни
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клімату.
Науково-методичний супровід державного моніторингу

сільськогосподарських земель здійснюється Державним агентством із
земельних ресурсів України при участі Міністерства екології і
природних ресурсів України.

Висновки. Прийняттю рішеннь, пов'язаних з реалізацією дій на
землі, обов'язково повинен передувати соціально-економічний і
правовий аналіз різних достовірних і регулярно оновлюваних даних про
стан землі. Основна мета всякої програми моніторингу - інформаційна.
Результатом її повинне бути одержання інформації, усунення тієї або
іншої невизначеності або, навпаки, виявлення недоліку інформації. Тому
ціль програми моніторингу може бути спрямована на: 1. Одержання
інформації, пов'язаної з конкретною проблемою. 2. Надання інформації
різним типам аудиторії; (зацікавленої громадськості, адміністрації
підприємства, державних органів) та її поширення. 3. Вживання заходів,
безпосередньо спрямованих на поліпшення ситуації в сфері надання
інформації.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Довідник показників нормативної грошової оцінки

сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020. URL:
https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/ (дата звернення: 18.01.2020).

2. Національні системи моніторингу сільськогосподарських
земель із застосуванням ДДЗ, Нідерландах, Австралії, Бельгії URL:
http://www.ears.nl;http://www.agrecon.canberra.edu.au;http://b-
cgms.cra.wallonie.be (дата звернення: 20.01.2020).

Буц І.М., старший викладач
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ПРОБЛЕМНІ НЕДОЛІКИ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ:

КЛЮЧЕВІ ЗМІНИ ДЛЯ АГРАРІЇВ
Тривалий час ведуться теоретичні спори про необхідність

присвоєння фермерському господарству статусу юридичної особи.
Однак українські дослідники вважають, що жодної потреби в цьому
немає. Підтримуючи наведене, В. Устюкова зазначає, що категорію
юридичної особи було застосовано до селянського господарства саме
тому, що російське законодавство відступило від «класичного»
розуміння фермерського господарства як господарства сімейного та дало
можливість створити селянське господарство, не пов'язане родинними

https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/НГО_СГ_01_01_2020.xls
https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/НГО_СГ_01_01_2020.xls
https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/
http://b-cgms.cra.wallonie.be/
http://b-cgms.cra.wallonie.be/
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зв'язками [1].
Російські правознавці С. Зінченко й В. Галов взагалі вважають,

що набуття фермерським господарством повноцінного статусу
юридичної особи можливе лише за умови що їх «відносини» звільняться
від особистісно-сімейних зв'язків [2]. Разом із тим, по суті заперечуючи
це, вони зазначають, що родинність при створенні класичної
комерційної організації (наприклад подружжям, дітьми, іншими
родичами) втрачає свою роль і сутність, оскільки відносини їх учасників
набувають чисто речової (товарної) форми. Саме це, на їх думку, і
створює основу для виділення фермерського господарства у розмаїтті
організаційно-правових форм господарювання.

Наведені висловлювання вчених-правознавців можна піддати
критиці. Насамперед, незрозуміло, чим суперечать родинні зв'язки
статусу юридичної особи? Ні в російському, ні в українському
Цивільних кодексах, як і в інших актах цивільного законодавства, немає
жодної вимоги щодо заборони наявності родинних зв'язків між
засновниками й учасниками (членами) комерційних організаційно-
правових форм. Не створює таких заборон і приватно-правова доктрина.
При визнанні фермерського господарства юридичною особою
спостерігається ознака формування відокремленого майна, що
переводить родинні відносини у відносини чисто майнові (речові).
Ознака родинності висуває лише вимоги щодо кола членів господарства.
Якщо склад товариства з обмеженою відповідальністю (як і будь-якого
господарського товариства) обмежиться особами, пов'язаними
родинними зв'язками, то незрозуміле, в чому це суперечитиме
легальним чи доктринальним підходам до його створення як юридичної
особи. Інша справа, що, крім ознаки родинності, члени фермерського
господарства повинні брати власну участь у виробничому процесі.

М. Долинська звертає увагу на спільність природи (членство)
фермерського господарства та сільськогосподарських кооперативів [3].
Однак навіть у такому разі фермерське господарство має свої
відмінності у порядку формування статутного фонду (складеного
капіталу), земельній правосуб'єктності тощо. Природно, що для
господарських товариств не має істотного значення ні характер
родинних зв'язків між учасниками, ні їх особиста участь у виробництві.

Автори наведених підходів не сприймають родинно-трудовий
характер виробництва у фермерському господарстві як відмінну
особливість цієї організаційно-правової форми юридичної особи, яка
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значно поширилася у сільськогосподарському виробництві. Якщо йти
таким шляхом, можна взагалі звести фермерське господарство як
організаційно-правову форму до розширеного особистого селянського
господарства, для якого, крім сімейно-трудової ознаки, необхідність
створення юридичної особи не має жодного значення. Присвоєння
фермерському господарству статусу юридичної особи веде до зміни
обсягу його правосуб'єктності. Крім спеціальної правосуб'єктності,
визначеної в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»
від 19.06. 2003 р., що виявляється у можливості виробництва товарної
сільськогосподарської продукції, здійсненні її переробки та реалізації з
метою одержання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для
ведення фермерського господарства, відповідно до закону фермерське
господарство наділяється універсальною правосуб'єктністю, що полягає
у здатності мати суб'єктивні права й обов'язки, набуваючи та
здійснюючи їх через відповідні органи.

Загальна правосуб'єктність виникає на підставі наявності
відокремленого майна, що зумовлює можливість брати участь у
майновому обороті. Безумовно, позитивною є можливість повноцінного
включення фермерського господарства до майнового обороту. Однією з
основних кваліфікаційних ознак юридичної особи є майнова
відокремленість: майно належить їй на праві власності, а засновники та
учасники наділені лише майновими правами на членські внески. Це дає
змогу здійснювати господарські операції, враховуючи нормальний
підприємницький ризик, бо є матеріальна основа для настання майнової
відповідальності у разі невиконання зобов'язань. З такої точки зору
важливим, на нашу думку, є ще й ступінь довіри інших суб'єктів
майнових правовідносин до учасника, що може забезпечити свої
зобов'язання реальними майновими активами.

Наявність відокремленого майна також дає можливість
здійснювати розширене виробництво, спрямовуючи одержані від
господарської діяльності доходи на оптимізацію структури майнового
комплексу господарства. Крім того, не маючи ознаки майнової
відокремленості, будь-який суб'єкт господарювання потрапляє у пряму
жорстку залежність від волевиявлення його учасників (пайовиків), які у
будь-який момент, незалежно від виробничої потреби, можуть зажадати
повернення своїх майнових часток, внесених до статутного фонду
підприємства. Не маючи законодавчого підґрунтя, статут підприємства є
досить слабкою перешкодою для цього, адже (навіть якщо розглядати
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внутрішні майнові відносини) воно регламентоване локальними
статутними чи установчими актами (як різновид цивільно-правового
договору про розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній
власності), що не дає належних юридичних гарантій на перетворення
цієї власності на часткову з подальшим вільним вилученням майнових
часток, з цілісного майнового комплексу господарства. Не зайвим
уявляється й розширення обсягу загальної правосуб'єктності за рахунок
узаконеної можливості від власного імені набувати майнові права та
створювати обов'язки.

Нарівні з наведеними позитивними моментами одержання
фермерським господарством статусу юридичної особи воно наділене й
негативними. Унікальною якісною ознакою, що відрізняє цю
організаційно-правову форму від інших, є легальне обмеження складу її
членів сімейно-родинними зв'язками. Парадоксальним є той факт, що
набуття фермерським господарством статусу юридичної особи нівелює
ознаку родинного об'єднання. Для конструкції юридичної особи не є
істотним якісний склад її засновників та учасників. Один з легальних
способів утворення юридичної особи - об'єднання осіб без посилання на
характер їх міжособистісних взаємозв'язків.

Таким чином, визначена спеціальним законодавством ознака
родинної єдності засновників і членів фермерського господарства
вносить деяку дисгармонію в загальний порядок утворення юридичної
особи, визначений цивільним законодавством. Тому доцільно привести
загальне законодавство у відповідність із вимогами спеціального,
виокремивши якісну ознаку родинної єдності саме для фермерського
господарства, як особливої організаційно-правової форми аграрного
підприємництва.

Деякі правознавці, коментуючи фермерське законодавство,
зазначають, що склад фермерського господарства може збільшуватися
чи зменшуватися у зв'язку з народженням дітей чи вибуттям окремих
його членів [4]. Це досить радикальний і водночас парадоксальний
підхід, адже склад фермерського господарства формують його
засновники та члени. Із викладеного можна зробити неправильний
висновок, що діти членів господарства вже з народження є його членами.
Між тим у законі чітко визначено нижню вікову межу членства -
досягнення 14-річного вікового цензу. Не зазначена також можливість
збільшення складу фермерського господарства і за рахунок вступу до
нього нових членів.
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З викладеного випливає, що підприємницькі юридичні особи
неможливо утворити простим об'єднанням осіб без одночасного
створення майнового підґрунтя їх діяльності. Виокремлювати одну
ознаку, зокрема щодо складу осіб-учасників, доцільно лише в рамках
окремого наукового дослідження для виділення пріоритетних
особливостей відповідної організаційно-правової форми. Такою
ознакою для фермерського господарства є родинний склад його членів.

Будь-який нормативно-правовий припис, що стосується
деліктоздатності юридичної особи, незалежно від ї організаційно-
правової форми, передбачає наявність відокремленого майна. Отже,
неможливо створити юридичну особу лише об'єднанням осіб без
передачі певного майна у власність останньої. Тому для створення
фермерського господарства недостатнім є об'єднання осіб тільки за
родинно-трудовою ознакою. Разом із тим практика свідчить про
здійснення державної реєстрації фермерських господарств, які не мали
жодного іншого майна, крім земельних ділянок, хоч закон не передбачає
внесення земельних ділянок членів господарства до складеного капіталу.
Але ці винятки, що суперечать законодавству, лише підкреслюють
загальне правило.

Висновки. Таким чином, фермерське господарство завжди
створюється шляхом об'єднання осіб та майна (капіталів). За наявності
єдиного члена фермерського господарства воно не відповідатиме такій
важливій ознаці юридичної особи, як організаційна форма
(організаційна єдність) через відсутність постійного колективу
працівників. У той самий час наявність кількох членів господарства дає
змогу утворити певну організаційну структуру виробництва. Родинно-
трудова специфіка - це по суті ознака організаційної форми
фермерського господарства.

Викладене дає підстави стверджувати, що модель фермерського
господарства з одним його засновником-членом не відповідає ознакам
юридичної особи. Як наслідок необхідно виключити цю дозвільну
норму із Закону України «Про фермерське господарство» або
диференціювати сферу її застосування залежно від конкретних випадків
виробничої практики.

Отже, фермерське господарство є самостійною організаційно-
правовою формою приватних сільськогосподарських підприємств, що
відрізняється від інших організаційно-правових форм.

Набуття фермерським господарством статусу юридичної особи
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призвело до: збільшення обсягу його правосуб'єктності; нівелювання
ознаки родинного об'єднання.

Фермерське господарство завжди створюється об'єднанням осіб
та майна (капіталів). Модель фермерського господарства з одним його
засновником-членом не відповідає ні родинно-трудовій ознаці, ні ознаці
організаційної єдності юридичної особи. Доцільно здійснити
перереєстрацію с фермерських господарств для надання їм статусу
фермерського господарства.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Питання про завершення земельної реформи та запровадження в
Україні ринку земель сільськогосподарського призначення не втрачає
своєї актуальності. Реформування земельних відносин в Україні
здійснюється з 1991 року. Основним принципом, який визначив напрями
реформування, стало подолання монополії держави на земельну
власність і встановлення багатосуб’єктності права власності на землю.

Найактуальнішим на сьогоднішній день є питання формування
ринку земель сільськогосподарського призначення. Навіть незважаючи
на те, що це питання залишається найбільш дискусійним і
заполітизованим, неминучість цього процесу вже цілком очевидна. Не
слід боятися ринкових відносин, їх треба просто правильно розуміти,
економічно обґрунтувати та врівноважити. Але у зв'язку з відсутністю
досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні тимчасово
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встановлений мораторій (заборона на відчуження земельних ділянок
сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу), який обмежує
конституційні права власників земельних ділянок, що закріплені
частиною першою статті 90 Земельного кодексу України від 25.10.2001
№2768-ІІІ: «Власники земельних ділянок мають право продавати або
іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду,
заставу, спадщину». Мораторій постійно подовжується навіть
незважаючи на те, що його існування стримує створення цивілізованого
земельного ринку та замість вирішення існуючих проблем призводить
до нагромадження нових [ 1 ].

Серед сучасних негативних наслідків продовження мораторію на
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення можна
відокремити основні:1) стримування оптимізації сільськогосподарського
землеволодіння та землекористуваня, неможливість поліпшити
технологічні умови використання сільськогосподарських земель
внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, через смужжя,
вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель
господарств тощо; 2) концентрація більшої частини земель
сільськогосподарського призначення у власності найменш економічно
активної частини сільського населення (пенсіонерів та осіб
передпенсійного віку), що не має належних професійних знань,
фінансових та фізичних можливостей займатися землеробською
роботою; 3) отримання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення у спадщину особами, що проживають в містах, інших
країнах та не мають наміру займатися сільськогосподарським
виробництвом і управляти земельними активами, що призводить до
невикористання земель сільськогосподарського призначення; 4)
блокування процесів створення крупнотоварних господарств ринкового
типу, що в умовах завершення процесів інтеграції України до СОТ
кардинально знижує конкурентоспроможність вітчизняного сільського
господарства на світових ринках; 5) зниження інвестиційної
привабливості аграрного сектора української економіки, пов'язане з
підвищенням ризику вкладень внаслідок неможливості іпотечного
кредитування сільського господарства під заставу земельних ділянок.

Необхідність стримування повноцінного включення земель
сільськогосподарського призначення у економічний оборот на ринкових
засадах багатьма політичними силами обґрунтовується потенційною
небезпекою виникнення низки негативних явищ суспільно-економічного
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характеру, зокрема:1) скуповування значних площ
сільськогосподарського призначення фінансово-промисловими групами,
що матиме своїм наслідком «обезземелення» селян та утворення
«латифундій» латиноамериканського типу з найманими працівниками.
Слід зазначити, що цей ризик може бути кардинально зменшений при
використанні державою усіх важелів що передбачені, перш за все,
проєктом Закону України «Про ринок земель», яким встановлено
обмеження щодо максимальної граничної площі земельних ділянок, що
можуть перебувати у приватній власності однієї особи для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, діючим Законом
України «Про захист економічної конкуренції», а також завдяки
ефективному нагляду за ринком земель з боку Антимонопольного
комітету України; 2) відчуження селянами земельних ділянок
сільськогосподарського призначення за ціною, що є істотно нижчою за
економічно обґрунтовану [ 2 ].

Запровадження передбаченого проєктом Закону України «Про
ринок земель» продажу земельних ділянок сільськогосподарського
призначення за ціною, яка визначена на підставі експертної грошової
оцінки, знижує ризик цього негативного явища, а також може бути
додатково зменшений у разі запровадження відстрочення набрання
чинності договорами відчуження земельних ділянок із правом кожної зі
сторін відмовитись від укладення договору протягом певного строку; 3)
концентрація значних площ сільськогосподарського призначення у
власності фінансових установ під час переходу заставної землі у
власність заставоутримувача. Слід підкреслити, що такий ризик буде
несуттєвим, оскільки законодавством підлягають продажу на торгах; 4)
виникнення явища «спекуляції» земельними ділянками, коли значні
площі земель сільськогосподарського призначення скуповуватимуться
фінансовими спекулянтами із метою подальшого їх перепродажу за
більш високою ціною, що призведе до зростання вартості аграрної
продукції і спричинить інфляцію; 5) неконтрольована зміна цільового
призначення та урбанізація сільськогосподарських земель. Ця загроза є
мінімальною, оскільки привабливі для містобудівного освоєння земель
за останні роки вже зазнали урбанізації та переведення у відповідні
категорії земель.

Для подолання таких негативних наслідків мораторію на купівлю-
продаж земель сільськогосподарського призначення, як стримування
оптимізації сільськогосподарського землеволодіння та
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землекористування, неможливість поліпшити технологічні умови
використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних
розмірів землеволодінь, проєктом Закону України «Про ринок земель»
пропонується утворити державну спеціалізовану установу з управління
землями сільськогосподарського призначення державної власності,
одним з основних завдань якої є проведення землеустрою, консолідація
та забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення
державної власності в Україні.

Висновки. Багато проблем земельної реформи пов’язані з
недосконалістю законодавчої бази в Україні. Спроба Уряду привести
положення Земельного кодексу у відповідність до норм Конституції
України не знайшла підтримки у Верховній Раді. Запровадження
повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення та його
ефективного державного регулювання в Україні дозволить забезпечити
реалізацію цілої низки важливих на сьогодні проблем, зокрема: 1)
повноцінна реалізація права приватної власності та інших прав на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення усіма суб'єктами
земельних відносин; 2) створення сприятливого ринкового середовища,
що забезпечує постійний перехід речових прав на нерухоме майно до
найбільш ефективних власників; 3) кардинальне підвищення
інвестиційної привабливості сільського господарства; 4) раціональний
перерозподіл та оптимізація використання земель
сільськогосподарського призначення; 5) стимулювання розвитку
інститутів громадянського суспільства у питаннях захисту прав
власників земельних ділянок; 6) підвищення ефективності використання
природно-ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського
призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки держави;
7) безперешкодний доступ громадян до землі як ресурсу людського
розвитку; 8) збереження та створення робочих місць у сільській
місцевості; 9) покращення транспарентності земельних відносин; 10)
встановлення об'єктивної ринкової вартості земельних ділянок
сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обороту
на сучасному етапі.
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Здатність генерувати й впроваджувати досягнення науково-

технічного прогресу стає одним із найголовніших факторів забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки в глобальному
конкурентному середовищі, окремих регіонів на національному рівні, а
також товаровиробників на конкретних ринках, що зумовлює зростання
ролі інновацій в економічному розвитку [1, с. 78].

Сучасні економічні виклики вимагають, від суб'єктів
господарювання значну увагу приділяти інноваційній діяльності, а від
права - забезпечувати її законність.

Інноваційна діяльність традиційно вважається сферою активної
державної підтримки. До основних принципів державної політики в
науковій та інноваційній сфері відносяться: свобода наукової та науково-
технічної творчості; правова охорона інтелектуальної власності;
інтеграція наукової, науково-технічної діяльності та освіти; підтримка
конкуренції в сферах науки й техніки; концентрація ресурсів на
пріоритетних напрямах наукового розвитку; стимулювання ділової
активності в науковій, науково-технічній та інноваційній діяльностях;
розвиток міжнародного наукового співробітництва.

Суттєвим для інноваційного руху підприємств, підвищення рівня
їх конкурентноздатності є застосування об'єктів права інтелектуальної
власності.

Значимість інтелектуальної власності в умовах інноваційного
розвитку світової економіки полягає в тому, що вона є фундаментом
створення інновацій. Слабке використання суб'єктами господарювання
об'єктів інтелектуальної власності пояснюється наявністю низки
невирішених проблем у законодавстві.

На них вказує Стратегія ровитку сфери інноваційної діяльності на
період до 2030 року (далі Стратегія), схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 року, № 526-р. Зокрема, Стратегія
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називає такі проблеми права інтелектуальної власності, які, на думку
авторів цього документу, гальмують процес інноваційного розвитку
держави: нечітке визначення всіх елементів інноваційної
інфраструктури; невпорядкованість процесу трансферу об’єктів права
інтелектуальної власності з дотриманням балансу інтересів авторів,
держави та комерційних структур, зокрема з елементами інноваційної
інфраструктури; неунормованість процедури використання державними
установами надходжень від передачі/використання об’єктів
інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного
бюджету, зокрема виплат роялті при серійному виробництві озброєння
та військової техніки; відсутність гарантій захисту прав автора науково-
технічної (експериментальної) розробки до отримання ним патенту;
низький рівень обізнаності інноваторів у сфері правової охорони та
захисту прав інтелектуальної власності; відсутності державної
підтримки патентування інтелектуальної власності українських
інноваторів за кордоном на умовах співфінансування [2].

Крім того, Стратегія прямо вказує на недоліки законодавства:
розбіжність щодо врегулювання відносин в сфері інтелектуальної
власності між Цивільним кодексом України та актами спеціального
законодавства України, що регулюють зазначену сферу відносин;
високий рівень податків; складну процедуру ліквідації підприємств;
проблеми правового захисту власності іноземних інвесторів.

Одним з головних факторів, на нашу думку, який повинен бути в
основі цієї державної політики - це адекватне, зрозуміле правове
забезпечення інноваційної діяльності. Якість правових норм повинна
бути такою, щоб у суб'єктів не виникало непорозуміння відносно їх
трактування, застосування тих чи інших правових термінів.

Але, як зазначає Д. І. Погрібний, правове регулювання відносин в
інноваційному процесі викликає більше дискусій ніж однозначного
розуміння [3, с. 70].

Ми акцентуємо увагу на найбільш важливих термінологічних та
інших правових проблемах у законодавстві, яке регулює інноваційну
діяльність та надаємо пропозиції щодо його вдосконалення.

По-перше, слід інноваційний проєкт та інновацію розглядати як
об'єкти права інтелектуальної власності, аргументуючи таке віднесення
до цієї категорії наявністю у них ознаки творчості та інших необхідних
ознак, притаманних цим об'єктам.

По-друге, пропонуємо нове визначення поняття «інноваційний
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проєкт» в Законі України «Про інноваційну діяльність»: «Інноваційний
проєкт — це документально оформлена пропозиція щодо розробки,
виробництва, впровадження інновації».

По-третє, якщо інноваційний проєкт має всі ознаки об'єкта права
інтелектуальної власності, необхідно додати його до переліку цих
об'єктів: в статтю 420 Цивільного кодексу України та в статтю 8 Закону
України «Про авторське право і суміжні права». Введення цього об'єкту
до державної системи правової охорони інтеллектуальної власності
надасть кращі можливості для організації його створення та
ефективного використання.

В-четвертих, крім внесення змін щодо визначення поняття
«інноваційний проєкт», вважаємо за необхідне також внести пропозицію
відносно реєстрації інноваційного проєкту. На даний момент
необхідність державної реєстрації висувається тільки для інноваційних
проєктів, які претендують на державну підтримку. Якщо розглядати
інноваційний проєкт з позиції, що він є об'єктом права інтелектуальної
власності, необхідно також закріпити можливість забезпечення
охоронноздатності й для нього в Законі України «Про інноваційну
діяльність». Причому, визнання результату інтелектуальної діяльності й
надання йому правової охорони може відбуватись не тільки шляхом
державної реєстрації.

В-п'ятих, відносно поняття «інноваційний продукт» ми нагадуємо
про термінологічний рознобій та неточність у формулюванні.
Пропонуємо пропозицію щодо визначення цього поняття в Законі
України «Про інноваційну діяльність»: «інноваційний продукт -
результат виконання інноваційного проєкту й використання об'єкта
права інтелектуальної власності».

В-шостих, ми порушуємо проблему різного визначення одного
того ж самого поняття «інноваційна діяльність» в трьох Законах:
Господарському кодексі України, Законі України «Про інноваційну
діяльність», Законі України «Про інвестиційну діяльність» й
пропонуємо своє визначення цього поняття: «Інноваційна діяльність - це
діяльність, що спрямована на створення та комерціалізацію інновацій з
метою отримання комерційного та/або соціального ефекту. Крім того,
наголошуємо на на тому, що інноваційна діяльність це передусім весь
життєвий цикл інновації, а не тільки її впровадження й комерціалізація.

Висновки. Отже, вважаємо що переведення певних складових
інноваційної діяльності під «дах» права інтелектуальної власності
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надасть більше можливостей для розвитку інновацій у суспільстві,
надасть впевності інноваторам у захисті своїх інноваційних проєктів і
інновацій, як об'єктів права інтелектуальної власності. А для цього
необхідно усунути законодавчий термінологічний разнобій та
подивитись на всю інноваційну діяльнісь трохи з іншої позиції.
Необхідно зрозуміло для громадян викласти в законодавстві дефініції
понять, надати їм більш змістовного наповнення, привести їх у
відповідність до сучасного життя. І тоді Україна не тільки буде займати
високе 28 місце за ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною
активністю (з 60 досліджувальних держав за версією агентства
Bloomberg), на що вказує Стратегія [2], але й посяде високе місце серед
держав з найкращою продуктивністю праці, найкращіми
технологічними можливостями та рівнем витрат на дослідження та
розробки у валовому внутрішньому продукті.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НОРМЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ уголовное

законодательство России дополнилось нормой об ответственности за акт
международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Анализ универсальных и
региональных соглашений, регламентирующих борьбу с международной
террористической деятельностью, научные наработки, а также наиболее
резонансные теракты ХХI в. позволяют заключить, что по сравнению с
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законодательным определением, приводимом в ст. 361 УК РФ,
материальное содержание акта международного терроризма
значительно полнее. Также нетрудно заметить, что в существующем
исполнении рассматриваемая норма формально во многом дублирует
уголовно-правовой состав террористического акта (ст. 205 УК РФ), что
может привести к противоречивой правоприменительной практике при
оценке деяний лиц. Сказанное свидетельствует о целесообразности
существенного расширения состава преступления, предусмотренного ст.
361 УК РФ, в следующих направлениях.

В первую очередь, идея новой нормы содержит в себе
обоснование потребности в защите определенного общественно
значимого блага. Несмотря на то, что ст. 361 УК РФ структурно
помещена в главу 34 «Преступления против мира и безопасности
человечества», логика российского законодателя свидетельствует о
дополнении уголовного законодательства данной нормой в целях
самозащиты и защиты своих граждан от преступных посягательств,
совершенных вне пространственных пределов России. По смыслу
диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ, объектами прямого действия выступают
общественная безопасность, жизнь, здоровье, свобода,
неприкосновенность исключительно граждан России, находящихся за
рубежом, либо национальные интересы Российской Федерации.
Принимая во внимание, что российское законодательство
предусматривает в рамках различных составов преступлений самые
разнообразные формы существования деяний, направленных против
жизни, здоровья, собственности людей и общественной безопасности, а
также объектов, составляющих национальные интересы Российской
Федерации, с учетом реального и универсального принципов действия
уголовного закона в пространстве, можно вести речь об избыточности
рассматриваемой уголовно-правовой нормы.

Акт международного терроризма воздействует на объекты,
закрепленные в разделе XII УК РФ, входя в противоречие с
международным правопорядком как наивысшим образом жизни людей,
народов, государств, национальных и наднациональных структур.
Признание международного правопорядка фактором криминализации
акта международного терроризма влечет необходимость, во-первых,
учитывать при описании объективных компонентов совершение
различных деяний общеопасным способом в отношении иностранного
государства, дипломатического представительства, консульского
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учреждения иностранного государства, иностранных граждан, лиц без
гражданства, международных организаций и их участников, во-вторых,
очертить в формуле закона деяние, непосредственно воздействующее на
составные элементы международного правопорядка.

Главный смысл последствий, вызываемых актом международного
терроризма, заключается в том, что он способен повлечь не только
всеобщий хаос, нарушить функционирование публичных органов власти,
но и сыграть роль детонатора военного конфликта. То есть следующим
предметом при оценке общественной опасности акта международного
терроризма выступают общественно опасные последствия, роль
которых выполняет не реальный вред, а формирование состояния
возможности наступления такого вреда в форме использования
вооруженных сил одним государством против другого (либо группами
государств, либо народами).

Следующей специфической чертой международного терроризма
выступает его нацеленность на насильственное распределение и
коррекцию власти в мировом масштабе. Легитимная реализация своих
властных притязаний осуществляется участниками международного
сообщества в соответствии с нравственным и правовыми нормами,
когда каждый поступается чем-то. Террористы же посредством
антисоциальных и преступных актов диктуют рационально
действующим автономным субъектам собственную агрессивную и
деструктивную линию поведения. Для заполучения власти в ином
государстве или регионе мира субъект, совершая данное преступление,
стремится «переступить» через чужой суверенитет, представляющий
собой верховенство, независимость, самостоятельность и полноту
государственной власти конкретного государства на его территории и
независимость в международном общении, и в конечном итоге
присвоить его себе. Ориентированность субъекта преступления на
внешнеполитические цели изменяет само существо общественно
опасного деяния, отграничивает его от «внутригосударственного»
террористического акта, поэтому их не следует оставлять за рамками
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ.

Сегодня о причастности к подготовке, организации и совершению
масштабных террористических операций в отношении гражданского
населения и гражданских инфраструктур все чаще заявляют
ультрарадикальные локальные группировки, идеологически связанные с
международно-террористической сетью и включенные в нее, имеющие
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намерение подорвать международный правопорядок с целью
реализации властно-корпоративных организационных интересов [3, с.
92; 4, с. 17]. Их организованность, устойчивость, структурированность,
оснащенность достигают столь высокого уровня, что придают
деятельности каждого участника совсем иной характер. Субъект,
совершающий акт международного терроризма, являет собой продукт
предметно-практического взаимодействия личности с определенной
преступной структурой, поскольку он принимает и разделяет
насильственные установки, которые рождаются из ее принципов,
идеологии. Тем не менее, данному обстоятельству в настоящее время не
придается собственного уголовно-правового значения. Полагаем, что
смысловой нагрузкой уголовно-правовой нормы об акте
международного терроризма должно стать привлечение к максимально
суровому виду юридической ответственности физических лиц –
участников таких структур, которые, будучи объединены
организационно и финансово, обретают базу поддержки и
благоприятные условия для успешной реализации террористических
операций, а также добровольно подвергаются постоянному воздействию
сильного идейно-пропагандистского аппарата, становясь при этом
самостоятельными носителями разрушительных догм и целей.

Вывод. Приходим к заключению о целесообразности
существенного расширения состава преступления, предусмотренного ст.
361 УК РФ которое сводилось бы к следующему:

− учитывать при описании объективных компонентов совершение
различных деяний общеопасным способом в отношении иностранного
государства, дипломатического представительства, консульского
учреждения иностранного государства, иностранных граждан, лиц без
гражданства, международных организаций и их участников (независимо
от места);

− конкретизировать субъект преступления путем обозначения его
связанности с преступной структурой, осуществляющей
международную террористическую деятельность (и тем самым
образовать новый квалифицированный состав);

− при законодательном описании цели включить в норму такие
формулировки, как «провокация войны, вооруженного конфликта»,
«осложнение международных отношений», «оказание воздействия на
принятие решений иностранным государством или международной
организацией», «устрашение населения какого-либо государства или его
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части», «понуждение каких-либо государства, международной
организации совершить какое-либо действие либо воздержаться от его
совершения», «дестабилизация общественно-политической обстановки
либо общественного порядка в иностранном государстве».
Одновременно введение в состав преступления описанных целей как
криминообразующего признака позволит смоделировать конкретные
варианты возможных общественно опасных последствий, если такие
цели будут достигнуты лицом, совершившим преступление.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.Соловьева А.Д. Международный правопорядок: понятие и

сущность (теоретико-правовой аспект) // Вестник Московского
университета МВД России.2016. № 8.

2.Дикаев С. У. Терроризм: феномен, обусловленность и меры
противодействия : уголовно-правовое и криминологическое
исследование : дис. ... д-ра.юрид. наук. СПб, 2004.

3.Саркисян М. А. Международный терроризм как преступное
деяние по международному праву :дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

4.Международный терроризм: борьба за геополитическое
господство / под ред. А. В. Возженикова. М., 2005.

Гальченко О.Р., аспірантка
Національної академії СБ України, м.Київ;

Щербина Л.І., головний науковий співробітник НОЦ
Національної академії СБ України, м.Київ,

кандидат юридичних наук,старший науковий співробітник
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ
Одним із побічних результатів динамічного розвитку

міждержавних та міжнародних соціально-економічних зв’язків є
трансформаційні зміни сучасної злочинності, яка розвивається й
інтегрується в суспільні процеси, долаючи кордони держав, незалежно
від їх економічного чи соціального розвитку, набуваючи міжнародного,
транснаціонального характеру. Зважаючи на це зусиль однієї чи навіть
декількох держав для боротьби з проявами такої злочинності досить
часто виявляється недостатньо.

Основою сучасного міжнародного співробітництва у сфері
боротьби зі злочинністю є взаємодія між правоохоронними органами та
спеціальними службами різних держав, що представляє собою
врегульовану нормами міжнародного та національного права діяльність
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із захисту законних інтересів, прав і свобод особи, суспільства, держави
й міжнародного співтовариства як від окремих злочинців, так і
організованих злочинних угрупувань, що посягають усталений
правопорядок. Така взаємодія базується на узгодженій між державами
позиції щодо криміналізації окремих протиправних діянь; уніфікації
кримінального законодавства; вжитті оперативно-розшукових та інших
заходів щодо припинення кримінальних правопорушень, які готуються
або вчиняються; наданні допомоги під час кримінального провадження;
організації діяльності міжнародних судових органів; здійсненні
кримінального провадження у порядку перейняття й притягнення до
відповідальності осіб, винних у їх вчиненні; видачі (екстрадиції)
злочинців; визнанні й забезпеченні виконання вироків іноземних судів;
передачі засуджених осіб для відбуття покарання у національних
пенітенціарних закладах; наданні матеріально-технічної, правової та
іншої допомоги; вжитті заходів щодо запобігання кримінальним
правопорушенням тощо.

Зважаючи на викладене, міжнародне співробітництво у сфері
боротьби зі злочинністю можна розглядати у широкому та вузькому
значеннях. У широкому значенні – це багатогранна діяльність,
спрямована на запобігання, припинення і розкриття вчинених злочинів,
протидію міжнародній злочинності, а також системну боротьбу з
транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями й
організаціями. У вузькому значенні – міжнародне співробітництво під
час кримінального провадження, яке обмежується у часі порушенням
такого провадження, досудовим розслідуванням, судовим розглядом та
виконанням окремих вироків.

Предметом нашого розгляду є саме міжнародне співробітництво
під час кримінального провадження, яке унормоване кримінальним
процесуальним законодавством України. Згідно ч. 2 ст. 1 КПК України
2012 р. кримінальне процесуальне законодавство складається з
відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього
Кодексу та інших законів України [1]. Таким чином, правовою основою
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження є
Конституція України, відповідні міжнародні договори, КПК України,
інші закони України, а також окремі підзаконні акти із зазначеної
проблематики (наприклад, міжвідомчі інструкції, якими регулюються
окремі організаційні питання виконання положень міжнародних
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договорів щодо надання міжнародної правової допомоги або екстрадиції
особи).

Основними ознаками такого міжнародного співробітництва є
специфічний суб’єктний склад (виключно компетентні органи держави –
органи досудового розслідування, прокуратури або суд), фактичний
склад (проведення компетентними органами однієї держави
процесуальних, слідчих (розшукових) або негласних слідчих
(розшукових) дій, виконання яких необхідне для іншої держави) та мета
(надання допомоги у досудовому розслідуванні, судовому розгляді або
виконанні вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною
судовою установою) [2, с. 459].

У КПК України визначені такі основні форми міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження, як міжнародна
правова допомога, видача особи (екстрадиція) та перейняття
кримінального провадження. Так, міжнародна правова допомога (п. 1 ч.
1 ст. 541, ст. 542, ст.ст. 551-572 КПК України) – це проведення
компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання
яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або
виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною
судовою установою.

Видача особи або екстрадиція (п. 2 ч. 1 ст. 541, ст. 542, ст.ст. 573-
594 КПК України) – видача особи державі, компетентними органами
якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної
відповідальності або виконання вироку суду. Екстрадиція включає:
офіційне звернення про встановлення місця перебування на території
запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи;
прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під
юрисдикцію запитуючої сторони.

Перейняття кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 541, ст. 542,
ст.ст. 595-601 КПК України) – це здійснення компетентними органами
однієї держави розслідування з метою притягнення особи до
кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої
держави, за її запитом.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво
під час кримінального провадження – це вжиття необхідних заходів з
метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення
документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які
вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб,
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перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та
виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути
передбачені й інші, ніж визначені у КПК України, форми
співробітництва під час кримінального провадження.

Висновки. Підсумовуючи викладене вважаємо, що під
міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження
слідує розуміти врегульовану кримінальним процесуальним
законодавством України діяльність уповноважених на то державних
органів (органів досудового розслідування, прокуратури або суду) щодо
надання або отримання міжнародної правової допомоги, видачі
(екстрадиції) особи, перейняття кримінального провадження чи
надання/отримання іншої допомоги у формі, визначеній міжнародним
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України.
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СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОВАДЖЕННЯХ ПОРУШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В адміністративному судочинстві до адміністративних
проваджень, пов'язаних з порушенням податкового законодавства
відносяться провадження зі спорів з приводу адміністрування податків,
зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового
законодавства, зокрема зі спорів щодо: 1) реалізації податкового
контролю; 2) погашення податкового боргу; 3) адміністрування окремих
податків, зборів, платежів; 4) провадження за зверненням органів
доходів і зборів.

Адміністративна практика показує, що при розслідуванні
податкових злочинів призначаються наступні види експертиз: 1)
економічні експертизи (у адміністративних справах призначають 94 %) –
це: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і
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звітності; дослідження документів про економічну діяльність
підприємств і організацій; дослідження документів: фінансово-
кредитних операцій;); 2) технічна експертиза документів 3%: 3)
почеркознавчі експертизи (дослідження почерку й підписів) 2%; 4)
лінгвістичні експертизи мовлення (усного й писемного мовлення) 1%.

Судово-економічна експертиза призначається, якщо необхідно
використовувати спеціальні знання в галузі економіки та її окремих
галузей (судової бухгалтерії, фінансів і кредиту, тощо). Її виникнення
зумовлено потребами судової та слідчої практики, розгалуженою
структурою економічної злочинності.

Предметом економічної експертизи є стан і результати
економічної діяльності суб'єктів економічних відносин [1, с.463].
Об'єктом економічної експертизи є документи, що містять дані про
матеріальні, трудові й фінансові ресурси, процеси господарської
діяльності, та система бухгалтерського, податкового обліку й звітності
(первинні документи, регістри бухгалтерського, податкового обліку,
форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності), розрахунки
економічних показників, матеріали стосовно оцінки майнових
комплексів підприємств, орендних відносин тощо.

Судово-економічна експертиза використовує економічні
спеціальні знання в різних галузях економіки. В межах даного класу
експертиз складається своя система з відповідних родів і видів експертиз.
В деяких наукових працях економічна експертиза не розглядалася як
окремий клас і включалася в систему бухгалтерської експертизи.

Підставою для розмежування родів (видів) економічної
експертизи з одного боку, повинен бути предмет експертизи, її зміст, а з
іншого - особливості галузі економіки, виду економічної діяльності, у
сфері якої скоєно злочин. Ефективність застосування даних цієї
експертизи, що використовуються в процесі доказування у
кримінальних справах, дозволяє виходити з сформованої системи родів
(видів) економічної експертизи, типізації питань, аналізу практики. Її
система складається з урахуванням особливостей різних галузей
економіки, видів економічної діяльності. Ознакою розвитку класу
економічної експертизи є складання в ньому комплексів різних родів і
видів експертиз. Комплексна економічна експертиза - це експертиза,
проведена експертами різних економічних спеціальностей, об'єктом
дослідження яких є документи, що відображають взаємопов'язані
господарські операції та економічні показники, для вирішення одного
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або суміжних питань і формування спільного висновку [1, с. 468].
Економічна експертиза, будучи самостійним джерелом доказів,

що відносяться до предмету доказування, використовує засоби
наукового економічного аналізу вихідних даних, які містяться в інших
доказах, залучених до адміністративного провадження.

Необхідність проведення економічної експертизи виникає при
розгляді судових адміністративних і кримінальних справ про посадові
злочини, присвоєння товарно-матеріальних цінностей, а також
цивільних позовів, коли необхідно провести експертне дослідження
даних по фінансово-економічних операціях (кредити, розрахунок пені,
заборгованості), при необхідності виявлення реального фінансового
стану підприємства, виявлення правопорушень, помилок в процесі
ведення бухгалтерського обліку, не виконання договірних відносин,
ухилення від сплати податків, дослідження причин виникнення
кредиторської або дебіторської заборгованості тощо. У процесі
проведення економічної експертизи, аналізується виробнича і
фінансово-економічна діяльність підприємства різних форм власності,
які понесли збитки, втрати, привласнення товарно-матеріальних
цінностей тощо.

На підприємстві систематично здійснюються різні господарські
операції і постійно ведеться контроль за допомогою документації
експертиза, перерахунок відсотків по кредиту, перевірка операцій у
податковому обліку. Економічна експертиза спрямована на вивчення
діяльності фінансово-економічного характеру, включає в себе перевірку
документів бухгалтерського, податкового обліку а також дослідження
кредитної діяльності. Від правильного визначення предмета (це її
суттєва ознака, якою визначаються природа й джерела знань експерта
будь-якої спеціальності) експертизи залежить практична діяльність
експерта, межі його компетенції та коло питань, які він вирішує. Разом з
тим, експерт має право встановлювати нові факти та обставини, які
відносяться до предмета експертизи й мають значення у
адміністративному провадженні. Предметом експертизи при
дослідженні документів бухгалтерського, податкового обліку та
звітності є відображені в документах бухгалтерського та податкового
обліку господарські операції у справах, що перебувають у провадженні
органів суду чи досудового слідства стосовно яких експерт дає висновок
з поставлених на його вирішення питань.

До завдань економічної експертизи не належить проведення
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ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких
економічних показників без попереднього проведення документальних
перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю).

Коло питань може бути розширене: при донарахуванні податків у
зв'язку з фактом відхилення ціни товарів, робіт і послуг, від ринкової
ціни ідентичних товарів, робіт і послуг; у разі якщо компанії були
донараховані суми податків розрахунковим шляхом на підставі даних
про інших аналогічних платників податків; у разі якщо компанії були
висунуті звинувачення в отриманні необґрунтованої податкової вигоди,
пов'язані з доказом податкового органу про навмисне завищення
організацією собівартості продукції; при необхідності обґрунтування
розрахунку вартості товарів, робіт і послуг у спорах, пов'язаних із
застосуванням антимонопольного законодавства, а також інших спорах;
якщо необхідно визначити розмір пайової участі учасників
господарського товариства в його майні, а також розмір, сум грошових
коштів, що належать учаснику суспільства при виході з його складу [2].

Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами
податків та обов’язкових платежів. Коло питань, що їх може вирішувати
судово-економічна експертиза, необмежене й залежить від конкретних
виявлених під час ревізій та перевірок фактів порушень, які стали
предметом розслідувань, що потребують застосування спеціальних
знань у сфері економіки. Але при цьому питання не мають виходити за
межі компетенції експерта-економіста. Вирішуючи питання щодо
матеріальної шкоди (збитків), експерт визначає лише її економічний
аспект, тобто розмір втрат, нанесених потерпілій особі, незалежно від
підстав їх виникнення.

Предметом експертизи при дослідженні документів про
економічну діяльність підприємств і організацій є відображена в
документах інформація щодо фінансово-економічних показників
діяльності підприємства (організації, установи), акціонування,
банкрутства, орендних відносин, цільового використання бюджетних
коштів та грошових коштів підприємств за господарськими операціями
по справах, що перебувають у провадженні органів суду чи досудового
слідства. Встановлюються дані, які характеризують утворення, розподіл
і використання на підприємстві доходів, грошових фондів, наявність (чи
відсутність) негативних відхилень у цих процесах, що вплинули на
показники господарської діяльності або сприяли правопорушенням,
пов'язаним з дотриманням фінансової дисципліни.
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В разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-
обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського
обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому
порядку. Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків
документальної ревізії, у документі про призначення експертизи
(залучення експерта) зазначається, які саме висновки й з яких причин
викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи,
непереконливо обґрунтовані фінансовими інспекторами тощо) [3].

Виникнення нових експертних завдань обумовило потребу у
створенні нової методичної бази судово-економічної експертизи з
використанням сучасних наукових досліджень, зокрема методів
економічного аналізу та економіко-математичного моделювання.

Під час проведення семантико-текстуальної експертизи можуть
вирішуватись і інші питання, що стосуються її предмета. Питання,
поставлені перед експертом, вирішуються ним за допомогою
спеціальних знань у галузі лінгвістики на основі загальних і окремих
норм мови з використанням посібників, академічних наукових праць,
словників, довідників та інших наукових джерел. Експерт у галузі цієї
експертизи відповідає на питання про наявність чи відсутність
висловлювань, які містять заклики до певних дій (вказується, яких саме
дій), на основі спеціальних знань у галузі мовознавства. Висновок
експерта за результатами таких досліджень не є правовою кваліфікацією,
а є констатацією об’єктивного змісту тексту з позиції спеціальних знань
у галузі семантико-текстуальних експертних досліджень.

Висновки. Призначаючи експертизу з метою встановлення
відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідності
дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску
печатки), до експертної установи органом (особою), який (яка)
призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), обов’язково надаються
вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО
ШЛЮБУ

На сьогодні шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану (ч.
1ст. 51 Конституції України (далі КУ), ст. 21 Сімейного кодексу України
(далі СКУ)) [1]. Він належить до фундаментальних правових та
соціальних інститутів, адже після реєстрації шлюбу між подружжям
виникають взаємні права та обов’язки, які закріплюються в СКУ.

Вимога державної реєстрації шлюбу означає, що за українським
законодавством ані шлюбна церемонія у церкві, ані шлюб, укладений за
місцевими або національними обрядами, не визнаються шлюбом з
юридичної точки зору та не породжують жодних правових наслідків (ч.
3 ст. 21 СКУ). Тобто, юридично шлюб вважається існуючим тільки після
його офіційної реєстрації в органах РАЦС. Це дає змогу контролювати
державі кількість шлюбів кожної особи й запобігає виникненню таких
колізій, як одночасне перебування осіб у двох шлюбах [2]. У зв’язку з
наведеним вище слід відокремлювати “шлюбні відносини”, тобто такі,
які виникають між особами після реєстрації шлюбу, та “подружні
відносини”, до яких доцільно відносити лише той період з життя
подружжя, в який не існувало тривалого роздільного проживання
чоловіка і жінки. Наприклад, коли жінка або чоловік сидять у в’язниці,
шлюб може не розриватися, але подружніми і, зокрема, сімейними у
повному обсязі такі відносини назвати складно, оскільки в цей період
особи спільно не проживають, не пов’язані спільним побутом, хоч і
мають взаємні права та обов’язки, зокрема по утриманню. Саме тому
під “шлюбними відносинами” можна вважати соціально-правову форму
відносин між жінкою та чоловіком, які починаються з моменту
реєстрації шлюбу і тривають, як правило, довічно, але такі відносини
можуть припинятися або призупинятися. Тоді як до “фактичних
шлюбних відносин” належать стосунки між жінкою та чоловіком, які



114

проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або
в будь-якому іншому шлюбі (ст. 74 СКУ). До цього визначення, на нашу
думку, варто додати й випадки, коли один із цих осіб чи обидва
знаходяться в іншому шлюбі, однак їхні подружні відносини реально
припинені, проте вони не суперечать моральним засадам суспільства.
Отже, враховуючи мету шлюбу та правове розуміння шлюбних і
фактичних шлюбних відносин, пропонуємо наступне визначення
фактичного шлюбу. Фактичний шлюб – це спільне проживання однією
сім’єю подружньої пари (жінки та чоловіка), що не перебувають у
шлюбі між собою та у будь-якому іншому шлюбі, проте допустимим є
випадок, коли один із них чи обидва знаходяться в іншому шлюбі, однак
відносини у цьому шлюбі припинені. Основна відмінність
зареєстрованого й фактичного шлюбу у тому, що в останньому між
чоловіком та жінкою не виникає прав і обов’язків подружжя, які
прописані у СКУ. Тобто, і наслідків невиконання даних прав та
обов’язків не виникає.

Чоловік та жінка в залежності від ситуації можуть самостійно
розподіляти між собою сімейні обов’язки та виконувати їх. Якщо
розглядати майнові права осіб, які перебувають у фактичних відносинах,
то ст. 74 СКУ зазначає, що майно, набуте жінкою та чоловіком, які
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або
в будь-якому іншому шлюбі, належить їм на праві спільної сумісної
власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.
На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та
чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому
іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 цього Кодексу.

Продовжуючи тему майнових відносин, не можна не звернути
окрему увагу на спадкування у фактичному шлюбі. Як і в інших
питаннях, між спадкуванням у законному й фактичному шлюбі існують
певні відмінності. Відповідно до ЦКУ спадкування за законом
відбувається у порядку черговості. До першої черги відносять другого з
подружжя, якщо на день смерті спадкодавця він перебував у
зареєстрованому шлюбі зі спадкодавцем. Особа ж, яка проживала з
померлим однією сім’єю, належить до четвертої черги спадкування, але
за умови спільного проживання не менш як п’ять років до часу
відкриття спадщини. У виключних випадках особа, яка спільно
проживала зі спадкодавцем, може за рішенням суду одержати право на
спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на
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спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася,
матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який
через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані
(ч. 2 ст. 1259 ЦКУ). Слід також відмітити, що таке явище, як фактичний
шлюб, слід розглядати в комплексі наукових досліджень, оскільки з
правових особливостей, пов'язаних з фактичним шлюбом, слідують
соціальні, особові та ін. Ці чинники тісно взаємозв'язані, що викликає
непідробний інтерес і актуальність цієї тематики. Підводячи підсумок,
слід ще раз підкреслити, що, як би не хотів законодавець, але
врегулювати майнові стосунки між особами, що живуть разом у
фактичному шлюбі все ж необхідно.
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ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ (СТ.
143 КК УКРАЇНИ): ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК

СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації
анатомічних матеріалів людині" від 20 грудня 2019 р. №418-ІХ ст. 143
КК України була змінена й викладена в наступній редакції. "Порушення
встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів
людини" [1].

Визначальним для ходу дослідження є питання про основний
безпосередній об'єкт злочину. Слід визначити коло тих суспільних
відносин, кримінально-правову охорону яким прагнув забезпечити
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законодавець, закріпивши в КК досліджувану норму.
В теорії кримінального права загальновизнано, що основний

безпосередній об’єкт злочину лежить в площині родового.
Застосовуючи такий підхід для з'ясування основного безпосереднього
об’єкта, можна дійти висновку, що безпосереднім об’єктом злочину
передбаченого ст.143 КК України є здоров'я особи, а його додатковим
обов’язковим об’єктом – порядок проведення трансплантації
анатомічних матеріалів людини, а також тілесна недоторканість особи у
сфері трансплантації анатомічних матеріалів.

Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що основним
безпосереднім об’єктом аналізованого злочину виступає група
суспільних відносин, які складаються з приводу охорони здоров'я,
порядок проведення трансплантації анатомічних матеріалів людини, а
також права на тілесну недоторканість особи у сфері трансплантації
анатомічних матеріалів.

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 143 КК України,
виражається в порушенні встановленого законом порядку
трансплантації анатомічних матеріалів людини. Диспозиція цієї статті
належить до бланкетних, і для встановлення характеру порушення
необхідно звертатись до нормативних актів, які регламентують порядок
трансплантації, зокрема до Закону України «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 р.

Об'єктивна сторона аналізованого злочину може проявитися у
таких формах: 1) порушення встановленого законом порядку
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, що
спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого (ч.1 ст.143 КК України);
2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її
анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації (ч.2 ст. 143 КК
України); 3) Незаконна торгівля анатомічними матеріалами (ч.4 ст. 143
КК України) [1].

Законодавець трактує поняття «трансплантація» таким чином:
«трансплантація – спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці
анатомічного матеріалу людини від донора реципієнту й спрямований на
відновлення здоров’я людини» [2]. Відповідно до ч. 1 ст. 1 зазначеного
закону анатомічні матеріали - органи (їх частини), тканини, анатомічні
утворення, клітини людини або тварини, фетальні матеріали людини [2].

На думку Г. В. Чеботарьової «трансплантація – це спосіб
реалізації конституційного права громадян України на охорону життя і
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здоров'я, що являє собою особливий вид медичної діяльності,
врегульованої законодавством, здійснюваний під контролем держави і
який має правові наслідки для її учасників» [3, с. 10].

Вилучення анатомічних матеріалів - хірургічна операція, інше
медичне втручання, в результаті якого отримуються анатомічні
матеріали людини для трансплантації та/або виготовлення
біоімплантатів. Злочин у цій формі вважається закінченим з моменту
позбавлення людини анатомічних матеріалів.

Під примушуванням слід розуміти дії, пов’язані із застосуванням
психічного чи фізичного насильства до потерпілого й спрямовані на
схиляння останнього до надання згоди на отримання з нього
анатомічних матеріалів. Обман – це повідомлення неправдивих
відомостей або неповідомлення тих відомостей, які особа зобов’язана
була повідомити потенційному донору з метою спонукати його
погодитися на вилучення у нього анатомічних матеріалів для подальшої
трансплантації.

Згідно до ст. 13 Закону України «Про застосування трансплантації
анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 р.: «трансплантація
застосовується виключно за наявності медичних показань, за умови
неможливості збереження життя або відновлення здоров’я хворого
іншими методами лікування, і здійснюється відповідно до галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я за згодою об’єктивно
поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків,
передбачених Законом» [2].

Науковець С. В. Гринчак виділяє такі види незаконної
трансплантації, які вчиняються відносно реципієнта: здійснення
трансплантації без наявності медичних показань консиліуму лікарів;
здійснення трансплантації без попереднього надання реципієнту повної,
об’єктивної інформації про майбутнє оперативне втручання; здійснення
трансплантації анатомічних матеріалів людини в закладах охорони
здоров’я, наукових установах чи інших організаціях, які не мають права
проводити такі оперативні втручання; проведення трансплантації за
участю медичного працівника, який не має права брати участь у такому
оперативному втручанні; трансплантація реципієнту органів або тканин,
які заборонено пересаджувати (наприклад, органи, отримані від віл-
інфікованих, осіб, хворих на СНІД, які хворіли іншими інфекційними
хворобами, небезпечними для життя людини тощо); порушення порядку
констатації факту смерті людини; здійснення трансплантації без
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попереднього отримання від реципієнта згоди на це оперативне
втручання [4, с. 2-8].

В. Сальніков та С. Стеценко виділили важливі принципи по
правовому регулюванню трансплантації органів і тканин: принцип
пошани й дотримання прав пацієнта; принцип дотримання черги згідно
«аркуша очікування»; принцип декомерціалізації пересадок органів і
тканин, який означає, що шлях платного донорства є аморальним,
оскільки органи можуть отримати лише ті, хто в змозі заплатити за них
великі гроші. Плата за орган підриває систему донорства, засновану на
альтруїзмі й гуманізмі; принцип інтеграції в міжнародні
трансплантологічні співтовариства [5, с. 103-104].

Новелою нового закону є саме створення Єдиної державної
інформаційної системи трансплантації (далі – ЄДІСТ). ЄДІСТ
створюється з метою інформаційного забезпечення надання медичної
допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності,
пов’язаної з трансплантацією. ЄДІСТ містить визначений цією статтею
набір мінімальних даних – відомостей, що є інформацією з обмеженим
доступом, про донорів, реципієнтів, характеристику анатомічних
матеріалів, які збираються, обробляються та захищаються у
визначеному законом порядку [2].

Висновки. Підсумовуючи можна зробити такі висновки. Закон
підготовлений з урахуванням сучасного стану науки, розвитку
громадянського суспільства, вимог до діяльності, пов'язаної з
трансплантацією, ґрунтується на рекомендаціях Всесвітньої організації
охорони здоров'я, Директивах Європейського Союзу та визначає вимоги,
умови й порядок застосування трансплантації, як спеціального
високоспеціалізованого методу лікування, забезпечує додержання в
Україні прав людини та захист людської гідності при застосуванні
трансплантації та здійсненні іншої, пов'язаної з нею діяльності.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ

РЕБЁНКА
Исходя из исторических данных о возникновении жизни её

началом считалась явная способность самостоятельно двигаться. Ещё
древнегреческий философ Аристотель, а после Католическая церковь
считала зародыш безжизненным до его первого движения и
соответственно живым только после первого шевеления. Важно
отметить, что «становление жизни» у эмбрионов мужского пола
Аристотель выделял на четвертом месяце после зачатия, а у зародышей
женского пола - на третьем, что уже тогда говорило о более высоком
развитии способностей у детей женского пола. Следовательно,
отсылаясь к прошлому - начало жизни и её конец совпадали с первым и
последним самостоятельным движением.

С точки зрения биологической теории, у человеческого существа
есть два периода жизни: утробный и внеутробный. Между ними
происходит процесс родов - довольно длительны процесс, который
может составлять от 10-12 до 20 часов. Заключительным этапом
необходимо считать наступление реакций и обменных процессов в
организме (легочного дыхания, сопровождающегося первым вдохом и
криком, естественное сердцебиение) при полном отделении (извлечении)
новорожденного от материнского организма. Таким образом, с
юридической точки зрения охрана едва зародившейся жизни является не
только глубоко нравственным требованием, но и обязательным
условием при формировании личности, субъекта правоотношений, при
этом обретая человеческие качества и свойства, права и свободы
человека и гражданина, которые гарантируются и защищаются
международным сообществом и внутригосударственным
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законодательством. С рождением ребенка связано не только появление у
него основных прав человека, но и возникновение обязанности
государства по их охране, которая достигается различными методами, в
т. ч. с помощью уголовно-правовой защиты [1, c. 18]. Так, например,
В.Ф. Караулов считает, что роды – это сложный, завершающий
беременность физиологический процесс. Однако для юриспруденции
значение имеет только факт разъединения плода от тела матери:
«Рождение ребенка обычно начинается путем выхода наружу из полости
матки головки плода. Хотя в некоторых случаях возможны и аномалии.
При рождении с первым вдохом легкие новорожденного расправляются.
Обычно об этом сигнализирует первый крик ребенка» [3, c. 260].

С нашей точки зрения этот период можно считать началом
человеческой жизни, поэтому умышленное лишение жизни ребенка, еще
не начавшего самостоятельного существования, но уже вышедшего из
утробы матери, хотя и не полностью, следует считать убийством.
Например, Альберт Бернер, опираясь на взгляды римских учений о
праве, писал, что «эмбрион - часть матери, подобно как плоды - части
дерева, и плод человеческий, не отделившийся от матери, существом
самостоятельным признать нельзя» [2, c. 113].

Сегодняшнее законодательство об охране здоровья не учитывает
обстановку, связанную со смертью матери, но плоду не причинен вред,
приводящий его к мгновенной гибели и существует возможность
безопасного извлечения его из тела матери. Если исходить из
нормативного подхода, смерть матери автоматически влечет смерть
ребенка, находящегося в ее теле. Поскольку белорусское
законодательство считает, что плод – это часть женского организма
(пока не произошло его отделения посредством родов), что создает
трудности в правоприменении. Зарубежное законодательство ряда
европейских стран предусматривает то, что, если существует
возможность, что плод может быть жизнеспособен, беременность может
быть прервана только в случае, когда беременность или роды повлекут
за собой серьезную угрозу жизни женщины, и врач, выполняющий
прерывание беременности, должен предпринять любое
соответствующее действие, чтобы спасти жизнь плода. В нашей
национальной правовой системе ничего подобного пока нет [1, c. 19].

В международных доктринах признание права на жизнь с
момента зачатия имеет серьёзные правовые последствия, включающие,
в числе прочего, запрет на использование эмбриона или его тканей для
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медицинских исследований. Право же в соответствии с правовой
доктриной может принадлежать только субъекту. Такие процессы, как
сердцебиение, дыхание и другие проявления жизнеспособности при
внутриутробном развитии целиком и полностью зависят от
материнского организма. Плод в утробе матери - это своего рода элемент
организма беременной женщины [2, c. 23].

Вывод. Но все эти правовые установления, с точки зрения
точности фиксации момента начала правоотношения и, как следствие,
правильности исчисления имеющих правовое значение временных
отрезков, оказываются вовсе не всегда достаточными и понятными.
Таким образом, естественным рождением является отделение плода от
тела матери при котором появляется независимый субъект
правоотношений, способный самостоятельно мыслить, принимать
независимые решения, находиться под защитой государства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНОГО ДОГОВОРА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Такое понятие как «брачный договор» в Республике Беларусь

появилось недавно, а именно заключение данного вида договора стало
возможным с принятием и вступлением в законную силу 1 сентября
1999 года Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
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Поскольку это понятие можно считать новеллой в брачно-
семейных отношениях, не удивительно, что оно вызывает массу
вопросов как со стороны юристов, так и со стороны граждан, желающих
заключить договор данного рода. Стоит отметить, в странах ближнего и
дальнего зарубежья, брачный договор играет большую роль в жизни
рядовых граждан, помогая им оградить себя от различного рода
неприятностей и неожиданностей в случае расторжении брака.

Однако на территории Республики Беларусь понятие «брачный
договор» пока еще недостаточно распространено и граждане с опаской и
недоверием относятся к данному виду договора. Сегодня количество
белорусских пар, заключающих брачный договор, довольное низкое.
Молодожены считают, что, заключая брачный договор, они ставят под
сомнение искренность своих чувств по отношению друг к другу, а
некоторая часть населения просто не желает принимать так называемую
западную моду.

И прежде всего здесь следует учитывать такой фактор, как
славянский менталитет. Ведь в нашей стране при заключении брака в
отношениях изначально превалируют личные неимущественные
отношения, основанные на таких понятиях, как «любовь», «верность»,
«взаимоуважение» и так далее, а о таких понятиях как «имущественные
права», «общая совместная собственность», «имущественные
обязательства», вспоминают редко, полагая, что имущественные
договоры между супругами – это не что иное, как одна из нот недоверия,
которая опошляет искрение чувства и ведет к разрушению семьи. Кроме
этого, актуальной проблемой данного вопроса является слабая правовая
информированность населения в совокупности порой с их правовой
безграмотностью.

Большинство граждан при заключении брака даже не знают о
существовании такого вида договора либо же имеют поверхностные
знания. А между тем, основная функция брачного договора –
регулятивная, помочь супругам заранее избежать возможных
конфликтов по поводу имущества, которые в последующем привели бы
к расторжению брака.

Сегодня супружеские пары нашей страны все еще не могут
решиться на всестороннее урегулирование своих брачно-семейных
правоотношений. Данный факт побуждает к проведению
широкомасштабной информационной работы, а в дальнейшем и
призыва супругов к заключению брачного договора как со стороны
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общественности, так и со стороны государства. Для решения данного
вопроса следует обратиться к практике применения аналогичных
договоров в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Проанализировав брачные договоры других стран мира, можно
перенять положительные аспекты правового регулирования. При
согласовании условий брачного контракта американские пары могут
предусмотреть практически все аспекты будущей совместной жизни.

Таким образом, супруги могут оговаривать не только
имущественные правоотношения, но и личные неимущественные
правоотношения. Однако и здесь есть ограничения: запрещено
оговаривать участие супругов в воспитании детей и решать, с кем они
останутся в случае разрыва отношений. Стоит отметить, что суд
правомочен разрешать вопрос о том, насколько были справедливы
условия, оговоренные в брачном контракте.

В Польше правоотношения супругов регулируются нормами
Кодекса о семье и опеке (КСО) от 25 февраля 1964 г. (титул I
«Супружество» включает разделы, регулирующие вопросы заключения
брака, имущественных отношений супругов и т. д.). 1 июля 1965 г.
вступил в силу Закон 1965 г. «О международном частном праве», ст. 17 §
2 раздела V «Брак» которого определяет брак как «имущественные
отношения, возникающие из имущественного брачного договора,
которые регулируются общим национальным правом сторон на момент
заключения договора». В Польше также предусмотрена регистрация
брачных договоров в специальном реестре для возможности получения
необходимой информации заинтересованным лицам (в частности,
кредиторам).

Область семейного и наследственного права одна из наиболее
сложных и подробно урегулированных областей права в Германии. В
этой стране рассматриваемый институт получил куда более широкое
распространение, чем на данный момент в Республике Беларусь.
Причиной этому послужило то, что в немецком гражданском
законодательстве существует самостоятельный раздел, в котором
содержатся как положения с прямой регламентацией форм, видов,
содержания и последствий брачного договора, так и целый ряд
сопровождающих подобные договорные отношения статей, которые
относятся к управлению, разделу, дарению, наследованию, передаче
имущества супругов; их права, обязанности и ответственность при этом
перед третьими сторонами и т. д.
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Из самого определения брачного договора следует, что его целью
является совместное регулирование имущественных отношений
партнеров: исключение предусмотренного законом регулирования и
определение индивидуальной имущественной общности или
раздельность имущества.

Такое индивидуальное регулирование в рамках договора
охватывает все другие относящиеся к браку отношения супругов или их
отношение к третьим сторона. Французский Гражданский кодекс от 21
марта 1804 г. (ФГК) титул V книги третьей «О брачном договоре и о
режиме имущественных отношений между супругами» регулирует
законный и договорный режимы имущества супругов (ст. 1387–1581
ФГК). Брачный контракт должен быть составлен до заключения брака и
вступает в силу с момента регистрации брака (ст. 1395 ФГК). Согласно
законодательству Франции брачный договор должен обладать таким
признаком, как публичность, т. е. его содержание должно быть доступно
для заинтересованных лиц.

Вывод: брачный договор в Республике Беларусь по отношению к
западным странам имеет следующие отличительные черты: в
Республике Беларусь существует тайна брачного договора. Во многих
зарубежных странах, таких как Польша и Франция, напротив, обеспечен
свободный доступ для заинтересованных лиц, как правило кредиторов,
для ознакомления с содержанием брачного договора.

В нашей стране брачный договор регулирует только
имущественные отношения супругов. Предметом брачного договора в
зарубежных странах могут быть не только имущественные, но и любые
другие отношения между супругами. В Республике Беларусь изменить
условия брачного договора возможно при взаимном согласии супругов,
в странах Западной Европы и США это возможно только по решению
суда.

Законодатель должен проанализировать законодательство других
стран и, возможно, перенять некоторые особенности для улучшения
правового регулирования брачного договора в Республике Беларусь и
тем самым привлечь граждан к заключению данного вида договора. Это
позволит избежать возникновение таких проблем, как выплата
алиментов, раздел имущества в случае расторжения брака.
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ПРО «ОБХІД ЗАКОНУ» ПРИ ЗАХИСТІ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Одним із напрямів державної політики в Україні є реформування
законодавства з метою його гармонізації з європейськими нормами і
правилами. Особливе значення на даному етапі набуває питання
оновлення законодавства у сфері приватного права, до якого традиційно
відноситься така специфічна галузь, як міжнародне приватне право.

Зовнішньополітичний курс нашої держави на інтеграцію в такі
міжнародні організації, як ЄС і СОТ, зумовив необхідність приватно-
правового регулювання діяльності резидентів і нерезидентів України,
залучених до цивільного обороту.

Неналежне правове регулювання та прогалини в чинному
законодавстві часто призводять до дій суб'єктів міжнародних відносин,
які можна охарактеризувати як «обхід закону».

Для України поняття «обхід закону» є відносно новим. Воно було
введено Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23
червня 2005 року (далі - Закон). У п.9 ст.1. даного закону під «обходом
закону» розуміють застосування до правовідносин з іноземним
елементом права іншого, ніж право, передбачене відповідним
законодавством.

Обхід закону в міжнародному приватному праві означає
усвідомлене створення хоча б однією стороною правовідносин підстав
для застосування закону тієї правової системи, яка «лояльніше»
визначає певний правовий статус. Так, різні принципи визначення
«національності» суб'єктів господарської діяльності, установ,
організацій дають можливість підпорядковувати їхній правовий статус
законодавству тієї держави, яка є «поблажливішою» в питаннях
укладення й виконання господарських договорів, податкової, митної
політики тощо.[1].

Питання про сутність і правову природу «обходу закону» тісно
пов'язаний зі змістом зазначеного поняття. З точки зору О. С. Іоффе, до
«обходу закону» прирівнюється залучення до постійної роботи під
виглядом договору доручення працівника, посада якого штатним
розписом не передбачена (удавана угода). Деякі автори, наприклад Л. П.
Короткова, «обходом закону» називають фіктивні шлюби [2, с. 15].

Що стосується колізійних питань, то до «обходу іноземного
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закону» в міжнародне приватне право прирівнювалася ситуація, в якій
англійський суд, відмовившись застосувати іноземне право, застосував
власне право (хоча ні про який «обход» мови не було); нарешті, існує
думка, згідно з якою «обходом закону» в міжнародному приватному
праві визнається ситуація, в якій сторони навіть і не мали наміру
спеціально уникнути застосування одного закону, а просто обрали
норми, які не можуть регулювати правовідносини через те, що вони
призначені для інших відносин.

Використання концепції «обходу закону» дає можливість
сформулювати три підходи до визначення змісту цього поняття. Перший
підхід оцінює такі дії з точки зору відповідності їх результату мети
закону (з тим, щоб мати можливість оголосити їх незаконними). У
другому під поняттям «обхід закону» маються на увазі обман, уявність,
удаваність і зловживання правом. Але «штучна криміналізація обходу
закону, переведення його до статусу протиправного суперечить самому
змісту даного поняття - обхід закону є легальне ухилення від його дії (а
не порушення закону)» [3, с. 45].

Існує ще й третій підхід, згідно з яким до категорії спрямованих
на «обхід закону» віднесені дії, що мають на меті свідоме створення
суб'єктами права певного фактичного складу з метою забезпечити по
відношенню до себе дію одного правового припису й (або) не допустити
дію іншого.

На нашу думку, внутрішнє наповнення «обходу закону»
обумовлено поєднанням декількох нерозривно пов'язаних між собою
ланок. В якості першого слід назвати порядок визначення права, яке
підлягає застосуванню. Другою ланкою виступає ключовий принцип
«автономії волі», який надає учасникам правовідносин право самостійно
здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових
відносин. Третьою ланкою виступає наявність рішення суду в справі про
визнання конкретних дій суб'єкта господарювання як спрямованих на
«штучне прив'язування» відносин до права, яке найбільш вигідно
сторонам і вибір якого був здійснений з порушенням норм Закону. При
цьому слід зауважити, що відсутність такого судового рішення аж ніяк
не додає діям, вчиненим в обхід закону, правомірний характер.

В юридичній практиці багатьох держав теорія «обходу закону»
відсутня: в кодифікаціях міжнародного приватного права Австрії, ФРН,
Італії. Самостійне значення теорії «обходу закону» не зізнається й в
деяких інших країнах, наприклад в Китаї, США. Що стосується
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Великобританії, то там теорія «обходу закону» ніколи не визнавалася.
Теорія agere in fraudem legis ще зберігається в певному виді у Франції,
Іспанії, Угорщини, Португалії, Румунії, Латинській Америці. Як показує
досвід західних країн, захист інтересів національного права при його
взаємодії з іноземними правовими системами більш ніж надійно
забезпечують застереження про публічний порядок і про імперативні
норми [4, с. 65].

З точки зору А. Муранова, традиційний колізійних метод в тому
вигляді, в якому він існує сьогодні, в цілому не здатний вирішити
проблему «обходу закону». Більш того, і пояснити цей феномен,
залишаючись тільки в рамках колізійного методу, неможливо, тому що
така спроба призводить до двозначностей і неточностей [5, с. 72].

Однак аналіз норм Закону й практики його застосування дозволяє
зробити висновки про наявність певних форм здійснення «обходу
закону»: 1) цілеспрямоване формування обставин (юридичних фактів),
які дозволяють «прив'язати» ситуацію до правової системи іншої, ніж
передбачена колізійна норма; 2) обрання учасниками правовідносин з
іноземним елементом «застосовного права» з урахуванням їх власних
інтересів (але без урахування вимог українського закону).

Практична цінність виявлення таких форм полягає в тому, що їх
виокремлення дозволяє на практиці здійснити низку заходів
превентивного характеру з метою не допустити визнання в майбутньому
деяких дій, досконалими в обхід закону.

Обхід закону найчастіше виникає у правових системах: де
монополія держави обмежена; зі значною часткою приватної власності;
з нечітким законодавчим визначенням принципу автономії волі сторін.
Іноді обхід закону пов'язується з використанням застереження про
публічний порядок. [1].

Концепція «обходу закону» представляє безперечний інтерес в
теоретичному, історичному, методологічному, соціологічному аспектах,
але при цьому повинна розглядатися завжди з урахуванням його
правової природи та суті. Законодавче закріплення поняття «обхід
закону» фактично стало початком нового етапу в розвитку міжнародного
приватного права в Україні, оскільки вперше зазначена конструкція
отримала правову оцінку. При цьому найважливішим завданням на
цьому етапі стає правильне та однозначне застосування норм закону, що
дозволить використовувати «обхід закону» не тільки як інститут
державного нагляду, а й в якості надійного механізму захисту інтересів
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суб'єктів господарювання в Україні.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

1. У повсякденному житті особа, через стан свого здоров’я, може
зазнавати певних обмежень власних прав і свобод. Ці обмеження
безпосередньо передбачені у нормативно-правових актах, зокрема у ч. 2
ст. 9, ст. 53 Основ законодавства України про охорону здоров'я, та
пов’язуються із запровадженням: - запобіжних заходів, що передують
примусовим заходам медичного характеру або вирішенню питання про
їх застосування; - власне самих примусових заходів медичного
характеру стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння; -
примусового лікування осіб, які вчинили злочини та мають хвороби, що
становлять небезпеку для здоров’я інших; - карантину або поміщення
особи в обсерватор (спеціалізований заклад охорони здоров'я,
призначений для госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути
територію карантину, з метою їх обстеження та здійснення медичного
нагляду за ними).

Обмеження прав і свобод особи, що пов’язується із станом її
здоров’я, як правило, відбувається з метою усунення прямої загрози
життю пацієнта, небезпеки для здоров’я інших осіб, запобігання
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вчинення суспільно небезпечного діяння, або – як реакція на скоєння
такого діяння. Так у ст. 68 Конституції України передбачено обов’язок
для кожного – неухильно додержуватися Конституції та інших законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Невиконання цього обов’язку спонукає до застосування відповідних
обмежень.

2. Питання про застосування примусових обмежень, пов’язаних зі
станом здоров’я людини, можуть виникати через захворювання на певні
інфекційні хвороби, психічні розлади, хворобу на наркоманію. Зокрема
законодавець чітко визначає, що серед можливих приводів до
застосування таких обмежень можуть бути: - особливо небезпечні
інфекційні хвороби (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя», ст. 31 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб»); - інфекційні хвороби, що
передаються статевим шляхом (ст. 26 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб»); - заразні форми туберкульозу (ст.
11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»); -
психічний розлад (ст.ст. 12-14 Закону України «Про психіатричну
допомогу»); - хвороба на наркоманію (ст.ст. 13, 16 Закону України «Про
заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними»).

3. Під час розгляду питання про застосування обмежень прав і
свобод особи, у зв’язку зі станом її здоров’я, керуються положеннями
таких нормативно-правових актів: - Конституція України; - Основи
законодавства України про охорону здоров'я; - Цивільний
процесуальний кодекс України (Глави 10 та 11); - Кримінальний
процесуальний кодекс України (ст.ст. 291-292, Глава 39); - Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення»; - Закон України «Про захист населення від інфекційних
хвороб»; - накази Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002р.
№385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» та від 25.12.2006
р. №882 «Про затвердження примірного статуту та переліку державних
закладів спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв Міністерства охорони
здоров'я України».

Окрім того, у разі захворювання особи на туберкульоз, зважають
ще й на приписи: Закону України «Про протидію захворюванню на
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туберкульоз», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року
№926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ»,
постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999р. №667 «Про
Комплексні заходи боротьби з туберкульозом», розпорядження Кабінету
міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-
2021 роки від 27.12.2017р. №1011-р, наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 04.04.2014р. «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги
при туберкульозі».

4. Під примусовою (недобровільною) госпіталізацією розуміють
прийом і утримання в лікарні чи госпіталі фізичної особи через її
захворювання, яке може бути небезпечним для оточуючих. Примусова
госпіталізація застосовуються незалежно від волі хворого. Саме про
примусове утримання йдеться, зокрема, і у ст. 1 Рекомендацій Комітету
Міністрів Ради Європи стосовно правового захисту осіб, які страждають
на психічні розлади і примусово утримуються як пацієнти, від
22.02.1983р. №R(83)2.

Похідним процесом примусової госпіталізації є примусове
лікування, яке, також незалежно від волі фізичної особи (хворого),
спрямовується на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів
того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення
життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і
одужання, відновлення здоров’я. Як правило, примусова госпіталізація
відбувається в екстреному порядку.

Примусову госпіталізацію та примусове лікування можна
поділити на види, в залежності від особливостей стану чи статусу
суб’єктів, стосовно яких вони застосовуються. Так, примусова
госпіталізація та лікування можуть застосовуватися до: дієздатних або
недієздатних осіб; осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння і осіб,
які не причетні до скоєння таких діянь тощо. Варто зауважити, що
метою застосування примусового лікування є не лише забезпечення
конституційного права хворого на охорону здоров’я та медичну
допомогу (ст. 49 Основного Закону України), а й захист прав і свобод
осіб, які його оточують, зокрема на їх право на безпечне для життя і
здоров’я довкілля (ст. 293 ЦК України). Недобровільна (примусова)
госпіталізація виступає засобом забезпечення виконання обов’язку,
передбаченого ст. 68 Конституції України, зокрема – не посягати на

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012586.html
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права і свободи, честь і гідність інших людей і, застосовується вона
виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством.

Примусова госпіталізація пацієнта до спеціального закладу з
надання медичної допомоги та застосування примусових заходів
медичного характеру здійснюються виключно на підставі судового
рішення про таке застосування (в порядку, передбаченому ЦПК, або
КПК України), за наявності документів, що посвідчують особу-хворого.

5. Від примусової госпіталізації та примусового лікування слід
відрізняти процедуру поміщення особи, за її добровільною згодою, на
карантин чи в обсерваторі. Так правовими підставами для евакуації
громадян України та іноземців, які перебували у провінції Хубей
Китайської Народної Республіки та побажали евакуюватися до України,
стали: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020р. №
93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV» та укладання індивідуальних письмових
погоджень на обстеження і здійснення за ними протягом 14 діб
медичного нагляду.

Водночас видається, що, після прибуття евакуйованих громадян в
Україну, перед органами державної влади може виникнути проблема
забезпечення дотримання такими громадянами строків та порядку
перебування в обсерваторі. Так, зважаючи на добровільний характер
перебування в ньому, підстав утримувати у закладі охорони здоров’я
евакуйованих осіб «силою» немає. Положеннями КУпАП (ст.ст. 188-11
та 188-22) та КК України (ст. 325) передбачена відповідальність за
недотримання чи невиконання певних вимог, постанов, рішень та
приписів, пов’язаних із запобіганням інфекційним захворюванням.
Зважаючи на зміст цих положень, нескладно спрогнозувати, що у
зв’язку з ліквідацією Державної санітарно-епідеміологічної служби та
відсутністю чітких правил та норм, притягнення до юридичної
відповідальності евакуйованих громадян, на підставі лише фактів
недотримання ними наданих особистих зобов’язань, буде
проблематичним.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ЖИЛИЩНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Одним из активно развивающихся институтов административного

права на современном этапе является институт административных
процедур. Нельзя не согласиться с мнением О. И. Чуприс о том, что
существование административных процедур тесно связано с
государственным управлением, которое реализуется в различного рода
административных действиях соответствующих государственных
органов [1, с.151].

В настоящее время в Республике Беларусь осуществление
административных процедур производится на основании Закона
Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (далее
– Закон) [2]. Принятию данного Закона предшествовало несколько
этапов правового регулирования работы с обращениями граждан по
осуществлению действий юридического характера (административных
процедур). Указанным Законом сформирован единый порядок
совершения административных процедур, в нем закреплены не только
наработанные практикой положительные результаты, применимые ко
всем видам административных процедур независимо от органа и места
их совершения, а также прочих индивидуальных особенностей,
содержащихся в многочисленных нормативных правовых актах, но и
включены новые решения и процедурные нормы.

Согласно ст. 1 Закона «Административная процедура – действия
уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления
заинтересованного лица, по установлению (предоставлению,
удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению),
изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению
прав и (или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей
справки или другого документа (его принятием, согласованием,
утверждением) (далее – выдача справки или другого документа), либо
регистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо
предоставлением денежных средств, иного имущества и (или) услуг за
счет средств республиканского или местных бюджетов,
государственных внебюджетных фондов, из имущества, находящегося в
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республиканской или коммунальной собственности». Закон содержит
общие нормы о производстве административных процедур: закрепляет
стороны административных процедур, сроки и порядок рассмотрения
заявления заинтересованного лица, порядок обжалования решения по
административной процедуре. Нормы Закона распространяются на
различного рода общественные отношения, в том числе и на жилищные
отношения.

Перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, установлен Указом Президента Республики Беларусь № 200 от
26 апреля 2010 г. (далее – Указ) [3].

Глава 1 Указа закрепляет производство административных
процедур в области жилищных правоотношений. К ним относится:
принятие решения о разрешении отчуждения одноквартирного жилого
дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме; о
даче согласия на залог жилого помещения, в котором проживают
несовершеннолетние либо принадлежащего несовершеннолетним; о
включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий; о согласовании (разрешении) переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в
жилом доме и иные.

Отношения по переустройству и (или) перепланировке жилого
помещения регулирует статья 17 Жилищного кодекса Республики
Беларусь: «Переустройство и (или) перепланировка производятся по
заявлению собственника жилого и (или) нежилого помещений частного
жилищного фонда, нанимателя жилого помещения государственного
жилищного фонда, члена организации застройщиков, которые
инициируют переустройство и (или) перепланировку, после получения
согласования (разрешения) районного, городского исполнительных
комитетов, местной администрации района в городе» [4]. Таким образом,
получение разрешительной документации на переустройство и (или)
перепланировку жилого помещения является административной
процедурой.

Для осуществления административной процедуры по получению
разрешения на переустройство или перепланировку заинтересованному
лицу – гражданину – необходимо обратиться в местный
исполнительный и распорядительный орган (исполком) с заявлением. К
заявлению должны прилагаться следующие документы: паспорт или
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иной документ, удостоверяющий личность; письменное согласие
совершеннолетних граждан, имеющих право владения и пользования
помещением, переустройство и (или) перепланировка которого
инициируется, и участников общей долевой собственности (в случае,
если помещение находится в общей долевой собственности двух или
более лиц), а в случае временного отсутствия таких граждан и
участников – удостоверенное нотариально их письменное согласие;
технический паспорт и документ, подтверждающий право
собственности на помещение, – для собственника помещения; план-
схема или перечень (описание) работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения, составленный в произвольной форме;
письменное согласие организации застройщиков в жилых домах этой
организации – для члена организации застройщиков, не являющегося
собственником помещения; письменное согласие залогодержателя
жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме на согласование
(разрешение) переустройства и (или) перепланировки, если жилое
помещение, нежилое помещение в жилом доме переданы в залог и
распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя не
предусмотрено законодательством или договором о залоге.

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц со
дня подачи заявления. При осуществлении административной
процедуры взимается плата в размере 0,5 базовой величины.
Разрешение бессрочно.

Условия и порядок переустройства и (или) перепланировки
установлены Положением, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 384 от 16.05.2013 N 384 (в ред. от
09.03.2015) (далее – Положение № 384).

Согласно Положению № 384 можно: расширять «мокрую зону» за
счёт нежилых помещений (коридоров и кладовок); объединять санузлы;
устраивать на лоджии электрический тёплый пол; объединять лоджию,
присоединяя её к помещению. Нельзя: устраивать санузел над кухней;
делать кухню над жилым пространством; размещать водяные радиаторы
отопления на балконах и лоджиях; сносить несущие стены и колонны;
сносить стену между кухней и соседним помещением, если в доме
предусмотрена газовая система. В этом случае обязательно наличие
либо стены, либо перегородки с определённой степенью огнестойкости.
Пробивка проёмов в несущих стенах возможна только после
согласования проекта перепланировки и проекта усиления проёма.
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Категорически не разрешена подобная процедура в панельных домах с
несущими внутренними стенами. Речь идёт только о зданиях с
монолитным каркасом.

Вывод. Разрешение на переустройство и (или) перепланировку в
процессе осуществления административной процедуры может быть
получено только при условии выполнения указанных требований. За
переустройство и (или) перепланировку без разрешительной
документации гражданин привлекается к административной
ответственности.
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У ст. 3 Конституції України закріплено положення про те, що
«людина, її життя і здоров'я … визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю». «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну
допомогу …» (ч. 1 ст. 49) [1]. Згідно ч. 1 ст. 33 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», «медична допомога
надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими
медичними працівниками …» [2]. Таким чином, питання охорони
здоров’я є пріоритетним напрямом у діяльності нашої держави.

Вказані конституційні положення повністю кореспондуватимуть
положенням, закріпленим у ст. 25 Загальній декларації прав людини,
відповідно до яких «кожна людина має право на такий життєвий рівень,
включаючи … медичний догляд …, який є необхідним для підтримання
здоров'я …» [3].

На теперішній час у вітчизняній системі охорони здоров’я
склалася стійка тенденція з наявністю великої кількості скарг з боку
пацієнтів на нібито неправильні методи лікування з боку лікарського
персоналу, зокрема, неправильне призначення лікарських засобів,
порушення норм клінічних протоколів, обмеження права вільного
пересування під час стаціонарного лікування тощо. Все це породжує як
певну напруженість у роботі лікарів та середнього медичного персоналу,
так і недовіру до лікарів та медичних закладів з боку пацієнтів. У
зв’язку із цим проводяться чисельні перевірки, службові розслідування,
що вкрай негативно впливає на нормальний режим роботи закладів
охорони здоров’я та відповідних структур охорони здоров’я органів
місцевої влади, обласних Департаментів охорони здоров’я та
Міністерства охорони здоров’я України. Вирішення цієї проблеми є
необхідним питанням як для медичних закладів, так і для пацієнтів.

Згідно п. «а» ч. 1 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров'я» «громадяни України зобов'язані піклуватись про
своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян»
[2]. На наш погляд, зміст цієї норми має розпливчатий характер та не
забезпечений нормативними гарантіями.

Більш конкретно обов’язки пацієнта закріплено у п. 3 ч. 2 ст. 6
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Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», згідно якого пацієнти зобов’язані
виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил
внутрішнього розпорядку надавача медичних послуг». Вказане
нормативне положення, яке є більш чітким щодо визначення обов’язків
пацієнтів щодо виконання медичних приписів лікаря, на нашу думку,
обумовлене впровадження в рамках медичної реформи фінансування
медичних послуг з державного бюджету. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 6 цього
Закону «пацієнти мають право на можливість вибору лікаря у порядку,
встановленому законодавством» [4].

Слід зазначити, що право на вибір лікаря та вибір методів
лікування відповідно до його рекомендацій закріплено у ч. 2 ст. 284
Цивільного Кодексу України, п. «д» статті 6 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я».

Згідно ст. 34 Основ, «лікуючий лікар - лікар закладу охорони
здоров'я або лікар, який провадить господарську діяльність з медичної
практики як фізична особа - підприємець і який надає медичну
допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування. Лікуючий
лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому
цими Основами порядку. Обов'язками лікуючого лікаря є своєчасне і
кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта. Пацієнт вправі
вимагати заміни лікаря. Лікар має право відмовитися від подальшого
ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або
правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови,
що це не загрожуватиме життю хворого й здоров'ю населення. Лікар не
несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від
медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього
режиму [2].

На нашу думку, на теперішній час у вітчизняному законодавстві
про охорону здоров’я виникла певна колізія між нормами наведених
законодавчих актів та Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» стосовно прав пацієнтів на
відмову від виконання медичних приписів. Так, з одного боку, Законом
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення» імперативно передбачений обов’язок пацієнтів виконувати
медичні приписи лікаря, з другого – у нормах наведених нормативних
актів закріплено право пацієнтів на вибір лікаря та вибір методів
лікування відповідно до його рекомендацій на будь-якій стадії лікування.
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Наявність цієї правової колізії на практиці буде породжувати певні
неузгодженості та конфліктні ситуації.

Рекомендації. Поставлена у цій роботі проблематика вимагає
свого подальшого вирішення як на науковому, так і на законодавчому
рівнях. На нашу думку, вказана колізія повинна вирішуватися в площині
пріоритету забезпечення дотримання гарантій прав пацієнтів при
наданні їм медичної допомоги, що повністю відповідатиме положенням
Конституції України.
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Картамишева О.Є., доцент
кафедри галузевих юридичних дисциплін

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
кандидат юридичних наук

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ
ЮРИДИЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

В українському суспільстві на даний момент спостерігається
посилення інтересу до проблем вищої професійної освіти, що, мабуть,
пов'язано з досить значними змінами загальної соціально-економічної
ситуації в нашій країні й світі. Вони знайшли відображення, зокрема, в
нових освітніх стандартах вищої професійної освіти, в тому числі за
спеціальністю 081 Право, так і в новому Законі України “Про вищу
освіту”.

Одне з ключових завдань - це підвищення якості освіти. Під
якістю освіти розуміється комплексна характеристика освітньої
діяльності та підготовки здобувача, що виражає ступінь їх відповідності
державним освітнім стандартам, державним вимогам і (або) потребам
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фізичної або юридичної особи, в інтересах якої здійснюється освітня
діяльність, в тому числі ступінь досягнення запланованих результатів
освітньої програми.

Проблема якості юридичної освіти сьогодні стає все більш
актуальною в силу наступних факторів: великі перетворення в
соціально-економічній та правовій сферах, що вимагають від системи
юридичної освіти ефективних реакцій на виклики часу; масовість
юридичної освіти та неякісність професійної підготовки юристів;
низький вхідний загальноосвітній рівень абітурієнтів, що вимагає
істотної перебудови змісту й методів вищої юридичної освіти; дефіцит
юристів, здатних ефективно працювати в швидко мінливих умовах
ринкової економіки; диверсифікація юридичної освіти (бакалаврат,
магістратура, аспірантура, докторантура), що потребує розробки завдань
забезпечення якості освіти на кожному з цих рівнів;
недостатній рівень професійно-педагогічної компетентності
професорсько-викладацького складу багатьох юридичних вузів;
зміна освітньої парадигми (замість “освіта на все життя” - “освіта
протягом усього життя”), яка вимагає коригування цілей, змісту,
технологічного забезпечення вищої юридичної освіти й критеріїв її
результативності; погіршення умов фінансування юридичних вузів, яке
робить проблему їх виживання надзвичайно гострою.

Якість юридичної освіти відноситься до категорій соціальної
якості й розуміється нами як адекватність (відповідність) системи
юридичної освіти актуальним потребам соціуму й потребам особистості.
Якість освіти відбивається на певному рівні професійної компетентності
юриста, тобто професійних знань, умінь і навичок, інтелектуального,
морального та фізичного розвитку, якого досягають випускники вузів
відповідно до освітних цілей. Якість навчання оцінюють за такими
показниками, як повнота, системність, глибина, дієвість, міцність
засвоєного змісту освітньої програми. Показниками високої якості
юридичної освіти є професійне критичне мислення, здатність і
готовність випускників вузу самостійно формулювати й вирішувати
професійно значущі завдання, бути конкурентоспроможними на
внутрішньому та міжнародному ринках праці.

Конкурентоспроможність юриста визначається як рівень загальної
і мовної культури особистості, що охоплює мислення, емоційно-вольові
прояви, способи професійної діяльності та поведінки, цінності та
ціннісні орієнтації, знання, досвід, традиції, норми й професійно-
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особистісні властивості. Якщо якість юридичної освіти трактувати як
ступінь задоволення змістом і результатами освітньої діяльності потреб
соціуму й потреб особистості, то управління якістю освіти можна
визначити як вид управлінської діяльності по досягненню й підтримці
оптимальних показників якості функціонування окремих елементів і
системи юридичної освіти в цілому.

При цьому слід завжди пам'ятати про традиційну духовну та
культурологічну місію вузів, що полягає в їх функціонуванні в якості
наукових і інтелектуальних центрів розвитку будь-якого суспільства, де
відбувається становлення демократичної, професійно й соціально зрілої
особистості юриста, покликаного викорінювати правовий нігілізм у
суспільстві через поширення правової культури.

У вітчизняній традиції професійної підготовки юристів переважає
позиція, що поступове освоєння навчальних дисциплін, що
відповідають галузям вітчизняного права, формує в кінцевому рахунку
необхідні системні уявлення про механізм дії права. Але цей результат,
як правило, досягається вже за рамками навчального процесу, коли
випускник “напрацює” власну практику. Необхідно “на студентській
лаві” вчити майбутніх юристів творчому системному підходу до пошуку
практичних рішень, що дозволить їм відчути міжгалузеві зв'язки в
хитросплетінні фактів реальних проблемних ситуацій. Таке повноцінне
навчання забезпечують, зокрема, юридичні клініки.

Розвиток ключових компетенцій студентів-юристів, очевидно,
буде сприяти ліквідації розриву між теорією й практикою юридичної
освіти, формуванню адекватних уявлень про соціальну місію юриста в
умовах глобальної гуманізації права та інтеграції правових систем, а
також формуванню особистої відповідальності юриста за забезпечення
належного рівня свого професіоналізму в сфері публічних і приватних
інтересів.

Дидактичні засоби та прийоми професійної підготовки студентів в
юридичному вузі повинні бути адекватними заявленим цілям і
компетенціям. Доцільно змістити акцент з пояснювально-
ілюстративного методу навчання у вигляді рутинних лекцій і
практичних занять на інтерактивні методи (обговорення актуальних
проблем і законопроєктів, диспути, дискусії, ділові та рольові ігри,
імітація професійної діяльності, наприклад, навчальні судові засідання),
метод проєктів, надання консультативної допомоги, розробка документів,
аналіз і підготовка справи до судового розгляду, проведення переговорів,
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навчальні та наукові конференції, студентські олімпіади, конкурси,
робота в наукових гуртках тощо.

Інтерактивна методика, яка виникла в руслі педагогіки
співробітництва, радикально змінює багатовікову суб'єкт-об'єктну
парадигму “викладач - здобувач”, перетворюючи її в суб'єкт-суб'єктну,
де викладач і здобувач виступають як рівноправні суб'єкти освітнього
процесу, об'єднані однією метою - розвиток і саморозвиток професійно
компетентної особистості юриста. Викладач прагне до цієї мети через
свою педагогічну діяльність, а здобувач- через пов'язану з нею
навчальну діяльність

Ефективність і якість сучасної юридичної освіти в першу чергу
залежать від характеру й повноти педагогічної взаємодії викладача та
студентів, а також від рівня сформованості професійної компетентності
першого і навчально-пізнавальної компетентності другого.

Також, ми хочемо наголосити на тому, що критерієм якості
юридичної освіти має бути не кількість випускників юридичних вузів, а
їх затребуваність на ринку праці й найбільш повна самореалізація в
професійній діяльності.

Отже, не можна забувати про те, що саме якість вищої освіти
вирішальною мірою визначає рівень розвитку держав, стає стратегічною
галуззю, яка забезпечує їх національну безпеку й науково-економічний
потенціал. Неабияку роль в цьому також відіграє вища юридична освіта.

Кідалов С.О., доцент кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства

Національного університету біоресурсів
і риродокористування України, м. Київ

ДОСТУП ОСІБ ДО ПРАВА НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ В РОЗРІЗІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВА

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
Функціонування системи безоплатної правової допомоги в

Україні підтверджується наявністю обов’язків членства в таких
міжнародних організаціях, як Організація Об’єднаних Націй та Рада
Європи. На сьогодні можливість скористатися правом на отримання
безоплатної правової допомоги (далі – БПД), гарантований державою
механізм реалізації цього права, якість надання цієї послуги є одним із
основних критеріїв міжнародних стандартів у сфері прав людини, які
викладені у низці концептуальних положень, а саме: в Конвенції про
захист прав людини і основних свобод 1950 р. (далі – Європейська
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Конвенція), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права
1966 р. (далі – МПГПП), та ін. Всі ці міжнародні документи визначають
обов’язок для нашої держави створювати умови та можливість для
надання БПД малозахищеним верствам населення права доступу до
правової допомоги. Зокрема, забезпечення доступу до БПД є важливою
гарантією реалізації права на справедливий суд, закріпленого у Статті 6
Європейської Конвенції [1; 2].

Безоплатна правова допомога є невід’ємною частиною будь-якої
системи правосуддя, зі своїми міжнародними та національними
особливостями. Сьогодні в Україні нараховується низька нормативно-
правових актів у цій сфері, як міжнародних так і національних. Вони усі
охоплюють: відповідальність уряду, фінансові гарантії, організаційну
структуру, впровадження та юридичну відповідальність щодо надання
безоплатної правової допомоги. Зокрема, вони повинні відповідати
рівню економічного, правового й соціального розвитку і постійно
забезпечувати верховенство права. В усіх країнах-членах Ради Європи
для забезпечення ефективного доступу до правосуддя існує принаймні
один спосіб, за допомогою якого громадяни мають можливість
отримувати безоплатну правову допомогу. Всі ці системи різняться між
країнами, та єдиної моделі не існує. Важливим питанням надання
правової допомоги є фінансова та юридична оцінка. Ця оцінка може
включати фінансові ресурси, тип проваджень, у яких може надаватися
правова допомога, та умови, що стосуються суті спору. Як бачимо,
право БПД не є абсолютним, все залежить від того що можуть
дозволити собі громадяни та держава. Проте, розв’язання цієї складної
проблематики полягає у застосуванні стандартів доступу до безоплатної
правової допомоги, які ЄСПЛ сформулював у своїй прецедентній
практиці.

Безоплатна правова допомога за визначенням ЄСПЛ повинна бути
дієвою та ефективною. Суд зазначає, що пп.(с) п. 3 статті 6 Європейської
Конвенції гарантує право на адекватний захист в ході судового розгляду,
який здійснюється особисто, так і за допомогою адвоката; це право
посилюється обов’язком з боку держави надати в певних випадках
безкоштовну юридичну допомогу. ЄСПЛ нагадав, що Європейська
Конвенція покликана гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а їх
практичне й ефективне здійснення; це особливо справедливо по
відношенню до права на захист, яке займає чільне місце в
демократичному суспільстві, як і саме право на справедливий судовий
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розгляд, з якого воно випливає [1].
У п. 3 (с) ст. 6 Європейської Конвенції зазначено, що «Кожний

обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має
щонайменше такі права: c) захищати себе особисто чи використовувати
юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або - за
браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника -
одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя» [1].

Відповідно до процитованого вище положення, особа має право
на БПД за двох умов: 1) брак достатніх коштів для оплати захисника для
отримання правової допомоги, так званий «фінансовий критерій» та 2)
якщо це необхідно в інтересах правосуддя – «юридичний критерій». Це
означає, що безоплатна правова допомога – це можливість отримання
безоплатної правової допомоги в інтересах правосуддя у конкретному
типі справи чи провадженні з урахуванням двох критеріїв – фінансового
та юридичного.

Визначення кожного з цих критерій відноситься на розсуд
відповідних держав. Проте, критерії та методика відбору справ, за
якими надається право на безоплатну правову допомогу, повинні бути
чіткими й система повинна забезпечувати вагомі процедурні гарантії
проти свавілля під час фінансової оцінки для вирішення питання, чи має
особа право на безоплатну правову допомогу. ЄСПЛ також чітко
встановив, що особа, яка звертається за безоплатною правовою
допомогою, повинна самостійно доказати брак коштів. ЄСПЛ визнав: як
правило, поріг фінансового показника нужденності визначається
національними органами. Хоча ЄСПЛ залишив державам певні межі
розсуду відносно того, як визначати такий показник, завжди мають
існувати достатні гарантії від вибіркового (свавільного) визначення того,
чи має особа право на доступ до суду, коли заявникові було відмовлено у
БПД на тій підставі, що його статки перевищували встановлену законом
межу. ЄСПЛ зазначив, що відмова в наданні БПД засновувалася на
законі, а італійська правова система забезпечувала достатні гарантії від
вибірковості при визначенні права на отримання безоплатної допомоги
захисника [3].
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО
ЗНАЧЕННЯ

В нашій країні постає завдання необхідності визначення відсотку
ризикованості в разі знищення підприємств стратегічного значення та
відповідно їх пріоритетності для всієї інфраструктури нашої країни.
Також важливим є створення переліку (класифікатору) об’єктів
стратегічного значення на підприємствах. Встановити належну назву
нормативним документам, що встановлюють перелік стратегічних
підприємств, або оновити зміст нормативно-правового акту у
відповідності до назви. Суть полягає в тому, що назва документу
«Перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави» сформована без урахування
змістовного характеру самого переліку, він містить перелік підприємств,
а не об'єктів як це зазначено в назві, а це зовсім різне смислове
навантаження. У той же час перелік формується без урахування
економічного, фінансового, енергетичного, тощо показників для кожної
галузі конкретно.

Надзвичайно важливими для кожної людини безпосередньо й
держави взагалі є засвідчення значимості забезпечення захисту
сукупності об’єктів, які є стратегічно важливими для економіки і
безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування
яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам
країни.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року
№ 999 «Про визначення критеріїв віднесення об'єктів державної
власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави» установлено, що до об'єктів державної власності, що
мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, належать

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
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суб'єкти господарювання державного сектору економіки (далі -
Підприємства), які відповідають одному або кільком критеріям
зазначеним в цій Постанові [1].

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №
83 затверджено перелік об'єктів державної власності, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави [2].

Такі підприємства мають для держави великий важіль, оскільки їх
вихід з ладу й знищення може призвести до катастрофічних наслідків
для економіки безпеки держави.

Корисним є досвід європейських сусідок України щодо
законодавчого закріплення захисту критичної інфраструктури.
Наприклад, уряд Словаччини у 2007 році ухвалив "Концепцію
критичної інфраструктури Словацької Республіки, її захисту та
оборони", де визначено загальну стратегію захисту життєво важливих
об’єктів, але немає детального плану дій у кризових ситуаціях [3].

У 2011 році було прийнято закон про критичну інфраструктуру
Словацької Республіки, котрий чітко визначає об’єкти критичної
інфраструктури, державні органи, що відповідають за захист останніх, а
також детальний план заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації.
У 2007 року польський уряд ухвалив закон про управління кризовими
ситуаціями, в рамках якого подано чітке розуміння параметрів
критичної інфраструктури та її захисту. Угорщина у 2012 року прийняла
закон про захист критичної інфраструктури, котрий можна назвати
одним із найбільш комплексних документів у цій царині. Власне, закон
чітко визначив порядок і принципи зарахування об’єктів до категорії
критичної інфраструктури, умови забезпечення їхньої безпеки,
проведення інспекцій, а також механізм взаємодії між державними
інституціями у критичних ситуаціях, створення резервних ресурсних
фондів тощо. Більш того, в Угорщині енергетику в розрізі критичної
інфраструктури розглядають як особливу сферу, котра регулюється
окремим урядовим наказом [3].

За своїм географічним положенням Україна є частиною Європи, а
отже, прямо пов’язана з європейською критичною інфраструктурою,
саме тому український уряд повинен максимально швидко здійснити
заходи щодо поліпшення контролю за стратегічними підприємствами
що відносяться до критичної інфраструктури національного значення.

Слід більш детально вивчити досвід розвинутих країн (США,
Велика Британія, Німеччина, Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія),
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які вже мають законодавче поле щодо захисту критичної інфраструктури
та максимально використати їхній досвід у національній
законотворчості.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЗА
УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Проведення в державі аграрної реформи вимагає розроблення та

юридичного закріплення такої фінансової системи, яка була б
адекватною ринковим умовам функціонування аграрного виробництва.
Перетворення фінансової системи аграрного сектора економіки не
повинно обмежуватися тільки формальною перебудовою управлінської
ієрархії, перерозподілом функцій, прав та обов'язків, а також
відповідальності всіх ланок. Воно має базуватися на корінній зміні
фінансового інструментарію, здатного забезпечити ефективне та стале
функціонування сільського господарства в цілому.

Причини погіршення фінансового стану сільськогосподарських
підприємств лежать як у сфері виробництва, так і поза ним (ведення
сільського господарства в умовах природно-кліматичного ризику,
низький рівень господарювання, нееквівалентний обмін між сільським
господарством і промисловістю та галузями, які обслуговують сільське

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-п
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господарство). При цьому необхідно провести всебічний аналіз впливу
вимог права Світової організації торгівлі, членом якої є Україна, щодо
надання державою підтримки вітчизняним сільськогосподарським
товаровиробникам.

Правове регулювання фінансових відносин в державі в цілому і,
зокрема, в сільському господарстві, здійснюється нормами фінансового
права. Система фінансових відносин, про яку згадувалося вище,
включає такі її види: бюджетні відносини, які виникають щодо
наповнення й витрат бюджетних коштів; податкові відносини, що
охоплюють збір, перерахування податків й податкових платежів;
кредитні й розрахункові відносини; відносини з приводу страхування
майна, здоров’я працюючих.

Разом із тим особливості аграрного виробництва, сезонний
характер проведення робіт, ризик значних втрат у процесі виробництва
не з вини сільськогосподарських товаровиробників зробили з
останнього суб’єкта фінансових відносин особливого роду.

Таким чином, правове регулювання фінансових відносин за
участю сільськогосподарських підприємств має певні особливості, які
ґрунтуються на загальних напрямах державного регулювання сільського
господарства й здійснення державної підтримки даної галузі. Отже,
низка особливостей, притаманних фінансовим відносинам
сільськогосподарських товаровиробників за участю держави, місцевих
органів влади й самоврядування, банківських, податкових, страхових
установ та організацій вимагають теоретичного осмислення з позиції
аграрного права. Все це дасть змогу створити належні правові засади
для ефективного й сталого функціонування сільського господарства.
Саме специфіка сільськогосподарської діяльності, яку здійснюють
суб'єкти аграрного виробництва, з урахуванням джерел правового
регулювання механізму реалізації їх інтересів, визначають важливість
вивчення аграрно-правового регулювання фінансових відносин за
участю сільськогосподарських підприємств в умовах ринку [1].

Фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств
характеризується поліструктурністю. У зв’язку з цим виникає питання:
чи є правове регулювання фінансових відносин за участю
сільськогосподарських підприємств інститутом аграрного права?

Варто звернути увагу на те, що видова різноманітність зазначених
відносин об’єктивно впливає на ускладнення правового інструментарію,
потрібного для належного регулювання даних відносин. Саме тому
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удосконалення правових норм і методів правового впливу на фінансові
відносини за участю сільськогосподарських підприємств вимагає
подальшого розвитку як аграрного права, так і аграрно-правової науки,
як динамічних соціальних явищ. Останні й повинні дати відповідь на
поставлене питання. З цією метою доцільно з’ясувати декілька обставин.

По-перше, необхідно зважити на вплив специфіки аграрного
виробництва на правове регулювання фінансових відносин за участю
сільськогосподарських підприємств. Саме специфіка аграрного
виробництва здійснює прямий і опосередкований вплив на фінансові
відносини сільськогосподарських підприємств і на їх правове
регулювання. У такому сенсі учасниками фінансових відносин є не
властиві та не відомі фінансовому праву «суб’єкти фінансової
діяльності», як внутрішньогосподарські структурні підрозділи
сільськогосподарських підприємств. Останні є суб’єктами
внутрішньогосподарських фінансових відносин. Діяльність таких
підрозділів не є предметом регулювання не тільки фінансового права, а
й цивільного, якому відомі тільки дві категорії суб’єктів (юридичні та
фізичні особи). Тому фінансові відносини між сільськогосподарським
підприємством і його структурними підрозділами є предметом
правового регулювання аграрного права [2, с. 71].

По-друге, важливо виявити особливості правового статусу
сільськогосподарського підприємства як суб’єкта фінансових
правовідносин. Відомо, що основою правового статусу
сільськогосподарських підприємств, як суб’єктів фінансових
правовідносини, є їх статус в якості виробника сільськогосподарської
продукції. Виробництво сільськогосподарської продукції є основною і
невід’ємною ознакою сільськогосподарського підприємства. Разом з тим
наявність доходу від реалізації сільськогосподарської продукції є
додаткової ознакою. Її слід пов’язувати як з особливостями виробничого
відтворення, так і інших сфер діяльності сільськогосподарського
підприємства.

По-третє, сільськогосподарські підприємства, їх діяльність у
негативних природно-кліматичних умовах, незалежно від соціально -
політичних і господарсько-ризикованих ситуацій потребує державної
підтримки. У багатьох зарубіжних країнах має місце такий підхід.
Глобалізація процесів, які відбуваються в світі, а також радикальні
соціально-економічні перетворення в Україні та її інтеграція у світову
економіку вказують на необхідність проводити комплекс заходів щодо
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організаційної, правової і фінансової підтримки вітчизняного
сільськогосподарського товаровиробника. Все це вимагає підвищення
ролі органів державної влади та місцевого самоврядування в належній
організації у цілому фінансової діяльності в аграрному секторі
економіки, що допоможе ефективно забезпечити внутрішнє виробниче
відтворення сільськогосподарських товаровиробників, оптимізувати
виконання ними як приватних, так і публічно-правових фінансових
зобов’язань, що виникають на підставі законів або договорів [2, с. 72].

По-четверте, особливості правовідносин у сфері фінансової
діяльності сільськогосподарських підприємств проявляються: а) в
обумовленості й залежності від специфіки такого складового сектора
економіки, як сільське господарство; б) у наявності особливої сфери
функціонування (зовнішня та внутрішньогосподарська); в) у наявності
особливих суб’єктів; г) у наявності специфічних об'єктів правовідносин
(грошові кошти); д) у подвійності (дуалізмі) правової природи даних
відносин (з одного боку, домінує владність у відносинах з державою, а з
другого – паритетність і договірний характер у відносинах з фінансово-
кредитними інститутами).

Висновки. Викладене дає змогу зробити висновок про наявність
правового інституту «Правове регулювання фінансових відносин за
участю сільськогосподарських підприємств» в аграрному праві. Під ним
слід розуміти систему правових норм, які регулюють комплекс відносин,
у межах яких відбувається рух грошових коштів сільськогосподарських
підприємств. Норми, які регулюють фінансові відносини
сільськогосподарських підприємств за участю органів державної влади,
місцевого самоврядування й фінансово-кредитних інститутів, доцільно
об’єднувати в самостійний інститут аграрного права. При цьому
необхідно враховувати існуючі норми податкового, фінансового,
банківського й цивільного права. У такій якості норми зазначеного
інституту врегулюють ті фінансові відносини, які врахують специфіку й
особливості аграрного виробництва, а також у цілому регулюють
фінансову діяльність, як важливий напрям у досягненні сталого й
ефективного аграрного виробництва.

В умовах, коли правову основу фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств становить розгалужений комплекс
нормативно-правових актів, які належать до різних галузей права, а
аналіз чинної практики функціонування аграрного виробництва вказує
на об’єктивну потребу в особливому правовому регулюванні зазначених
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відносин, необхідно й доцільно формувати даний комплексний правовий
інститут у рамках аграрного права. Формування такої правової
спільності допоможе охопити увесь механізм руху грошових коштів з
урахуванням захисту інтересів сільськогосподарських підприємств.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Жушман В. П. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл.

Харьків. : Право, 2010. 296 с.
2. Статівка А. М. Правове регулювання фінансових відносин за

участю сільськогосподарських підприємств як інститут аграрного права.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України. 2013. Вип. 182. Ч. 1. С. 68-73.

Ковтун Д.О., здобувач 3 курсу,
Васильченко Н.В., старший викладач

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ СПОРТИВНОГО КОНТРАКТУ

В Україні сьогодні приділяється велика увага розвитку фізичної
культури та спорту, а значить і діяльності осіб, завдяки яким стає
можливим проведення спортивних змагань. Державна цільова соціальна
програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
(далі Програма) (Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня
2017 р., № 115) наголошує на визначенні провідної ролі фізичної
культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя,
профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей,
створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,
сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини,
виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних
почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому
співтоваристві.

Питання врегулювання трудових відносин у такій специфічній
сфері як професійний спорт потребує вдосконалення, оскільки станом
на сьогодні основний національний закон у галузі спорту – Закон
України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-XII
(далі Закон), стосується лише загальних основ діяльності у сфері
фізичної культури та спорту, регулює суспільні відносини в створенні
умов для розвитку фізичної культури та спорту, а також не містить
визначення поняття «контракт із професійним спортсменом».

В Програмі також не акцентується увага на вдосконаленні умов
праці спорсменів та тренерів. В «Очікуваних результатах» ми лише
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бачимо таке досягнення, на наш погляд, Програми в сфері регулювання
праці, яке міститься у формулюванні: «забезпечити підвищення рівня
професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових
соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом
здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих
медичних послуг».

Але не можна при визначенні провідної ролі фізичної культури і
спорту, як важливого фактору здорового способу життя, оминати
питання вдосконалення правового регулювання праці спортсменів та
тренерів. Їх діяльність провадиться відповідно до Закону, Кодексу
законів про працю України та інших нормативно-правових актів, а також
статутних та регламентних документів відповідних суб'єктів сфери
фізичної культури та спорту й міжнародних спортивних організацій.

Для врегулювання трудових правовідносин між спортсменами та
суб'єктами сфери фізичної культури укладається відповідно до Кодексу
законів про працю України трудовий контракт, тобто не простий
трудовий договір зі стандартними умовами, а документ, в якому сторони
мають право самостійно погодити строк його дії, права, обов'язки та
відповідальність сторін (у тому числі матеріальну), умови матеріального
забезпечення та організації праці працівника, додаткові соціальні пільги,
гарантії, штрафні санкції за порушення умов контракту, умови
розірвання контракту (в тому числі дострокового).

В Україні правове поняття “спортивний контракт” вперше
з'явилося з прийняттям Постанови Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1991
р. “Про додаткові заходи з економічної діяльності в галузі спорту”, що
спричинило справжню революцію в радянському спорті. Так, вказаний
нормативний акт встановлював, що під час укладення спортивного
контракту у ньому було рекомендовано відображати такі умови: строк
чинності; досягнення спортивних результатів; права, обов'язки та
відповідальність сторін; умови організації та оплати праці; соціально-
побутові й інші умови, необхідні спортсменові, тренеру або спеціалісту
збірної команди для виконання взятих обов'язків; підстави розірвання
контракту.

21 червня 2001 р. до Закону України “Про фізичну культуру і
спорт” було внесено ст. 23-3, яка встановила, що особи, які здійснюють
діяльність у професійному спорті, працюють за трудовими договорами
(контрактами), що укладаються в письмовій формі відповідно до
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України з врахуванням
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вимог відповідних українських і міжнародних спортивних організацій.
Згодом ця норма була вилучена із Закону й на сьогодні ми маємо

тільки статтю 38, яка чітко вказує, що спортсмен набуває статусу
спортсмена-професіонала з моменту укладення контракту з
відповідними суб'єктами сфери фізичної культури й спорту про участь у
змаганнях серед спортсменів-професіоналів.

Аналізуючи положення норм трудового законодавства, можна
дійти висновку, що для врегулювання трудових правовідносин між
спортсменами та суб'єктами сфери фізичної культури укладається саме
трудовий контракт.

Проте деякі науковці вважають, що контракт із професійним
спортсменом містить всі ознаки цивільно-правового договору, у зв’язку
з чим він має регулюватися нормами цивільного, а не трудового
законодавства. [1] Так, Ю.С. Суха в своєму дисертаційному дослідженні
«Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту» визначає, що
спортсмен-професіонал - головний суб’єкт цивільних правовідносин у
професійному спорті, фізична особа, яка систематично на оплатній
основі бере участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів з
певного виду спорту, а також надає інші спортивні послуги з метою
отримання прибутку, який є основним джерелом її доходів. Крім того
науковцем здійснено класифікацію цивільно-правових договорів у сфері
професійного спорту. Досліджено поняття, правову природу,
особливості змісту та динаміки окремих видів цивільно-правових
договорів у сфері професійного спорту: контракту про спортивну
діяльність, договору про перехід спортсмена-професіонала
(трансферного контракту), агентського договору, договору страхування
та договору про спонсорство. Отже, бачимо, що в наукових колах
обговорюється питання щодо природи спортивних договорів. [2]

Повернемось до статті 38 Закону, яка закріпила регулювання
діяльності спортсменів-професіоналів контрактом. Але не має жодного
згадування в тексті Закону, що таке контракт? Традиційно в статті 1
“Основні терміни та їх визначення» багатьох законів ми знаходимо
визначення понять, які закріплює даний нормативно-правовий акт. Але в
цьому Законі не має визначення поняття «контракт». Тому постає безліч
питань, які можуть ускладнити тлумачення правової норми та
правозастосування. Це трудовий контракт чи контракт цивільно-
правовий? Нормами якого права, трудового чи цивільного, регулюються
правовідносини у професійному спорті?
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Приклад того, що певні федерації тлумачать цю норму Закону в
бік віднесення контракту до трудових договорів є Регламент
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної
футбольної ліги сезону 2017/18, затверджений конференцією
Об’єднання футбольних клубів «Професійна футбольна ліга України» та
виконавчим комітетом Громадської спілки «Федерація футболу України».
Відповідно до глави «Визначення термінів» названого регламенту,
контрактом є форма трудової угоди (зауважимо, що зараз не
використовується термін “трудова угода”) між футбольним клубом та
його працівником з усіма додатками, змінами та доповненнями,
укладена відповідно до законодавства України, Регламенту ФФУ зі
статусу й трансферу футболістів та інших документів ПЛ, ПФЛ, АФУ,
ФФУ, ФІФА, УЄФА. Тобто регламенти вищевказаних спортивних
організацій чітко вказують на те, що контракт із професійним
спортсменом регулює саме трудові відносини між клубом та
спортсменом. [1]

Між тим, у цих відносинах не виключається регулювання
відносин за допомогою як трудового договору, так і змішаного. Трудові
договори зі спортсменами - професіоналами в індивідуальних видах
професійного спорту можуть укладатися в двох випадках. По-перше,
коли професійний спортсмен залучається в збірну команду країни з
відповідного виду спорту. Як правило, між ним і Федерацією (спілкою,
асоціацією) укладається строковий трудовий договір. Однак у даному
випадку можуть бути укладені й цивільно-правові, наприклад, договір
про надання послуг. По-друге, якщо спортсмен-професіонал сам
виступає в якості роботодавця, укладаючи трудові договори з тренерами,
менеджерами і т.д., яких він наймає для забезпечення свого
тренувального процесу, проведення маркетингових досліджень ринку,
ведення переговорів та забезпечення укладання договорів з
організаторами змагань. Немає ніякого сумніву в тому, що у зазначених
випадках можуть застосовуватись і цивільно-правові договори. Сторони
самостійно визначають нормами трудового або цивільного права
регулювати свої відносини [3].

Висновки. Отже, ми бачимо законодавчу “прогалину”, яка
перешкоджає визначенню належного правового статусу професійного
спортсмен. Спроба врегулювати відносини між спортивними клубами та
спортсменами за допомогою лише норм трудового права не принесла
необхідного результату. Спроба закріпити цивільно-правову природу
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спортивного контракту в Законі виклакало більше суперечок, ніж
однозначного трактування. Регулювання праці професійних спортсменів
в Україні здійснюється як на нормативному, так і на договірному рівнях.
Проте, нормативне регулювання праці спортсменів-професіоналів не
відзначається системністю та послідовністю викладених положень. На
наш погляд, його подальше вдосконалення можливе на підставі
систематизації норм, що регулюють працю професійних спортсменів,
зокрема шляхом закріплення таких норм у новому Трудовому кодексі
Укрїни, якщо природу спортивного контракту буде визначено як трудову,
або внесення змін в Закон України «Про фізичну культуру і спорт», в
якому надати чітке визначення спортивному контракту з урахуванням
вимог цивільного права.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Останніми роками Європейський Союз активно й успішно

розвиває інноваційний сектор економіки, що свідчить про поступове
формування пан’європейської інноваційної системи. Головна мета ЄС у
даному вимірі – посісти панівне місце в регіоні за рівнем інноваційного
розвитку. Кожна держава, яка прагне стати конкурентоспроможною, має
підтримувати на високому рівні власний науковий та інноваційний
потенціал, демонструвати швидкі темпи нововведень. Інновації є
матеріальною основою підвищення ефективності виробництва якості
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продукції (послуг), зниження витрат, є найважливішою умовою
економічного зростання, що відбувається на платформі якісного
оновлення виробничого комплексу. Саме впровадження новітніх
науково-технічних розробок і технологічних процесів формує
структурні технологічні зміни в усіх сферах діяльності. [1]

Розвиток інноваційної діяльності сьогодні – пряма запорука та
невід’ємна складова частина конкурентноспроможної держави. Саме із
цією метою країни Європи активно впроваджують новітні технології та
всіляко підтримують науково-дослідні та дослідноконструкторські
роботи. [2]

Все це сповіщає про наступну промислову революцію, що суттєво
перетворить наші економіки, щоб підтримати стійке зростання та
здоров’я. Зокрема в декларації визнали необхідність: спільної політики
державних досліджень та заохочення встановлення тісних зв’язків між
науковими колами, промисловістю та суспільством з метою посилення
впливу науки та техніки; адекватного довгостроково фінансування
фундаментальних та прикладних досліджень навіть в умовах
бюджетних обмежень, розробки стратегії підтримки позитивного впливу
цифрових технологій в області наукових досліджень та інновацій, щоб
сприяти розвитку «Відкритої науки»; розширення міжнародного
співробітництва, яке має провідне значення для вирішення глобальних
проблем, а також розробки нових механізмів координації, фінансування
та управління для кращого використання відкритої науки, кращих
інвестицій в глобальні дослідницькі інфраструктури та прискореного
реагування на кризи; інклюзивної направленості управління
міжнародного науково-технічного співробітництва на економіки, що
розвиваються, які мають найбільші інноваційні можливості, а тому вони
повинні брати більш активну участь в порядку денному та встановлення
пріоритетів досліджень в співробітництві та більш сильну роль в
координації глобальної політики та встановлення правил.

За останні десять років у країнах ЄС значно зросло значення
регіонального науково-технічного й інноваційного співробітництва.
Поява нових технологій і глобалізація економіки, а також обмеженість
урядових бюджетів сприяли підвищенню ролі регіонів у здійсненні
економічної діяльності. Як наслідок, регіональні влади усе ширше
налагоджують контакти із зацікавленими колами за кордоном на
субрегіональному рівні. Одночасно регіональні проблеми вирішуються
шляхом тісних контактів центрального уряду і місцевої влади, оскільки
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останнім краще відомі технічні, економічні і соціальні потреби регіонів.
Таким чином, в останні роки усе більш тісно переплітаються три рівні
формування регіональної політики (політика, здійснювана самими
регіонами, регіональний компонент федеральної інноваційної політики і
наднаціональної політики ЄС). [3]

Щодо наукового розвитку, то слід відзначити, що логіка сучасного
науково-технологічного співробітництва Європейського Союзу випливає
із загальносвітових тенденцій розвитку науки й інноваційних технологій,
сайєнтифікації й інформатизації глобальних виробничих процесів, а
також розбудови постіндустріальної моделі економічного розвитку.
Превалюючі в ЄС форми міждержавного співробітництва в інноваційній
сфері характеризуються достатньою гнучкістю та модифікацією
підходів, що забезпечує мобільне та ефективне реагування на виклики
часу й мобілізацію усіх наявних ресурсів на передових напрямах
науково-технічного прогресу з метою об’єднання зусиль на спільному
розв’язанні проблем інноваційного розвитку даного інтеграційного
угруповання. [4]

Сучасний прогрес в освітній та науковій сферах скеровують
кілька ключових стратегічних орієнтирів. Їх актуальність підтверджена
як положеннями документів, які визначають розвиток європейського
простору науки та європейського дослідницького простору, так і
досвідом відповідних науково-освітніх інституцій наднаціонального,
національного та інституційного рівнів, які успішно функціонують у
країнах Європи. [5]

Отже, якщо Україна не буде копіювати весь шлях, який
поступово проходила Європа та світ, щоб прийти до нового мислення,
яке найкраще відповідає новому технологічному укладу, а швидко
долучиться до спільного обговорення та формування нового шляху,
нових навичок співробітництва та формування нового законодавства для
нового укладу, то вона має шанс зробити спільний стрибок з Європою.
Що для цього потрібно? Системний підхід до Євроінтеграції, який
першим кроком передбачає участь в спільному формуванні наукової та
інноваційної політики, замість того щоб перекладати та впроваджувати
застарілу законодавчу базу Європи та застарілі механізми
співробітництва, які присутні в Європі разом з новими механізмами.
Руйнування «веж з слонової кістки» потребують не тільки наука, але і
державні інституції, бізнес та громадянське суспільство, які ніяк не
можуть вийти з національної парадигми.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Проблема коррупции за последние несколько лет стала выходить
за границы национального государства, она уже не представляет собой
только локальную проблему, она стала носить транснациональный
характер, поскольку затрагивает общество и экономику всех стран.
Поэтому не случайно даже ООН обеспокоено серьёзностью проблем,
порождающих коррупцией, угрожающих стабильности и безопасности
всего международного сообщества [1, с. 22].

Противодействие коррупции является актуальной задачей в
Республике Беларусь. Борьба с коррупцией отвечает значительному
числу целей, а именно способствует: 1) укреплению демократии, в том

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle
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числе путём подавления незаконного финансирования политических
формирований; 2) укреплению правового государства, в том числе
путём обеспечения независимости, беспристрастности и
справедливости судебных органов; 3) сохранению средств
государственного бюджета, в том числе путём хорошего
функционирования налоговых и таможенных служб; 4) гарантированию
честной конкуренции.

При этом не следует забывать, что стопроцентное искоренение
коррупции невозможно в принципе. В качестве стратегической цели
может рассматриваться лишь задача минимизации и ликвидации
последствий коррупционных проявлений, низведение коррупции до
«социально терпимого уровня» [2, с. 33]. Другое дело, что коррупция
всегда, везде, при любой ее масштабности является сигналом о
серьезных неполадках в управлении, о низкой эффективности власти,
“заторможенности” институтов гражданского общества.

Особое место в антикоррупционной деятельности должно быть
отведено средствам массовой информации. В антикоррупционных
процессах СМИ выполняют следующие функции: разоблачение
должностных коррупционных преступлений; предотвращение
коррупции через журналистское выявление конкретных механизмов
осуществления того или иного коррупционного деяния; давление на
государственных чиновников в пользу увеличения прозрачности и
подотчетности их деятельности; информирование общественности о
состоянии коррупции. Согласно данным Исследовательского центра
ИПМ, наиболее действенным инструментом, направленным на борьбу с
коррупцией, называют ужесточение уголовного наказания за
коррупционные преступления. О его высокой эффективности заявили
более трети опрошенных. Далее следует группа других эффективных
инструментов, к которым белорусские предприятия отнесли: повышение
эффективности работы органов по борьбе с коррупцией; усиление
контроля над служебной деятельностью госслужащих, доходами и
имуществом их и членов их семей; повышение требований при отборе
на государственную службу; формирование в обществе нетерпимого
отношения к коррупции [3, с. 16].

В Республике Беларусь проводится активная системная работа по
организации деятельности в сфере противодействия коррупции. Многое
делается по совершенствованию национального законодательства в
данной сфере. В программах по борьбе с преступностью коррупция
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выделяется особо. Однако в настоящее время существует необходимость
в разработке методик выявления коррупционных рисков и создании
эффективной системы антикоррупционного мониторинга. Здесь
неоценим международный опыт, но необходимо осмысленно подойти к
выбору существующих рекомендаций в области антикоррупционной
деятельности с учетом национальных особенностей [4, с. 60]. По
мнению автора, успешность борьбы с коррупцией достигается в
результате: 1) проведения рациональной экономической и налоговой
политики: создание равных условий для государственного и частного
секторов: упрощение налогового законодательства; эффективность
работы налоговой службы; 2) обеспечения эффективности правовой и
судебной систем: устранение избыточности правового регулирования,
рациональное регулирование отношений с учетом конституционных
принципов и норм; стабильность законодательства, прогнозирование
последствий принятия новых актов; повышение авторитета и
ответственности судебной власти за надлежащее исполнение принципов
и норм о правовом демократическом социальном государстве,
зафиксированных в Конституции; ответственность руководящих
органов судебной власти за необеспечение единства судебной практики,
законности (разумности) вынесенных судебных постановлений; не
только судебный, но и административный прецедент должны быть
юридически признаны как средство обеспечения единства
правоприменительной практики; развитие института конституционной
жалобы, практики запросов судов непосредственно в Конституционный
Суд; развитие альтернативных способов разрешения споров; 3)
дополнения государственного контроля, в том числе финансового,
контролем общественным; 4) проведения дальнейшей
административной реформы и совершенствования системы
государственной службы; 5) регулярного обновления направлений и
содержания антикоррупционных мер (необходимо потому, что
происходит привыкание к методам работы как правоохранительных
органов, так и потенциальных коррупционеров, которые находят
«противоядие»); 6) повышения роли и ответственности общественных
формирований (союзов предпринимателей и др.) в предупреждении и
искоренении коррупции; 7) рассмотрения вопроса о целесообразности
принятия закона об общественном противодействии коррупции; 8)
инициирования научных исследований, направленных на искоренение
коррупции.
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Вывод. Таким образом, борьба с коррупцией должна носить
системный, комплексный характер. Она не может быть ограничена лишь
мерами уголовно-правового характера, поскольку проявления
коррупции характеризуется не только преступными проявлениями.
Реальное противодействие коррупции возможно только в случае, если
она будет рассматриваться как системное явление, затрагивающее
широкий комплекс социальных, экономических, организационных и
иных проблем. В связи с этим, помимо уголовно-правовых мер важную
роль в борьбе с коррупцией должны сыграть меры профилактического
характера, которые заключаются в совершенствовании государственного
регулирования и контроля в сферах деятельности, подверженных
коррупционным рискам.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ
НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ НАДАННЯ

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Найважливішою проблемою, яка стосується сучасних тенденцій

розвитку цивільного права, є необхідність відродити реальну
можливість суб'єкта вільно розпоряджатися своїми цивільними правами
на власний розсуд, право реалізовувати чи не реалізовувати належні
йому права.

Сучасну систему медичного законодавства України складають,
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перш за все, Конституція України, яка у ст. 49 закріпила право кожного
на охорону здоров'я та медичну допомогу. Серед законів особливе місце
займає Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, що вперше на
такому рівні закріплює низку важливих прав людини у сфері охорони
здоров'я, зокрема, право на охорону здоров'я (ст. 283), медичну
допомогу (ст. 284), медичну інформацію (ст. 285), медичну таємницю (ст.
286).

У цій системі існує й спеціальний нормативно-правовий акт -
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”
(1992 р.). Він відображає державну політику у галузі охорони здоров'я,
принципи охорони здоров'я, визначає структуру права на охорону
здоров'я й обов'язки громадян, встановлює державні гарантії щодо
юридичного захисту права на охорону здоров'я, регулює питання
проведення медичної експертизи, закріплює гарантії охорони здоров'я
матері та дитини, передбачає основи правового статусу медичних і
фармацевтичних працівників та інші питання у цій сфері
життєдіяльності.

Проблеми реалізації та захисту невідчужуваних особистих
немайнових прав громадян набувають новий ракурс у зв'язку з
глобалізацією природнонаукових і, насамперед, медичних знань, та їх
дедалі більшим впливом на людину, її невід'ємні особисті немайнові
права та блага. Особливу актуальність набувають питання реального
захисту прав особистості в умовах стрімкого розвитку й прогресу:
медицини, біології, особливості генної інженерії та біотехнологій.

Нові біомедичні технології досягають принципово нового рівня
впливу на організм людини і функціонування його органів, ставлячи
проблеми правового регулювання кордонів, заходів, цілей і засобів
такого впливу. Сучасні біомедичні знання ставлять людину перед
можливістю не тільки давати життя (штучне запліднення), визначати і
змінювати його якісні параметри (генна інженерія, транссексуальна
хірургія), але й продовжувати життя, відсуваючи час смерті (реанімація,
трансплантологія, геронтологія). Генні технології сьогодні називають
«соціальною зброєю», оскільки результатом генетичних досягнень
виступають генетичні програми щодо поліпшення людської природи, які
передбачають корекцію природного відбору. Юридична наука та
законодавча практика повинні розвиватися у відповідності до
досягнутих результатів і перспектив, які відкриваються в медицині та
біології, вони повинні виробляти шляхи нормативного регулювання
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відносин, що опосередковують надання медичних послуг, запобігати
небезпеці зловживання науковими знаннями й непередбачуваними
експериментами з людською природою.

На сьогоднішній день у цивільному праві склалася традиція
здійснення охоронної функції права по відношенню до особистих
немайнових благ, тому в науці цивільного права найбільша ступінь
розробки спостерігається по відношенню до норм охоронного характеру.
Подальше вдосконалення цивільного законодавства уявляється в
розвитку регулятивних норм, під вплив яких повинні потрапляти
особисті немайнові, не пов'язані з майновими, відносини. Ця тенденція
є наслідком переоцінки цінностей, яка зараз відбувається, висування на
перший план людини, її благополуччя і свободи.

Складне за своєю структурою суб'єктивне право на життя включає
в себе таку сукупність правомочностей: а) право на недоторканність
життя; б) право на збереження життя; в) право на розпорядження
життям; г) право на смерть, в тому числі, на безболісну та гідну (право
на евтаназію); д) право на об'єктивну констатацію факту смерті.

Зміст суб'єктивного права на здоров'я може бути виражений за
допомогою наступних правочинів: права на недоторканність здоров'я;
права на збереження здоров'я, права на розпорядження здоров'ям.

Зміст особистого немайнового права на фізичну (психічну)
недоторканність включає в себе сукупність наступних правомочностей:
а) право на цілісність організму; б) право на збереження фізичної
(психічної) недоторканності; в) право розпоряджатися своїм тілом в
цілому та його органами; г) право вільної поведінки у відповідності зі
своєю автономною свідомістю й волею; д) право вимагати від будь-кого
й кожного утримання від порушення права.

Згідно з прямою вказівкою закону застосовується метод
обмеження прав і свобод громадянина в наступних формах: а)
застосування заходів недобровільного (примусового) медичного
характеру; б) розкриття відомостей, що становлять лікарську таємницю,
без згоди пацієнта; в) заборони на провадження штучного преривання
вагітності (аборту) при досягненні плодом певного терміну
внутрішньоутробного розвитку; г) заборони на медичну стерилізацію
громадян, які не досягли 18-річного віку, за медичними показниками або
недієздатних з-за відсутності згоди законних представників; д)заборони
на евтаназію. З урахуванням того, що реалізація таких можливостей
може спричинити порушення основоположних конституційних прав
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громадян, необхідна подальша розробка надійного правового механізму
застосування обмежень з метою недопущення зловживань, який,
зокрема, повинен передбачати: а) застосування всіх видів примусових
заходів медичного втручання на підставі рішення суду; б) законодавче
закріплення процедури отримання згоди пацієнта на надання медичних
послуг (письмова форма); в) встановлення гарантій забезпечення
доступу хворого, щодо якого застосовуються примусові заходи
медичного впливу, до правової допомоги; г) законодавче визначення
порядку примусової ізоляції пацієнта; ґ) закріплення в законі принципів
та вичерпного переліку підстав для розкриття лікарської таємниці; д)
визначення кола осіб, які мають право повідомляти відомості, які
становлять лікарську таємницю.

Вважаємо, що коло обмежень суб'єктивних цивільних прав має
бути доповнений наступними: а) забороною на медичне втручання, в
тому числі й при наявності згоди пацієнта, в геном людини, пов'язане зі
зміною його генотипу або психіки на генному рівні; б) обмеженням прав
на репродуктивне здоров'я громадян (примусова медична стерилізація),
які страждають певним переліком захворювань, наслідком яких буде
народження психічно нездорового потомства, за умови визнання їх в
установленому порядку недієздатними.

Висновки. Оскільки законодавство в сфері охорони здоров'я
зачіпає життєві інтереси громадян в силу того, що об'єктами
безпосереднього медичного впливу є життя, здоров'я, особиста
недоторканність, основним напрямком розвитку такого законодавства
має стати обмеження повноважень держави та її інститутів, тобто,
усунення публічно-правових обмежень у свободі громадян
розпоряджатися належними їм правами на життя, здоров'я, особисту
недоторканність, які не зачіпають суспільні інтереси, а не звуження прав
особистості. Іншими словами, в умовах демонополізації охорони
здоров'я необхідні спеціальні правові засоби для розвитку ринку
медичних послуг з погляду захисту конституційних немайнових прав
фізичної особи.
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: ЗНАЧЕННЯ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ
Соціальна реклама - дуже важлива складова здійснення державної

політики, зокрема в питаннях соціального захисту населення. Україні
потрібен спеціальний закон, який буде регулювати й створювати умови
для повноцінного розвитку соціальної реклами.

Моніторинг Інституту масової інформації показав, що соціальна
реклама в сфері громадського здоров’я становить 7% на телебаченні та
10% на зовнішніх носіях у Києві. Втім експерти виявили, що майже
п’ята частина соціальної реклами — насправді прихована політична. [1]

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року визначає
засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що
виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання
реклами. Відповідно до Закону соціальна реклама - інформація будь-
якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на
досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських
цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. [2]

Соціальна реклама є інструментом впливу на суспільну свідомість
з урахуванням історичних, культурних та інших особливостей. Її
замовниками на муніципальному рівні є органи місцевого
самоврядування, що займаються рішеннями соціальних проблем з
метою пропаганди інноваційного розвитку міста.

На даний момент засоби масової інформації є одним з найбільш
дорогих товарів, оскільки представляють легальний інструмент впливу
на суспільну свідомість. Місцева влада за допомогою соціальної
реклами може здійснювати процес формування ціннісних орієнтацій,
уподобань та інтересів громадян.

Яскравим прикладом соціальної реклами сьогодення є
загальнонаціональний правопросвітницький проєкт Міністерства Юстиції
України “Я МАЮ ПРАВО!”, мета якого забезпечити українців
інформацією про права, що гарантовані їм Конституцією і законами,
навчити ці права реалізовувати та захищати, підвищити юридичну
грамотність. Проєкт “Я МАЮ ПРАВО!” забезпечує формування нової
правової культури в суспільстві, що забезпечить сталий розвиток
України як сучасної правової демократичної держави. [3]
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Так в рамках проєкту діють компанії, які роз'яснюють населенню
права в різних сферах життя: “Виїзд з дитиною за кардон”,
“Відповідальне батьківство”, “Стоп булінг”, “Стоп насильство” та інш.

Соціальній рекламі притаманні певні властивості, що відрізняють
її від інших видів реклами. Вони визначаються в процесі її правового
аналізу, що дозволяє визначати сутність з метою подолання можливих
деформацій в процесі її використання.

Соціальна реклама повинна бути орієнтована на: формування
поведінкових установок широких мас населення; привернення уваги до
суспільно значущих проблем; формування світоглядних установок
особистості; соціальних настроїв і стереотипів поведінки людей.

Значення соціальної реклами на місцевому рівні полягає в тому, що
вона може грати позитивну роль в: формуванні іміджу місцевої влади та її
політики; реалізації прав і свобод людини і громадянина; формуванні
суспільної свідомості; створення ідеалів і цінностей, які об'єднують
населення населеного пункту.

Діяльність органів місцевої влади з інформування громадян про
свою програму, її реалізації, орієнтації і т.д. стає можливою завдяки
функціонуванню ЗМІ, які називають “четвертою владою”. У цьому сенсі
соціальна реклама має функцію контролю вирішенням проблем, тобто
тримає їх у фокусі своєї уваги, тим самим впливаючи на суспільну
свідомість.

Але законодавче регулювання соціальної реклами є недосконалим.
Це спричиняє як зловживання у формі політичної (псевдосоціальної)
реклами, так і нестачу ресурсів та відсутність відповідальних за створення
такої реклами, наприклад, у сфері інформування про шкоду куріння й
зловживання алкоголем. [1]

Соціальна реклама може використовуватися при підготовці до
виборів голів місцевих адміністрацій і представницьких органів місцевого
самоврядування.

Привітання зі святами від міських голів, міністрів та президента
часто розміщено на носіях зовнішньої реклами, в аудіовізуальних ЗМІ
подається як соціальна реклама. Так само на телебаченні “крутять” ролики,
які розповідають про успіхи президента, уряду, Генеральної прокуратури
тощо.

Водночас не варто однозначно відкидати можливість участі
конкретних політиків чи публічних осіб у соціальних рекламних кампаніях
для підсилення їхніх повідомлень особистим прикладом. Так, іноді
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виробниками соціально значущої реклами виступають фонди, створені
політиками й бізнесменами.

Найчастіше окремі публічні особи (політики, “зірки” спорту та шоу-
бізнесу) активно пропагують здоровий спосіб життя, їх часто можна бачити
у рекламі безкоштовних тестів на ВІЛ-СНІД, безпечного сексу, вони
підтримують рекламні кампанії проти тютюнопаління та вживання
алкоголю.

Потрібно виховувати замовника соціальної реклами, тобто структури,
в основному державні, які виступають в Україні найбільшим замовником
соціальної реклами.

Потрібно чітко розмежувати терміни "соціальна реклама" і
"державна реклама", оскільки державні структури замовляють рекламу,
яка не завжди стосується соціальних послуг.

Інститути громадянського суспільства, які ефективно надають
соціальні послуги, при створенні соціальної реклами практично не
залучаються. В Україні соціальна реклама фактично підмінена
рекламою державних послуг, які часто не відповідають реальним
потребам тих цільових аудиторій, на які спрямована соціальна реклама.

Будучи частиною системи комунікацій, вона стає ефективним
методом пропаганди та агітації, правової культури, соціальних і моральних
цінностей, ідеології і т.д., що певним чином впливає на поведінку людини й
суспільства. Її метою є мобілізація прихильників і спонукання їх до
морально-етичної, гуманної поведінки. У свою чергу це призводить до того,
що рекламна кампанія може перетворитися не на змагання програм, а в
творчий конкурс PR-технологій та рекламних слоганів, які не мають
соціальної спрямованості. У такій моделі реклами населенню відводиться
роль не глядачів, які оцінюють пропоновані соціальні програми, а
випробовуваних, які змушені брати участь в подібних рекламних кампаніях.
Така ситуація спотворює ідею соціальної реклами, підміняючи її
видовищністю, спецефектами в залежності від вкладених в неї коштів.

Задля збереження інституту соціальної реклами необхідно, серед
іншого, удосконалити законодавчу базу, а саме Закон України “Про
рекламу”.

Таким чином, в сукупності з сучасними PR-технологіями
соціальна реклама може надавати різний вплив, як на суспільне, так і
індивідуальну свідомість громадян. Тому зміст соціальної реклами має
проходити експертизу для визначення характеру її впливу на громадян.
Будучи одним з дієвих інструментів інформаційного впливу, соціальна
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реклама спонукає до певного типу поведінки, наприклад, надавати
допомогу соціально нужденним, тваринам, з охорони навколишнього
середовища, в культурі спільного проживання і т.д. Даний фактор
місцева влада може використовувати в цілях розвитку місцевої громади.
Час підходити до створення соціальної реклами з розумом і
відповідальністю.
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Мизина Т.А., старший преподаватель
кафедры отраслевых юридических дисциплин

ООО “Бердянский университет менеджмента и бизнеса”
О СОБЛЮДЕНИИ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ И НАСТУПЛЕНИИ

СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТОВ
Неразглашение сведений, составляющих тайну, интриги вокруг

них всегда являлись темами судебно-следственных, литературных,
художественных и иных сюжетов. Так, например, в социальных сетях
обсуждалась история как опальный экс-нардеп Александр Онищенко
разорвал договор со своим адвокатом Андреем Цыганковым. Об этом он
написал на своей странице в Facebook. «В связи с разглашением Вами
адвокатской тайны, сообщаю Вам о расторжении ранее заключённого со
мной договора о предоставлении правовой помощи. С этого момента Вы
больше не имеете права представлять мои интересы в решении любых
вопросов. При этом Вы не освобождаетесь от обязанности хранить
адвокатскую тайну », – сообщил он.

Одна из главных заповедей адвоката во все времена и у всех
народов – «не навреди». Доверие к адвокату со стороны клиента
означает, что обратившийся за правовой помощью вверяет адвокату
такую информацию, содержание которой чаще всего он больше никогда
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и никому не сообщит. В основе такого доверия лежат два фактора:
адвокатская независимость и адвокатская тайна.

Адвокатская тайна и её соблюдение имеют не только
нравственный, но и юридический аспект.

В действующем законодательстве вопросам соблюдения тайны
отведено значительное место. Этому вопросу посвящена статья 22
Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (2012 г.).

Особой категорией сведений, составляющих тайну, являются те
сведения, разглашение которых может принести ущерб интересам
государства, закреплённых Конституцией Украины гарантиях прав и
свобод личности, а также препятствовать раскрытию преступлений и в
целом мешать осуществлению правосудия. К ним относятся:
государственная, военная, служебная тайны, тайна голосования,
переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений,
следственная, судебная, коммерческая, врачебная и тайна усыновления.

На практике возникает вопрос: что конкретно следует относить к
адвокатской тайне? Поскольку действующее законодательство не
содержит исчерпывающего перечня сведений, составляющих
адвокатскую тайну, и устанавливает лишь обязанность адвоката вообще
не разглашать сведений, которые стали ему известны в связи с
оказанием правовой помощи клиенту, то следует понимать, что адвокат
не вправе разглашать любые сведения, которые стали ему известны от
общения со своим клиентом в связи с обращением последнего.

Адвокат должен сохранять конфиденциальность по отношению к
любому клиенту, независимо от того, является ли клиент постоянным
или обращается за оказанием разовой помощи. Эта обязанность
продолжает существовать и после прекращения взаимоотношений по
юридическим вопросам и не ограничивается моментом прекращения
оказания правовой помощи клиенту, независимо от того какие между
клиентом и адвокатом возникли разногласия. Мы видим это на примере
письма А. Онищенко к своему адвокату.

Адвокат не должен допускать возможности распространения
конфиденциальной информации, касающейся или полученной от одного
клиента другому. Допускается разглашение информации в целях
предотвращения преступления.

Адвокат, обладающий информацией, которая является
конфиденциальной государственной информацией или
конфиденциальной коммерческой информацией об организации или



169

физическом лице, полученной адвокатом в то время, когда он был
государственным служащим либо сотрудником данной организации, не
должен представлять интересы клиента, находящиеся или могущие
привести к конфликту интересов с той организацией или с тем лицом, в
отношении которых адвокат обладает конфиденциальной информацией,
полученной в силу названных причин.

В ст. 22 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» указано, что адвокатской тайной является любая
информация, которая стала известна адвокату, помощнику адвоката,
стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых отношениях с
адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо,
которому отказано в заключении договора о предоставлении правовой
помощи из предусмотренных настоящим Законом оснований)
обращался к адвокату, адвокатское бюро, адвокатское объединение;
содержание советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные
им документы, информация, хранящаяся на электронных носителях, и
другие документы и сведения, полученные адвокатом при
осуществлении адвокатской деятельности

Раскрыть доверенную клиентом информацию адвокат может лишь
в исключительных случаях, оговорённых в Правилах профессиональной
этики адвоката: с согласия на это самого клиента, если раскрытие такой
информации необходимо для оказания юридической помощи; для
обоснования позиции адвоката при решении спора между ним и
клиентом либо для обоснования личной защиты по делу, возбуждённому
против него и основанному на действиях, в которых принимал участие
клиент; проведения консультаций с другими адвокатами, если клиент не
возражает против таких консультаций.

Действующие правовые акты, регламентирующие деятельность
адвокатуры, включают в себя ряд положений, обязывающих адвоката не
только соблюдать адвокатскую тайну, но и принимать все меры по
обеспечению доверительных отношений между ним и клиентом.

В этой связи вызывает интерес действующее в некоторых странах
страхование риска адвокатской ответственности за ненадлежащее
консультирование клиента и ошибки, допущенные адвокатом при
ведении его дела. В пп. 3.9.1. п. 3.9. Общего кодекса правил для
адвокатов стран Европейского Сообщества, принятого делегацией 12
стран-участниц на пленарном заседании в Страсбурге в октябре 1988,
указано: «Адвокаты всегда должны быть застрахованы от предъявления
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исков, связанных с недостаточной профессиональной компетентностью».
В Германии, например, одним из условий допуска к адвокатской

деятельности является наличие страхового свидетельства, оплаченное
страховым взносом. Из средств страхового фонда компания возмещает
клиенту понесённые им убытки по вине адвоката.

В Украине не предусмотрено страхование риска адвокатской
ответственности. Но в том случае, если клиент не доволен качеством
оказанной ему помощи, если были нарушены его интересы и причинен
иной ущерб, он имеет право требовать его возмещение. Данный вред
может быть взыскан в порядке гражданского судопроизводства путём
подачи иска о возмещении морального вреда. Но создание страховых
фондов могло бы упростить и ускорить процедуру возмещения вреда.
Наличие у адвоката страхового свидетельства может служить ещё одной
гарантией для клиентов при обращении за правовой помощью.
Требование о наличии страхового свидетельства, оплаченного
страховым взносом, в свою очередь дисциплинирует адвокатов, обязует
к добросовестному выполнению профессиональных обязанностей.

Так, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проєкт Закона
Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины
(относительно обязательного страхования профессиональной
ответственности адвоката)» № 2298 от 06.07.2015 г., которым
предлагается ввести институт обязательного страхования
имущественной ответственности адвокатов путём внесения
соответствующих изменений и дополнений в Закон Украины «О
страховании», а также Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности».

По нашему мнению, адвокаты, которые заключат договор о
страховой ответственности со страховой компанией, будут иметь много
преимуществ перед своими коллегами: 1) страхование
профессиональной ответственности необходимо адвокатам даже больше,
чем их клиентам; 2) страхование профессиональной ответственности
распространяется только на случаи ненадлежащей практики адвоката; 3)
адвокаты, которые заключат договор страхования профессиональной
ответственности, будут более защищены финансово.

Таким образом, сегодня в Украине нет специальных норм,
которые бы детально регулировали порядок и условия риска
наступления ответственности адвоката. Учитывая изложенное, считаем,
что необходимо внести изменения в Законы Украины «Об адвокатуре и
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адвокатской деятельности» и «О страховании» относительно
регулирования страхования профессиональной ответственности
адвокатов или принять специальный закон «О страховании риска
профессиональной имущественной ответственности адвокатов»,
который бы подробно описывал положение об этом виде страхования.

Мудрак І.С., здобувач 4 курсу
ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО: МИФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Дедалі більшої ваги набуває концепція «електронної держави».

Вона включає безліч різних аспектів, серед яких особливе значення має
електронне правосуддя. Однак концепції електронного правосуддя в
даний час приділяється менше уваги ніж, наприклад, концепції
електронного уряду.

Ця проблематика в останні роки істотно актуалізувалася у зв'язку
з судовою реформою та інтенсифікацією процесів впровадження
електронного правосуддя в судову практику.

Так відповідно до наказу ДСА України від 22.12.2018 № 628 “Про
проведення тестування підсистеми “Електронний суд” у місцевих та
апеляційних судах розпочалась експлуатація підсистеми “Електронний
суд” в тестовому режимі [1]. Ми бачимо, що рух в напрямку
автоматизації суду розпочався: обов'язковість реєстрації офіційних
електронних адрес адвокатів, нотаріусів, судових експертів, державних
органів, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання
державного та комунального секторів економіки; подання
процесуальних та інших документів, вчинення інших процесуальних
дій в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС, лише з
використанням власного електронного цифрового підпису та інше.

На даний момент спостерігається необхідність в комплексному
науковому дослідженні та осмисленні інформаційних процесів, що
проходять в різних судах, їх методологічних і правових основ.

Наприклад, необхідно розмежування таких категорій, як
електронне правосуддя та інформатизація діяльності судів. Об'єднання
державних судів в єдину комп'ютерну мережу, публікація судових
постанов в мережі Інтернет це ще не електронне правосуддя.

Так відповідно до п.3 статті 8 Цивільного процесуального кодексу
України інформація щодо суду, який розглядає справу, учасників справи
та предмета позову, дати надходження позовної заяви (скарги) чи будь-
якої іншої заяви або клопотання у справі, у тому числі особи, яка подала
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таку заяву, вжитих заходів забезпечення позову та (або) доказів, стадії
розгляду справи, місця, дати й часу судового засідання, руху справи з
одного суду до іншого є відкритою та підлягає невідкладному
оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України в
порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему.

На нашу думку, це питання інформатизації суду а не питання
електронного правосуддя.

А ось приклад дійсно електронного судочинства. Вперше в історії
українського правосуддя відбулося судове засідання, діловодство за
яким здійснювалося засобами електронного зв’язку, а розгляд справи – в
режимі телеконференції через мережу Інтернет. Постійно діючий
третейській суд при Асоціації "Українська третейська спілка" розглянув
позов фірми "Інтерон" (м. Київ) до київського підприємства
"Укрпривінвест". Позов був поданий електронною поштою й
підписаний електронним цифровим підписом згідно з вимогами
чиннного законодавства України. Діловодство по справі провадилось в
електронному вигляді: ухвали про порушення провадження, про
призначення засідання надсилалися сторонам електронною поштою з
цифровим підписом суддів. Так само в електронному вигляді з
цифровим підписом суд отримав заперечення відповідача, та завірені
цифровими підписами копії документів що були доказами по справі.
Саме судове засідання проходило в режимі відеоконференції, тобто
кожен з учасників третейського розгляду знаходився в своєму офісі
(фізично в різних містах України) й приймав участь у конференції за
допомогою зв`язку через Інтернет. Для організації засідання
використовувалось програмне забезпечення, що давало змогу всім
учасникам бачити один одного, спілкуватися й разом працювати з
документами. Під час відеоконфренції всі учасники процесу мали
можливість розглядати документи, ставити питання, заявляти
клопотання та виступати в судових дебатах, при цьому здійснювався
відеозапись третейського розгляду. Після досліження обставин справи й
з`ясування позицій сторін, представники сторін були відключені від
відеоконференції і судді працювали над рішенням по справі в закритому
режимі. Після того, як судді дійшли згоди щодо рішення по справі,
представники сторін знову отримали доступ до відеоконференції і судом
було оголошено рішення по справі.

Рішення Третейського Суду видано сторонам в електронному
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вигляді також і в паперовому з підписами суддів і печаткою. Рішення
набрало закконної сили й є обов`язковим до виконання відповідно до
законодавства України.

Таким чином, вперше в історії українського правосуддя відбулося
судове засідання, яке завдяки використанню інформаційних технологій
відповідало всім сучасним вимогам щодо зручності, швидкості,
прозорості та неупередженості судового розгляду. Весь процес від
подання позову до винесення остаточно рішення по справі займав 13
днів, не потребував від сторін ніяких витрат і клопіт крім офіційних,
рішення винесено виключно з юридичних міркувань [2].

Отже, необхідно розробити такі напрямки вдосконалення
законодавства й правозастосовчої практики, які дозволять реалізувати
перебудову інформаційного та технологічного забезпечення судової
діяльності відповідно до потреб сучасного інформаційного суспільства.

На що, як нам вбачається, необхідно звертати увагу в цих
правовідносинах?

По-перше, електронне правосуддя слід розглядати як встановлену
законом процесуальну діяльність суду по здійсненню правосуддя по
підвідомчим йому справах, при якій застосовується дистанційне
(віддалене) спілкування з учасниками процесу й бездокументарна форма
передачі даних (відомостей, документів та ін.). Впровадження
інформаційних технологій (мережі Інтернет, інших засобів
телекомунікаційного зв'язку), є альтернативним засобом спілкування
(повідомлення, слухання) по відношенню до вже існуючої
документарної форми передачі даних.

По-друге, електронне правосуддя має власну систему принципів
процесуального права: принцип дистанційності (реалізований за
допомогою методу електронного документообігу), принцип
інформаційної відкритості правосуддя, здійснюваний в рамках
розширення механізмів взаємодії з громадянами, принцип доступності
інформації про діяльність органів судової влади (наприклад, в рамках
розміщення у відкритому доступі інформації про
розглянуті судами справи, онлайн-трансляції засідань судів і т. д.).

В-третіх, подальший розвиток сучасних інформаційних
технологій закономірно ставить питання про межі застосування
принципу дистанційності, порушення якого може викликати недовіру
громадян до суду, якість і об'єктивність судової діяльності, спотворити в
суспільстві уявлення про роль і значення судової влади.
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В-четвертих, складовою частиною електронного правосуддя є
повідомлення учасників процесу про судове засідання з впровадженням
сучасних інформаційних технологій (електронні повідомлення).
Впровадження електронних повідомлень нерозривно пов'язані з
процесуальними ризиками. Об'єктивні причини таких ризиків у сфері
електронного повідомлення пов'язані із загальною новизною інститутів
електронного правосуддя, з тим, що вони тільки проходять свою
апробацію в цивільному судочинстві в таких широких масштабах.
Суб'єктивні причини процесуальних ризиків у сфері електронного
повідомлення пов'язані з причинами, що залежать від безпосередніх
учасників їх передачі та отримання в конкретних обставинах (наприклад,
можуть бути обумовлені технічними недоліками оснащеності судів,
поломкою комп'ютера або втратою мобільного телефону особою, яка
сповіщається за допомогою електронного повідомлення). Особи, які
погодилися на використання систем електронного повідомлення щодо
себе, самостійно несуть ризик недоставки даного повідомлення, що
виник внаслідок технічних причин, непередбачених обставин і т. д.

Для зниження рівня процесуальних ризиків у сфері електронних
повідомлень пропонуємо забезпечити одночасне збереження в судовій
практиці як письмових, так і електронних повідомлень.

Також, необхідно, на нашу думку, доповнити статтю 128 ЦПКУ, а
саме пунктом 14 такого змісту: “ Особам, які беруть участь у справі
повідомлення в електронній формі допускається тільки з їхньої
письмової згоди. Адресат електронного повідомлення зобов'язаний
повідомити суд про його отримання тим же способом, яким отримав
таке повідомлення. У разі якщо в розумні терміни суд відомостей про
повідомлення не отримав, адресат вважається неповідомленним і
підлягає повторному надсиланню письмової форми”.

Отже, запровадження новітніх інформаційних технологій у
системі судочинства в якості самостійного та унікального
інформаційного продукту – електронного інформаційного ресурсу
судового засідання, вимагає своєчасної, чіткої та повної нормативної
регламентації цього правового режиму. Нами було окреслено певні
проблемні питання в цій сфері та надано пропозиції щодо
вдосконалення цивільного процесуального законодавства.
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СЕРВИТУТ КАК ОБЪЕКТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
С развитием рыночных отношений особое значение получило

правовое регулирование земельных отношений, т.к. земля является не
только компонентом природной среды, средством производства в
сельском и лесном хозяйстве, пространственной материальной основой
хозяйственной и иной деятельности, но и признается недвижимым
имуществом. Земельные отношения, связанные с использованием и
охраной земель, становятся имущественными отношениями,
родственными во многом имущественным гражданским отношениям.

Действующий Кодекс Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ),
впервые законодательно закрепляет состав объектов земельных
отношений: земля (земли), земельные участки, права на земельные
участки, ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том
числе земельные сервитуты [1]. В отличие от КоЗ, Земельный кодекс
Украины (далее – ЗКУ) к объектам земельных отношений относит земли
в пределах территории Украины, земельные участки и права на них, в
том числе на земельные доли (паи) [2]. Земельный кодекс Российской
Федерации (далее – ЗК) также законодательно не закрепляет сервитуты
в качестве объекта земельных отношений [3]. При этом земельное
законодательство названных государств направлено на регулирование
отношений, связанных с установлением земельного сервитута.

Сервитуты предусматривались в римском праве как права на
чужую вещь и имели несколько разновидностей. Как белорусское, так и
украинское, и российское гражданское право рассматривает сервитут
как право одного лица пользоваться в установленном объёме
недвижимым имуществом другого лица. Сущностью земельного
сервитута является право ограниченного пользования соседним или
другим участком земли.
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В ст.98 ЗКУ закреплено содержание права земельного сервитута:
это право собственника или землепользователя земельного участка или
другого заинтересованного лица на ограниченное платное или
бесплатное пользование чужим земельным участком (участками).
Статья 1 КоЗ определяет понятие земельного сервитута, как права
ограниченного пользования чужим земельным участком,
устанавливаемое для обеспечения прохода, проезда, прокладки и
эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных
линий электропередачи, связи и других подобных сооружений (далее –
линейные сооружения), обеспечения водоснабжения и мелиорации,
размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, которые не
могут быть обеспечены без предоставления такого права. Статья 23 ЗК
рассматривает сервитут как право ограниченного пользования чужим
земельным участком.

Таким образом, в качестве объекта сервитута выступает
земельный участок.

Анализируя различные подходы к пониманию земельного
сервитута, нельзя не согласиться с О. А. Бакиновской в том, что праву
земельного сервитута присущ следующий принцип: сервитут
устанавливается не в интересах лица, а в интересах и в пользу
земельного участка, находящегося на том или ином вещном праве [4,
с.78]. Это означает, что основанием для установления земельного
сервитута является не наличие препятствий в пользовании недвижимым
имуществом, а необходимость обеспечения нужд собственника или
пользователя земельного участка.

Как белорусский, так и украинский законодатель различает
срочный и постоянный земельный сервитут, платный и бесплатный
земельный сервитут. Российский законодатель ввёл понятие публичного
сервитута, который устанавливается в интересах не отдельного
собственника земельного участка, а для обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения в
случаях, когда не требуется изъятия земельного участка, что вытекает из
п.2 ст.23 ЗК.

В Республике Беларусь установление земельного сервитута
регулируется ст.45 КоЗ: земельный сервитут устанавливается по
соглашению между лицом, требующим установления земельного
сервитута, и землепользователем обременяемого им земельного участка.
В случае недостижения соглашения об установлении и (или) условиях
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земельного сервитута спор разрешается судом по иску
заинтересованного лица.

Порядок установления земельных сервитутов в Украине
закреплен в ст.100 ЗКУ: сервитут может быть установлен договором
между лицом, которое требует его установления, и собственником
(владельцем) земельного участка, законом, завещанием или решением
суда.

В Российской Федерации публичный сервитут устанавливается
законом или иным нормативным правовым актом Российской
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.

Как украинский, так и российский законодатель закрепил норму о
том, что земельный сервитут осуществляется способом, наименее
обременительным для собственника земельного участка, относительно
которого он установлен (п.4 ст. 98 ЗКУ) и осуществление сервитута
должно быть наименее обременительно для земельного участка, в
отношении которого он установлен (п.5 ст.23 ЗК). В КоЗ такая норма
отсутствует.

Таким образом, земельный сервитут может быть установлен как
во внесудебном порядке, так и по решению суда.

Основанием установления земельного сервитута являются
следующие условия: 1) пользование чужим земельным участком
необходимо для конкретных целей, например, для прохода, проезда,
прокладки и эксплуатации коммуникаций, иных хозяйственных нужд; 2)
у лица, в чьих интересах устанавливается сервитут, нет других
возможностей использовать свой земельный участок по целевому
назначению; 3) права на земельный участок и расположенный на нем
объект недвижимости зарегистрированы.

При установлении земельного сервитута во внесудебном порядке
между лицом, требующим установления сервитута и собственником
(владельцем) соседнего земельного участка, заключается соглашение.
Право сервитута подлежит государственной регистрации и возникает с
момента государственной регистрации. Соглашение об установлении
сервитута заключается в письменной форме и должно содержать
способы использования земельного участка, в отношении которого
установлен сервитут, условия о сроке сервитута и о размере платы за
пользование обремененным сервитутом земельным участком.
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В случае недостижения соглашения об установлении или
условиях земельного сервитута спор разрешается в судебном порядке.

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 26.09.2013 № 9 судам рекомендовано при рассмотрении таких споров
проверять, соответствуют ли требования об установлении сервитута его
целям. Если по делу будет установлено, что интересы истца могут быть
обеспечены иным способом и объективной необходимости для
установления земельного сервитута не имеется, суд должен отказать в
иске. Размер платы за пользование земельным сервитутом
устанавливается судом и может иметь форму, как единовременного
платежа, так и периодических платежей. Важным моментом в
регулировании вопросов земельного сервитута является то, что сервитут
сохраняется при переходе права на земельный участок, обременённый
сервитутом. Эта норма закреплена как в законодательстве Республики
Беларусь, так и в законодательстве Украины и Российской Федерации.

Вывод. Таким образом, вопросам правового регулирования
установления земельного сервитута уделено достаточно внимания со
стороны законодателя.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН И
РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Среди всех ценностей Конституция Республики Беларусь 1994
года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 и 17 октября 2004 года) (далее –
Конституция Республики Беларусь) [1] подчёркивает приоритет семьи,
материнства и детства и указывает на обязательность их защиты
государством. В свете воплощения конституционных принципов в
жизнь особую значимость приобретает анализ правового и фактического
положение женщин и работников, имеющих семейные обязанности в
сфере труда, а также исследование правовых механизмов, направленных
на защиту и обеспечение их прав. Поскольку именно на женщин
ложится основная нагрузка по укреплению семьи, продолжению рода и
воспитанию детей.

Испокон веков женщины были хранителями семейных ценностей.
Несмотря на всеобщую эмансипацию женщин, связанную с желанием
быть равными мужчинам, женщина по-прежнему играет
первостепенную роль не только в семье, но и в государстве. Так,
например, только от женщин зависит решение демографической
проблемы. Вместе с тем трудовые права женщин зачастую нарушаются,
а эффективных механизмов защиты этих прав не так уж и много. В
связи с этим попытаемся проанализировать проблемы реализации
некоторых трудовых прав женщин и работников имеющих семейные
обязанности.

В основу современного правозащитного законодательства
заложены основополагающие конституционные принципы. Одним из
них выступает принцип равенства. Законодательно данный принцип был
детализирован в отдельных статьях Трудового кодекса Республики
Беларусь от 26 июля 1999 года, № 296-3 (в ред. 18.07.2019) (далее – ТК
Республики Беларусь) [2]. Однако на практике проблема реализации
равных возможностей мужчин и женщин остаётся. Прежде всего это
касается трудоустройства женщин. С проблемой трудоустройства,
обусловленной полом или возрастом, в жизни приходилось сталкиваться
многим женщинам. Несмотря на то что статья 16 Трудового кодекса
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Республики Беларусь закрепила запрет на необоснованный отказ в
заключении трудового договора и установление прямых или косвенных
ограничений или преимуществ, которые не связаны с деловыми
качествами работников, также аналогичные положения закреплены,
например в статье 64 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 года, №197-ФЗ (в ред. 1.12.2018) (далее – ТК РФ) [3],
реальная практика как в Республике Беларусь, так и в Российской
Федерации пока далека от этих установлений.

Нередко наниматели в объявлениях о наличии вакансий в
качестве основного критерия указывают например, женщина не после
декретного отпуска. Наниматель, принимая на работу женщину,
опасаясь возможных трудностей, которые могут возникнуть при её
трудоустройстве (беременность, выход в декретный отпуск, уход за
ребёнком), старается максимальным образом оградить себя от
возможных для него неблагоприятных последствий. Это могут быть
различные устные обязательства, требование выйти на работу из
отпуска по уходу за ребёнком ранее установленного законом срока под
предлогом сохранения места работы, невозможность пойти на
больничный с ребёнком. Все вышеперечисленные случаи нарушают
гарантированные трудовые права женщин.

Вместе с тем государственные механизмы защиты используются в
таких ситуациях достаточно редко. Связано это с тем, что предпочтение
в защите трудовых прав законодатель отдаёт судебной защите. Однако
отказ в приёме на работу, нарушающий принцип равенства, в судебном
процессе сложно доказать, а зачастую это сделать практически
невозможно. Даже наличие в Уголовном кодексе Республике Беларусь
199 и, такая же норма в Уголовном кодексе РФ статьи 145, посвящённой
необоснованному отказу в приёме на работу беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет, не может существенно
повлиять на ситуацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что трудоустройство
женщин ставится в зависимость от соответствующих правовых условий,
которые создаёт государство, и от воли нанимателя. Законодательно
равенство прав и возможностей провозглашается, реально встречаются
случаи его нарушения. Как следствие, количество женщин,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости,
остаётся достаточно высоким (свыше 65 % от общего числа
безработных составляют женщины). Думается, что решить данную
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проблему исключительно правовыми запретами или санкциями не
представляется возможным. Возможно, пора перейти от прямых
запретов для нанимателей к их стимулированию различными способами
при приёме на работу женщин детородного возраста. Это позволит не
только снять проблему трудоустройства, но и обеспечит реализацию
гарантий, предусмотренных для отдельных категорий работников в
полном объёме.

Вывод. В заключении хочется отметить, что сегодня
сформировалась законодательная база защиты трудовых прав женщин.
Законодательство в целом отвечает требованиям международно-
правовых стандартов в сфере защиты трудовых прав женщин. Хочется
надеяться, что соответствующие правовые нормы будут
реализовываться на практике.
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ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА

НЕЗАКОННИЙ ВИЛОВ РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ
РЕСУРСІВ У РАДЯНСЬКІЙ ПЕРІОД

Із становленням радянської влади на території сучасної України
почало формуватися принципово нове кримінальне законодавство, що
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мало на меті захист найбільш значущих суспільних відносин, існуючих
в соціалістичній державі від особливо небезпечних посягань.
Враховуючи особливе географічне положення території України,
зокрема, наявності розгалуженої межі водного басейну та чисельних
рибних та інших водних живих запасів, що виступало передумовою
створення державних та колективних господарських товариств з вилову
та переробці вказаних ресурсів, їхня охорона, у тому числі кримінально-
правова, була вельми актуальним питанням.

Дослідженням питань з предмету історичного генезису
кримінального законодавства у сфері охорони рибних та інших водних
живих ресурсів займалися такі вітчизняні науковці, як, зокрема, Ю.
Шовкун, К. Оробець, В. Матвійчук, Ю. Турлова, В. Мельниченко та інші.
У своїх ґрунтовних дослідженнях ці науковці розкрили сутність питань з
кримінальної відповідальності за цей злочин, особливості
кримінального провадження та кримінологічного попередження. Разом
із цим, на нашу думку, у цих працях недостатньо досліджено питання з
предмету становлення та генезису кримінального законодавства за цей
вид злочину у радянський період. Деякою мірою, вказані питання були
розкриті Т. Волковою, яка акцентувала свої висновки на подальшому
дослідженні історичного досвіду законотворення, зокрема, радянського
періоду, з метою усунення колізій законодавчого характеру в ст. 249 КК
України.

Становлення радянського кримінального законодавства на
території сучасної України почалося із наступних документів: Декрету ІІ
Всеросійського з’їзду Рад про землю від 26 жовтня (8 листопада) 1917 р;
Декрету Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК)
«Про соціалізацію землі» від 9 лютого (27 січня) 1918 р.; постанови
Вищої Ради Народного господарства і Народного Комісаріату
продовольства від 9 грудня 1918 року про створення Українського
відділення Головриби Наркомпрода РСФСР («Укрголовриба»).

Кримінальний кодекс (КК) УСРР, прийнятий ВУЦВК 23 серпня
1922 р. та введений в дію 15 вересня 1922 р., відносив злочинні
посягання на рибні запаси Республіки до державних злочинів та
злочинів проти порядку управління (глава 1). Так, у ст. 99 цього
нормативного акту було передбачено, зокрема, кримінальну
відповідальність за рибну ловлю в недозволений час, у недозволених
місцях і недозволенними способами та прийомами. Санкція цієї статті
була альтернативною та кумулятивною й передбачала основні види
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покарання у виді позбавлення волі або примусові роботи на строк до
одного року або штраф у розмірі 500 руб. золотом із додатковим
обов’язковим видом покарання у виді конфіскації незаконно здобутого, а
рівно знарядь вилову.

КК УСРР, затверджений ВУЦВК 8 червня 1927 р. і введений в дію
з 1 липня 1927 р. відносив суспільно небезпечні посягання на рибні та
інші водні живі ресурси до господарських злочинів (глава V). Стаття 137
цього Кодексу мала наступну редакцію: «Здійснення рибного, звіриного
та інших водних добувних промислів у морях та озерах, що мають
загальнодержавне значення, без належного на те дозволу, або в
заборонений час, або в недозволених місцях, або недозволеними
знаряддями, способами та прийомами — позбавлення волі або
виправно-трудові роботи на строк до одного року, або штрафом до 500
крб. з обов’язковою конфіскацією незаконно добутого у всіх випадках і з
конфіскацією або без такої, знарядь лову й слугувавших для незаконного
промислу суден зі всіма їх приналежностями. Здійснення промислу
морських котиків і морських бобрів у відкритому морі, а морських
бобрів також у трьохмильній прибережній смузі, рівно як і недозволене
здійснення промислу морських котиків і морських бобрів на суші, а
морських бобрів у трьохмильній прибережній смузі — ті ж міри
соціального захисту, але з тим, що конфіскація суден і знарядь лову в
цих випадках обов’язкова. Вилов риби у водоймах, де проводиться
культурно-ставкове господарство, без належного дозволу або в
заборонений час, або в недозволених місцях, або недозволеними
знаряддями й способами — виправно-трудові роботи або штраф до 500
крб. з обов’язковою конфіскацією незаконно добутого в усіх випадках і з
конфіскацією або без такої знарядь лову» [с. 70].

На підставі порівняльного аналізу КК УСРР 1922 та 1927 років
можна зробити висновок про те, що в останньому нормативному акті
було змінено зміст об’єкту, значно розширено зміст предмету цього
злочину, його об’єктивної сторони, змінено та розширено зміст санкції.

Серед нормативних актів, які регулювали суспільні відносини у
сфері функціонування рибного господарства країни та діяли на території
УРСР за різних часів, можна навести наступні: постанову ЦИК та РНК
СРСР «Про колективні господарства» від 16 березня 1927 р.; постанову
Економічної Наради УРСР від 20 червня 1932 р. «Про стан ставкового
будівництва» (Протокол № 18/631, п. 14); Примірний статут рибацької
артілі, затверджений постановою РНК СРСР від 16 лютого 1939 р.;
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постанову Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1950 р. № 482 «Про
заходи по забезпеченню виконання плану розвитку рибництва в
колгоспах УРСР»; «Тимчасова методика оцінки шкоди, заподіяної
рибним запасам внаслідок будівництва, реконструкції і розширення
підприємств, споруд та інших об’єктів і проведення різних видів робіт
на рибогосподарських водоймах», затверджена Мінрибгоспом СРСР 18
грудня 1989 р. і Держкомприроди СРСР 20 жовтня 1989 р. та багато
інших.

Наступний КК УРСР, який було прийнято Верховною Радою
УРСР 28 грудня 1960 року і введено в дію з 1 квітня 1961 року, також
відносив цей злочин до господарських злочинів (главаVI). Стаття 162
цього Кодексу передбачала відповідальність за незаконне заняття
рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом без
належного дозволу, або в заборонений час, або в недозволених місцях,
чи забороненими способами та знаряддями лову – карається
позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами
на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних
розмірів заробітної плати, з конфіскацією всього добутого, знарядь лову
та плавучих засобів з їх приналежностями або без конфіскації. Те саме
діяння, вчинене на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду,
або якщо воно завдало значної шкоди, або вчинюване систематично, чи
особою, раніше судимою за незаконне заняття рибним, звіриним або
іншим водним добувним промислом, — карається позбавленням волі на
строк до чотирьох років або виправними роботами на строк до двох
років, з конфіскацією майна або без конфіскації та з обов'язковою
конфіскацією всього добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх
приналежностями.

Досліджуючи вказаний нормативний акт, можна зробити висновок
про те, що порівняно із попередніми кодифікованими законами про
кримінальну відповідальність він вніс деякі зміни до ознак суб’єкту
цього злочину (стосовно рецидиву) а також розміру покарань.

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, за період
радянських часів на території сучасної України кримінальне
законодавство про охорону й захист рибних та інших водних живих
ресурсів зазнало суттєвої трансформації, що було обумовлено змінами у
політичній та економічній системах того часу. Разом із цим надбаний
радянськими вченими законотворчий досвід необхідно враховувати у
подальших наукових дослідженнях з цього предмету та в ході
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законотворчого процесу з удосконалення норми про кримінальну
відповідальність за посягання на вказані суспільні відносини.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА ДО
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Після входження України як союзної республіки до складу
Радянського Союзу, створеного у 1922 році, наша держава почала
формувати своє національне законодавство, у тому числі й
адміністративне, в якому втілювала своє волевиявлення.

У серпні 1924 року на розгляд Совнаркома УСРР був внесений
проєкт Адміністративного кодексу УСРР, розроблений НКВС УСРР [1].
У ст. 1 проєкту Адміністративного кодексу УРСР, зазначалося, що
завданням зазначеного кодексу є “укріплення революційної законності в
управлінні й забезпечення основ революційного порядку й безпеки”.
Зазначений проєкт Адміністративного кодексу УСРР так і не був
прийнятий, але багато його положень знайшло своє відображення в
правилах, актах, циркулярах центральних відомств Української
Республіки.

У жовтні 1927 року ВУЦВК УСРР затвердив Адміністративний
кодекс УСРР (введений в дію з 1 лютого 1928) [2], підготовлений за
участю відомих адміністративістів того часу О.Є. Євтихієва, В.Л.
Кобалевського. Унікальність цього Кодексу полягала в тому, що він не
мав аналогів у союзних республіках СРСР і діяв із змінами і
доповненнями аж до 1980 року, коли були прийняті Основи
законодавства СРСР про адміністративні правопорушення.

У Кодексі не застосовувався термін “насильство”, але можна
припустити, що заходи адміністративного впливу за дії із застосуванням
насильства передбачалися п. 2 арт. 72 розділу 2 “Заходи
адміністративного впливу, що їх застосовується за маловажні
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праволомства”, де зазначалося що “адміністративним органам надано
право вживати заходи адміністративного впливу за такі маловажні
праволомства, як хуліганство, тобто бешкетні дії, поєднані з очевидною
неповагою до Республіки або суспільства і коли ці дії не обтяжувані
буйством чи іншими обставинами, передбачені в артикулі 70
Кримінального кодексу УСРР”. Терміном “праволомство” в той період
позначалося правопорушення. У Адміністративному кодексі УСРР зі
змінами і доповненнями на 15.11.35 р. [3] термін “праволомство”
замінений на термін “правопорушення”, який застосовується і у
сучасному законодавстві України.

У п. 2 арт. 72-1 Кодексу передбачалася “відповідальність за
перешкоджання дітям відвідувати школу на заяву про це завідателя
школи”. У зв’язку з цим, сільським радам надавалося право
“застосовувати заходи адміністративного впливу у формі
висловлювання громадської догани (на словах чи через пресу) і штрафу
найбільш один карбованець, або примусові роботи найбільш два дні за
такі праволомства”. Вважаємо, що при перешкоджанні дітям відвідувати
школу теж могли застосовуватися насильницькі дії.

З прийняттям Конституції СРСР 1936 року багато положень
Адміністративного кодексу 1927 року втратили чинність, а у 1956 році
Міністерство юстиції УРСР видало його у витягах з додатками для
службового використання.

На початку 60-х років, у зв’язку із збільшенням кількості
хуліганських проявів в країні, як однієї із поширеніших форм
громадської непокори, поширенням “хуліганізації” територій, появою
нових її форм змусили державну владу реагувати більш рішуче на ці
прояви. У зв’язку з цим, 18 січня 1957 року Президія Верховної Ради
УРСР прийняла Указ “Про відповідальність за дрібне хуліганство” у ст.
1 якого встановлювалось, що за дрібне хуліганство застосовується арешт
на строк від 3 до 15 діб, або штраф від 10 до 30 крб., якщо вчинені
хуліганські дії за своїм характером не тягнуть покарання, передбаченого
ст. 206 Кримінального кодексу Української РСР. У ст. 2 зазначалося, що
матеріали за дрібне хуліганство розглядаються народним суддею
одноосібно, протягом доби після надходження їх з органів міліції, з
викликом особи, яка вчинила хуліганські дії, а в необхідних випадках і
свідків. Постанова народного судді про застосування заходу
адміністративного впливу була остаточною і оскарженню не підлягала.

13 червня 1963 року Указом Президії Верховної Ради УРСР ст. 2
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Указу “Про відповідальність за дрібне хуліганство” була доповнена
наступним змістом: матеріали на осіб, винних у вчиненні дрібного
хуліганства, з урахуванням особи порушника і характеру вчиненого ім
проступку, можуть бути направлені громадській організації, колективу
трудящих або товариському суду для застосування заходів громадського
впливу [4, с. 240-241]. Зазначений Указ відіграв позитивну роль у
поліпшенні суспільного і громадського порядку в країні, після його
прийняття з’явилася можливість притягувати до адміністративної
відповідальності осіб, які поводилися непристойно у громадських
місцях, крім того, на його підставі були звільнені від кримінальної
відповідальності особи, які були засуджені за ч. 1 ст. 70 Кримінального
кодексу УРСР за хуліганські дії з незначними наслідками.

26 липня 1966 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ
“Про посилення відповідальності за хуліганство”, згідно з яким винних
за вчинення дрібного хуліганства, під яке підпадало й такий вид
насильства, як образливе чіпляння до громадян, притягали до
адміністративної відповідальності.

Наприкінці другого - початку третього тисячоліття, у зв’язку з
поширення у світі глобалізаційних процесів, розвитком демократії,
формуванням нових держав і, одночасно, загостренням глобальних
проблем людства, до яких відноситься і насильство, світова спільнота
кардинально змінила своє відношення до феномену насильства.
Враховуючи світові масштаби цього ганебного явища, на 34 сесії ООН
було прийнято і відкрито для підписання 18 грудня 1979 року
Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
(CEDAM), 20 грудня 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, у її
резолюції 48/104 була прийнята Декларація про усунення насильства
проти жінок.

В Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року, знайшла
своє втілення новітня доба державотворення. Так, у ст. 3 Основного
Закону України проголошено найвищею соціальною цінністю людину, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави.

В українському суспільстві у цей час, під впливом світових
тенденцій, теж почали підніматися питання насильства у сім’ї,
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гендерного і дитячого насильства. 15 листопада 2001 року Верховна
Рада України прийняла Закон “Про попередження насильства в сім’ї”,
який у втратив чинність на підставі Закону “Про запобігання та
протидію домашньому насильству” № 2229-VIII від 07.12.2017 р. (набув
чинності 7 січня 2018 року). У 2003 році до Кодексу України про
адміністративні правопорушення була включена окрема ст. 173- 2, яка
передбачає адміністративну відповідальність за вчинення домашнього
насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового
заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового
перебування.

Висновки. У проєкті Адміністративного кодексу УСРР 1924 року
і у Адміністративному кодексі УСРР 1927 року не містилося конкретних
правових норм, які б регулювали адміністративну відповідальність за
вчинення насильства по відношенню до фізичної особи, але
передбачалася адміністративна відповідальність за такі активні дії, як:
примушення до жебракування дітей, залучення жінок до проституції і
окремі хуліганські дії, які, в залежності від обставин, набували форм
фізичного чи психічного насильства над людиною. Узагальнюючі аналіз
адміністративного законодавства радянських часів, що встановлювало
відповідальність за хуліганство, можна зробити висновок, що радянська
влада за допомогою права забезпечувала, в першу чергу, захист
державних інтересів і вважала, що хуліганські прояви завдають шкоди
більше державі, ніж правам і свободам громадян. І лише з набуттям
незалежності адміністративне право України почало змінювати
ідеологію превалювання інтересів держави на ідеологію забезпечення
пріоритету прав, свобод і законних інтересів людини.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Адміністративний кодекс УСРР: Проект. Харків, видавництво

Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР. 1924. 84 с.
2. Адміністративний кодекс УСРР. Зі змінами та доповненнями на

1 грудня 1929 р. Затверджений постановою ВУЦВК від 12.10.27 р.
Юридичне видавництво НКЮ УСРР. Харків, 1930. 224 с.

3. Адміністративний кодекс УСРР. Затверджений постановою
ВУЦВК від 12.10.27 р. зі змінами і доповненнями на 15.11. 35 р. Вид-во
ЦВК УСРР “Радянське будівництво і право”. Київ, 1935.

4. Законодавство про адміністративну відповідальність / за ред.
І.П. Кононенка. К.: Вид-во політ. літ. України, 1965. 278 с.



189

Прилепко В.Е., старший преподаватель
Могилёвского филиала

ЧУО “БИП-Институт правоведения”
г.Могилев, Республика Беларусь

ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЛИЦА ПРОИЗВОДЯЩЕГО
ДОЗНАНИЯ В ХОДЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Следователем является должностное лицо Следственного
комитета Республики Беларусь, органов государственной безопасности,
осуществляющее в пределах своей компетенции предварительное
следствие. Все решения о производстве следственных и других
процессуальных действий следователь принимает самостоятельно, за
исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции
прокурора или письменного согласования решения органа уголовного
преследования о задержании лица, и несёт полную ответственность за
их законное и своевременное исполнение [1, с. 56].

В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о
производстве дополнительных следственных и иных процессуальных
действий, данными в порядке, установленном пунктом 3 части 1 статьи
264 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее –
УПК), следователь вправе представить дело вышестоящему прокурору с
письменным изложением своих возражений, при этом приостановив
исполнение указаний прокурора. В этом случае прокурор или отменяет
указание нижестоящего прокурора, или направляет дело для
производства предварительного следствия начальнику следственного
подразделения для передачи его другому следователю [2]. При
несогласии следователя с указаниями начальника следственного
подразделения о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации
преступления и объеме обвинения следователь вправе, приостановив
исполнение этих указаний, обжаловать их вышестоящему начальнику
следственного подразделения. В этом случае вышестоящий начальник
следственного подразделения или отменяет указание, или направляет
дело нижестоящему начальнику следственного подразделения для
организации производства предварительного следствия.

Постановления следователя, вынесенные в соответствии с
требованиями Кодекса по находящимся в его производстве уголовным
делам, обязательны к исполнению всеми организациями, должностными
лицами и гражданами.
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Однако между предварительным следствием и дознанием
имеются и определённые различия:

1. Они различаются по органам, их производящим.
2. Различна и процессуальная самостоятельность следователя,

органа дознания и лица, производящего дознание. Следователь
принимает все процессуальные решения самостоятельность, за
исключением случаев, когда требуется санкция прокурора. Решения,
принимаемые лицом, производящим дознание, обретают юридическую
силу только после утверждения их начальником органа дознания. По
поступившим в орган дознания заявлениям и сообщениям о
преступлении начальник органа дознания поручает проведение
проверки, а по возбуждённым им уголовным делам поручает
производство дознания; проверяет находящиеся в производстве у лиц,
производящих дознание, материалы проверок и уголовные дела, даёт им
указания о проведении необходимых оперативно-розыскных
мероприятий и процессуальных действий; передаёт материалы проверок
и дела от одного уполномоченного им лица, производящего дознание,
другому; поручает производство дознания нескольким лицам; вправе
лично проводить дознание, в том числе приняв дело к своему
производству; направляет в органы предварительного следствия
заявления или сообщения о преступлениях вместе с материалами их
проверки при наличии достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 174 УПК, а также уголовные
дела.

3. Производство предварительного следствия является
единственной функцией органов следствия, а для органов дознания
расследование преступлений не является основной и тем более
единственной функцией. Например, милиция обязана в первую очередь
обеспечивать охрану общественного порядка, а остальные виды
деятельности, в том числе дознание, вытекают из этой главной функции.

4. Различны сроки производства следствия и дознания.
Предварительное следствие должно быть закончено не позднее чем в
двухмесячный срок (ч. 1 ст.190 УПК), а дознание – не позднее 10 суток
со дня возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 186 УПК). По выполнении
неотложных следственных и других процессуальных действий, но не
позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган
дознания обязан передать дело следователю.
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5. Имеются различия и в методах работы. Если орган следствия
использует в своей деятельности только процессуальные средства, то
орган дознания – наряду с процессуальными и оперативно-розыскные
методы в целях раскрытия преступлений.

Вывод. Производство следственных действия – трудная и
ответственная процессуальная деятельность. Она требует от
должностных лиц не только высокого профессионального мастерства и
строгого соблюдения правил и порядка производства следственных
действий, но и обязательного выполнения нравственных требований.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В научной литературе вопросы определения причин и условий,
которые способствуют совершению преступлений, являются одними из
центральных вопросов криминологии – науки о преступности, ее
причинах и методах предупреждения.

Рассмотрим, что представляют собой причины и условия,
способствующие совершению преступлений. Как отмечается в
литературе, одни обстоятельства создают лишь реальную возможность
преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в
действительность. Поэтому вторые следует рассматривать как причины,
а первые как условия.

Под условиями, способствующими совершению преступлений,
понимается наличие явлений реальной действительности, которые сами
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по себе не могут породить преступность (следствие), но их наличие
может способствовать возникновению у человека намерения совершить
преступление.

Наряду с причинами и условиями преступности в современной
криминологической литературе существуют различные понятия,
отражающие содержание причинно-следственного комплекса
преступности: обстоятельства, факторы, детерминанты и др.

Так, многие криминологи отмечают, что деление на причины и
условия преступности является весьма условным, поскольку категория
причинности никогда не реализуется в чистом виде.

Некоторые авторы даже отмечают, что причины и условия часто
меняются местами. В связи с этим они предлагают вести речь об
обстоятельствах, способствующих совершению преступлений либо
достижению преступного результата.

В криминологической литературе, в том числе посвящённой
проблеме борьбы с преступлениями против интеллектуальной
собственности, довольно часто применяется термин «фактор». Под ним
понимается «причина, движущая сила какого-либо процесса, -
определяющая его характер или отдельные его черты», «момент,
существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении». В
ряде случаев фактором можно считать и причину, и условие, и явление,
состоящее в функциональной связи. Поэтому, зачастую термином
«фактор» обозначаются причины, условия, обстоятельства [1].

Такой позиции придерживаются многие исследователи,
занимающиеся проблемой борьбы с преступлениями, посягающими на
отдельные объекты интеллектуальной собственности. Так, отмечается,
что, исследуя причины и условия (факторы) «интеллектуального
пиратства» в большинстве случаев невозможно чётко разграничить
явления, собственно порождающие «интеллектуальное пиратство», и
явления, способствующие его появлению или распространению (росту).
В этой связи целесообразно использовать понятие криминогенного
фактора «интеллектуального пиратства», которое охватывает как
явления, порождающие «интеллектуальное пиратство» или отдельные
его виды, так и способствующие их распространению или росту их
общественной опасности.

Как было отмечено выше, одним из значимых условий, которые
объясняют причины достаточно высокого уровня правонарушений в
сфере интеллектуальной собственности, является несовершенство
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положений уголовного законодательства.
В настоящее время отсутствует тенденция к уменьшению

количества преступлений в сфере интеллектуальной собственности.
Более того, с развитием науки и техники количество нарушений
авторских прав, смежных прав и прав промышленной собственности
только растёт. В связи с этим требуется постоянное совершенствование
уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности.

Проводимые в стране преобразования фактически обусловили
изменение преступности в сфере интеллектуальной собственности,
относя её к разновидности преступлений в сфере конституционных прав
и свобод человека и гражданина.

В настоящее время состав преступления, предусмотренный ст.
201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) относится к
преступлениям, посягающим на конституционные прав и свободы
человека и гражданина. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том,
что уголовным законодательством охраняются только личные
неимущественные права авторов и иных правообладателей. В этой связи
возникает вопрос об уголовно-правовой охране исключительных прав.
Данный вопрос является предметом обсуждений в научной литературе и
правоприменительной практике [2, с. 97].

В связи с тем, что ст. 201 УК Республики Беларусь находится в
главе 23 «Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина», возникают проблемы квалификации действий,
которые нарушают авторские или смежные права в тех случаях, когда
происходит нарушение смежных прав юридических лиц или незаконный
оборот контрафактных экземпляров произведений, программ,
правообладателем исключительных прав на которые также выступают
юридические лица. Дело в том, что признание юридических лиц
потерпевшими в данных случаях выглядит противоречиво.

Вывод. Таким образом, с целью совершенствования уголовно-
правовой защиты отношений в области интеллектуальной
собственности представляется необходимым провести
совершенствование уголовного законодательства, в частности,
детализировать уголовную ответственность за посягательство на
исключительные права юридических лиц. Представляется возможным
закрепить в УК Республики Беларусь следующую уголовно-правовую
норму: «Умышленное нарушение прав на интеллектуальную
собственность, повлёкшее извлечение имущественной выгоды».
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Помимо условий, связанных с несовершенством положений
уголовного законодательства, значимой причиной, способствующей
совершению преступлений в сфере интеллектуальной собственности,
также является крайне низкий уровень общественного правосознания.
Авторы не знают свои права и, следовательно, не заявляют об их
нарушении или слабо представляют возможности их реализации, даже,
несмотря на то, что нарушение данных прав уголовно наказуемо, и
ответственность за данное преступление закреплена в статье 201 УК
Республики Беларусь.
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СКЛАДОВІ (ЕЛЕМЕНТИ) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Соціальна безпека як складова соціально-економічної безпеки
аграрних підприємств має бути орієнтована на забезпечення [1, с. 88]:

1) прав працівників – особисті (природні, громадянські),
політичні, соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права;

2) свобод працівників (а саме наступних: люди народжуються
вільними, рівними у своїй гідності й правах; людина має право робити
все, що прямо не заборонено діючим законодавством; люди рівні в
правових можливостях, правовому сприянні й правовій охороні;

3) соціальних стандартів та гарантій, а саме:
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соціальних норм − показників необхідного споживання продуктів
харчування, непродовольчих товарів і послуг;

соціальних нормативів − показників забезпечення освітніми,
медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами;

нормативів витрат (фінансування) – показників поточних і
капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення
потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і
нормативів.

Відповідно до вищенаведеного, доцільним є розуміння категорії
«соціально-економічної безпеки аграрних підприємств» як такого їх
стану, при якому наявні можливості до попередження й/або захисту від
негативного впливу зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, а
також стійкого розвитку (у т.ч. суспільства), у яких базову роль
відіграють:

1) фундаментальна виробничо-економічна основа;
2) інститути прав і свобод людини, соціальних інтересів особи та

забезпечення соціальних стандартів і гарантій працівників.
Фактично, окреслене нами визначення дозволяє стверджувати, що

соціально-економічна безпека будь-якого аграрного підприємства є
можливою виключно у випадках, коли враховуються інтереси всіх
учасників процесу агропромислового відтворення: власників
агробізнесу, його менеджерів і працівників, населення сільських
територій.

Враховуючи, що фундаментальна економічна основа соціально-
економічної безпеки аграрних підприємств – це організація й
концентрація виробництва, що проявляється у виробничо- і соціально-
економічних та екологічних процесах та явищах, які пов'язані з
ринковим розвитком господарства та його інфраструктурним
забезпеченням, авторами виділені складові соціально-економічної
безпеки аграрних підприємств: безпосередньо територія аграрного
підприємства із властивими йому ознаками, такими як: природні
агроресурси, матеріально-технічна база; соціальні та екологічні умови й
економічна ефективність та ін.; основне виробництво та виробнича
інфраструктура (комплекс галузей, що обслуговують основне аграрне
виробництво і забезпечують його ефективну економічну діяльність та
конкурентоспроможність); соціальна інфраструктура як сукупність
об’єктів та видів діяльності, які забезпечують задоволення культурних,
соціально-побутових та інших потреб працівників й населення



196

сільських територій.
Висновки. Виділені нами складові (елементи) соціально-

економічної безпеки аграрних підприємств є основою формування
внутрішніх, регіональних, державних і міждержавних відносин, що у
сукупності визначають регіональну національну безпеку країни, на
основі взаємозв’язку їх об’єктів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
В юридичній науці відсутня єдина точка зору про існування

фінансово-правової відповідальності й вчені продовжують дискутувати
щодо самостійності фінансової відповідальності. Одні вчені вважають,
що фінансова відповідальність має право на існування й на
теоретичному рівні вона була сформована наукою фінансового права як
різновид ретроспективної юридичної відповідальності. Так, видатна
вчена в галузі фінансового права, академік Академії правових наук
України Воронова Л.К. зазначала, що за порушення фінансового
законодавства застосовуються дисциплінарні, адміністративні й
кримінальні заходи, але до порушників фінансової дисципліни
вживаються й специфічні заходи – фінансові, найпорширенішим з яких є
стягнення пені за порушення строку внесення платежів до бюджету [1, c.
67].

Вчений Карапейчик Я.І., підтримуючі концепцію існування
фінансової відповідальності, розглядаючи цей правовий феномен з
точки зору позитивного і ретроспективного аспектів, стверджує, що
різні підходи дослідників фінансової відповідальності відображають її
специфічні риси, зокрема такі, як: “реалізація фінансово-правової
відповідальності здійснюється в межах специфічного охоронного
правовідношення між правопорушником, на якого покладається
обов‘язок зазнати несприятливих наслідків майнового характеру, та
державою в особі уповноважених органів, які мають притягнути
правопорушника до цих несприятливих наслідків; характеризується
можливістю застосування заходів фінансово-правового примусу,
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зовнішньою формою вираження яких є фінансово-правові санкції” [2, c.
10].

Інші вчені вважають, що фінансова відповідальність є різновидом
адміністративної і стверджують, що фактичною підставою застосування
фінансово-правової відповідальності є вчинення фізичною або
юридичною особою фінансового правопорушення, поняття якого на
законодавчому рівні досі не визначено. Так, представниця науки
адміністративного права Савченко А. В., посилаючись на точку зору
видатної вченої-адміністративістки, академіка Академії вищої освіти
України Коломоєц Т.О., що для встановлення певного виду юридичної
відповідальності необхідно чітко виділити його в нормативно-правових
актах, окреслити коло суб’єктів відповідальності, систему відповідних
санкцій, юрисдикційних органів (осіб) тощо [3, с. 76–77], вважає, що
фінансова відповідальність – це різновид адміністративної
відповідальності. Савченко А. В. стверджує, що проблему притягнення
до адміністративної відповідальності осіб за правопорушення у галузі
фінансів необхідно розглядати комплексно, а не в окремих аспектах,
пов’язаних з відповідальністю за порушення податкового, бюджетного,
валютного, і банківського законодавства. Фінансову відповідальність,
що накладається за протиправні діяння в публічно-правовій сфері, слід
розглядати не як самостійний вид юридичної відповідальності, а як
різновид адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі
фінансів [4, c. 213-214].

Ми поділяємо точку зору вчених, які стверджують про існування
фінансової відповідальності як самостійного різновиду юридичної
відповідальності і вважаємо, що фінансова відповідальність має право
на існування. Підтвердженням цього є норми Податкового кодексу
України, в яких фінансова відповідальність вперше була визначена на
законодавчому рівні. Так, у ст.ст.111, 113 Податкового кодексу України
встановлено, що за порушення законів з питань оподаткування та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної
відповідальності: фінансова; адміністративна. Фінансова
відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових)
санкцій (штрафів) та/або пені. Застосування штрафних (фінансових)
санкцій (штрафів) не звільняє платників податків від обов’язку сплатити
до бюджету належні суми податків та зборів, а також від застосування
до них інших заходів, передбачених цим Кодексом [5].
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Як ми бачимо, фінансова відповідальність за податкові
правопорушення носить змішаний відновлювально-штрафний характер.
Розглядувана 111 стаття має й певні недоліки, аналіз її змісту свідчить,
що за одне й те саме фінансове правопорушення можливе одночасне
застосування й штрафних (фінансових) санкцій і пені – окремих видів
фінансових санкцій. Притягнення двічі до відповідальності за одне
правопорушення суперечить ст. 61 Конституції України, у якій
зазначається, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення [6].
Крім того, у Податковому кодексі України відсутня процесуальна форма
провадження притягнення до фінансової відповідальності (порушення
провадження, розгляду справи по суті, винесення відповідних
процесуальних актів, оскарження і перегляду цих актів), що, на нашу
думку, порушує принцип законності, однією з вимог якого є чітке
формулювання компетенції державних органів, прав і обов’язків
суб’єктів правовідносин з приводу притягнення до юридичної
відповідальності.

Про існування фінансової відповідальності свідчать також норми
Бюджетного кодексу України, які передбачають відповідальність за
порушення бюджетного законодавства. Так, відповідно до ст. 116
Бюджетного кодексу України, під порушенням бюджетного
законодавства розуміється порушення учасником бюджетного процесу
встановлених Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм
щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання
бюджету та звітування про його виконання. У ст. 117 Бюджетного
кодексу України передбачені заходи впливу за порушення бюджетного
законодавства зокрема: попередження про неналежне виконання
бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення
бюджетного законодавства; зупинення операцій з бюджетними коштами;
призупинення бюджетних асигнувань; зменшення бюджетних
асигнувань; повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
зупинення дії рішення про місцевий бюджет; безспірне вилучення
коштів з місцевих бюджетів; інші заходи впливу, які можуть бути
визначені законом про Державний бюджет України [7].

Висновки. Факт існування фінансової відповідальності у
правовому полі України, як різновиду юридичної відповідальності, хоча
й не системно, але закріплений у чинному законодавстві. Відсутність
чіткого визначення фінансової відповідальності, підстав її виникнення,
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процесуальної форми провадження притягнення до фінансової
відповідальності пояснюється відсутністю єдиного кодифікованого акта
у цій сфері. Конструкція фінансової відповідальності, передбачена
Податковим і Бюджетним кодексами України потребує подальшого
дослідження і вдосконалення у відповідності з загальними принципами
юридичної відповідальності, засобу державного забезпечення, охорони
й захисту як природного права, яке має загально-соціальне, людське
походження, так і позитивного права, яке походить від держави і
оформлене у вигляді правових норм, що містяться в офіційних
законодавчих і підзаконних актах.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Однією з центральних категорій фінансової науки та практики є

податки. Податки виконують роль дієвого інструмента державного
управління процесом розподілу та перерозподілу валового внутрішнього
продукту, що дозволяє послабити недоліки ринкових механізмів,
нерівномірність розміщення ресурсів і забезпечення суспільними
благами, сформувати передумови для стимулювання ділової та
інвестиційної активності, підвищення зайнятості населення та
стабілізації ринкової кон’юнктури [1, c. 23]. Поточний стан
підприємництва у вітчизняному просторі вимагає прийняття
управлінських рішень в умовах стійких кризових явищ і тривалої
невизначеності, коли діяльність підприємств перебуває під суттєвим
впливом внутрішніх і зовнішніх загроз, які можуть спричинити
неплатоспроможність або банкрутство господарюючого суб’єкта.
Вітчизняні підприємства потребують розробки та реалізації такої
податкової політики, яка б враховувала особливості діяльності суб’єкта
господарювання та перспективи його розвитку, а також давала
можливість оцінити вплив податкових платежів на його фінансово-
господарський стан.

Питанням податкового менеджменту присвячено багато праць
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема таких, як С. В. Барулін, Є.
О. Єрмакова, Ю. Б. Іванов, Р. Ю. Ісаншина, С. О. Левицька, В. В.
Каропова, Л. М. Карпов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В.
Степаненко.

Відповідно до зарубіжного досвіду й вітчизняної практики,
ефективність впливу податків на сфери соціально-економічного життя
суспільства залежить насамперед від ефективності управління
оподаткуванням, або іншими словами ефективності податкового
менеджменту. М. В. Тарасюк відзначає, що податковий менеджмент є
видом управлінської діяльності, яка являє собою сукупність знань та
наукових поглядів на відносини та сукупність дій органів державної
влади з метою виконання цілей та завдань податкової політики [2, с. 4].

У більшості країн світу перед платниками податків навіть не
виникає питання щодо сплати чи несплати відповідних податків. Їх
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необхідно сплачувати згідно з чинним законодавством. Аналогічний
принцип закладено й у вітчизняному просторі конституційною нормою.
Так, відповідно до ст. 67 Конституції України «Кожен зобов’язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом»
[3].

Ключовим аспектом податкового менеджменту є оптимізація
податкових платежів певного підприємства відповідно до обставин, що
склалися, та умов його діяльності.

Податковий менеджмент ґрунтується на сформованих податкових
правових відносинах, що є системоутворюючою правовою категорією
фінансового права. Вони постійно розвиваються та вдосконалюються
відповідно до потреб економічного та соціального розвитку держави.
Зміна, припинення та реалізація таких правових відносин базується на
непорушних фундаментальних засадах, що створюють умови для
побудови єдиної системи взаємозв’язків учасників податкових відносин
та є важливим орієнтиром тенденцій розвитку податкового
законодавства.

Податкове законодавство – сукупність нормативно-правових актів,
якими регулюються податкові відносини, регламентується справляння
та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Принципи податкового законодавства задають основний напрям
для конкретизації змісту загального правила у відповідних податкових
правових нормах. Основними базовими напрямами реалізації
податкових правових відносин, які містяться в конкретних податкових
правових нормах і потребують законодавчого визначення як спеціальних
принципів, є відповідальність держави за формування та реалізацію
політики в податковій сфері та відповідальність за виконання прийнятих
зобов’язань учасників податкових правовідносин.

Податковий менеджмент як сфера діяльності в Україні почав
розвиватися з 1991 р. на основі Закону України «Про систему
оподаткування» від 25.06.1991 р. № 1251-12 [4]. Закон регулював
відносини та трактував теоретичні поняття у системі оподаткування.
Дуга редакція Закону від 02.02.1994 р. № 3904-12 показала й врахувала
реальний стан податкової системи, який був на той час в Україні. У 1997
р. була прийнята нова редакція з внесеними змінами до закону від
18.02.1997 р. № 77/97, згідно з яким встановлювалися, скасовувалися та
вирізнялися податки, збори, призначені для державних і місцевих
бюджетів, визначалися внески до державних цільових фондів, а також
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права, обов’язки та відповідальність платників податків. Наступним
кроком в розвитку податкової системи України та податкового
менеджменту є прийняття 02.12.2010 р. Податкового кодексу України,
який вніс вагомі зміни в розвиток цієї системи [5].

До переліку нормативно-правових актів, які регламентують
податкові відносини та безпосередньо формують правове підґрунтя
податкового менеджменту, слід віднести: укази Президента України,
зокрема «Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і
переміщенню прибутків за кордон» від 28.04.2016 р. за № 180/2016;
постанови Верховної Ради України, зокрема «Про вдосконалення
діяльності органів доходів і зборів» від 28.02.2014 р. за № 838‒VII;
постанови Кабінету Міністрів України, зокрема «Про Державну
фіскальну службу України» від 21.05.2014 р. за № 236, «Про утворення
територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання
такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
України» від 06.08.2014 р. за №311, «Деякі питання електронного
адміністрування податку на додану вартість» від 16.10.2014 р. за № 569;
накази Міністерства фінансів України, зокрема «Про затвердження
форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від
02.10.2015 р. за № 859, «Про затвердження форми Податкової декларації
з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. за № 897, «Про
затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової
звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016 р. за № 21; накази
та листи Державної фіскальної служби України.

Водночас варто наголосити про наявність недоліків правової
підтримки податкового менеджменту в Україні, зокрема: 1)
нестабільність вітчизняного податкового законодавства; 2) наявність
суперечностей між окремими нормами Податкового кодексу України та
підзаконними нормативно-правовими актами, які повинні узгоджуватися
з положеннями Кодексу. Інколи це призводить до необґрунтованого
збільшення податкового навантаження на платників податків,
створюючи передумови для ухилень від сплати податків, звернення до
інституту оптимізації їх сплати; 3) наявність розгалуженої системи
податкових пільг тощо. Для мінімізації такого впливу потрібні час і
комплексні зусилля всіх суб’єктів управління оподаткуванням в Україні.

Висновки. Правове регулювання у сфері оподаткування в Україні
слід спрямовувати на створення оптимальної моделі поведінки
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учасників податкових правових відносин, що базується першочергово на
конституційних принципах, які становлять основу розвитку принципів
права, у тому числі принципів податкових правових відносин.
Організація ефективного податкового менеджменту характеризує
результативність реалізації податкової політики та діяльності його
суб’єктів. В Україні питання підвищення ефективності податкового
менеджменту сьогодні є одним з найактуальніших суспільних завдань,
оскільки завдяки легальному зменшенню податкового тягаря можна
спрямувати вивільнені кошти на розширений розвиток діяльності
підприємства.
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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДКВС УКРАЇНИ З
ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ІНШИХ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ

Державна кримінально-виконавча служба України (далі – ДКВС
України) є достатньо унікальним правоохоронним органом, діяльність
якого спрямовується на вирішення тільки їй притаманної функції –
виправлення і ресоціалізації засуджених, охорони їх здоров’я,
загальноосвітнього та професійно-технічного навчання. Для успішного
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забезпечення внутрішньої стабільності, законності й правопорядку в
установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та вирішення інших
завдань, покладених на ДКВС України, ця Служба уповноважена
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, має у своєму
підпорядкуванні воєнізовані формування, зброю, а також виробничі
потужності промислового й сільськогосподарського призначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України» для належної реалізації
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань ДКВС
України має право взаємодіяти з органами державної влади, місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
відповідно до законодавства [1]. Суб’єктами такої взаємодії, серед інших
структурних підрозділів ДКВС України, виступають й оперативні
підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів,
які відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», наділені оперативно-розшуковою юрисдикцією
для забезпечення безпеки і правопорядку у вказаних установах та
ізоляторах [2].

До завдань оперативних підрозділів ДКВС України відноситься
пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб
і груп, відповідальність за які передбачена КК України, з метою
припинення правопорушень та використання отриманої інформації в
інтересах кримінального судочинства, забезпечення безпеки громадян,
суспільства і держави. Зазначене спонукає їх до визначення
оптимальних, для конкретної ситуації, напрямів оперативно-розшукової
діяльності з виявлення ознак, попередження або припинення злочинів та
взаємодії, за потреби, з оперативними підрозділами інших
правоохоронних органів, про що зазначається в п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Під взаємодією оперативних підрозділів органів і установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів з оперативними підрозділами
інших правоохоронних органів, на думку авторів, слід розуміти
основану на законі та відомчих нормативно-правових актах діяльність
незалежних один від одного підрозділів, що здійснюється за
комплексного поєднання та ефективного використання повноважень,
методів і форм, властивих кожному із них, для вирішення завдань,
віднесених до компетенції суб’єктів взаємодії.

Організаційно, тактично та процесуально правильно організована
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взаємодія дозволяє об’єднати й на цій основі більш ефективно
використовувати оперативно-розшукові можливості та повноваження її
суб’єктів для вирішення завдань, спрямованих на реалізацію державної
політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Зміст взаємодії визначається основними та проміжними
завданнями, на вирішення яких вона спрямовується. Серед основних
завдань такої взаємодії варто відзначити досягнення цілей, які визначені
у законодавстві про кримінальну відповідальність, взагалі, та поставлені
перед пенітенціарною системою, зокрема, тобто виправлення і
ресоціалізація засуджених, загальне й соціальне запобігання вчиненню
злочинів й інших кримінальних правопорушень тощо. До проміжних
завдань належить пошук і фіксація фактичних даних про протиправні
діяння окремих осіб і груп або розвідувально-підривну діяльність
спеціальних служб іноземних держав; розшук злочинців, речових
доказів, документів, цінностей тощо.

Взаємодія оперативних підрозділів ДКВС України з
оперативними підрозділами інших правоохоронних органів відбувається
переважно в організаційній формі. Така форма взаємодії представляє
собою один із найбільш ефективних способів протидії злочинності, у
зв’язку з чим розглядається як вищий ступінь консолідації сил і засобів
оперативних підрозділів, наділених законом відповідними
повноваженнями в різних поєднаннях та ступені участі залежно від виду
злочину, який готується чи який намагаються вчинити, складності
завдань, які вирішуються, необхідності використання відповідних
засобів, прийомів та методів. Її основу становить обов’язок відповідних
правоохоронних органів та їх оперативних підрозділів брати участь у
попередженні, виявленні та припиненні злочинів, з виділенням для
цього необхідних, специфічних для кожного органу, сил і засобів.

Комплексне вирішення завдань у сфері боротьби зі злочинністю
вимагає від оперативних підрозділів ДКВС України тісної взаємодії з
іншими оперативними підрозділами, незалежно від того, до яких
правоохоронних чи інших державних органів вони належать. Наприклад,
взаємодія оперативних підрозділів ДКВС України та Національної
поліції, як стверджує М. Яцишин, в основному спрямовується на обмін
інформацією; сприяння (з боку оперативних підрозділів ДКВС України)
у розкритті раніше не розкритих злочинів; спільну діяльність під час
надзвичайних обставин; технічну співпрацю тощо [3, с. 250-256].

Основні зусилля під час взаємодії оперативних підрозділів ДКВС
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України з оперативними підрозділами СБ України спрямовуються на
виявлення фактичних даних, які демаскують проведення спецслужбами
зарубіжних держав розвідувально-підривної роботи із залученням
окремих осіб із числа засуджених та персоналу ДКВС України або
свідчать про ймовірну причетність цих осіб до вчинення кримінальних
правопорушень, зокрема злочинів проти основ національної безпеки
України, тощо.

Висновки. У підсумку зазначимо, що результативність спільних
оперативно-розшукових заходів багато в чому залежить від правильно
організованої взаємодії та погодженого використання наявних сил і
засобів з метою вирішення завдань які поставлені перед оперативними
підрозділами ДКВС України та інших правоохоронних органів. Для
ДКВС України така взаємодія, що здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства, міжвідомчих та відомчих нормативно-правових
актів, які регламентують правовідносини зазначених підрозділів і
органів, є важливою складовою забезпечення безпеки і правопорядку в
установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та реалізації
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.
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кандидат юридичних наук, доцент
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСІБ,

ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ
На нашу думку, продовжує існувати необхідність вкотре звернути

увагу на деякі проблемні питання, що стосуються кримінальних
процесуальних аспектів затримання осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину [1]. Одним із них є вживання у тексті статей КПК України,
пов’язаних із затриманням, невизначених понять щодо часових
проміжків, котрі характеризують затримання; іншим – факти окремих
порушень з боку співробітників правоохоронних органів процедури
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затримання, у тому числі стосовно тих же часових проміжків.
Так, відповідно до вимог ч. 4 ст. 208 КПК України уповноважена

службова особа, яка здійснила затримання особи, підозрюваної у
вчиненні злочину, повинна негайно роз'яснити затриманому зрозумілою
для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він
підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати
медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого
з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його
затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213
КПК України, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші
процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Кримінальне процесуальне законодавство не визначає змісту
поняття «негайно». У словнику воно розкривається через
словосполучення «який здійснюється, відбувається зразу, без затримки,
терміново» [2, с. 752]. Тлумачення «негайного роз’яснення»
затриманому відповідних положень КПК України для співробітника
правоохоронного органу означає обов’язок зробити це безпосередньо
після фізичного затримання. З цього моменту, коли особа силою або
через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою
службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою
службовою особою, відповідно до ст. 209 КПК України починається
відлік часу затримання. Для розуміння поняття «негайно» можна також
використовувати підхід, запропонований у ст. 28 КПК України,
де вказано, що під час кримінального провадження кожна процесуальна
дія повинна бути виконана в розумні строки. Розумними вважаються
строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій.
Хоча й це визначення, як і вжиті у ч. 4 статті поняття «невідкладно»,
«першочергово», є неконкретним, оціночними. Так, поняття
«невідкладно» тлумачиться як, «що не можна відкладати, треба
здійснити негайно» [2, с. 750]. А «першочергово» означає, «який має
бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим,
невідкладно» [2, с. 940].

Продовжуючи розглядати вимогу до уповноваженої службової
особи за вибором затриманого негайно повідомити інших осіб про факт
затримання та місце перебування затриманого, слід зробити висновок,
що навряд чи законодавець мав на увазі письмову форму негайного
повідомлення з використанням можливостей установ зв’язку
(«Укрпошти», «Нової пошти» тощо). Завдяки широкому

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print
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розповсюдженню сучасних технічних засобів комунікації, повідомлення
про затримання саме з їх використанням максимально відповідає вимозі
негайності з точки зору способу чи форми інформування. Про таке
дозволяє стверджувати й зміст ч. 2 ст. 210 КПК України, яка вимагає від
уповноваженої службової особи про кожне затримання одразу
повідомити за допомогою технічних засобів відповідальних осіб в
підрозділі органу досудового розслідування. Щодо поняття «одразу»,
виникає питання про його співвідношення з поняттям «негайно».
Словник визначає зміст поняття «одразу» через словосполучення
«відразу, зразу, зразу ж, тієї ж миті, негайно, дуже швидко, без перерви,
без проміжної стадії, за дуже короткий час, з першого разу, від самого
початку, за один раз, одночасно» [2, с. 478]. Порівняння показує, що
вжиті в КПК України поняття «негайно», «невідкладно»,
«першочергово», «одразу» тлумачаться одне через інше, а тому
є синонімами. Використання ж чисельних різних понять, що стосуються
однакових явищ, є порушенням правил законодавчої техніки, що на
практиці може призводити до неправильного розуміння норм права й
через це сприяти порушенням з боку осіб, які їх застосовують.

Наприклад, у виправдовувальному вироку Дніпровського
районного суду міста Києва від 6 червня 2019 року наведені показання
обвинуваченого в суді, у яких він зазначив, що при його затриманні
захисника запросили лише після 03 години ночі по завершенні слідчих
дій в приміщенні правоохоронного органу. Суд у своєму рішенні
констатував, що відповідно до протоколу затримання від 14 липня
2017 р. ОСОБА_71 був затриманий 13 липня 2017 р. о 16 год. 30 хв. І
лише на момент складання протоколу 14 липня 2017 р. о 01 год. 30 хв.
його інтереси представляв адвокат. З моменту фактичного затримання
ОСОБА_71 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні,
проте, всупереч вимогам ст.ст. 208, 213 КПК України, йому
не роз`яснили підстави та мотиви затримання, право мати захисника та
інші положення КПК України, які є засадничими для забезпечення
затриманій особі права на захист, що не було спростовано під час
судового розгляду представником державного обвинувачення. При
цьому суд послався на рішення Європейського Суду з прав людини у
справі «Родіонов проти Росії» (№ 9106/09), у якому зафіксовано, що
навіть за наявності очевидних доказів вчинення злочину при затриманні
на місці злочину, правоохоронці повинні дотримувати всіх гарантій
прав підозрюваного в контексті концепції справедливого суду. У зв`язку
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з тим, що під час затримання заявника та складання протоколу огляду
його машини, він не був належним чином поінформований про право на
юридичну допомогу та про право не свідчити проти самого себе, ЄСПЛ
зробив висновок, що право заявника на юридичну допомогу було
обмежено. Сукупність зазначених фактів привела до порушення
ст.ст. 3, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У випадку з ОСОБОЮ_71, при його затриманні 13 липня 2017 р.
співробітниками правоохоронного органу не було надано можливості
скористатися допомогою адвоката, не здійснено роз`яснення прав та
обов`язків як підозрюваного, що мало своїм наслідком істотне
порушення вищенаведених вимог кримінального процесуального
закону [3].

Подібні факти порушень процесуальних вимог зафіксовані й
отримали правову оцінку на користь затриманих в інших судових
рішеннях [4, 5], і їх перелік можна продовжити.

Висновки. При описанні в нормах законодавчих актів однакових
явищ необхідним є застосовування одних і тих же, а не синонімічних
понять. Краще щоб певні поняття у доречних випадках мали вираз у
конкретних, а не оціночних категоріях; для ситуацій затримання – у
годинах чи хвилинах. Це дозволить зменшити ризик можливих
порушень з боку уповноважених осіб правоохоронних органів вимог
закону, аналогічних зафіксованим у судових рішеннях.

Важливим є формування високого рівня правових знань і
правової свідомості співробітників правоохоронних органів, що
можливо досягти під час академічного, групового та індивідуального
професійного навчання.
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Могилевского филиала
ЧУО «БИП- Институт правоведения»,

г. Могилев, Республика Беларусь
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Глава 7 Закона Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации» содержит различные аспекты,
касающиеся защиты информации в Республике Беларусь. Данный закон
освещает цели информации, основные требования по её защите, меры,
предпринимаемые к защите информации и многое другое.

Проблемы защиты информации волновали человечество с
древних времён – первые системы шифра использовались в Древнем
Египте, Древнем Риме, Спарте. Без знания шифра бесполезно читать
труды многих средневековых учёных [1, c. 58]. Беларусь вошла в
информационное пространство в начале 90-х годов, когда были сняты
многочисленные существовавшие ранее ограничения на использование
информационной техники, а цены на эту технику стали доступны для ее
приобретения не только учреждениям и предприятиям, но и отдельным
гражданам. Вопросы защиты информации как предмета гражданско-
правовых отношений регулируются гражданским законодательством.

Охрана урегулированных законом правоотношений по поводу
обмена и использования информации на различных носителях сегодня
обеспечивается положениями административного и уголовного
законодательства. На современном этапе индустрия аппаратного и
программного обеспечения компьютеров – это один из наиболее
динамично развивающихся секторов экономики. Новые

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57409765
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61460859
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информационные процессы сформировали и новые общественные
отношения, появилась необходимость их упорядочения. Современные
технологии в области компьютеризации не только дали новый толчок
развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности, но
и значительно облегчили возможность преступной активности. В
ситуации нестабильности экономических механизмов специалисты,
имеющие высшее техническое образование, зачастую оказываются не
востребованными по специальности. Не имея достаточных законных
источников доходов, некоторые из них встают на путь преступной
деятельности и добиваются «успехов». На сегодняшний день уже
существует определённая уголовно-правовая практика дел, связанных с
компьютерными преступлениями. В основном речь идёт о хищениях
денежных средств путём использования компьютерной техники и сети
Интернет [2, c. 34].

Для примера можно привести известное уголовное дело. Так,
один из служащих банка в г. Минске, считая, что его способности не
оценены нанимателем в надлежащем денежном эквиваленте, решил
доказать свою «одарённость» и заодно поправить материальное
положение. Имея доступ к рабочим местам своих коллег, используя
определённую их легкомысленность и недоработки в системе
информационной безопасности банка, он осуществил ряд переводов
банковских денежных средств, находившихся на иностранных счетах, от
имени клиентов банка, длительное время не пользующихся своими
валютными счетами, на счета, открытые по его просьбе в банках
Прибалтики. Таким образом, ему удалось совершить хищение около 200
тыс. долларов США. Для сокрытия реальной картины происходящего он
разработал и запустил вирусную программу, которая испортила
банковскую программу «операционный валютный день». При попытке
дальнейшего проникновения в компьютерную систему с целью
уничтожения дублирующих резервных программ, преступника
задержала служба безопасности банка [3, c. 115].

Развитию преступного компьютерного промысла в определённой
мере способствовали отсутствие соответствующего законодательства,
дефицит ресурсов, необходимых на создание системы информационной
безопасности и противодействия посягательствам на неё, и, конечно,
беспечность самих пользователей. Общественные отношения по поводу
обмена информацией были поставлены законодателем под уголовно-
правовую охрану путём криминализации деяний, описанных в
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диспозициях статей главы 31 «Преступления против информационной
безопасности» Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении
информационной безопасности следует сказать, что в любой стране в
деятельности государственных органов, коммерческих банков,
предприятий, их структур имеются уязвимые стороны, притягивающие
злоумышленников. Именно поэтому развитие и распространение
компьютерных систем и сетей сопровождается ростом правонарушений,
связанных с кражами, злоупотреблениями, модификацией и
неправомерным доступом к данным, хранящимся в памяти компьютера
и передаваемым по линии связи. Многие разновидности преступности
при переходе цивилизации к информационному обществу будут
относиться именно к компьютерным преступлениям.

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и
защите информации» впервые на уровне законодательства определил
понятие «защиты информации». Закрепление в норме права
определения вида деятельности, являющейся неотъемлемым атрибутом
информационных технологий, устранило имевшийся пробел в
законодательстве. Однако это создало ряд проблем, относящихся к
объему и содержанию понятия «защита информации», затрудняющих
его понимание и применение. Так, под защитой информации понимается
комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных
на обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности,
доступности и сохранности информации [4, c. 46].

К правовым мерам по защите информации относятся
заключаемые договоры с пользователем информации, в которых
устанавливаются условия её использования, а также ответственность
сторон [5].

Так, например, к такому договору можно отнести обязательство, с
момента принятия условий которого, происходит активация доступа к
информационно-правовой системе «ЭТАЛОН-ONLINE». Данное
соглашение определяет порядок оказания информационно-правовых
услуг, взаимные права и обязанности, а также взаимоотношения между
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь и
физическим лицом-пользователем, которому предоставляется доступ к
информационно-правовым ресурсам, принявшим (акцептировавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении договора.

В договор включаются: предмет, порядок его заключения,
существенные и иные условия, права и обязанности сторон, стоимость
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предоставленного доступа к «ЭТАЛОН-ONLINE» и порядок расчётов,
ответственность сторон, дополнительные условия, срок действия
договора, реквизиты сторон.

Правовые меры защиты информации, по мнению А.В. Макаревич,
обделены должным вниманием, что усложняет их правильное
определение и применение [6]. Отмеченная скудность трактовки
понятия «правовые меры» вытекает из исторически сложившегося
доминирования технических мер защиты информации. До принятия
вышеуказанного закона рассматриваемая деятельность в нормативных
правовых актах определялась только как деятельность по технической
защите информации. Законодательное регулирование отношений между
субъектами гражданско-правовых отношений, отношений авторского
права, а также установление охранительных норм административного и
уголовного законодательства в случае нарушения установленных
законом правил обращения с информацией или ее охраны является тем
самым комплексом правовых мер, применяемых в целях защиты
информации.

Вывод. в Республике Беларусь существует необходимость
закрепления на законодательном уровне не только заключения
обладателями информации с пользователями информации договоров, но
и ряда других мер, рассмотренных в данном разделе.
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Третьякова Ж.В., кандидат юридических наук, доцент
ЧУО «БИП-Институт правоведения»,

г. Могилев, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

СЕМЕЙНЫХ СУДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В ст. 60 Конституции Республики Беларусь закреплено право

граждан на судебную защиту. Указанное право имеет каждый гражданин,
в том числе и несовершеннолетний, который в соответствии с законом
может защищать свои права и законные интересы в суде самостоятельно
либо с помощью представителей. Судебный порядок защиты является
основной формой защиты прав ребёнка. В последнее десятилетие
получила распространение точка зрения о необходимости вынесения
определённой категории дел, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних детей, за пределы компетенции обычных судов (о
необходимости создания в Республике Беларусь ювенальной юстиции).

Ювенальная юстиция – термин международный, обозначающий
специализированную систему правосудия в отношении
несовершеннолетних, включающий в себя совокупность концепций и
схем влияния на подростков. Подобные суды в различных
модификациях успешно существуют во многих странах мира: Италии,
Японии, Польше, Франции, Англии, США. В 1910-1917 годах в России
была создана система судов по делам несовершеннолетних, где
правосудие осуществлял единолично мировой судья. Эти суды
отличались такими признаками, как конфиденциальность судебного
разбирательства, отсутствие формальной процедуры, в том числе
обвинительного акта, упрощённое производство, сводившееся в
основном к беседе судьи с подростком при участии попечителя,
применение попечительского надзора в качестве основной меры
воздействия [1, c. 26]. В советское время была неудачная попытка вновь
воссоздать подобную модель правосудия для несовершеннолетних.
Мнения учёных о предполагаемой судебной реформе резко разошлись.
Одни учёные говорили о введении отдельных специализированных
судов по делам несовершеннолетних, другие считали, что дела с
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участием несовершеннолетних можно рассматривать в общих судах, но
с учётом специфики этих дел [2, с. 51]. В итоге идея создания
ювенальной юстиции реализована не была.

По мнению автора, данную идею необходимо возродить. В
соответствии со ст. 28 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и
статусе судей в системе судов общей юрисдикции могут создаваться
специализированные суды. В этом контексте предлагается создать
специализированные суды с участием ребёнка либо затрагивающим его
права и законные интересы и назвать их семейными судами. Э.Б.
Мельникова обращает внимание на разницу между судом по делам
несовершеннолетних и семейным судом. Суд по делам
несовершеннолетних занимается главным образом
несовершеннолетними правонарушителями, а семейный суд может
рассматривать дела, возникающие из уголовных, гражданских,
семейных и административных правоотношений [1]. Идея создания
семейного суда отражает стремление отнести все вопросы, касающиеся
несовершеннолетнего, к юрисдикции одного определённого судебного
органа. Данный орган должен рассматривать все вопросы, которые
возникают в судебном процессе с участием ребёнка либо затрагивают
его права и законные интересы (опека, попечительство, санкции в
отношении родителей и ребёнка). В качестве примера можно привести
специализированный детский департамент суда Гааги (Нидерланды),
который рассматривает дела о назначении опеки, помещении детей в
специализированные учреждения, уголовные дела, бракоразводные
процессы, чему предшествует процесс подготовки судей к
рассмотрению дел и последующий контроль со стороны суда за
исполнением вынесенных решений, связанных с защитой прав и
законных интересов ребёнка. Судьи после длительной и тщательной
подготовки дела, (включая личное знакомство с ребёнком, условиями
его жизни), проводят неформальную беседу с ребёнком. Обстановка в
процессе больше походит на доверительный разговор, чем на судебное
заседание. Судья правомочен решать вопросы о мерах перевоспитания
подростка, контроле за ним, назначения опекуна или наблюдателя,
который будет осуществлять помощь семье в преодолении внутренних
конфликтов и построении стратегии взаимоотношений с ребёнком. При
этом может применяться такая мера воздействия, как временное
помещение ребёнка в специализированный интернат, расходы на
содержание в котором несут родители ребёнка. Возможность
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рассмотрения вопросов как уголовного, так и семейного права одним
судьёй, уже знакомым с ребёнком и его проблемами, повышает
эффективность принятых судом решений.

По мнению автора, судьи, рассматривая дела с участием ребёнка,
либо затрагивающие его права и законные интересы, должны в первую
очередь исходить из приоритета прав детей, заменять карательные
санкции в отношении несовершеннолетних на меры превентивного,
профилактического характера, знать нравственно-психологические
особенности подростка, иметь значительный опыт работы и
определённую специальную подготовку. Эта подготовка должна
заключаться не только в знании внутреннего (национального)
законодательства, но и в изучении международных стандартов защиты
прав детей. Кроме того, судьи должны знать основы психологии для
осуществления правосудия с участием ребёнка.

Правильному разрешению дел в семейном суде может
способствовать привлечение в его состав, наряду с профессиональными
судьями, педагогов, психологов, психотерапевтов.

Таким образом, состав семейного суда будет отличаться от судов
общей юрисдикции не только количественно, но и качественно.
Поскольку дела с участием ребёнка отличаются особой сложностью, и
их рассмотрение требует большого опыта, то судьями в
специализированные семейные суды должны назначаться лица,
имеющие определённый стаж работы судьёй районного (городского)
суда (по нашему мнению не менее трёх лет), при достижении
определённого возраста (например, 30 лет). Для создания семейных
судов требуется комплексная реформа судоустройства, принятие ряда
иных, более гуманных процессуальных норм для осуществления
правосудия с участием ребёнка, а также использование положительного
мирового опыта в этой области. Эти меры будут являться важным шагом
на пути приведения системы защиты прав ребёнка в Республике
Беларусь в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права.

Вывод: несмотря на произошедшие изменения, касающиеся
вопросов защиты прав и законных интересов детей, и достижение
позитивных результатов, в нашем обществе сохраняется ряд проблем.
Одно из направлений работы – создание в Республике Беларусь
специализированных семейных судов. Судьи, рассматривая дела с
участием ребёнка должны знать нравственно-психологические
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особенности подростка, иметь определённый стаж, опыт работы,
специальную подготовку и достичь определённого возраста. Подготовка
должна заключаться не только в знании национального законодательства,
но и в изучении международных стандартов защиты прав детей, основ
психологии для осуществления правосудия с участием ребёнка. Работа с
родителями и детьми, в основном, должна иметь не карательную, а
общесоциальную направленность, (например, обеспечение надлежащего
уровня жизни, оказание психологической помощи). Для этого и нужна
специальная система правосудия.
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ПРАВОВІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

В кожній країні система управління підприємствами
корпоративного сектору має свої особливості.

Відповідно до історичних, політичних, економічних, соціально-
культурних та інших чинників в світі існує три правові моделі
управління підприємствами корпоративного сектору економіки:
американська, німецька та японська.

Англо-мериканська модель орієнтована на розсіяне володіння й на
фондовий ринок як механізм реалізації акціонерами своїх прав. Вона
застосовується в акціонерних товариствах (корпораціях) Великобританії,
США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та деяких інших країнах. Для
неї характерна присутність індивідуальних та незалежних акціонерів –
зовнішніх акціонерів – аутсайдерів.

В цій правовій моделі присутні такі учасники корпоративних
відносин, як: менеджери – представники вищого рівня управління
товариством, відповідальні за реалізацію його стратегії; директора – це
представники як акціонерів, так і менеджерів, що входять в Раду
корпорації (аналог - Правління). Кількість – 13-15 осіб; акціонери або
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володарі акцій товариства.
Англо-мериканська правова модель корпоративного управління

передбачає розподіл функцій володіння й управління в промисловій
корпорації. Тобто інвестори не несуть юридичної відповідальності за дії
корпорації. В цій моделі чітко визначені питання взаємовідносин
акціонерів між собою та з корпорацією. Всі акціонери отримують
поштою порядок денний зборів з всією необхідною для прийняття
рішення інформацією, всі пропозиції, річний звіт та бюлетень для
голосування. Вони мають можливість голосувати за довіреністю, тим
самим акціонер уповноважує голову Ради директорів діяти від його
імені [1, с. 98].

Німецька (європейська) правова модель корпоративного
управління орієнтується на значних інституціональних власників, що
реалізують свої права через особисту участь у контролюючих органах
корпорації. Вона використовується в німецьких та австрійських
корпораціях, а також деякі єлементи присутні в Нідерландах,
Скандинавії, Франції та Бельгії.

Традиційно банки є довгостроковими акціонерами німецьких
корпорацій, їх представників обирають в Раду Директорів на постійній
основі.

Відмінні ознаки німецької правової моделі: 1) двухпалатна Рада,
яка складається з Правління – Виконавчої ради (менеджери компанії,
інсайдери) – кількість – 9-20 осіб, та Наглядацької ради (представники
акціонерів, робітників компанії), 2) чисельність Наглядацької ради
встановлена законом і не може змінюватися акціонерами, 3) узаконені
права акціонерів в частині голосування. Число голосів, які має акціонер
на зборах, може не співпадати з кількістю акцій, що знаходяться в його
власності [1, с. 99].

Фінансова інформація в Німеччині розкривається раз на півріччя,
а в США – кожен квартал. Взаємини між учасниками: більшість акцій
німецьких корпорацій – акції на пред’явника. Банки розпоряджаються
голосами за їх згодою. Неможливе заочне голосування. Обов’язковою є
особиста присутність на зборах або доручення цього права банку [4, с.
35].

Німецька правова модель управління акціонерними товариствами
стала основою для формування української моделі управління
підприємствами корпоративного сектору економіки [1, с. 100].

Японська (азіатська) правова модель корпоративного управління
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заснована на перехресному володінні та контролі, а також на
формуванні найкрупніших фінансово-промислових корпорацій із
складною системою внутрішнього узгодження інтересів всіх учасників,
а також держави. Така модель передбачає ключевий банк та фінансово-
промислову мережу – кейрецу, а також характеризується загальним
заємним і акціонерним капіталом, торговлею товарами та послугами і
неформальними діловими контрактами.

Основні учасники японської правової моделі: банк – основний
внурішній акціонер японської корпорації, який надає корпоративним
клієнтам кредити та послуги з випуску акцій, веденню розрахункових
рахунків та консалтингових послуг; Велика Рада Директорів кількістю
до 50 осіб; уряд.

Взаємодія між учасниками японської правової моделі спрямована
на встановлення ділових контактів, а не підтримку балансу сил.

Механізм взаємодії між основники учасниками корпоративних
відносин – урядом, управлінцями, банком та кейрецу – більш скріплює
відносини між ними. Тут корпорації зацікавлені в довгострокових
афальованих акціонерах. Акціонери можуть голосувати або поштою або
за довіреністю [1, с. 106].

В японській правовій моделі склад Ради Директорів залежить від
фінансового стану компанії.

При цьому слід зазначити, що в даний час спостерігається
тенденція зближення різноманітних правових моделей корпоративного
управління [3, с. 192].

Формування ринкової правової моделі господарювання потребує
зміни концептуальних підходів до корпоративного управління. Слід
враховувати, що в Україні протягом багатьох десятиріч елементи
корпоративного управління або були практично відсутніми, або
розвивалися у адміністративних межах.

Метою справжної роботи повинно стати визначення правової моделі
розподілу корпоративного контролю в сучасній економіці України і розробка
основних заходівщодо вдосконалення основних характеристик даної системи [2,
с. 194].

Отже, в Україні чіткої політики щодо формування тієї або іншої правової
моделі корпоративного управління не було. Хоча на перших етапах,
передбачалося орієнтуватися на «англо-американський» шлях розвитку,
звідти й домінування відкритих акціонерних компаній. Якщо припустити,
що частка зовнішніх власників не буде збільшуватися, то українська модель
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корпоративного управління буде схожа на «німецьку» й характеризуватиметься
розширенням перехресного володіння промисловими компаніями й банками,
стійкими зв'язками власників підприємства, їх активним втручанняму керування,
високою концентрацією пакетів акцій, що, у результаті, може зробити
негативнимвпливна темпирозвиткуфондовогоринку.

Але на практиці корпоративний сектор економіки України пішов в бік
«японської» правової моделі та має деякі національні особливості. Але
оптимальний варіант правової моделі корпоративного управління бізнес
нашої країни зможе визначити лише шляхом спроб та помилок. Поки
визначальною рисою розподілу акціонерного капіталу в українській
економіці є домінування власності внутрішніх акціонерів та участь у капіталі
підприємств держави.
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ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Сьогодні розуміння сім’ї як в соціологічному, так і в правовому

відношенні може відрізнятися в різних країнах залежно від
національних традицій, менталітету та законодавства. І якщо на
побутовому рівні ці відмінності не мають принципового значення, а з
соціологічної точки зору викликають більш науковий, ніж практичний
інтерес, то в юридичному аспекті питання належності до сім’ї може



221

істотно впливати на обсяг прав та обов’язків конкретної особи. Провідні
українські юристи-науковці вказують на важливість з’ясування поняття
сім’ї для регулювання сімейних відносин. Так, зокрема, Є.О. Харитонов
слушно зазначає, що «коли йдеться про регулювання шлюбних,
родинних тощо відносин, то вже сама назва галузі, в межах якої
відбувається таке регулювання − «сімейне право», зумовлює доцільність
визначення та характеристики «сім’ї» як суспільного феномену і
правового поняття» [1, с. 293].

І.В. Жилінкова пише, що «поняття «сім’я» є одним з ключових в
праві» [2, с. 14]. Досить широкий підхід до визначення сім’ї наводиться
у підручнику «Сімейне право України» за редакцією В.С. Гопанчука:
«сім’я − це невелика соціальна група, яка складається з людей, що
зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та
інших осіб, поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних
родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного
економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної
відповідальності, виховання дітей» [3, с. 27]. І.О. Дзера слушно вказує
на те, що «поняття сім’ї вживається в соціологічному та правовому
значеннях. Сім’я в соціологічному значенні − це заснована на шлюбі чи
кровному спорідненні невелика група людей, члени якої пов’язані
спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та
взаємодопомогою». Щодо юридичного, правового визначення сім’ї, то
дослідниця доходить висновку, що сім’я має розглядатися як «певний
союз (утворення) осіб, що пов’язані відносинами шлюбу, споріднення
чи усиновлення», причому «сім’я в соціологічному значенні є поняттям
ширшим порівняно з юридичним її значенням. Це обумовлено тим, що
правові норми регламентують лише окремі, визначені в сімейному
законодавстві, питання діяльності сім’ї, її створення та припинення як
вже об’єктивно існуючого явища. Правові норми регламентують не всі
аспекти життя та відносин, що складаються в сім’ї, а лише ті, на які
держава може впливати шляхом встановлення обов’язкових правил
поведінки» [3, с. 31]. Ю.С. Червоний визначав, що сім’я в
соціологічному значенні — це історично визначена організована
соціальна спільність, заснованана на шлюбі та кровному спорідненні
(або лише на шлюбі чи лише на кровному спорідненні), усиновленні та
взятті дітей на виховання, характерними ознаками якої є спільне життя її
членів, взаємна моральна та матеріальна підтримка й взаємне виховання
ними одне одного, насамперед − підростаючого покоління [4, с. 68].
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Слід зазначити, що питання про доцільність запровадження єдиного
законодавчого визначення поняття «сім’я» є спірним в юридичній науці.
Так, І.В. Жилінкова вказує на те, що термін «сім’я» має об’єднуючий
характер і «застосовується як прийом юридичної техніки, що дозволяє
уникнути постійного перерахування всіх членів сім’ї» [2, с. 15].
Розглядаючи проблему правового поняття сім’ї, дослідниця звернула
увагу на питання правосуб’єктності сім’ї і слушно вказала на те, що
хоча сім’я і не є самостійним суб’єктом права, проте «поняття «сім’я»
включається до категоріального апарату юридичної науки», що вимагає
з’ясування її правової сутності [2, с. 16]. На думку І.В. Жилінкової,
відсутність законодавчого визначення сім’ї є цілком закономірною:
«Сім’я в цілому являє собою складне соціальне явище. Водночас для
права мають значення лише певні аспекти сімейних відносин, а саме ті,
що піддаються правовому регулюванню. Законодавче визначення сім’ї
(у якому можуть бути відображені лише ті її ознаки, що мають
юридичне значення) завжди буде страждати на незавершеність та
відображувати лише частину притаманних їй значень» [2, с. 17].

Я. М. Шевченко слушно вказувала на неможливість ототожнення
поняття спільного життя зі спільним проживанням, оскільки «спільне
життя» має значно ширшу сферу застосування. Поняття «спільне життя»
охоплює такі важливі елементи процесу життя як взаємне піклування,
виникнення спільних інтересів, появу домовленостей, що стосуються
самого існування сім’ї [5, с. 8].

Рекомендації. Отже, законодавче закріплення визначення поняття
сім'ї потрібне, воно обумовлене як практичною, так і теоретичною
доцільністю, створенням ефективного механізму правової охорони сім'ї,
що забезпечує стабільність і стійкість сім'ї в українському суспільстві і
державі. Пропонуємо таке визначення сім’ї: «Сім'я - це союз осіб,
грунтований на шлюбі, спорідненості, усиновленні та інших формах
прийняття дітей на виховання, пов'язаний спільністю життя, а також
сімейними правами та обов'язками».
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ

Правове регулювання авторського права та суміжних прав у ЄС
має на меті забезпечити високий рівень охорони цих прав, оскільки вони
є правовою основою для захисту результатів творчої діяльності.

Основи правового регулювання авторського права та суміжних
прав, які значним чином вплинули на його регулювання у ЄС та
внутрішнє національне законодавство держав-членів ЄС, закріплені у
Всесвітній конвенції про авторське право (1952 р.), Бернській конвенції
про охорону літературних та художніх творів (1967 р.), Міжнародній
конвенції „Про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників
фонограм та організацій ефірного мовлення” (Рим, 1961 р.). Дуже
важливі положення правового регулювання авторського права містяться
й в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
(ТРІПС) (1994 р.).

Термін „авторське право та суміжні права”, рівно як і поняття
„інтелектуальна власність”, у Договорі про Європейське Співтовариство
не використовувався. Це можна пояснити тією обставиною, що у країнах
романо-германської правової традиції поняттям „інтелектуальна
власність” охоплюються лише об’єкти літературної та художньої
власності. А до відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових
зразків, товарних знаків, селекційних досягнень застосовується інший
термін – „промислова власність”.

Тому для того, щоб найбільш повно розкрити усі майнові права на
результати творчої інтелектуальної діяльності, які користуються
правовою охороною, у Ніццькому договорі 2001 р., в інших документах
ЄС використовується поняття „промислова та комерційна власність”.
Відповідно не присутні у цивільному обігу особисті немайнові права,
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або, як їх ще називають, „моральні (духовні) права”, творців
інтелектуального продукту знаходяться поза сферою інтересів
європейського права [1, с. 68-70].

У процесі гармонізації права в ЄС склалася нова для країн
континентальної Європи авторсько-правова концепція, яка фактично
представляє собою перехід від прийнятої „особистісної” концепції
авторського права до концепції більш близької ідеї copyright,
характерної для англосаксонської системи.

На формування системи авторсько-правової охорони творів, яка
склалася на початку ХХІ століття у державах-членах ЄС, значний вплив
мала поступова еволюція регулювання відносин, які виникають з
приводу створення та використання результатів творчої діяльності.
Першим її етапом було укладання міждержавних угод, що було
викликано необхідністю охорони виключних прав на твори за межами
держави, де вони були створені.

Другим етапом стала уніфікація авторського права, яка
здійснювалася інституціями ЄС в останні десятиріччя ХХ століття. І
нарешті, з розвитком новітніх цифрових технологій виникла
необхідність у розробці нових правових конструкцій з метою
забезпечення відповідного рівня правової охорони авторських прав.
Розгляд системи правил, які склалися на рівні ЄС та які можуть бути
визнані як авторське право ЄС, можливий згідно із загальною
пандектною системою, а саме: суб’єкт, об’єкт, зміст, порушення,
припинення [2, с 22-25].

З огляду на це цікавим є те, що для значної більшості випадків
передбачена можливість визнання в якості первинного суб’єкта
авторського права на твір не його творця, а інвестора-виробника. Крім
цього, в рамках ЄС сформувалась єдина система охорони таких
специфічних для традиційного авторського права об’єктів, як програми
для ЕОМ (комп’ютерні програми) та бази даних.

Уніфікаційна діяльність інституцій ЄС була спрямована
переважно на встановлення єдиних правил, які б стосувалися реалізації
майнових прав авторів. Так, на рівні ЄС був відповідно сформований
згодом певний перелік авторських правомочностей. На сьогодні у сфері
авторського права та суміжних прав у рамках ЄС вступили в силу багато
Директив ЄС та Рішень Ради ЄС, які є нормативним фундаментом
європейського законодавства стосовно авторського права та суміжних
прав. Функціонування права у конфліктних чи спірних ситуаціях може



225

бути взято з Рішень Суду ЄС, який структурує живе право в умовах
конфлікту інтересів, що визнаються законом із принципами побудови
ЄС [3, с. 15-18 ].

Одна з особливостей європейського законодавства про авторські
та суміжні права полягає у багаторівневості процесу зближення
національних систем правового регулювання. При введенні нових
строків та додаткових умов правової охорони та розпорядження правами
фіксується строк, протягом якого продовжують діяти національні
регулятори та норми двосторонніх відносин.

Таким чином, у галузі цивільного обігу виключних майнових прав
на використання творів та об’єктів суміжних прав фактично формується
індивідуальний правовий режим результатів творчої діяльності.

Основним прийомом правотворчості є розповсюдження більш
високих стандартів охорони, які існують в окремих країнах ЄС, на всіх
його членів. При цьому сфера національного розсуду в галузі
авторського права та суміжних прав обмежується факультативними
положеннями директив, які мають рамочний характер [4, с. 245-250].

Стосовно ж правотворчості Європейського Союзу в галузі нових
комунікаційних та інформаційних програм можна сказати про те, що
воно вже не має характеру вирівнювання рівня правової охорони,
встановленого національними законодавствами. В більшості випадків
норми, що запроваджуються, мають новаторський характер.
Європейське законодавство весь час намагається передбачити можливі
розходження в національному регулюванні та не допускати
розщеплення єдиного економічного простору ЄС, постійно підсилюючи
його комунікаційні та інформаційні складові. Правове регулювання
деяких питань авторського права та суміжних прав за допомогою
законодавства ЄС виникло з спроб здобування комерційної вигоди з
розходжень у національному законодавстві. Разом з тим принципи, які
покладені в основу цих судових рішень, значним чином вплинули на
логіку правозастосування та не втратили свого значення й після
прийняття Директив ЄС [5, с. 41-45].

Традиційний принцип додержання рівноваги інтересів автора та
суспільства зазнає певної трансформації за допомогою встановлення
правила про вичерпання правомочностей відповідних правоволодільців
у рамках ЄС в цілому, на відміну від вичерпання, яке існувало раніше,
що обмежувалося лише територіями окремих держав. Це правило було
вперше сформульовано у прецедентному праві Співтовариств, а потім
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знайшло своє закріплення у директивах та регламентах, які стосуються
різноманітних аспектів авторського права.

Можна також відмітити те, що у тексті Директив існує чітка
концептуальна відмінність між двома категоріями прав: „авторськими”,
які відносяться до творів у тому значенні, як цей термін фігурує у
Бернській конвенції 1971 р., та „суміжними”, які охоплюють права
виконавців, виробників фонограм, виробників перших фіксацій фільмів
та організацій ефірного мовлення. При цьому суміжні права відносяться
до будь-яких творів, які являють собою „образи, що рухаються”

Хотілося б відмітити, що методика в тексті Директив встановлює
баланс між двома несумісними, як стверджує правова традиція,
парадигмами авторського права – copyright та droit d’auteur. І сьогодні
подекуди це виглядає як справжній правовий гібрид, що складається із
елементів цих двох концепцій. На сьогодні згідно з Директивою 1993 р.
ЄС передбачена уніфікація строків захисту авторських та суміжних прав,
де вказано, що твір користується правовою охороною протягом життя
автора та 70 років після його смерті [6, с.2-5].

Отже, зусилля Європейського Союзу по зближенню
національного законодавства в галузі авторського права та суміжних
прав не тільки стали ще одним важливим кроком на шляху створення
єдиного (спільного) ринку, але й забезпечили захист авторських та
суміжних прав. Гармонізація норм у цій сфері створює добрий клімат,
який сприяє розвитку творчого потенціалу та зміцнює європейську
єдність в гуманітарній сфері.
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ОСНОВНІ ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО
ВИНИКАЮТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заклади вищої освіти при реалізації своїх повноважень стають
реальними суб’єктами правових відносин як учасники процесів
управлінських відносин із державними структурами, адже внаслідок
впливу адміністративно-правових норм на діяльність вищих навчальних
закладів як суб’єктів сфери державного управління між ними виникають
сталі правові зв’язки державно-владного характеру. Розкриття сутності,
місця і ролі закладів вищої освіти у системі суб’єктів права передбачає
вироблення сучасного наукового уявлення про ЗВО як учасника
адміністративно-правових відносин, розмежування адміністративно-
правової та інших сфер їх функціонування, визначення структури та
основних видів адміністративно-правових відносин за участю закладів
вищої освіти.

Заклад вищої освіти є основним елементом системи вищої
професійної освіти, що передбачає особливий підхід до розгляду його
сутності та особливостей, перш за все, саме в адміністративній сфері.
Аналіз основних особливостей ЗВО як суб’єкта правових відносин
дають підстави визначити його як створену в організаційно-правовій
формі установи юридичну особу, яка відповідно до законодавства
здійснює діяльність, пов’язану із реалізацією відповідно до наданої
ліцензії освітньо-професійних програм вищої освіти за певними
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також післявузівської
та додаткової освіти, здійсненням науково-технічної та науково-
дослідної роботи.

Детальне визначення ступеня правового регулювання діяльності
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ЗВО як суб’єктів права передбачає чітке розмежування
адміністративних та інших відносин, що виникають у сфері вищої
освіти, адже поряд із адміністративними, у даній сфері виникають також
цивільні, господарчі, трудові, фінансові та інші види правовідносин. До
визначальних особливостей адміністративно-правових відносин в
сучасних умовах віднесемо такі основні характеристики:

адміністративно-правові відносини виникають у сфері,
безпосередньо пов’язаній із владно-управлінською діяльністю,
спрямовані на виконання завдань та здійснення функцій управління
органами виконавчої влади, іншими органами державного управління,
виконавчими органами місцевого самоврядування та окремими
організаціями, які наділені функціями державного управління, з метою
задоволення публічних або індивідуальних інтересів суб’єктів даних
правовідносин;

обов’язковою стороною адміністративно-правових відносин є
офіційний суб'єкт з державно-владними повноваженнями – орган
державної влади та управління або інший носій повноважень державно-
владного характеру, який представляє публічно-правовий інтерес, діє від
імені держави і реалізує свою управлінську компетенцію;

адміністративні правовідносини характеризуються юридичною
нерівністю сторін, але, окрім відносин «влади-підкорення», у
регулятивних відносинах у певному обсязі можуть бути присутні й
елементи «рівноправно-партнерських» відносин;

адміністративно-правові відносини можуть виникати за
ініціативою будь-якої із сторін (без обов’язкової згоди або бажання
іншої сторони);

порушення учасником правовідносин адміністративно-правових
норм зумовлює його відповідальність перед державою в особі
відповідного органу;

спори між сторонами можуть вирішуватися як у судовому, так і в
позасудовому (адміністративному) порядку.

Важливою характеристикою відносин адміністративного права є
ступінь їх інтегрованості з іншими правовідносинами. Слід відзначити,
що для адміністративно-правових відносин є характерним достатньо
високий ступінь інтеграції з відносинами інших галузей права.
Охоплюючи більшість відносин владно-управлінської сфери, норми
адміністративного права вони забезпечують повноцінне функціонування
схожих з ними суспільних відносин, які регулюються нормами
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фінансової, земельної, екологічної, податкової та інших галузей права.
Визначаючи характер відносин, що складаються в процесі діяльності
ЗВО як освітньої організації (як зовнішньої, так і внутрішньої),
відзначаємо, що функціонування закладу вищої освіти супроводжує
цілий комплекс відносин. Поряд із управлінськими відносинами
виникають і розвиваються цивільні, трудові та інші відносини, які
неминуче вплітаються в численні взаємодії в межах здійснення ЗВО
головної публічної функції – освітньої. Адміністративно-правові
відносини у сфері вищої освіти за участі ЗВО складаються з
регламентованого нормами адміністративного права комплексу
зовнішніх (організаційно-освітніх) та внутрішніх
(внутрішньоорганізаційних) відносин, що виникають в процесі
державного управління між органами державної влади і управління та
закладами вищої освіти як суб’єктами освітнього процесу.
Адміністративна правосуб’єктність ЗВО має первинний характер, тобто
є необхідною передумовою для набуття ним цивільно-правової,
господарчої, трудової, фінансової та інших видів правосуб'єктності.
Провідна роль адміністративних відносин у відносинах за участю ЗВО
зумовлюється специфікою та характером їх діяльності, адже організація
роботи, управління навчальним закладом є безпосередньою сферою
управлінської діяльності і об'єктом регулюючого впливу
адміністративно-правових норм.

Вирішення завдання визначення змісту та особливостей
діяльності закладів вищої освіти як суб’єктів адміністративного права
потребує виділення з загального кола адміністративно-правових
відносин у сфері вищої освіти за участі ЗВО їх окремих видів за тими
або іншими ознаками (критеріями) з метою окреслення їх внутрішнього
змісту, з’ясування сутності механізму правового регулювання цих
відносин, виокремлення специфічних правових характеристик, які
визначені через відповідні правові норми та врегульовані на рівні
чинного законодавства. Відзначаючи той факт, що наразі у сучасній
юридичній науці не існує єдиного підходу до класифікації
адміністративних правовідносин, до основних критеріїв класифікації
адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти за участі ЗВО
слід віднести як загальні критерії, що мають універсальний характер і
можуть бути застосовані для класифікації будь-яких правовідносин, так
і спеціальні критерії, що стосуються власне адміністративно-правових
відносин.
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Таким чином, до основних видів управлінських правовідносин,
що виникають у діяльності закладів вищої освіти можна віднести такі:
за цілями, завданнями діяльності та відповідними функціями –
регулятивні та охоронні; за характером встановлених законодавством
обов’язків – активні та пасивні; за кількістю сторін та за розподілом
прав і обов’язків між сторонами правовідносин – двосторонні,
трьохсторонні та багатосторонні; за юридичним характером
управлінсько-правових відносин – вертикальні та горизонтальні; за
місцем виникнення уравлінсько-правових відносин – внутрішні та
зовнішні; за сферою (предметом) застосування – матеріально-правові
(матеріальні) та процесуальні (процедурно-процесуальні)
адміністративно-правові відносини.

Шевченко Д. А.,
кандидат юридичних наук, докторант

Харківського національного університету внутрішніх справ
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
В ХVІІІ–ХІХ СТ.

Еволюція суспільних відносин і відповідна зміна інституційного
середовища, економічні умови, соціальна форма організації суспільства,
поступові зміни в ментальності народу під впливом трансформації
релігійних уявлень, соціальних та моральних норм і правил, взаємодії з
ідейними і моральними стандартами інших народів є складовими
історичного розвитку певного суспільства, які впливали на систему
шлюбно-сімейних відносин, форми, принципи, умови укладання й
існування шлюбу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано
розв’язання вказаної проблематики свідчить проте, що питання
законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні у
ХVІІІ–ХІХ ст. не знайшло належного висвітлення у науковій літературе.
Ті чи інші питання, пов’язані із законодавчим забезпеченням
правовідносин, відображені в роботах: М. Владимирського-Буданова, О.
Євтушенка, А. Колодія, І. Лимана, Г. Ліпак, В. Озель, І. Петренка, Н.
Пилипенка, Я. Новохатської, А. Шевченка, М. Цатурова та ін. Тому
питання законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в
Україні в історичному аспекті є надзвичайно актуальним і потребує
ґрунтовного розгляду. Крім того, вказана проблематика за останні роки
не розглядалася комплексно.
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З літературних джерел встановлено, що у ХVІІІ ст. на території
України відбулися відповідні зміни щодо регулювання шлюбно-
сімейних правовідносин. У сферу життя суспільства починає втручатись
і світська влада, прагнучі поставити під контроль функції церкви.
Означена політика в повному обсязі поширювалась і на таку сферу
взаємин духовенства з парафіянами, як участь у таїнствах. Причому
найбільшої регламентації з боку центральної влади зазнало таїнство
шлюбу. Крім того, світська та церковна влада зосередили свою увагу на
об’єднанні та наведення порядку у суспільстві. Так, з одного боку
питання укладення шлюбу продовжували вирішуватися суто в рамках
канонічних правил, а з іншого весілля мало вирішальне значення після
церковних обрядів, яке породжувало юридичні наслідки укладення
шлюбу. Це є переконливим свідченням того, що в першій половині
ХVІІІ ст. вінчання не сприймалося в рамках звичаєвого права як
обов’язкова умова для визнання законності шлюбу. Проте із
періодичних джерел встановлено що таке рішення ґрунтувалося
виключно на дозволі громади [1]. Крім того, шлюбно-сімейні відносини
розглядалися як суто цивільна процедура, причому освячувалася в
церкві та супроводжувалася більш-менш урочистим святкуванням.
Причому укладення шлюбу відбувалося в три етапи, що розрізнялися у
часі: шлюбна інтерциза – передшлюбний договір; шлюб – вінчання;
акт весільний – весілля. Таким чином, звичаєве право, як виразник
народного сприйняття шлюбно-сімейних правовідносин, зберегло всі
етапи ритуалу: змовини, заручини, весілля.

Літературні джерела свідчать про те, що актові книги Київського
округу були переповнені «шлюбними інтерцизами», а церковний шлюб,
не скріплений інтерцизою і весіллям, не мав сили, оскільки траплялися
випадки, коли дівчина вже повінчана виходила заміж за іншого [2].
Таким чином, звичаєве право, як виразник народного сприйняття
шлюбно-сімейних правовідносин, зберегло всі етапи ритуалу: змовини,
заручини, весілля.

Шлюбно-сімейні правовідносини знайшли своє відображення
також у актах світського права. Так, за Кодексом 1743 р. заборонялось
вимагати неустойку за порушення передшлюбної домовленості,
водночас, дозволялося використовувати завдаток, який виступав
гарантією майнового відшкодування у разі порушення домовленості про
шлюб. (п. 2 арт. 3 гл.10 Кодексу 1743 р.) [3].

Наукові джерела містять цікаві свідчення щодо укладенню
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церковного шлюбу. Так, до 1765 р. однією з особливостей церковного
шлюбу було існування «вінечної пам’яті», що видавалася єпархіальним
ієреєм на ім’я парафіяльного священика як дозвіл вінчати наречених. За
цей документ була встановлена певна плата, яка збільшувалася, якщо
особа вступала в другий або третій шлюб. «Вінечна па’мять» була
засобом попередження укладення незаконних шлюбів. Така ж функція
була покладена на єпархіальних ієреїв. Священики добре знали своїх
прихожан, їхні родинні та духовні зв’язки, тому церковне та світське
право приписувало вінчати шлюби виключно парафіяльним священикам.
Таке правило Кормчої книги було підтверджено у 1721 р. «Регламентом
или Уставом Духовной Коллегии» та Синодським указом від 29
листопада 1731 р. [4].

Порядок укладення церковного шлюбу на території України у
складі Російської імперії був закріплений й світським законодавством і
введений у дію у 1840-1842 рр. Норми, що регулювали шлюбно-сімейні
відносини містилися у першій частині Зводу законів ще з 1832 р. під
назвою «Звіт законів цивільних». Цей нормативний документ складався
з семи книг, який ділився на розділи, глави, відділення.

Книга перша регулювала сімейні права та обов’язки і включала в
себе три розділи: перший – «Про шлюб», другий «Про союз батьків та
дітей, про родинний союз», третій – «Про сімейну опіку та піклування».

Заслуговує на увагу першій розділ «Про шлюб», оскільки в ньому
закріплено правові підстави шлюбу, порядок вступу у шлюб,
підтвердження шлюбу, норми про визнання шлюбу недійсним,
припинення і розірвання шлюбних відносин. Причому перші три глави
регулювали порядок укладання шлюбу відповідно до релігійної
приналежності наречених [5].

Визначено що вінчання є єдиною законною формою укладення
шлюбу. Крім того, законний шлюб між приватними особами належало
засвідчувати у церкві за особистої участі цих осіб у дні та години для
цього відведені за присутності двох або трьох свідків сукупно із
обрученням та за правилами та обрядами Православної Церкви (ст. 31).
Але був передбачений виняток, коли дозволялося здійснювати вінчання
поза церквою, у тих тільки випадках, якщо за обставинами немає
можливості здійснити вінчання у приміщенні церкви. Також законом
встановлювалося, що відомості про укладення шлюбу повинні
заноситися до метричних книг, що були запроваджені в Росії з 1702 р.
[6].
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Особливе місце у Зводі законів Російської імперії займала низка
указів, якими було визначено мінімальний вік осіб, котрі могли брати
шлюб. Дотримання правил стосовно заборони таких шлюбів свідчить
про те, що були випадки їх порушення. Причому правила порушувались
і через матеріальну зацікавленість, і через незнання законів, і під тиском.
Так, шлюбний вік визначався з 18 років для чоловіка, з 16 років для
жінки. Особам старшим 80 років брати шлюб заборонялося.(ст. 4 кн. І т.
Х).

Заборона укладення шлюбів особами похилого віку тим більше
ставала актуальною, коли існувала практика укладення вкрай
непропорційних за віком шлюбів, про що було засвідчено у
Синодському указі 1775р.: «…в противность законам Божиим, в летах
между собою весьма несходственных вступают в брак, через что бывают
несогласия и просьбы о разводе» [4]. Священики, що здійснювали обряд
вінчання за таких умов, позбавлялися сану, а шлюб згідно церковних
законів повинен був визнаватися недійсним.

Таким чином, шлюбно-сімейні правовідносини у ХVІІІ – ХІХ
столітті на території України характеризувались значною сталістю і
майже не змінювались протягом століть. Проте завдяки Зводу законів
Російської імперії під назвою «Звіт законів цивільних» від 1832 р.
шлюбно-сімейні норми були систематизованими. В результаті на
законодавчому рівні були закріплені правові підстави шлюбу, порядок
вступу у шлюб, підтвердження шлюбу, норми про визнання шлюбу
недійсним, припинення і розірвання шлюбних відносин.
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ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ДО ДОСТИЖЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТИ
ЛЕТ КАК УСЛОВИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОЙ

ДЕЕСПОСОБНОСТИ
В полном объёме гражданская дееспособность наступает с

восемнадцати лет. В п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) предусмотрено исключение из этого общего
правила. В случае, когда законодательством допускается эмансипация
или вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не
достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность
в полном объёме соответственно с момента принятия решения об
эмансипации или со времени вступления в брак.

В соответствии со ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье (далее – КоБС) одним из условий заключения брака является
достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. В
соответствии со ст. 18 КоБС брачный возраст, установленный в 18-лет, в
исключительных случаях может быть снижен, но не более чем на три
года.

Исключительными случаями признаются: беременность,
рождение ребёнка, а также объявление несовершеннолетнего
эмансипированным. Этот перечень является закрытым, иные
обстоятельства, какими бы уважительными они не являлись,
основанием для снижения брачного возраста быть не могут.

Следует заметить, что, исходя из вышеуказанных норм
законодательства, невозможно с точностью определить, одному или
обоим лицам, вступающим в брак, может быть снижен брачный возраст
при наличии указанных выше оснований. Полагаем, что на снижение
брачного возраста вправе претендовать оба несовершеннолетних лица,
вступающих в брак.

Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц,
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вступающих в брак, органом, регистрирующий акты гражданского
состояния. Необходимо отметить, что согласия родителей, попечителей
несовершеннолетних на заключение брака не требуется.

Право несовершеннолетних на вступление в брак независимо от
мнения их законных представителей помимо Республики Беларусь
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Украины,
Польши, Литвы. В то же время согласно семейному праву Латвии
вступление в брак несовершеннолетнего требует согласия его законных
представителей, а при их отказе возможно только на основании
судебного решения. Такой же подход закреплён в законодательстве ФРГ,
Франции, Великобритании (за исключением Шотландии), Италии,
большинства штатов США.

К заявлению должны быть приложены доказательства,
подтверждающие наличие оснований для снижения брачного возраста.
К примеру, беременность несовершеннолетней подтверждается
медицинской справкой о состоянии здоровья, содержащей сведения о
наличии беременности; а рождение несовершеннолетней ребёнка
подтверждается записью акта о рождении ребёнка, имеющейся в
органах ЗАГСа, и свидетельством о рождении.

Орган загса может, но не обязан удовлетворять заявление лиц,
вступающих в брак, о снижении брачного возраста. Вместе с тем отказ в
удовлетворении такого заявления должен быть обусловлен вескими
причинами, когда заключение брака несовершеннолетними повлекло бы
существенное нарушение их прав или прав других лиц. Субъективный
отказ органа загса в реализации прав и законных интересов лиц,
вступающих в брак, недопустим и может быть обжалован в судебном
порядке.

Небезынтересно отметить, что в соседней Российской Федерации
общий для обоих полов брачный возраст в 18 лет может быть снижен до
шестнадцати лет по решению органов местного самоуправления, а при
наличии особых обстоятельств, определяемых в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации, возможно дальнейшее
снижение брачного возраста (ст. 13 Семейного кодекса Российской
Федерации от 29.12.1995 г., № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017)).
Большинство соответствующих актов регионального законодательства
устанавливает нижний предел снижения брачного возраста до 14 или 15
лет. Например, в соответствии с Законом Московской области «О
порядке и условиях вступления в брак на территории Московской
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области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» от 30.04.2008 г,
№61/2008-ОЗ (ред. от 15.07.2015) может быть разрешено вступление в
брак лицам, достигшим возраста четырнадцати лет.

При этом под особыми обстоятельствами, дающими право на
разрешение вступить в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати
лет, понимаются: беременность, рождение общего ребёнка (детей) у
граждан, желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни
одной из сторон.

Для получения разрешения необходимо заявление лица,
желающего вступить в брак, и его родителей (родителя) или лиц, их
заменяющих, также к заявлению должна быть приложена справка
медицинского учреждения о наличии беременности либо свидетельство
о рождении ребёнка лиц, желающих вступить в брак, свидетельство об
установлении отцовства, документы, подтверждающие
непосредственную угрозу жизни одной из сторон.

До 2012 года в Украине брачный возраст был различен в
зависимости от пола лица, для женщины он устанавливается в
семнадцать лет, а для мужчины – в восемнадцать лет. В настоящее время
брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать
лет. Однако также возможно снижение брачного возраста: по заявлению
лица, достигшего шестнадцати лет, по решению суда ему может быть
предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает
его интересам (ст. 22, 23 Семейного кодекса Украины от 10.01.2002 г., №
2947-III). А в Польше возможность снижения брачного возраста по
решению суда до 16 лет предусмотрена только для женщин (§ 1 ст. 10
Семейного и опекунского кодекса Польши).

В Литве подход законодателя к снижению брачного возраста
более либерален. В соответствии со ст. 3.14 Гражданского кодекса
Литвы 18-летний брачный возраст по заявлению несовершеннолетнего
может быть снижен судом вплоть до 15 лет, а в случае беременности суд
может разрешить вступление в брак лицу, не достигшему 15 лет. В то же
время согласно ст. 33 Гражданского кодекса Латвии вступление в брак
лица, достигшего 16 лет, возможно только в том случае, если другой
будущий супруг уже достиг брачного возраста 18 лет.

Кстати, ст. 178 КоБС установлено, что вступление
несовершеннолетнего в брак, если ему был снижен брачный возраст, а
также приобретение им дееспособности в полном объёме (эмансипация)
является основанием для прекращения попечительства.
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В соответствии с частью четвёртой ст. 93 КоБС за
несовершеннолетних родителей расходы по содержанию детей
возмещаются родителями, усыновителями этих несовершеннолетних
родителей. При отсутствии родителей, усыновителей, а также в случае
непогашения расходов на содержание детей родителями
(усыновителями) возмещение указанных расходов начиная со дня
помещения ребёнка на государственное обеспечение осуществляется
несовершеннолетними родителями после достижения совершеннолетия
либо с момента приобретения ими до достижения совершеннолетия
дееспособности в полном объёме.

Следует отметить, что в ГК БССР 1964 года вопрос о том,
утрачивается ли дееспособность лицом, вступившим в брак до
достижения им 18 лет, в случае расторжения брака, оставался открытым.
В ГК этот вопрос нашёл своё разрешение. Приобретённая в результате
вступления в брак дееспособность сохраняется в полном объёме и в
случае расторжения брака (имеется в виду, что брак расторгнут до
достижения указанным лицом 18 лет). Однако если брак признан
недействительным, суд может принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности. Момент утраты
полной дееспособности в таком случае определяется судом, о чем
делается соответствующая запись в решении о признании брака
недействительным. Лицо, утратившее дееспособность по указанному
основанию, вправе пользоваться правами, что и несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет (ст. 25 ГК).

Вывод: таким образом, вступление несовершеннолетнего в брак
до достижения 18-летнего возраста влечёт для него приобретение
гражданской дееспособности в полном объёме со всеми вытекающими
отсюда последствиями: они самостоятельно заключают любые сделки,
завещают и наследуют имущество, отвечают по договорным
обязательствам.
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