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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Законодательная база, регулирующая общественные отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности берет начало из полицейского права [6, с. 79–99; 8, с. 9–19]. 
Правоохранительные органы имеют непосредственное исторически обусловленное место в 
системе обеспечения национальной безопасности.  

В современных условиях нормативными актами четко определены задачи, в рамках 
которых правоохранительные органы осуществляют мероприятия по обеспечению 
национальной безопасности, к которым относятся: организация и осуществление мер по 
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, 
пресечению и раскрытию преступлений; разработка и принятие в пределах своей 
компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов 
независимо от формы их собственности, обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности [5, с. 211]. 

Система национальной безопасности представляется сочетанием нескольких элементов: 
безопасности личности, безопасности общества, безопасности государства. Личность и её 
безопасность занимает ключевую позицию, так как выступает основой и гарантом 
социально-политической стабильности общества [4, с. 18]. В данной сфере 
правоохранительные органы имеют непосредственные задачи, которые закреплены в 
нормативных актах [3]. В современных демократических государствах решение таких задач 
достигается путем выявления правонарушителей, раскрытия и расследования преступлений, 
контроле дорожного движения и т. д. В условиях возрастающей демократизации и 
гуманизации общества, деятельность правоохранительных органов по защите личности 
можно сравнить лишь с деятельностью врачей, поскольку человека защищают независимо от 
его гражданства, места жительства, расовой и национальной принадлежности, 
имущественного и должностного положения, образования, языка, пола, возраста, отношения 
к религии, политических убеждений. 

Верховенство прав и свобод человека и гражданина признано на конституционном 
уровне. Следовательно, обязанность правоохранительных органов по обеспечению и защите 
прав и свобод является их главной задачей. В пользу обеспечения прав человека трактуются 
запреты и дозволения, которые имеют место в деятельности органов внутренних дел. B 
частности, сотрудникам органов внутренних дел запрещается разглашать сведения, 
относящиеся к личной жизни гражданина, совершать действия, порочащие его честь и 
достоинство. При правомерном ограничении прав и свобод человека и гражданина 
сотрудник органов внутренних дел должен разъяснить гражданину повод и основания такого 
ограничения, а так же его права в данном случае. Таким образом, вся деятельность 
правоохранительных органов строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, 
уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности. 

Личность и общество неотделимы друг от друга. Человек не станет личностью вне рамок 
общества и без его фактического существования. Именно поэтому вопрос о безопасности 
общества имеет большое значение. В основе системы обеспечения безопасности общества 
лежит юридический закон и его применение на практике. Правоприменение осуществляется 
посредством выполнения властью своих обязанностей перед обществом через свои органы и 
защитой прав и свобод граждан. 

Под воздействием определенных факторов какая-либо сфера функционирования 
общества может попадать под угрозу распада. Чтобы предотвратить это, необходимо 
оперативное вмешательство органов управления с целью изменения опасных тенденций [4, 
с. 18]. Самой незащищенной в данном случае является социальная сфера. 
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По данным правоохранительных органов ситуация в современных условиях усугубляется 
тем, что преступные организации и сообщества стремятся взять под контроль наиболее 
доходные отрасли экономики, оказывать влияние на политику государства посредством 
наращивания международных связей. Преступность выступает как угроза национальной 
безопасности, непосредственным объектом которой является сам человек, его права и 
свободы, а так же общество и государство. За несколько последних десятилетий 
преступность в России претерпела качественные изменения. Теперь доминирующую роль 
среди общего числа занимают преступления тяжкие и особо тяжкие, большая часть которых 
совершается умышленно. XXI век ознаменован еще одной не менее важной угрозой – 
терроризмом, о котором свидетельствуют события 11 сентября 2001 г. в США, захват 
зрителей мюзикла Норд-Ост (23–26 октября 2002 г.), захват школы № 1 в Беслане (1 сентября 
2004 г.).  

Преступность принимает все более организованный характер. Увеличивается число 
преступлений, связанных с неконтролируемым оборотом предметов и веществ, исключенных 
из свободного гражданского оборота. Это, наряду с коррупцией и террористической 
деятельностью, составляет угрозу безопасности личности и общества в целом.  

Угрозы, став объективной реальностью перед правоохранительными органами, 
представляют собой внутреннюю опасность в любом современном государстве. Внешние 
угрозы часто сводятся к применению военной силы со стороны других государств [9, ст. 69–
88]. С целью предупреждения такой опасности во многих государствах предусмотрено 
прохождение гражданами обязательной военной службы [1, ст. 59], создание наемной армии, 
а также создание государственных силовых структур, важная роль среди которых в 
Российской Федерации принадлежит ФСБ, Вооруженным Силам, МВД. 

Таким образом, роль правоохранительных органов в системе обеспечения национальной 
безопасности страны исторически обусловлена. Их важнейшей задачей является обеспечение 
безопасности личности, общества и государства посредством ликвидации внешних и 
внутренних угроз. 
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«ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА»: 
ПЛЮРАЛИЗМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕФИНИЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
Знания о важных сторонах функционирования и развития государства и права 

отличаются системностью и многоаспектностью. Однако постоянные трансформации 
государственно-правовой жизни общества требуют нового обращения к исследованию 
правовых институтов и анализа традиционных проблем в контексте современности. 

Важнейшей проблемой в современном государствоведении продолжает оставаться 
комплекс вопросов, связанных с осуществлением государством своих функций. 

Понятие «функция» используется различными науками. В математике и физике понятие 
«функция» выражает зависимость, когда при изменении одной величины другая величина 
также изменяется, определенным образом. Функция в философской интерпретации (от лат. 
function – совершение, исполнение) – отношение двух (группы) объектов, в котором 
изменению одного из них сопутствует изменению другого [1, с. 166–167]. Социология дает 
объяснение феномену «функция» как роли, которую социальный институт выполняет в 
соответствии с потребностями общества. Понятие «функция» вошло и в юридический 
лексикон. 

Дефиниция «функция государства» нашло свое широкое применение в теоретической 
юриспруденции. В рамках марксистско-ленинского учения о государстве и праве при 
констатации классовой сущности государства утверждалось, что направление, предмет, 
содержание и обеспечивающая их система структурных образований меняется в зависимости 
от изменения классовой сущности и формы государства и где достаточно логичным для 
определения этой зависимости является применение понятия «функция». 

В современной теории государства и права функциональный подход к деятельной 
стороне сохраняет свое положение, но с одним существенным уточнением: социальное 
назначение государства меняет свои атрибутивные характеристики, происходит расширение 
круга детерминант его существования, отвергается провозглашаемая ранее жесткая связь 
между изменениями классовых характеристик государства и его функциями [1, с. 168]. 

Как показал исторический опыт, связь между сущностью государства и его 
функционированием многогранна. На содержание функций государства и специфику их 
реализации оказывают влияние не столько классовые характеристики, сколько проблемы 
современной жизнедеятельности общества. В функциональной характеристике государства 
отечественная теория уходит от предыдущей методологической догматизации, но, учитывая 
проблемы современности, сохраняет и то позитивное, что было наработано в этой области на 
предыдущем этапе. 

Функции государства как основные направления его деятельности определил 
Л. И. Спиридонов, подчеркивая, что функции обусловлены объективной потребностью 
объединенных обменными отношениями людей решать общие дела, содержание которых 
задано характером исторически определенного общества [7, с 40]. 

Современные исследователи И. Л. Честнов и А. Б. Сапельников рассматривают функцию 
государства как объективизацию, внешнее проявление в конкретных действиях. Они 
утверждают, что только через понятие «функция» можно судить о сущности государства, о 
его предназначении, и определении места в обществе. Функция государства – это не только 
направление деятельности государства, но и границы, пределы его деятельности [8, с. 195]. 
В. В. Лазарев и С. В. Липень определяют функции государства в качестве основных задач его 
деятельности, где конкретизируется сущность государства, его социальное назначение [4, 
с. 75]. 
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Функция государства является основным направлением деятельности по решению 
стоящих перед ним задач, подчеркивает В. А. Малько. Ученый акцентирует внимание на том, 
что именно в функциях проявляется природная сущность государства и его социальное 
назначение [5, с. 46]. 

Л. А. Морозова обращает внимание на то, что функция государства – это не только 
направление его деятельности, но и особый механизм государственного воздействия на 
общественные отношения, и процессы, охватывающий основные направления деятельности 
по управлению обществом [6, с. 98]. 

Аргументированной представляется точка зрения В. М. Корельского, который 
рассматривает функции государства как основные направления деятельности, выражающие 
сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению в присущих 
ему формах и присущими ему методами [3, с. 143]. Отсюда следует, что обязательным 
условием осуществления функций государства в современный исторический период является 
наличие правовых форм и методов их реализации. 

Таким образом, в современной юридической литературе функции государства 
понимаются как основные направления его деятельности, которые:  

– выражают сущность и социальное предназначение государства;  
– призваны решать задачи и достигать цели государства;  
– осуществляются в определенных формах и определенными методами, которые в 

современных условиях должны быть правовыми [2, с. 8]. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СУБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Современное зрелое гражданское общество – это общество свободной самоорганизации. 

Профессиональные, культурные и иные сообщества, из которых оно состоит, открыты для 
тех, кто осознанно стремится к объединению на основе общих интересов. 

Здесь большое значение имеет процесс добровольного участия граждан в решении 
общественно-политических проблем, оказания опосредованного и непосредственного 
влияния на органы власти. Особое внимание необходимо уделить возможности, которую 
должна предоставлять политическая система общества — возможность оказывать влияние на 
власть. 

Речь идет об элементах самоорганизации как основе процесса институционализации 
гражданского общества. Подобные процессы внутриколлективного регулирования обладают 
спонтанностью, самопроизвольностью, отсутствием единого субъективного начала и, вместе 
с тем, наличием единой цели у различных субъектов, объединяющих собственную энергию. 
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Важен такой фактор, как активность отдельной личности и группы людей, объединяющих 
свои усилия для решения определенных проблем жизни в силу общих свойств, присущих 
процессам самоорганизации, что приводит к разнообразию общественных структур. 

Для общественных движений на этапе их возникновения характерна неформальная 
коллективная инициатива. Как правило, движение зарождается и возникает на основе 
неформальных связей. Но в дальнейшем условия функционирования движений 
претерпевают значительные изменения. Отношения строятся на основе иерархичности, 
организационной закрепленности, приобретают формальный характер. На наш взгляд, как 
показывает практика, подобный «формальный» характер движения является необходимым 
условием длительности его существования. 

В этой проблеме важно такое требование, как «социальное партнерство», что означает 
налаживание конструктивного взаимодействия между государственными структурами, 
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями.  

В Саратовской области проводится большая деятельность по развитию гражданского 
общества. В рамках формирования площадок для диалога органов власти и общества 2006 и 
2007 годы стали этапными. Именно в этот период были созданы структуры, позволившие в 
значительной мере раскрыть потенциал общественных организаций в области контроля за 
деятельностью власти. Так, например, для проведения оценки общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проектов с точки зрения их эффективности и 
целесообразности для жителей области был создан Экспертный совет по проведению 
общественной экспертизы нормативно-правовых актов при Правительстве Саратовской 
области. В рамках реализации этноконфессиональной политики в Саратовской области был 
создан Совет по взаимодействию с национальными объединениями, который позволяет 
осуществлять предварительное рассмотрение вопросов и подготовку предложений для 
губернатора. В работе совета принимают участие представители органов власти и лидеры 
крупнейших национальных объединений. С 2006 года начал работу Совет по 
взаимодействию с религиозными объединениями, осуществляющий предварительное 
рассмотрение вопросов, для губернатора по взаимодействию с религиозными 
объединениями. В его работе принимают участие представители органов государственной 
власти, религиозных конфессий, научного сообщества. Это способствует общественному 
согласию в обществе. 

Принятие в октябре 2007 года областной Думой закона «Об Общественной палате 
Саратовской области», усилил одну из важных функций общественных контроля и 
экспертизы. 

В Саратовской области действуют общественные советы при главах муниципальных 
районов, в которые  входят представители партийных, общественных и религиозных сил.  

Одним из наиболее действенных механизмов реализации инициатив снизу является 
организация конкурса социальных и культурных проектов. Наряду с механизмами 
финансовой поддержки деятельности общественного сектора необходима реализация 
комплекса организационных мероприятий, позволяющий развивать коммуникативные 
функции гражданского общества. 

Первый Гражданский форум Саратовской области, прошедший в ноябре 2008 года стал 
существенным шагом на пути вовлечения гражданского сектора муниципальных районов 
губернии в областную систему межсекторного взаимодействия. Это долгосрочная ежегодная 
модель управления общественными процессами. 

В целях содействия реализации приоритетных национальных проектов развернули свою 
деятельность Совет по реализации национальных проектов при правительстве области, 
Совет по развитию предпринимательства при губернаторе области, Совет экономического 
развития. В состав этих общественных консультативных органов вошли представители 
бизнеса, научного сообщества, профессиональных объединений. 
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Поддержка институтов гражданского общества области осуществляется, прежде всего, 
через реализацию региональных целевых программ «Развитие гражданского общества 
Саратовской области» и «Национально-культурное развитие народов Саратовской области».  

Таким образом, в Саратовской области созданы благоприятные условия для развития 
неправительственных общественных объединений. Активно реализуются государственные 
программы по их поддержке, развивается сетевой принцип взаимодействия общественных 
объединений области. У населения области, общественных организаций, помимо 
предусмотренных законами форм коммуникации с чиновниками, появился и такой 
эффективно действующий механизм привлечения общественности к решению тех или иных 
проблем, как использование различных площадок для диалога власти и общества. 

Таким образом гражданское общество выполняет «функцию обеспечения 
демократического характера политических отношений: диалога между властью и обществом, 
между большими социальными группами» [1, с.13]1. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ 
СВОБОД: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ У 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ 
 

Питання про застосування і принципи тлумачення «Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод» у контексті сучасного українського право розуміння 
розпочинається з 17 липня 1997 року,коли було ратифіковано Верховною Радою України 
«Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод». В Україні існує, так 
би мовити, «подвійний» захист цих прав та свобод — як на конституційному рівні, так і на 
рівні Конвенції. 

Вивчення і дослідженням цього питання займались такі вченні, як: Головатий С., Шевчук 
С., Мартиненко П., Євінтов В., Скакун О., Петришина О., Крижанівський А. Актуальність 
даної теми полягає в тому,що залишаються ще не вирішиними проблеми практичного 
застосування «Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод»в 
Україні. Ці проблеми, на жаль, перешкоджають проведенню правової реформи в V країні, 
особливо у сфері захисту конституційних прав людини, і полягають вони,на мою думку ,у 
невідповідності праворозуміння.що формувалося і складалося у більшості представників 
української юридичної еліти в радянський період,вимогам та реалям сьогодення. 

Конвенція підтвердила наявність загальноєвропейської тенденції побудови 
конституційної демократії, яка з 1953 року є додатковим інструментом для захисту основних 
прав не тільки зід свавілля держави в цілому, а й для захисту осіб та груп осіб від «ексцесів 
правління парламентської більшості», а також для усунення обмежень свободи, які 
встановлені не свавільно, а в інтересах суспільства, згідно з легітимною метою, але з 
диспропорційним або нечесним тягарем, що покладається на окремих осіб.  

Конвенція, на відміну від інших міжнародних договорів, є комплексним та складним 
правовим механізмом захисту прав людини, який включає власне конвенційні норми, а також 
рішення Європейської комісії з прав людини та Комітету міністрів Ради Європи, судову 
практику Європейського суду з прав людини, пренедентне право, загальновизнані принципи 
та норми міжнародного права, специфічні методи тлумачення Конвенції, наукову доктрину з 

                                                
1 Дилигенский Г. Существуют ли в России гражданское общество? // Поговорим о гражданском обществе. М.: 
Институт Фонда «Общественное мнение»,2001. 
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питань її застосування тощо. Усе це визнала У країна 17 липня 1997 року, прийнявши Закон 
України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, 
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» за № 475/97-ВР. У пункті 
першому цього Закону зазначено, що Україна повністю визнає на своїй території дію статті 
46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання 
обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав 
людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.[2] Як 
додаткову аргументацію на користь такого положення можна навести частину четверту 
статті 55 Конституції України: «Кожен має право після використання всіх національних 
засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна»[3]; статтю 26 Віденської конвенції «Про право міжнародних 
договорів» від 23.05.69 (ратифікована Україною 14.05.86 у складі СРСР): «Кожен чинний 
договір є обов’язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватись» (расіа ьипі 
ьегуапсіа); статтю 27: «Учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього права 
як на виправдання для невиконання ним договору»[4]; а також підпункти (а) та (Ь) пункту З 
статті 31 Конвенції, в яких спеціально наголошується на тому, що разом з текстом 
міжнародного договору враховується практика його застосування та тлумачення, якщо на це 
є згода сторін договору [5]. 17 липня 1997 року Верховна Рада України, ратифікувавши 
Конвенцію, дала таку згоду. 

Беручи до уваги міжнародно-релевантні положення статей 9, 18 та 151 Конституції 
України, можна стверджувати, що в Україні «здійснено якісний перехід від доктрини так 
званого «діалектичного дуалізму», характерної для адміністративно-командної системи, до 
принципової відкритості щодо міжнародного права на засадах моністичної доктрини, 
характерної для більшості держав — членів Ради Європи»[6] 

При застосуванні міжнародного права, зокрема норм Конвенції в Україні, слід визначити 
його співвідношення з Конституцією України та внутрішнім законодавством. На думку 
професора В. Євінтова, система застосування міжнародного права у внутрішньому 
правопорядку України грунтується на таких засадах: 1) норми міжнародних договорів, що 
запроваджені в право України ратифікаційним законом, набувають статусу норм 
національного права і підлягають відповідному застосуванню. Пряме застосування таких 
норм договорів не виключається, якщо законодавець не здійснив спеціальної трансформації 
цих норм у внутрішнє законодавство; 2) у разі колізії норм ратифікованого договору та норм 
національного права перші мають вищу силу над другими і підлягають пріоритетному 
застосуванню; 3) забороняється запроваджувати в право України і, відповідно, застосовувати 
договори, які суперечать Конституції України. Презумується, що належним чином 
ратифіковані міжнародні договори відповідають Конституції. Цій меті максимально 
прислужилося створене Європейським судом з прав людини прецедентне право, яке надає 
правам людини необхідної конкретизації, визначає їхню юридичну природу, універсалізує їх 
розуміння і надає чіткості та ясності розуміння тексту Конвенції. 

Оскільки Конвенція як комплексний механізм має пряму дію у межах юрисдикції 
української судової системи, принципи тлумачення Конвенції, що застосовуються 
Європейським судом з прав людини, мають особливе значення та цінність для українських 
суддів. При застосуванні та тлумаченні конвенційних норм українські судді перш за все 
мають враховувати загальні принципи тлумачення міжнародних договорів. Вони містяться у 
статтях 31-34 Віденської конвенції «Про право міжнародних договорів», яка інкорпорує 
загальноприйняті принципи міжнародного права. Конвенція має добросовісно тлумачитися 
відповідно до загального значення, що його слід надавати термінам цього міжнародного 
договору в їхньому контексті, а також відповідно до об’єкта і цілей Конвенції. [8]Потрібно 
брати до уваги й відповідну судову практику та норми міжнародного права, які 
застосовуються у відносинах між державами, які ратифікували Конвенцію. В Україні 
починає складатися практика створення та застосування класичного прецедентного права.  
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Отже, на мою думку, застосування конвенції в Україні дасть можливість змінити 
позитивіські погляди на право і ввести в теорію та пракгику необхідний 
плюралізм,включаючи рецепцію природного права,зас госовувати нові «динамічні» 
принципи і методи тлумачення цих норм про граза людини,замінити стиль написання 
судових рішень.розвинути юриспруденцію основних прав людини. 
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ОБРЯД ШЕСТВИЯ «НА ОСЛЯТИ» В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI–XVII 
ВЕКОВ 

 
До сих пор ученые ведут споры о сущности самодержавия в России. Некоторые 

исследователи полагают, что это был восточный деспотизм, иные считают, что российское 
самодержавие – вариант западного феодализма с главенством мирской власти, третьи 
подчеркивают уникальность социально-политического строя Московского государства. 

Российское самодержавие XVI–XVII вв. как особую форму европейского абсолютизма 
рассматривает известный исследователь Роберт О. Крамми. Он считает, что в XVII в. часть 
стран восточной и центральной Европы (Австрия, Пруссия, Польша и Россия) представляли 
собой особую разновидность европейского абсолютизма – восточный абсолютизм [4].  

Понять сущность и особенности реализации государственной власти в конкретный 
исторический период могут помочь исследования правовых обычаев и обрядов, 
существовавших на различных исторических этапах развития страны. В Московской Руси 
XVII в. важным для понимания форм и содержания распространения юрисдикции является 
обряд шествия «на осляти». 

Шествие «на осляти» совершалось ежегодно в Москве в Вербное Воскресенье и 
изображало вход Господа в Иерусалим. К XVII в. шествие выглядело следующим образом: 
начиналось оно в Успенском соборе Московского Кремля и заканчивалось в Покровском 
соборе на Рву (Храм Василия Блаженного), ибо там был предел входа Господнего в 
Иерусалим. Этот обряд был заимствован из Новгорода, где он совершался из Софийского 
собора в церковь Входа Господнего в Иерусалим, которую, как подмечает Б. А. Успенский, 
могли непосредственно именовать Иерусалимом [2, c. 442]. Шествие начиналось с того, что 
патриарх приходил к царю звать его на шествие, выступая тем самым в роли хозяина обряда. 
Далее царь с патриархом торжественно шли в Успенский собор в сопровождении бояр, 
окольничих и прочих чинов. Затем из собора совершался крестный ход к Покровскому 
собору, где после богослужения царь возлагал на себя основные символы царской власти 
(крест, диадиму, шапку Мономаха и т. д.). После выхода патриарха и царя из собора, они 
шли на Лобное место, специально подготовленное и украшенное к тому времени, где 
патриарх благословлял государя и подносил ему пальмовую ветвь – «вайю» и вербу. Такими 
же ветвями равно одаривались представители светской и духовной власти. После чего 
патриарху подводили «осля», т. е. богато украшенного сукнами и тканями коня, который 
символизировал осла, на котором Христос въехал в Иерусалим. После того, как патриарх 
занимал свое место в седле, шествие начиналось. В нем преимущественно принимали 
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участие светские чиновники разного ранга. В середине движущейся колонны шел царь, ведя 
под уздцы «осля» патриарха, который на протяжении всего действа не прекращал 
благословлять народ. Это шествие подходило к Спасским воротам Кремля, откуда 
направлялось к Успенскому собору, где совершалась литургия, после чего государь 
направлялся на обед к патриарху. 

После анализа этого обряда американский руссоист Майкл С. Флаер сделал заключение, 
что русский царь в этом обряде предстает в нехарактерном для монарха, подчиненном главе 
церкви, виде. Из чего следует вывод о том, что главенствующее положение в жизни русского 
двора занимала религия (это довольно близко к ситуации, сложившейся в Европе) [3]. 

Другую позицию занимает И. Е. Забелин. Он считает, что государь в данном обряде 
выступает в главенствующей роли. Царь ведет коня, на котором находится патриарх, именно 
царь направляет церковь на верный путь. Царь – помазанник Божий, а значит, в какой-то 
мере и наместник Бога на земле, его власть неоспорима и священна. Вывод: в Московии 
процветал вариант восточной деспотии [1]. 

Похожей точки зрения придерживался так же и Б. А. Успенский. По его мнению в 
шествии патриарха стоит воспринимать не иначе, как Христа. Таким образом царь, ведя 
«осля» под уздцы, демонстрирует причастность к Христу и общему Воскресению, таким 
образом, по мнению Б. А. Успенского, утверждалась сакральность царской власти (народ 
воспринимал этот обряд как живую икону) [2]. 

Отдавая дань уважения мнениям исследователей, сочту возможным сформулировать 
свою точку зрения по данному вопросу: в данном обряде мы видим равенство и единство 
светской и духовной власти. Царь ведет под уздцы коня, в чем олицетворяет то, что он 
направляет страну в нужное русло, в то же время патриарх благословляет его на благие 
свершения. Царь в данной ситуации правит умами людскими, а патриарх – душами. В 
подтверждение своей точки зрения приведу тот факт, что после 1667 г. данный обряд было 
дозволенно совершать митрополиту (т. е. важно было присутствие именно представителя 
церковной власти, не обязательно патриарха). Таким образом акцент ставился именно на 
том, что светская и духовная власть едины и равны. Более того из особого постановления 
церковного собора 1678 г. по поводу шествия «на осляти» напрямую следует, что в ходе 
данного обряда царь показывает свое смирение перед Богом и ни в коем случае не перед 
патриархом: «Благочестивейшие самодержцы благоволят в нём (шествии), показания ради 
народу православному образа смирения своего и благопокланения перед Христом богом, 
<…> смиряти высоту свою царскую и скипетроносными руками сии узды прикасатися и тако 
сослужительствовать Христу Богу» [2, c. 449]. 

За этой церемонией наблюдали иностранные путешественники. Красноречивые 
свидетельства этому – рисунки участников двух иностранных посольств – Адама Олеария 
(1636 г.) и Августина Мейерберга (1661 г.).Оба автора изобразили церемонию в соответствии 
со своими взглядами на характер и особенности власти в Московском государстве. Рисунок 
А. Олеария не вызвал бы удивления у католиков и протестантов [5, с. 132 а], а на рисунке 
А. Мейерберга [6, рис. 73] изображены упавшие ниц подданные, что напоминает скорее 
обычаи Турецкой империи. Однако приглядимся внимательнее, перед кем они упали ниц: 
центральное место на рисунке занимает патриарх, сидящий на «осляти», а царь смиренно 
ведет коня под предстоятелем церкви. Таким образом, все равно довольно сложно сказать, 
что это похоже на обычай Османской империи. 

Позже обряд начинает переосмысляться и к концу XVII в. шествие начинает 
восприниматься как однозначное унижение царя перед патриархом и умаление царского 
достоинства, и даже – оскорбление государя. Именно так воспринимал этот обряд Петр I. 
Поэтому с 1697 г. он более не совершался, а его упразднение стало одним из шагов по 
упразднению патриаршества. Отменив обряд шествия «на осляти», Петр I ликвидировал 
единство и симфонию светской и духовной власти: со времени его правления духовная 
власть оказывается подчиненной светской. 
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Таким образом, изначально шествие «на осляти» демонстрировало единство светской и 
духовной власти. Обряд подчеркивал, что власть основана не на прямом насилии и 
подавлении, а на смирении перед высшей правдой. Поэтому этот обряд, выражавший, по 
мнению современников, суть московской власти, позволяет считать московское государство 
частью христианского европейского мира, а самодержавие московского государства 
разновидностью европейского абсолютизма.  
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Среди условий и предпосылок формирования и успешного функционирования правового 
государства важнейшим является наличие гражданского общества. Гражданское общество 
существует как негосударственная часть общественно-политической жизни. Гражданское 
общество – совокупность общественных отношений, формальных и неформальных структур, 
обеспечивающих условия политической деятельности человека, удовлетворение и 
реализацию разнообразных потребностей и интересов личности и социальных групп и 
объединений.  

В основе любого гражданского общества лежит ряд наиболее общих идей и принципов: 
экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения, 
безусловное признание и защита естественных прав и свобод человека и гражданина, 
легитимность и демократический характер власти, равенство всех пред законом и 
правосудием, надёжная юридическая защищённость личности, правовое государство, 
основанное на принципе разделения и взаимодействия властей, политический и 
идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции, свобода слова и печати, 
независимость средств массовой информации, невмешательство государства в частную 
жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответственность, классовый мир, партнёрство и 
национальное согласие, эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный 
уровень жизни людей. Основная задача гражданского общества – наиболее полное 
удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей его членов. 
Разнообразные экономические, этнические, региональные, профессиональные, религиозные 
объединения граждан призваны содействовать всесторонней реализации индивидом его 
интересов, устремлений, целей. 

Основными элементами современного гражданского общества являются: политические 
партии, общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, 
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правозащитные и т. п.), союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, 
благотворительные фонды, научные и культурные организации, спортивные общества, 
муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, политические клубы, независимые 
средства массовой информации, церковь, семья. Состав элементов гражданского общества в 
современной России постоянно увеличивается. В настоящее время структура гражданского 
общества приобрела новое измерение в связи с развитием сектора некоммерческих 
организаций. Для подобных организаций характерна деятельность ради общественного 
благополучия. Их главной функцией является расширение пределов свободы и наделения 
населения реальной властью, а также вовлечение широких слоев общества в процесс 
социальных трансформаций. Среди некоммерческих организаций важное значение имеют 
молодежные и детские организации, деятельность которых во многом определяется 
региональной спецификой. 

В одном из городов Российской Федерации, городе Сочи, зарегистрированы более 
300 некоммерческих организаций, осуществляющих различные виды деятельности. Они 
объединяют людей с общими целями, ценностями, правилами взаимодействия своих членов. 
У граждан, входящих в такие сообщества, совпадают интересы и взгляды на общественные 
проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Добровольная принадлежность к 
организации повышает статус и самооценку человека, придает ему уверенность, оптимизм, 
повышает возможности самореализации. Через принадлежность к множеству разнообразных 
общественных организаций формируется социальный патриотизм – ощущение и понимание 
к принадлежности к обществу в целом. Участие в группах по интересам позволяет лучше 
понять собственные потребности и цели в жизни и научиться уважать интересы других. 
Среди сочинских некоммерческих объединений – организации «Десантник» и «САМ». 

Молодежная общественная военно-патриотическая организация «Десантник» является 
добровольным общественным объединением молодежи и подростков. Она основана 
15 февраля 1995 г., а в настоящее время ее руководителем является А. А. Полуботько. 
Основными задачами организации являются: военно-патриотическое воспитание подростков, 
их подготовка к службе в Вооруженных Силах России, а также работа с подростками 
девиантного поведения. Решаются и другие важные задачи – гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения посредством учебных занятий по военно-прикладным 
видам спорта и общественно-полезного труда; укрепление морально-волевых и физических 
качеств подростков; профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и 
наркомании в подростковой среде; формирование культуры здорового образа жизни; 
организация культурного активного досуга подростков. Для выполнения поставленных задач 
организация проводит работу с подростками совместно с курсантами военно-патриотических 
клубов в форме летних спортивно-оздоровительных лагерей и многодневных походов. 
Пятнадцать лет подряд «Десантник» проводит турнир Юга России по армейскому 
рукопашному бою. Члены организации не забывают погибших героев Великой 
Отечественной войны: ежегодно ко Дню Победы проходит акция «Память сердца свята» по 
уборке мест захоронений и частичной реставрации памятников погибшим воинам, встречи с 
ветеранами боевых действий, уроки мужества. «Десантник» является организатором 
традиционной открытой военно-спортивной игры «Витязь» для допризывной молодежи 
Кубани. В этой игре ребята соревнуются по военно-прикладным видам спорта. Сейчас в 
клубе занимается более 380 человек. 

Сочинская городская общественная организация САМ (Социальная Адаптация 
Молодежи) является общественным объединением на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов объединившихся граждан и достижения уставных целей 
организации. Она утверждена собранием учредителей в 2001 г. С первых дней 
существования организацию возглавляет И.В Шарапова. 

Главными задачами «САМ» являются: 
– оказание социально-педагогической и психологической помощи молодежи и 

подросткам в решении их личностных проблем; 
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– организация культуроориентированного общения молодежи и подростков; 
– профилактика наркомании, алкоголизма, проституции и прочих социальных патологий 

в подростково-молодежной среде путем проведения лекций, акций, игр, работы социальных 
педагогов, психологов. 

Для решения поставленных задач САМ проводит социологические опросы, 
направленные на выявление проблем социальной адаптации молодежи и подростков. Эта 
организация также проводит форумы, семинары, лекции, выставки, лотереи, конкурсы, а 
также прочие массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, 
турпоходы, слеты и фестивали. В летний период времени члены САМ принимают активное 
участие в организации работы оздоровительно-трудовых лагерей для подростков и 
молодежи. 

Таким образом, негосударственные некоммерческие организации могут рассматриваться 
как важная составляющая гражданского общества современного государства. Они 
выступают субъектом сохранения традиционных моральных ценностей, а их деятельность 
может рассматриваться средством формирования высоких моральных стандартов во всех 
сферах общественной жизни. Гражданское общество как совокупность свободных 
объединений граждан, уважающих законы государства, умеющих и желающих влиять на 
общественную жизнь – залог построения и в России, и в Украине правового государства и 
упрочения в них демократического строя. 

 
 

 
Вестов Федор Александрович 

зав. кафедрой уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 
юридический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 
ОТНОШЕНИЕ К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 
 
Правовая наука советского времени «никогда не признавала понятия «правовое 

государство», относя его к категориям «буржуазного права»2. Мысль о том, что право, 
понимаемое или как надклассовая норма долженствования, или как абстрактная всеобщая 
справедливость, или как «естественные» права человека, господствует над государством, над 
политической властью, связывает и ограничивает ее, в существе своем есть прикрытие 
классовой диктатуры»3. 

В советской теории права до середины 30-х гг. XX столетия доминировало 
нигилистическое отношение к праву как по своей сути явлению буржуазному, широкое 
распространение получили представления о невозможности формирования собственно 
социалистического права, о замене права принципом целесообразности, организационно-
техническими нормами, централизованным плановым началом и т. п.4 Так, юрист и правовед 
Е.Б. Пашуканис идеализировал пролетарское государство, отвергая при этом правовое 
государство, относя его к прерогативе буржуазии5. «Государство как организация 
классового господства и как организация для ведения внешних войн, – писал он, – не требует 
правового истолкования и по сути дела не допускает его. Это – области, где царит так 
называемый raison detat, т. е. принцип голой целесообразности. Наоборот, власть как гарант 
                                                
2 Краснов М. Правовое государство: десятилетняя эволюция российской государственности // Московский 
Центр Карнеги, 2001. Июль. С. 3. 
3 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. М., 1971. С. 
418. 
4 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1991. С. 355. 
5 Антология мировой политической мысли.: В 5 т. Т. 4. Политическая мысль в России: Вторая половина XIX –
XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд Академии полит. науки; Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред.-
науч. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. М., 1997. С. 784. 
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рыночного обмена не только может быть выражена в терминах права, но сама 
представляется как право, и только право, т. е. сливается целиком с отвлеченной 
объективной нормой… Поэтому всякая юридическая теория государства, которая хочет 
охватить все функции последнего, по необходимости является неадекватной. Она не может 
быть верным отражением всех фактов государственной жизни, но дает лишь идеологическое, 
т. е. искаженное, отражение действительности»6. 

Пашуканис считал правовое государство миражем, весьма удобным для буржуазии, 
«потому что он заменяет выветрившуюся религиозную идеологию, он заслоняет от масс 
факт господства буржуазии. Идеология правового государства удобнее религиозной еще 
потому, что она, не отражая полностью объективной действительности, все же опирается на 
нее. Власть как «общая воля», как «власть права» постольку реализуется в буржуазном 
обществе, поскольку последнее представляет собой рынок»7. 

По Е.Б. Пашуканису, основным отличием пролетарского государства от буржуазного 
правового государства является то, что «право» в условиях пролетарской диктатуры 
охраняет интересы трудящегося большинства и направлено на подавление враждебных 
пролетариату классовых элементов. «Наша задача – писал он – состоит не в том, чтобы 
просто констатировать экономическую неизбежность принципа распределения по труду, но 
и активно бороться за него, делая его орудием социалистического строительства»8. 

Подобным образом рассуждал советский философ, академик АН СССР И.К. Луппол9. По 
его словам, «между демократической республикой как формой правления буржуазного 
государства и между пролетарским государством – скачок, который совершает пролетарская 
революция. Буржуазная демократия не может быть ни фактически, ни логически формою 
пролетарского государства»10. 

Пролетарское государство И.К. Луппол определял как «организовавшийся в 
господствующий класс пролетариат». «Организуясь в господствующий класс, – объяснял он, 
– начиная подавление буржуазии как класса, пролетариат тем самым делает первый шаг к 
уничтожению себя как класса, первый шаг к бесклассовому, безгосударственному обществу. 
Аппарат государства в руках пролетариата, обращаясь против буржуазии, тем самым 
обращается против государства вообще». Однако «чтобы этот аппарат работал хорошо по 
своему назначению, он должен быть хорошо организован. «Технически» пролетарское 
государство должно быть организовано не хуже, а еще лучше, чем буржуазное. Его функции 
насилия, подавления противоположного класса должны выполняться более быстро, более 
метко и с большим полезным эффектом, ибо дело идет не об удерживании подавляемого 
класса в известных рамках угнетения и о воспроизведении его в тех же рамках, как это 
делала в своем государстве буржуазия, но о полном уничтожении противоположного 
класса…»11. 

Несколько позже ученый, философ, академик АН СССР Г.Ф. Александров, будучи 
сторонником советского государства12, отметит, что «великий переворот в политическом 
развитии нашего времени, выдающийся новый опыт государственного строительства в том и 
состоит, что первый раз за всю политическую историю, с тех пор как возникло государство, 
было создано общество, а именно советское общество…» с наивысшей формой 
демократии13.  

Коренное отличие советской демократии от демократии буржуазного правового 
государства Г.Ф. Александров видел в том, что в СССР народ сам управляет государством, 
                                                
6 Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. М., 1929. С. 85. 
7 Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 4. С. 787. 
8 Пашуканис Е. Пролетарское государство и построение бесклассового общества. М., 1932. С. 18, 20 – 21, 26 – 
27, 33, 35 – 36, 39. 
9 Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 4. С. 796. 
10 Луппол И.К. Ленин как теоретик пролетарского государства. Л., 1924. С. 14. 
11 Там же. С. 11. 
12 См.: Александров Г.Ф. О советской демократии // Большевик, 1946. № 22. С. 17 – 35. 
13 См.: Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 4. С. 819. 
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сам строит свою жизнь, а в условиях буржуазного правового государства «большинство 
взрослого населения страны, народ никогда не может оказывать более или менее 
значительного, а тем паче решающего, основного, определяющего влияния на устройство 
общественной жизни в своей стране, на управление государством, на определение путей 
развития этого государства, на формирование политики своего правительства»14. 

Изложенное отношение советских ученых к государственному устройству не 
удивительно. Ведь марксистская доктрина определяет не только государство как «машину 
для подавления одного класса другим», но и право как «волю господствующего класса, 
возведенную в закон»15. Такой взгляд на государство и право был по существу сохранен и 
модифицирован в юридико-позитивистском духе вплоть до середины 50-х гг. прошлого века. 
Признав социалистическое право, фактически стали трактовать его в основном как 
совокупность приказных норм и установлений господствовавшей тогда административно-
командной системы. 

 
 

 
Гладышева Лариса Александровна 

старший преподаватель кафедры Теории государства и права и 
Конституционного права Уральского государственного университета физической культуры 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ,  
СПЕЦИФИКА ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ 

 
Комплекс прав и свобод человека, объединяющий различные классификации и 

типологии, представляет собой систему прав человека [3, с. 229]. Различают несколько 
классификаций прав человека в зависимости от избранного подхода или критерия. 
Системность прав человека подтверждается взаимосвязанностью и взаимообусловленностью 
многих прав, отличается приоритетностью основных, фундаментальных прав человека. 
Права человека как система в мировой теории и практике постепенно закрепляются в 
международных стандартах и национальных законодательствах, ярким свидетельством этого 
является теория поколений прав человека. В этом отношении в развитии общества 
прослеживается движение от социоцентристской к персоноцентристской правовой культуре: 
от признания прав коллектива, группы людей (горожан, крестьян, представителей одной 
профессии, конфессии либо организации и т. д.) до закрепления прав человека на 
индивидуальность, отличие и др. 

Системность прав человека проявляется и во взаимозависимости прав, свобод и 
обязанностей человека, а также в тесной взаимосвязи гарантий (политических, юридических, 
социально-экономических, духовных, идеологических) прав человека как на 
международном, так и на национальном уровнях. Полнота реализации прав человека зависит 
от степени осуществления гарантий прав человека, эффективности деятельности 
международных и национальных механизмов по защите прав человека. 

Системный характер прав человека подтверждается не только их универсальностью и 
всеобщностью, но и тем, что в каждом новом типе государственного устройства, 
политического режима, в сочетании с национально-культурной спецификой права человека 
образуют новую самостоятельную систему. 

Система прав человека объединяет следующие группы прав и свобод: 
– по сферам жизнедеятельности: гражданские, политические, социальные, 

экономические, культурные, экологические, коммуникативные; 
– по поколениям прав человека: индивидуальные, коллективные; 

                                                
14 Там же. 
15 См. напр.: Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 69, 272. 
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– по объему: права человека, гражданина, личности; 
– по субъектам пользования правами: универсальные, специальные; 
– по характеру: материальные, процессуальные; 
– по приемлемости в условиях чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов: 

абсолютные, относительные; 
– по приоритетному характеру: фундаментальные, основные, дополнительные. 
Культурно-цивилизационные различия народов обогатили взгляд на права человека, при 

этом последние, выступая в роли проводника процессов модернизации и глобализации, 
способствовали не отвержению исторических национальных традиций, а их открытию и 
прочтению заново в новом контексте общественных отношений [1, с. 159–161]. 

В условиях поликультурного мира и плюралистической парадигмы мирового развития 
сосуществуют несколько подходов к пониманию прав человека. 

В западной концепции прав человека различают два ее варианта: либеральный 
(Великобритания, США) и либерально-демократический (социал-демократический) (страны 
Европы) [3, с. 116]. 

Западная модель прав человека формировалась в условиях поиска оптимальных средств 
регулирования отношений между личностью и государством и противостояния гражданина 
произволу властей. Поэтому основные ее черты обусловлены стремлением к обособлению 
человека от общества и состоят в индивидуализации личности, в приоритете решения 
возникающих проблем юридическими средствами, в направленности изменений мира во имя 
материального успеха. Права человека выступают как сфера свободы, автономии и 
самоопределения личности, преграда вмешательству в частную жизнь со стороны 
государства, общества, различных корпораций и иных лиц. 

Права человека – естественные, неотчуждаемые, равные для всех [2, с. 237]. Они не 
результат чьего-либо стороннего благодеяния, а следствие самодеятельности самого 
индивида. Права человека находят свое закрепление в законе. 

В качестве особенностей западной модели прав человека можно выделить следующее. 
1. Права человека идентифицируются со свободой личности, мерой свободы каждого. 

Поэтому правами человека в собственном значении считаются только гражданские и 
политические права, защищающие свободу, автономию и самостоятельность индивида 
(индивидуализм). Социально-экономические права расцениваются в качестве программных 
ориентиров для политики социального государства и формой общественной солидарности в 
деле помощи слабым и обездоленным [4, с. 189]. 

2. Предполагается, что наличие прав зависит главным образом от усилий самого 
человека, его самодеятельности. Они воспринимаются как естественные, неотчуждаемые и 
равные для всех. Права стимулируют активность личности, приучают к самостоятельности, 
прививают чувство ответственности, формируют поведенческую установку на повседневную 
борьбу за свои права. Признание взаимности в сфере свободы внедрило в сознание западного 
общества важные правила — уважать свободу другого, не злоупотреблять своими правами, 
отказаться от всех видов дискриминации. 

3. Права человека подлежат выражению в законе, который не воспринимается 
собственностью государства, а фиксирует объективную реальность. Поэтому предъявляются 
высокие требования к формализации прав, их знанию и навыкам выполнения 
соответствующих процессуальных действий по их защите. 

4. Права человека выражают противостояние гражданина произволу государственной 
власти, поэтому считается, что они предупреждают перерождение государственности в 
тоталитарную (всеохватную) власть. 

5. Права человека связывают с существованием демократии и гражданским обществом, 
участием граждан в формировании органов государства, контролем за деятельностью его 
должностных лиц. Считается, что государство должно минимально присутствовать в жизни 
человека («государство – ночной сторож прав и интересов своих граждан»), в лице 
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правоохранительных органов и суда оно обязано подключаться лишь при посягательствах на 
права. 

6. Права человека — светский политико-юридический институт, поддерживающий и 
развивающий социальный плюрализм. 

7. Права человека относят к защитным механизмам интересов личности, поэтому 
сложилась практика понимания в качестве прав только таких возможностей индивида, 
которые могут быть защищены в судебном порядке. 

Все эти и другие характеристики прав человека позволяют сделать вывод о том, что 
юридические права относятся к ценностям западной цивилизации и служат важнейшим 
инструментом регулирования общественных отношений в странах развитой демократии [3, 
с. 116–117]. 

Права человека стимулируют преобразование личностью окружающей действительности 
для удовлетворения своих интересов. При этом каждый гражданин обладает равным правом 
на одинаковую меру свободы. Отсюда – ответственность за свои поступки и запрет 
злоупотреблять своими правами. 

Защищать свои права в случае их нарушения граждане могут всеми способами, не 
запрещенными законом. Юридическое решение суда о наличии или отсутствии права 
является самодостаточным. Ограничение права возможно лишь на основании закона, в силу 
веских оснований и в порядке надлежащей процедуры. 

Западная модель прав человека сыграла роль гуманистического катализатора мира. Ее 
историческая миссия является общепризнанной, однако в современных условиях возрастает 
значение и иных подходов к пониманию прав человека. 
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ЦЕРКОВНЕ ПРАВО – СИСТЕМА НОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНОЇ 

СПІЛЬНОТИ 
 

Церковне право виникло завдяки появі і поширення у світі християнської релігії, яка 
об’єднала своїх послідовників в особливу інституцію - Церкву. Саме поняття «Церква» 
носить винятковий характер, оскільки йдеться про релігійну інституцію, яка повністю 
відрізняється від решти суспільних упорядкувань, і проникла в свідомість та в життя народів 
одночасно з появою християнства. 

Дохристиянська епоха не знала ані релігії, відокремленої від національності, ані 
релігійної спільноти, яка би різнилася від держави. Скільки було народів, стільки ж існувало 
і релігій [4, c.211]. 

Первісні держави на сході носили характер теократій: воля національних богів керувала 
всім громадським життям народу, диктувала устами жреців закони, вирішувала питання про 
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право і неправо. Таким чином, релігійне і політичне життя того часу спиралося на одні і ті 
самі засади, релігія і право становили одне і те ж саме. 

Стародавній Рим створив, на противагу східним теократіям, світську, чисто правову 
державу, в якій релігія була вже не панівним, а підлеглим складником, підпорядкованим 
державним інтересам і цілям.  

Рим, підкоряючи народи, підкоряв і їхніх богів, яким у часи імперії, тобто в епоху появи 
та розширення у світі християнства, надавав місце в своєму пантеоні, як і підкореним 
народам – право римського громадянства. Тому визнавалося за необхідне приносити 
місцевим (тобто римським) богам жертви і звершувати інші релігійні обряди. Відповідно до 
такої емансипації громадянського порядку від релігійного в римській державі християнство 
звільняється від вузьких форм національності і державності. В Християнстві Бог перестає 
бути національним божеством, держава не поглинає як раніше, всієї особи і всього 
духовного життя людини, а навпаки, в новій релігії окремі особи черпають такі ідеї, погляди 
і почуття, в силу яких вони усвідомлюють себе вже браттями по вірі, дітьми одного 
спільного Отця Небесного.  

В Біблії право постає як порядок, що керує усією сукупністю людських стосунків і 
забезпечує можливості для кожної особи [1]. Для Старого Завіту право окреслене терміном 
«мішпат», пов’язане із зовнішнім приписом, що випливає із Божественного закону. 
Фактично «мішпат» – це Божественне право, яке стало правом Ізраїля і виходить за межі 
особистого культу. Право в його біблійному розумінні нерозривно пов’язане з поняттям суду 
і соціальної справедливості. В Новому Заповіті акцент в розумінні права переноситься із 
соціального на моральне, в кінцевому результаті право спирається тільки на любов. Це 
пов’язано з меншою гостротою проблем соціальної справедливості в ранньохристиянській 
громаді [3, c.344]. 

На перший погляд видається, що спочатку між християнами не існувало суспільного 
життя, з’єднаного правовими формами, все базувалося на любові, свободі та інших 
моральних чеснотах. Але досить скоро суспільне життя християн набуло форми правового 
існування. Так, Апостол Павло говорить: «На сором вам кажу: невже немає серед вас ні 
одного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми?» [1]. І в багатьох 
інших місцях в Апостольських посланнях мова йде про потребу в утворенні зовнішнього 
суспільного порядку. Таким чином, історично відкривається основа, на якій спирається 
потреба у залученні Церкви до правового порядку. 

Церква Христова за походженням, метою і своїми засобами, за умовами свого 
зовнішнього існування, відмінна від інших людських, політичних або громадських 
інституцій. Церква в своєму реальному бутті є безпосередньо божественна інституція віх 
істот, що вірують в Христа Спасителя.  

Щоб церковна спільнота, як стверджує Ципін В.А., могла зберігати твердий і правильний 
порядок, щоб мета, яка нею досягається, і засоби, якими вона володіє, не були віддані на 
розсуд одній, або багатьом особам, для того, щоб внутрішні і зовнішні стосунки не 
визначались лише якимись випадками, а найвища мета Церкви, як інституції – оберігати і 
поширювати християнське вчення, звершувати таїнства і богослужіння і керувати релігійно-
моральним життям своїх членів, досягалась безперешкодно, тому для цього необхідна тверда 
зовнішня дисципліна, незалежна від особистої сваволі. Однак, крім релігійних заповідей і 
моральності, необхідні також правові норми, якими би забезпечувався правильний 
внутрішній лад і зовнішні стосунки Церкви із світом. Таким чином, право належить не до 
сутності Церкви, як божественної інституції, а до тієї зовнішньої спільноти, в якій Церква є 
зовнішнім релігійним об’єднанням з встановленим у ньому порядком, який постійно 
розвивається [5, c.325]. 

Церква, як зовнішня спільнота, живе особливим життям, і наглядаючи за потребами 
церковного життя, розвиває самостійне законодавство повністю відмінне від публічного і 
приватного права. Тільки тут, у цій новій спільноті, її стосунки з іншими суспільними 
об’єднаннями, релігійного чи політичного характеру і витворили церковне право. 
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В церковному праві не всі норми володіють однаковим характером і не однією якістю 
визначається їхня належність до церковно-правової сфери. Церква за своєю природою, є 
моральне об’єднання, звідси і її право більше ніж всяке інше, проникнуте моральними 
засадами.  

Межа між моральністю і правом в церкві, лежить не там, де закінчується сфера 
морального примусу, а там, де починається зовнішній видимий лад і устрій церковного 
життя. Тому суспільно-церковним правам і обов’язкам притаманний більш юридичний 
характер, ніж власне церковним. 

Від моралі право відрізняється переважно суспільним характером, в той час як мораль, не 
позбавлена суспільного змісту, несе все ж таки в основному індивідуальний характер. Ще 
одна важлива відмінність права від моралі полягає в тому, що в його компетенцію входять, 
головним чином, зовнішні дії, вчинки людей, а не їх внутрішні мотиви, і нарешті, правовим 
нормам властивий обов’язковий і навіть примусовий характер, який забезпечується 
використанням санкцій до порушників цих норм. 

Стосунки між членами «церковного тіла» регулюються не тільки внутрішніми мотивами 
людей і моральними заповідями, але і загальнообов’язковими нормами, порушення яких 
тягне за собою використання санкцій, хоча і особливого характеру, які не збігаються з 
санкціями, що їх передбачає державне право. 

Церковному праву, як і всякому іншому, притаманний примус, в тому розумінні, що воно 
підноситься над особистою волею, діє на неї з необхідності. Церква не може примушувати 
фізично, як це робить для виконання своїх законів держава. Але існування законів примусу в 
Церкві не суперечить християнському вченню про свободу волі, бо хто визнає себе членом 
Церкви, той тим самим виявляє волю і приймає на себе обов’язок підкорятися її законам і 
зберігати існуючий в ній порядок. Немає й не може бути жодного примусу до вступу в 
Церкву, але хто вже належить до неї, той конче підпорядковується її законам, оскільки вони 
спираються на божественну волю і поставлені умовами, при дотриманні яких і можливе для 
окремих осіб досягнення мети, яка відкривається для них в церковній інституції. Таким 
чином, примусова сила церковно-юридичних норм походить не з простої необхідності 
церковного порядку, а із становища окремих осіб в цьому порядку. Він існує не сам для себе, 
не для Церкви, як цілого, а для того, для чого існує і сама Церква, тобто щоб надати окремим 
її членам, за яких пролита кров Боголюдини, можливість досягнення ними релігійної мети. 
Звідси очевидно, що в церковному праві, на відміну від світського, моменти зовнішнього 
примусу і внутрішньої особистої свободи повністю збігаються. 

Таким чином, як ми бачимо, Церква входить в царину права з двох сторін: як зовнішнє 
суспільство, що має своє впорядкування і встановлений лад, який підтримується для 
досягнення найвищої мети християнства; тому що вона, як видима спільнота, живе і 
розвивається в тій зовнішній царині, в тих земних умовах, в яких існують і інші політичні, 
релігійні і суспільні об’єднання, отже вона не може не вступати з ними у стосунки, які 
повинні регулюватися певним порядком. 

Звідси випливає і необхідність права в Церкві, - воно являє собою сукупність всіх норм 
або законів, якими керується її життя і стосунки з іншими інституціями. Іншими словами, 
церковне право являє той зовнішній, необхідний і незалежний від особистої волі порядок, 
який повинен в об’єктивному розумінні панувати в релігійному об’єднанні, утвореному для 
досягнення мети Християнства. В розумінні ж суб’єктивному, воно є сукупність різних прав 
і обов’язків, які належать членам Церкви, відповідно до того стану, який вони посідають в 
цьому об’єднанні. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ПРАВОВЫХ СИМВОЛОВ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Правовые символы – это закрепленные законодательством условные образы 
(замещающие знаки), используемые для выражения определенного юридического 
содержания и понятные окружающим людям [1, с.74]. Проблема значения правовых 
символов в научной литературе часто рассматривается через анализ их функций. Так, 
Н.Н.Вопленко выделяет три основных функции правовых символов: предупредительно-
ориентационную, функцию усиления регулятивного эффекта и функцию экономии языковых 
и юридических средств [2, с.73]. А.В.Никитин говорит также о функциях идентификации 
субъектов права, юридического факта, повышения точности, ясности, компактности 
правовой информации и др. [3, с.20-21]. По нашему мнению, целесообразно говорить о 
следующих основных функциях правовых символов. 

Регулятивная функция. Правовой символ – это специфическая форма выражения 
правовых велений. В ситуации, когда необходимо быстро и понятно донести требование до 
большого количества субъектов именно символическая форма служит для обеспечения 
краткости, унифицированности, доступности, экономии языковых средств и, следовательно, 
эффективности действия правового веления. Дорожные знаки, жесты регулировщика, 
звуковые и световые сигналы на водном и железнодорожном транспорте несут в себе 
конкретные властные предписания, обязательные для исполнения, т.е. регулируют 
социальные отношения. 

Правоустанавливающая функция правовых символов обусловлена тем, что значительной 
их части придается значение юридических фактов. Даже те символы, которые не исходят от 
властного субъекта и не несут в себе прямого предписания, часто выступают основанием 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Подпись, печать, выдача 
свидетельства о государственной регистрации, провозглашение судебного решения – все эти 
правовые символы влекут за собой конкретные юридические последствия, обеспечивают 
движение правовых отношений. 

Идеологическая функция. Многие символы не содержат в себе определенных властных 
велений, но призваны оказать эмоциональное, психологическое воздействие на субъекта, 
передать «дух» права, донести до адресата правовой нормы элементы официальной 
государственной идеологии. Эта функция роднит правовые символы с такой разновидностью 
нормативно-правовых предписаний, как правовые декларации. Именно такую роль, в первую 
очередь, играют официальные государственные символы, символика государственных 
органов и другие символы, выражающие ценности, связанные с государственной властью 
(судейская мантия, государственные награды и т.п.). 

Информационная функция. Символы, как правило, служат средством передачи 
информации, как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Понятность, 
общеизвестность символов позволяют использовать их в качестве чрезвычайно удобного 
источника информации, рассчитанной на широкий круг субъектов, разделенных языковыми 
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и территориальными границами. При этом, благодаря правовым символам, данная 
информация не только эффективно аккумулируется и транслируется, но и приобретает 
официальный характер. 

Ориентирующая функция или функция социальной и политико-правовой ориентации 
также обусловлена широкой распространенностью, общепринятостью тех знаков, которым 
придается значение правовых символов. Роль последних заключается и в том, чтобы сделать 
окружающий мир (в том числе и правовой) понятнее для адресатов правовых велений. 
Правовые символы обеспечивают связь общей и правовой культуры, переносят в право 
образы, близкие и понятные людям. Именно поэтому мир права не воспринимается 
общественным сознанием как обособленный, оторванный от социальной действительности. 
Он интегрируется в общественную жизнь, в массовую культуру и, как следствие, не 
воспринимается человеком как чуждый или опасный. 

Идентификационная функция тесно связана с предыдущей. Действительно, с помощью 
правовых символов субъекты права не только могут ориентироваться в мире правовых 
явлений, но и получают возможность идентифицировать себя, определить собственное место 
в кругу этих явлений. Предъявляя паспорт или служебное удостоверение, надевая военную 
форму, заверяя документ печатью своей организации, субъекты самоидентифицируются в 
сфере права, демонстрируют собственный правовой статус. 

Охранительная функция правовых символов может быть выделена с определенной долей 
условности. Дело в том, что сам по себе символ в абсолютном большинстве случаев 
юридическую ответственность не устанавливает, поэтому должен быть отнесен к числу 
регулятивных предписаний. Однако, помимо того, что символы сами по себе охраняются 
государством, они достаточно часто используются в качестве свидетельства охраняемости 
того или иного правового явления или института. Наличие печати или пломбы на помещении 
не означает, что его физически невозможно открыть, но сообщает, что это повлечет за собой 
юридическую ответственность. 

 Экономическая функция позволяет рассматривать правовые символы в качестве средства 
экономии языковых и юридических средств[2, с.73]. Использование бланков, документов, 
формуляров, официальных реквизитов позволяет рационализировать юридическую 
деятельность, добиться точности и компактности изложения информации. 

Вряд ли отдельный правовой символ способен одновременно выполнять все названные 
функции. Каждый из них имеет собственное назначение и функциональную специализацию. 
Однако, общий перечень функций, по нашему мнению, наилучшим образом демонстрирует 
ту роль, которую играют правовые символы в правовой системе современного общества. 
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Досить чітко теорія держави для наукового пізнання, описання, пояснення і 
прогнозування діяльного аспекту держави використовує поняття «функції сучасної 



 

 24 

держави», тобто характеристики саме того, що і як робить чи повинна робити сучасна 
держава.  

Функція в перекладі з латині означає виконання, здійснення. У широкому змісті – це 
обов’язок, роль, що виконує відповідний інститут, або процес відносно цілого, 
характеристика напрямку або аспекту діяльності і т.д. [1, с.32]. Так, функції держави – це 
напрямок і зміст діяльності держави, обумовлені призначенням держави і характером задач, 
що стоять перед ним. [2, с.1176]. 

Функція, як і багато інших суспільних понять, не є власне юридичним і політичним 
поняттям. Воно було запозичене із інших наук. Наприклад, у фізиці, математиці поняття 
«функція» виражає залежність однієї змінної величини від іншої, тобто відображає 
безпосередньо ту залежність, за якої під час зміни одного параметра інший також певним 
чином змінюється. 

Необхідно відзначити також, що саме поняття «функція» може мати різні значення. У 
філософській літературі під функцією прийнято розглядати «зовнішній прояв властивостей 
якого-небудь об’єкта в даній системі відносин…»... [3, с.526]. У математиці і логіці функція 
трактується як «деяке правило, закон, що дає можливість кожному елементові безлічі М, під 
яким розуміється область значень незалежного перемінного х, ставити у відповідність 
визначений елемент безлічі М, під яким розуміється область значень залежного перемінного 
в» [4, с. 655].  

Яке ж значення термінові «функція» надається в юридичній науці? З цього приводу цікаві 
міркування А.Б. Венгерова: «…така уже властивість юридичної мови – вона запозичає чужі 
поняття і наповняє їх своїм змістом, часом зрозумілим лише спеціально навченим особам, 
насамперед юристам. Причому таким змістом, що часом майже втрачає зв’язок з первісним. 
От і з поняттям «функція», коли воно включається в юридичний понятійний апарат, 
відбувається цей процес». [5, с. 141]. 

Визнаючи, що категорія «функція» у юридичній науці буде мати деяку своєрідність, усе-
таки, з огляду на методологічний характер філософії, представляється, що наукове 
трактування даного поняття повинно ґрунтуватися на філософському розумінні цього 
терміна. Тут же, хотілося б відзначити, що при уважному вивченні приведених вище 
визначень функції, можна прийти до висновку, що і вони багато в чому збігаються. 
Розрізняється насамперед їхня наукова мова. [6, с.13].  

У сучасній юридичній літературі більшість авторів вважає, що функції держави – це 
основні напрями її діяльності, що виражають сутність і соціальне призначення державного 
управління суспільством. Призначення держави, що виявляється у її функціях, полягає в 
об’єктивній необхідності виконання суспільно корисної, соціально обумовленої діяльності. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права зберігається 
функціональний підхід до діяльної держави, але з деякими уточненнями: розширюється і 
поглиблюється розуміння соціального призначення держави; відхиляється проголошений 
раніше жорсткий зв’язок між змінами класових характеристик держави і, відповідно, її 
функціями [7, с.67-68]. 

Функції держави об’єктивні. І природа загальних справ, що неминуче з’являються у 
людей, що об’єдналися в асоціацію, і способи їхнього здійснення за допомогою державної 
влади незалежні від свідомості і волі людей, у тому числі і тих, хто керує державою. Вибір 
засобів їхнього досягнення лише у відомих межах відбувається свідомо і залежить від того, 
наскільки правильно зрозумілі суспільні потреби і наскільки вірно оцінені наявні засоби 
їхнього задоволення. Якщо напрямки діяльності визначені помилково і загальні справи не 
реалізуються, рано чи пізно них будуть змушені змінити і привести у відповідність з 
об’єктивними потребами суспільного розвитку [8, с. 39]. 

Сучасна держава здійснює свої функції, коли життя суспільства протікає в умовах 
могутніх енергоспоживчих технологій і демографічних вибухів, тому найчастіше держава 
прагне до того, щоб забезпечити суспільству виживаність, а не досягнення так званого 
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«світлого майбутнього», що у принципі є нічим іншим як соціальною фікцією, досить 
далекої від реальності. 

Вже в доступній для огляду перспективі сучасні держави чекає парниковий ефект із усіма 
його катастрофічними наслідками: підйоми ґрунтових вод, засолення ґрунту, руйнування її 
плодоносного шару, підйом рівня світового океану, прорив дамб і затоплення великих 
регіонів планети. Особливо в скрутному стані виявляться ті країни, промислове і 
сільськогосподарське освоєння яких досягають високої оцінки. Усе це неодмінно 
позначиться не тільки на номенклатурі функцій сучасної держави, але і на ступені 
напруженості їхньої реалізації [9, с. 134-135].  

Сьогодні до питання функцій слід приступати з урахуванням генеральної тенденції 
самоврегулювання. Вона чітко простежується в умовах ринкової економіки, децентралізації 
влади та управління, зміни характеру міждержавних відносин. 

На сучасному етапі держава має виконувати, можливо, дещо менший, але явно оновлений 
набір функцій: жорстких – коли це пов’язано з регулюванням економіки, оподаткуванням, 
дотриманням правил конкуренції, забезпеченням широкого спектру безпеки (військова, 
екологічна тощо); м’яких (ліберальних) – для стимулювання виробництва, підтримки 
соціально-культурних ініціатив тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 
 

Проголошена в Конституції України норма щодо визнання нашої держави 
демократичною і правовою [1] вимагає досягнення якісно нового стану суспільства, зокрема, 
в царині законності і правопорядку. Адже для правової держави є властивими високий 
престиж права, його соціальної цінності, активне використання громадянами і посадовими 
особами юридичних засобів для досягнення суспільно значимих результатів [2; с. 163]. 
Однак, практичному втіленню в життя цих та інших гуманістичних ідей перешкоджають ті 
чи інші негативні фактори і аномалії, одним із яких є правовий нігілізм. Саме це явище 
сьогодні є реальною загрозою завершенню демократичних перетворень в нашій країні. Як 
відмічається у літературі, за період існування України як незалежної держави правовий 
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нігілізм набув значного поширення у зв’язку з кількісним та якісним корегуванням правової 
системи минулого в перехідний період, кризою законності і невідлагодженістю механізму 
приведення в дію нових законів, тривалістю процесу здійснення всіх реформ, включаючи і 
правову [3; с. 3].  

 Саме цією обставиною пояснюється необхідність детального вивчення процесів і явищ, 
що відбуваються у сфері колективної і індивідуальної правової свідомості, зокрема, явища 
правового нігілізму. Зазначена проблематика не є новою для вітчизняної та російської 
юридичної науки, нею в різний час займалися А.В.Арбузов, О.В.Волошенюк, В.П. Гойман, 
О.Р.Гуліна, О.М.Зрячків, А.В.Малько, М.І. Матузов, О.І.Новиков, В.П., В.А.Туманов, 
Г.В.Тригубенко, В.В.Чернєй та інші. Проте на сьогодні доводиться констатувати, що окремі 
її аспекти ще не достатньо вивчені. Зокрема, не існує єдиного розуміння власне поняття 
правового нігілізму. Так, в основі дефініцій правового нігілізму лежать дуже різні за змістом 
і сутністю етимологічні конструкції, зокрема, такі як : «негативне ставлення до правових 
форм організації суспільних відносин», «напрям суспільно-політичної думки», «крайній 
прояв правового невігластва» («безкультур’я»); «деформований стан правосвідомості особи, 
суспільства, соціальної групи»; «патологія правової свідомості», «незатребуваність права 
суспільством», «внутрішньо-особистісні уявлення суб’єкта про правову дійсність», «правове 
відчуження» тощо. Наприклад, у авторитетному виданні - «Юридичному словнику–
довіднику» за редакцією Ю.С.Шемшученка досліджуваний предмет визначається таким 
чином : «Правовий нігілізм – крайній прояв правового безкультур’я, відкидання або 
ігнорування права, юридичних норм та загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе 
ставлення до правових принципів і традицій. Як антипод правової культури правовий 
нігілізм породжує правопорушення, в т.ч. кримінальні злочини»[4; с. 508]. Отже, як бачимо,  
вказане визначення базується на підході розуміння антиправових поглядів з позицій правової 
культури. Цікавим, на нашу думку, є той факт, що у іншому енциклопедичному джерелі за 
редакцією Ю.С.Шемшученка правовий нігілізм окреслюється у більш широкому контексті і 
вже не як суто юридичне, а скоріше як соціальне поняття : «Правовий нігілізм ( нім. 
Hihilimus – нігілізм, від лат. nihil – ніщо, нічого ) – напрям політико-правової думки, який 
відкидає соціальну цінність права і культивує негативне ставлення до нього. Належить до 
стійких і поширених проявів деформації правосвідомості населення. Може мати місце і в 
прямій, і в прихованій формі : від скептичного ставлення до права до повної зневіри у його 
реальних та потенційних можливостях» [5; с. 42]. В контексті заявленого вважаємо 
можливим навести визначення правового нігілізму, розроблене О.В.Волошенюком, яке 
можна вважати аксеологічною характеристикою досліджуваного явища : правовий нігілізм – 
це сформоване або таке, що формується в індивідуальній, груповій чи колективній 
свідомості негативне ставлення до права, окремих сфер правового регулювання і юридичної 
діяльності, сумніви в справедливості, силі та ефективності права» [6; с. 12 ]. Як бачимо, 
найсуттєвішою ознакою нігілізму тут є його функціональна роль, тобто значення його 
впливу на якість правового життя суспільства. Відповідно, явище правового нігілізму 
визначається як ставлення, погляди, переконання щодо ролі права як регулятора суспільних 
відносин. Інша дослідниця проблематики правового нігілізму, Г.В.Тригубенко, зазначає, що 
він виражається в девальвації у суспільній свідомості права і законності, ігноруванні законів 
чи недооцінці їх регулятивної соціальної ролі. Вона також стоїть на позиціях визнання 
правового нігілізму як властивості суспільної, групової та індивідуальної свідомості [3; с. 3]. 
Дехто з дослідників таку властивість суспільної свідомості називає її деформацією, тобто 
спотворенням, викривленням. Показовою щодо цього є дефініція, розроблена О.Ф. Скакун : 
«Правовий нігілізм - від лат. (nihil – ніщо, нічого) – деформований стан правосвідомості 
особи, суспільства, соціальної групи, що характеризується усвідомленим ігноруванням вимог 
закону, запереченням значимості норм права або зневажливим ставленням до правових 
принципів і традицій…» [7; с. 709]. Тобто, як бачимо, тут до уваги береться соціально-
психологічний і ідеологічний аспекти антиюридичних (нігілістичних) поглядів суб’єкта. 
Взаємозв’язок правового нігілізму з психологічними процесами і сформованій на їх основі 
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певної поведінкової моделі виявив і відмітив В.В.Чернєй : правовий нігілізм визначається 
цим дослідником як негативне ставленням громадян до права, законів, наявністю у них і 
посадових осіб установки на досягнення соціально значимих результатів неправовими 
засобами [8; с. 11]. 

Все вищезазначене приводить нас до висновку, що правовий нігілізм є складним 
соціально-психологічним і юридико-ідеологічним явищем, яке має кілька рівнів прояву. 
Зокрема, як соціальне явище правовий нігілізм полягає у відторгненні права суспільством. 
Як явище правового характеру, правовий нігілізм виражається у втраті правом ролі 
соціального регулятора. Психологічна складова правового нігілізму проявляється у тому, що 
повна чи часткова відмова суб’єкта від використання правових норм є наслідком складних 
деформаційних процесів у психіці людини. Ідеологічним підґрунтям антиюридизму є стійка 
зневіра у соціальній цінності права, переконання у необхідності заміни його іншими 
соціальними регуляторами. Отже, з вищезазначеного випливає необхідність комплексного, 
системного підходу до проблеми з`ясування сутності правового нігілізму з тим, щоб 
якнайякісніше розробити шляхи і методи його подолання. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР  

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ ГРАЖДАН  
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ В.Ф. ДЕРЮЖИНСКОГО 
 
В условиях глобализации и быстрого роста влияния государственных структур на все 

сферы общественной жизни особое значение приобретают механизмы соблюдения прав и 
законных интересов граждан [2, с. 144–145]. 

Эта проблема получила разностороннее освещение работах российского юриста 
В. Ф. Дерюжинского [1]. Будучи современником событий рубежа XIX–XX вв., 
В. Ф. Дерюжинский отмечал неизбежное увеличение значимости механизмов защиты прав и 
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свобод человека и гражданина. В контексте анализа существующего в конце XIX – начале 
XX в. положения В. Ф. Дерюжинский подчеркивал, что наиболее рельефно отношение 
государства к институту прав человека проявляется при применении «чрезвычайных мер» по 
ограничению свободы граждан.  

В Англии в качестве основной чрезвычайной меры рассматривают так называемую 
приостановку действия Habeas Corpus Act. Суть процедуры, подчеркивает 
В. Ф. Дерюжинский, заключается в том, что всякий, считающий себя лишенным свободы 
неправильно или незаконно, может обратиться в суд с просьбой о выдаче ему приказа Habeas 
Corpus Act, в силу которого пострадавший должен быть немедленно представлен в суд для 
рассмотрения причин и обстоятельств его задержания, суд или освобождает его полностью, 
или отпускает на свободу под поручительствам, или же отсылает его обратно в заключение. 
Таким образом, Habeas Corpus Act 1679 г., озаботилось предупреждением всякого произвола 
при ограничении свободы граждан.  

Акт о приостановке наделяет высшую администрацию правом держать в заключении 
подозреваемых, не придавая их суду, в течение всего того периода, пока длится 
приостановка.  

Таким образом, единственное юридическое последствие приостановки Habeas Corpus Act 
заключается в приостановке освобождения обвиняемых или подозреваемых в преступлениях 
лиц. Лишь в некоторых случаях признавалось необходимым сверх этого санкционировать 
возможность других отступлений от законного порядка. Так, в Акт 1799 г. (и позднейшие) 
найдено было нужным включить дополнительные полномочия относительно перемещения 
заключенных из одной тюрьмы в другую, что вообще было запрещено в соответствии со 
ст. ІХ Habeas Corpus Act 1679 г. под угрозою штрафа. При этом однако точно 
устанавливались пределы пользования правом перемещения арестованных во избежание 
злоупотреблений, могущих произойти в ущерб законным правам и интересам лиц 
заключенных. 

В результате своих научных исследований В. Ф. Дерюжинский пришел к выводу, что в 
законодательстве России того периода предусматривались, с одной стороны, чрезвычайные 
меры, которые могут быть принимаемы администрацией в силу обыкновенных полномочий, 
предоставляемых ей общими законами, с другой – исключительные меры в собственном 
смысле, имеющие временный характер и предусматриваемые особыми законоположениями. 
К мерам предупреждения и пресечения преступлений закон относит: отдачу под надзор 
полиции, воспрещение жительства в определенных местностях, a также высылку 
иностранцев за границу. Эти меры в некоторых случаях могут быть применяемы без 
формального производства суда, то есть административным порядком. Для охранения и 
восстановления порядка, тишины и внутренней безопасности при недостаточности 
полицейских средств администрации предоставляется право призывать войска. Право 
призыва войск принадлежит генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам, 
исправникам и полицеймейстерам, a также сенаторам во время «обревизования» ими 
губерний. При народных беспорядках и волнениях определение времени, когда войска 
должны приступить к действию оружием, зависит от усмотрения гражданского начальства. 
Указания на этот счет даются лишь после того, как исчерпаны все зависящие от него 
средства к усмирению неповинующихся. Это – существенные меры, которые в 
чрезвычайных случаях могли быть применяемы в силу обыкновенных полномочий 
администрации в России. Эти обыкновенные полномочия часто, однако, признавались 
недостаточными и в разное время получали значительное расширение. Законодательство об 
исключительных мерах получило особенно сильное развитие в России во второй половине 
XIX в. под влиянием потребностей, вызванных борьбою с социально-революционным 
движением.  

Поднадзорный в месте своего жительства и временного пребывания был обязан являться 
в полицию по первому ее требованию. Местная полицейская власть имела право входа в 
квартиру поднадзорного в любое время. Полиция имела право производить у поднадзорных 
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обыски и выемки, правда, с тем, чтобы о каждом произведенном ею обыске или выемке был 
составлен протокол с изложением в нем как поводов к этим действиям, так и их последствий. 

Положение о полицейском надзоре устанавливало ряд ограничений по отношению к 
занятиям поднадзорных. Поднадзорные не могут состоять на государственной или 
общественной службе, но могут быть допускаемы к письменным занятиям по найму в 
правительственных и общественных учреждениях при условии получения для этого 
разрешения министра внутренних дел в каждом конкретном случае.  

Лица, высланные под надзор полиции, если не имели собственных средств 
существования, получали от казны пособие на проживание, для приобретения одежды, обуви 
и белья. Пособие выдавалась также семействам высланных под надзор, если члены семьи 
последовали за высланными в места их водворения. Освобождавшееся от надзора лицо и его 
семья в случае неимения собственных средств для отъезда из места водворения имели право 
на пособие от казны, если о способе препровождения их на родину не следовало особого 
распоряжения министра внутренних дел. 

Таким образом, применение чрезвычайных мер и в Англии и России требовало особых 
актов и распоряжений высших органов государственной власти, в рамках которых все же 
предпринимались попытки соблюдения минимума прав и свобод человека и гражданина. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 
В ИСТОРИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

 
Уже на ранних этапах развития государства проблема методов охраны правопорядка 

занимала умы мыслителей и политиков. Одним из первых мыслителей, сформулировавших 
пути формирования взаимопонимания и любви подданных к правителю как средства 
обеспечения его безопасности, был афинский гражданин, военный и политический деятель и 
писатель V–IV вв. до н.э. Ксенофонт. 

В диалоге «Гиерон» указаны средства обеспечения безопасности правителя: устранение 
поводов к ненависти со стороны подданных; привлечения наемных телохранителей и войска 
к выполнению полицейских обязанностей в интересах всего населения; укрепления и 
украшения всего города, а не личных владений, и т.п. Результатом подобных мероприятий 
будет желанный для тирана режим безопасности и правопорядка: «ты будешь не любим, но 
обожаем всеми; …не ты будешь бояться, но за тебя будут бояться, чтобы с тобою что не 
случилось…»[1, с.47-53.]. 

Почти в то же время на Востоке нашла теоретическое обоснование противоположная 
точка зрения: надежно охранять правопорядок можно только при помощи страха наказания. 
Это проверенное на практике средство воспел китайский администратор, основатель школы 
легистов Гунсунь Ян, писавший в IV в. до н.э.: «…нет большей выгоды для жителей 
[Поднебесной], нежели порядок, и нет более твердого порядка, нежели порядок, 
установленный самим правителем. Путь, благодаря которому можно стать правителем – 
всемерное возвеличивание закона. Для того чтобы сделать закон всесильным, нет более 
насущной задачи, нежели искоренение преступлений, а для искоренения преступлений нет 
более глубокой основы, нежели суровые наказания»[2].  
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Анализ обеих точек зрения на проблему заставил себя ждать около двух тысячелетий. В 
начале XVI в. флорентийский государственный деятель Никколо Макиавелли в своей книге 
«Государь», оценив положительные и отрицательные стороны того и другого способов и 
указав, что надежнее править народом при помощи страха, чем любви, отметил: «Заставляя 
бояться себя, государи должны, однако, стараться не возбудить против себя ненависти» [3, 
с.82]. Опасной для государя Макиавелли считал не только ненависть, но и презрение 
подданных: «Презирают только тех государей, которые выглядят нерешительными, 
непоследовательными, малодушными и легкомысленными» [3, с.88]. 

Кроме этих, есть и третья причина покушений на правителей: всякий, кому не дорога 
жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет верного способа избежать 
гибели от руки человека одержимого. Но этого не следует так уж бояться, ибо подобные 
покушения случаются крайне редко. Важно лишь не подвергать оскорблению окружающих 
тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услужении [3, с.95-96]. 

Монтескье, не имевший опыта государственного управления, полагал, однако, что 
правление должно осуществляться на основе любви народа к правителю и наоборот, за 
исключением деспотических государств, «где все, что внушает страх, становится одной из 
пружин правления» [4, VI, XVII]. Проблеме безопасности он придавал настолько большое 
значение, что напрямую связывал ее со свободой гражданина: «Свобода политическая 
заключается в нашей безопасности или по крайней мере в нашей уверенности, что мы в 
безопасности» [4, XII, II]. Однако, признавая, что «в делах, нарушающих спокойствие или 
безопасность государства, тайные действия подлежат ведению человеческого правосудия», 
Монтескье допускал участие населения в раскрытии заговоров лишь в форме доносов, а 
ответственность за недонесение полагал необходимым ограничить даже в монархиях[4, XII, 
XVII]. Применение агентуры Монтескье осуждал с моральных позиций: «Нужны ли шпионы 
в монархии? Хорошие государи обычно не пользуются их услугами. Человек, который 
соблюдает законы, выполняет все, чего может требовать от него государь; надо, чтобы по 
крайней мере он мог найти убежище в собственном доме и спокойно заниматься своими 
делами, поскольку это не связано с каким-либо нарушением законов. Шпионаж, может быть, 
и был бы терпим, если бы шпионами были честные люди. Но по позору, который неизбежно 
ложится на лицо, можно судить о позоре самого дела» [4, XII, XXIII]. 

Гегель, напротив, не только согласился с необходимостью наблюдения за частной 
жизнью населения со стороны государства, но даже отказывался ставить рамки этому 
наблюдению. Делая попытку разграничить «то, что вредно и что не вредно, а применительно 
к преступлению – что подозрительно и что не подозрительно, что следует запретить или 
подвергнуть надзору и что не следует запрещать, за что не следует подвергать надзору, 
подозрению, допросу или привлекать к ответственности», он отметил, что объективных 
факторов для такого разграничения не существует. «Ближайшие определения дают здесь 
нравы, дух государственного устройства, нынешнее состояние, опасность в данный момент и 
т.д.». Полицейская власть склонна брать под свой контроль как можно больше, в идеале – все 
аспекты жизни и деятельности граждан. Последствия этого достаточно печальны: «Из-за 
этих аспектов случайности и произвольности действий личности полиция становится чем-то 
ненавистным. При очень развитой рефлексии она может принять такую направленность, что 
вовлечет в сферу своего ведения все возможное, ибо во всем можно найти такое отношение, 
посредством которого то или иное может стать вредным. Полиция может действовать 
чрезвычайно педантично и стеснять повседневную жизнь индивидов. Однако, сколь ни 
дурно такое положение, объективную пограничную линию здесь провести нельзя» [5, с.266]. 
Другими словами, объективных критериев, ограничивающих вмешательство полиции в 
частную жизнь граждан, философ не находит. Осознание гражданами факта, что 
вмешательство полицейского надзора в частную жизнь не самоцель и не удовлетворение 
низменных потребностей полицейских, а средство для обеспечения безопасности масс – вот 
выход из этого противоречия [5, с.291]. 
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Нераскрытые преступления влекут за собой существенное неудовлетворение одной из 
важнейших субъективных целей – чувствовать себя в безопасности. И. Бентам указывал, что 
«тревога бывает большей, когда по свойству обстоятельств преступления бывает труднее 
открыть или узнать его виновника. Если он остается неизвестен, то успех его преступления 
есть поощрение для него и для других: нельзя указать границ тем преступлениям, которые 
остаются неизвестными, между тем как потерпевшая сторона теряет всякую надежду на 
вознаграждение» [6, с.203–204]. Соответственно, граждане с пониманием отнесутся к тем 
мерам правительства, которые хоть и ограничивают их в чем-либо, но направлены на 
улучшение деятельности по предупреждению, раскрытию и пресечению преступлений: 
«Известная мера правительства… может быть названа сообразной с принципом полезности 
или внушенной этим принципом, когда …стремление этой меры увеличить счастье общества 
бывает больше, чем ее стремление уменьшить это счастье» [6, с.11]. 

Таким образом, политико-правовая мысль в своем развитии отметила различия для 
разных обществ как в методах охраны правопорядка, так и в содержании и системе 
используемых средств. Тем не менее эффективность различных средств охраны 
правопорядка является основанием не только пренебречь причиняемым при их применении 
ущемлением гражданских свобод, но и убедить граждан согласиться с этим ущемлением. 
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ЗАКОННОСТЬ: ПЛЮРАЛИЗМ ПОНИМАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 

 
Современные Россия и Украина находятся в поиске оптимальных моделей своего 

устройства и в сложном поиске путей к целям, закрепленным в национальных Конституциях. 
Такой поиск требует обращения особого внимания на концептуальные вопросы организации 
государственной жизни и на теоретические основы построения государства. Трансформация 
различных сфер общественной жизни в современных условиях может иметь высокую 
степень эффективности только при создании благоприятных условий развития экономики 
политико-правовыми факторами, к которым, в первую очередь, относится обеспечение в 
государстве законности. 

«Законность» является фундаментальной категорией современной отечественной 
юриспруденции, а ее уровень и состояние служат главными критериями оценки правовой 
жизни общества. В юридической литературе законность рассматривается с различных 
сторон. В настоящее время в юридической науке существует два основных подхода к 
пониманию законности: позитивистский подход и подход антрополого-правовой. 

Позитивистский подход к пониманию законности выражается в принципе точного и 
неуклонного соблюдения законодательства [2, с. 5]. При этом само законодательство в 
подавляющем большинстве случаев воспринимается догматически, в полном соответствии с 
идеями как сторонников фактического позитивизма, так и сторонников нормативизма.[5, 
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с. 31]. Позитивизм в отечественной теории права оформился в целостную систему в условиях 
советской власти.  

Законность, согласно данному подходу определялась как требование соблюдать 
определенный порядок в обществе, закрепленный в системе юридических норм, адресуемое 
ко всему населению. При этом показывалась историческая и классовая обусловленность 
законности, отмечался её классовый характер. 

В современных исследованиях ученых-юристов (часто без ссылок на позитивизм) 
формулируются определения законности, которые отражают сущностные характеристики 
именно позитивистского подхода. Законность, в частности, определяется как: 

– «комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой характер организации 
общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, права и государства»; 
[8, с. 437]; 

– «точное и неуклонное соблюдение и исполнение законов, иных нормативно-правовых 
актов всеми государственными органами, негосударственными организациями и 
гражданами» [6, c. 423]; 

– «правовой режим жизнедеятельности общества, в рамках которого осуществляется 
принятие и обеспечивается реализация законов и других правовых актов» [7, с. 145]; 

– «строгое соблюдение и исполнение конституции и законов, а также изданных в 
соответствии с ними иных правовых актов всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 
объединениями» [9, с. 195]; 

– «общий принцип организации современного демократического государства, основа 
обеспечения и защиты прав личности и поддержания правопорядка в стране; стержень 
нормального функционирования всей общественной системы»[10, с. 400–402].  

В соответствии с антрополого-правовым подходом к пониманию законности взаимосвязь 
права и законодательства должны получить «человеческое измерение» [3; 4; 5]. В настоящее 
время антропология права – один из наиболее перспективных и бурно развивающихся 
подходов к объяснению правовой реальности. Согласно данному подходу законность 
следует рассматривать ни как идею (требование), а как социальный аспект, включающий в 
себя как ментальный, так и фактический пласты, взаимообусловливающие друг друга. 

При этом законность рассматривается не в статике, а в динамике, как воспроизводящаяся 
реальность. В данном контексте, подчеркивает И. Л. Честнов, развитие законности включает 
в себя три стадии, обусловливающие (находящиеся в диалоге) друг друга, и предъявляющем 
требования к самому законодательству: 

1) выявление потребности в правовом регулировании определенного вида общественных 
отношений; 

2) процесс объективации этой потребности и формулирования нормы права в 
соответствующей форме; 

3) реализация формы права в правопорядке. 
Таким образом, предприняв попытку рассмотрения законности в современной 

юридической науке, следует констатировать, что феномен законности рассматривается как 
явление (юридическое состояние); принцип юридической деятельности; правовой режим, 
обеспечивающий законосообразное поведение субъектов правоотношений и оказывающий 
эффективное противодействие принятию и применению законодательных актов, 
противоречащих общим принципам законности. Несмотря на разнообразие подходов к 
пониманию сущности законности, практически все исследователи акцентируют свое 
внимание на факторах, оказывающих особое влияние на формирование и функционирование 
данного института. 

Законность предстает как модель социального поведения, урегулированного посредством 
законов и направленного на воплощение в реальной жизни законодательно закрепленных 
властных предписаний. Исследуя феномен законности, исследователи выделяют ее 
основополагающие начала, благодаря которым законность выступает как наиболее 
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эффективный, гуманный, справедливый правовой режим и вместе с тем как фактическое 
состояние общественно-политической жизни, обеспечивающее стабильность социальных 
отношений и являющееся необходимым условием поступательного развития государства и 
общества. 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ВИМОГА ПРАВОМІРНОСТІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Принцип пропорційності є недослідженим вітчизняними науковцями повною мірою, його 

окремі аспекти розглядали С.Шевчук, С.Погребняк та інші. Більше уваги принципу 
пропорційності приділяється зарубіжними науковцями, такими як Т.Хартлі, Б.Шлоер та інші.  

Відомий англійський теоретик Т.Хартлі вбачає принцип пропорційності у наявності 
розумного співвідношення між метою та засобами її досягнення. Це водночас означає, що як 
вибрані розумні засоби, які повинні забезпечувати досягнення мети, так і шкода для тих, чиї 
інтереси порушуються, не повинна бути непропорційними отриманому в публічних 
інтересах позитивному результату [1, с.161]. 

Принцип пропорційності не можна розглядати окремо від принципу верховенства права, 
оскільки він є необхідною складовою останнього, про що висловлювалися неодноразово і 
науковці [2, С. 36].  

Ще у 1965 році Конституційний Суд ФРН в одному зі своїх рішень зазначив: «У 
Федеративній Республіці Німеччини принцип пропорційності є неписаним конституційним 
принципом. Він походить з принципу верховенства права і, у дійсності, з природи основних 
прав, оскільки вони відображають загальне право на свободу громадянина від держави, які 
можуть бути обмежені державними органами тільки у випадку переслідування абсолютно 
необхідного публічного інтересу» [3, с.479].  

Європейським Судом з прав людини принцип пропорційності був сформульований під 
час розгляду справи Сільвер та інші проти Сполученого Королівства у 1983 році, де 
визначено, що обмеження права на повагу до приватного життя повинні: запроваджуватися 
на підставі закону («in accordance with the law»); мати легітимну ціль («legitimate aim»); бути 
необхідними у демократичному суспільстві («necessary in a democratic society»). Загальним 
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критерієм для встановлення балансу між конкурентними інтересами є дотримання принципу 
пропорційності при запроваджені обмежень [4].  

І Конституційний Суд ФРН, і Європейський Суд з прав людини застосовували принцип 
пропорційності в багатьох справах, що стосувались обмеження тих чи інших прав, 
пов’язуючи його з правомірністю таких обмежень і визначаючи її елементом. Також 
вбачається, що суд формує свою оцінку правомірності тих чи інших обмежень з 
дотриманням цього принципу. 

Можна стверджувати, що принцип пропорційності – це одна з необхідних вимог, яка 
повинна дотримуватися державою при обмеженні прав людини, та обов’язковий критерій 
оцінки для суду при визначенні правомірності таких обмежень. Змістом зазначеного 
принципу є розумна відповідність між цілями обмеження прав і засобами їх досягнення, 
причому цілі повинні бути істотні – необхідний публічний інтерес, – а засоби мінімально 
обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються. Призначення принципу пропорційності 
полягає в збалансуванні публічних та приватних інтересів та недопущення неправомірного 
обмеження прав осіб.  

На сьогодні існує позитивна практика окремих держав щодо закріплення в конституціях 
принципу пропорційності та інших вимог, встановлених Європейським судом з прав людини 
щодо обмеження прав людини. Наприклад, принцип пропорційності відображений в 
положеннях статті 36 Союзної Конституції Швейцарської Конфедерації, де визначено, що 
обмеження основних прав потребує законної основи. Значне обмеження повинно бути 
передбачено в самому законі. Винятком є випадки серйозної, безпосередньої й іншим чином 
незворотної небезпеки. Обмеження основних прав повинно бути обґрунтоване публічним 
інтересом або захистом основних прав третіх осіб. Обмеження основних прав повинно бути 
пропорційним. Аналогічні положення містить у статтях 16, 17 Конституція Республіки 
Хорватія [5, с. 542, 450]. 

У Конституції Республіки Польща встановлено, що обмеження у сфері користування 
конституційними свободами і правами можуть бути встановлені тільки в законі і тільки тоді, 
коли вони необхідні в демократичній державі для її безпеки чи публічного порядку або для 
охорони навколишнього середовища, здоров’я і публічної моралі або свобод і прав інших 
осіб (стаття 31). Схожі конституційні положення є також у Конституції Республіки 
Португалія [6, с. 690, 752]. Конституція Республіки Молдова передбачає, що здійснення прав 
і свобод може бути обмежене тільки законом і тільки якщо це необхідно для захисту 
національної безпеки, охорони суспільного порядку, суспільного здоров’я та моралі, прав і 
свобод громадян, для проведення кримінального слідства, для попередження наслідків 
стихійного лиха чи аварій. Обмеження повинно відповідати обставині, що його викликала, і 
не може стосуватись суттєвих прав і свобод [6, с.558].  

Принцип пропорційності є невід’ємною вимогою правомірності обмеження прав людини, 
що стримує державну владу і не дозволяє її необмеженого та надмірного втручання в права 
людини. В свою чергу суди на основі цього принципу можуть сформувати об’єктивну оцінку 
щодо правомірності обмеження прав людини державою. Така позитивна міжнародна 
практика у застосуванні зазначеного принципу свідчить про необхідність його 
запровадження, зокрема, і в правову систему України, яка прямує до інтеграції з державами 
Європейського Співтовариства . 
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ДО ПИТАННЯ З’ЯСУВАННЯ ВОЛІ СТОРІН ПРИ ТЛУМАЧЕННІ 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ 

 
Складним питанням у царині як міжнародного, так і національного права на сьогодні є 

питання тлумачення міжнародних договорів. Науковці та судді звертають увагу на цілу 
низку проблем, чи не найскладнішою з яких є визначення волі сторін, яку вони вкладали при 
підписанні міжнародного договору. Не секрет, що кожна сторона, яка підписувала договір, 
мала свої погляди, потреби, задля яких вона давала згоду на нього, а тому кожен 
національний суд при тлумаченні цих норм буде керуватися саме інтересами своєї держави, 
звертати увагу на її погляди. Таким чином одна й та ж норма в різних державах може бути 
витлумачена по-різному, що може призвести до прийняття прямо протилежних рішень. 

Перше джерело, до якого звертаються при тлумаченні міжнародних договорів – це 
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, яка в статтях 31, 32 та 33 
встановлює правила тлумачення міжнародних договорів. Ці норми дають право звертатись 
не тільки до тексту договору, а й до обставин його укладення, наступної практики сторін. 
Також вона наголошує на тому. Що всі терміни, вжиті у договорі мають тлумачитися у 
своєму контексті. 

Отже, при тлумаченні міжнародного договору перше, до чого звертаються – це його 
текст. Він за правилами Віденської конвенції має тлумачитись добросовісно відповідно до 
звичайного значення… Однак, що робити, якщо застосувавши ці правила, в результаті буде 
отримано незрозуміле формулювання чи абсурдне рішення? Конвенція тоді дає право 
застосувати додаткові засоби для тлумачення, зокрема підготовчі матеріали чи звернутись до 
обставин укладення договору.  

Саме з цього моменту починається розходження в поглядах між декількома науковими 
напрямкками: текстуалістами, школою намірів та телеологічною школою. Перші вважають, 
що текст договору мусить бути єдиним відправним началом. Що написано, то написано. 
Жодні додаткові засоби не повинні застосовуватись. Повинна визначатися нейтральна воля 
сторін, виходячи виключно з тексту договору. Представники цієї школи також вважають, що 
воля сторін залишається незмінною з плином часу. На противагу їм представники школи 
намірів при розгляді питання тлумачення міжнародних договорів вважають основним 
завданням з’ясування намірів сторін, їх волі, яка була зафіксована у момент створення 
відповідної норми. При цьому дуже мало уваги звертається на текст і на подальшу практику. 
Прибічники третьої (телеологічної) школи вважають, що норма покликана відповідати 
певним цілям, виконує певні визначені функції, і тому має тлумачитися відповідно до цих 
цілей та функцій. [1, с. 613-616] 

Однак, питання визначення дійсної волі сторін постає перед кожною із вищенаведених 
шкіл. Цим питанням присвятив свої дослідження зокрема професор Рейнського університету 
М. Рогофф. Він проводить історичний екскурс і зазначає, що ще донедавна єдиним підходом, 
який застосовувався до визначення волі сторін було обмежувальне тлумачення. В разі 
наявності сумніву щодо справжньої волі сторін, держава, яка мала би відповідати за 
зобов’язаннями, вважалася вільною від відповідних юридичних обмежень, передбачених 
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договором. Такий підхід за словами професора Рогоффа відповідає позитивістській теорії 
міжнародного права та практики держав кінця XVIII, XIX та початку ХХ століть.[2, с. 617] 

На сьогодні ж, коли ситуація в світі докорінно змінилася, професор пропонує окрім 
обмежувального тлумачення використовувати і поширювальне, зокрема він цитує працю 
професора Фаттеля 1975 року, який писав, що терміни мають використовуватися у їх 
найбільш розширеному значенні, коли зрозуміло, що автор (промовець) надавав їм саме 
такого значення, і, з іншого боку, вони мають вживатися у обмеженому значенні, якщо автор 
вживав їх саме так.[2, с. 618] 

Звісно, такий підхід не додає простоти національним суддям, які тлумачать міжнародні 
договори, оскільки залишається без відповіді дуже непросте питання про те, а що ж саме 
автор мав на увазі. Знайти відповідь на нього було б трохи простіше міжнародній судовій 
установі, яка не обтяжена національною практикою, однак і там не можна сказати, що це 
чітка відповідь. Що ж до національних судів, то тут також швидше за все, буде застосовано 
тлумачення найбільш вигідне для держави, яку відповідний суд представляє.  

Професор Рогофф також звертає увагу на те, що на допомогу у вирішенні цього питання 
можуть прийти норми про суверенітет держав (при цьому він посилається на відомі рішення 
Постійного Суду міжнародного правосуддя у справах Уїмблдон [3] та Лотус [4]), однак, як 
тут же зазначає він, до цього слід ставитися дуже обережно і розглядати цю концепцію в 
світлі нових сучасних реалій. Він наголошує, що на сьогодні більшість міжнародних 
документів проголошують світові коопераційні процеси, пошук вирішення глобальних 
проблем людства, і саме ці принципи, на його думку, варто поставити на чолі процесу 
тлумачення норм міжнародних договорів особливо в питанні визначення волі сторін тоді, 
коли вона є нечіткою.[2, c. 619] 

Такий підхід видається правильним в теорії, однак щодо можливостей його практичного 
втілення виникають сумніви. І тут є дві проблеми. Перша – постійний зв’язок права і 
політики та їх взаємозалежність. Які б теоретичні концепції не розроблялися, все-одно ці дві 
сфери діяльності настільки пов’язані між собою (а надто в царині міжнародного права), що 
прогнози щодо чітко юридичного безстороннього вирішення справ навіть міжнародними 
судами зробити складно. Ще примарнішою видається перспектива застосування таких 
підходів національними судами, де політичний вплив у більшості держав світу відчувається 
набагато сильніше ніж у міжнародних інституціях. Інша проблема – це високий освітній 
рівень суддів. Не секрет, що і на сьогодні виникає досить багато запитань та проблем, коли 
судам однієї держави доводиться застосовувати право іншої. У випадку ж з міжнародними 
договорами, судді повинні бути добре обізнаними з міжнародним правом, його основними 
принципами і засадами, положеннями міжнародних документів, практикою міжнародних 
судових інстанцій. Є держави, де такий рівень наявний, однак, на жаль, їх кількість досить 
невелика. Часто ж в цьому випадку суди керуються принципом спрощення роботи, і навіть за 
відсутності політичного впливу, при визначенні волі сторін керуються думкою своєї держави 
(яка часто висловлена у тлумаченні міжнародних договорів державними органами як 
правило виконавчої влади, яка може не враховувати багато важливих факторів, як то судову 
практику). 

Отже, з точки зору чисто теоретичної, віддалена відповідь на запитання про те, як же слід 
визначати волю сторін при тлумаченні міжнародних договорів національними судами все ж 
таки є, однак, чи можна її вважати остаточною? Певно, що ні. Це дослідження мусить 
охопити також питання співвідношення судового та несудового тлумачення міжнародних 
договорів, глибше розглянути поняття суверенітету, а також дослідити фундаментальні 
міжнародні принципи права, з яких повинен починатися аналіз при розгляді таких справ 
судами. Тому, є підстави його і далі продовжити. 
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Создание и существование правового государства и соответствующего гражданского 

общества невозможно без эффективно действующей системы правового просвещения и 
образования. На протяжении истории это убеждение, отражённое в одной из формул 
Организации Объединённых Наций, вдохновляло человечество на создание разнообразных 
методов правового просвещения, которых сегодня достаточно много. Однако наибольшее 
значение для успешно формирующегося информационного общества имеет именно правовая 
информатизация. 

Преувеличить значение информации и знаний в наши дни фактически невозможно, ведь, 
«тот, кто владеет информацией, владеет миром»; так, действующая на достойном уровне 
система правового просвещения, поиска необходимой правовой информации делает 
государство более защищённым как во внутренних делах, так и в отношениях 
международного характера. Ведь поддержка государственной политики населением во 
многом зависит от того, хорошо ли общество осведомлено о целях, которые ставит перед 
собой государство, и имеет ли среднестатистический гражданин возможность свободно 
поучать и использовать нужную информацию. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь создан целый комплекс способов и методов 
правовой информатизации, рассчитанный на широкий круг субъектов права − от самых 
маленьких белорусских граждан до специалистов в области права. На территории Беларуси 
функционируют Центры правовой информации различного уровня. Национальный Центр 
Правовой Информации был образован 1 октября 1997 года, и сегодня является центральным 
государственным научно-практическим учреждением, осуществляющим сбор, хранение, 
систематизацию, предоставление и распространение эталонной правовой информации, а 
также официальное опубликование правовых актов. Именно НЦПИ в первую очередь 
осуществляет функцию по поддержанию нормативных правовых актов в контрольном 
состоянии. Правовая информация, сосредоточенная в НЦПИ, является основой для 
функционирования электронных систем поиска правовых актов «Консультант-плюс», 
«Эксперт-центр» и др. НЦПИ, в этом году отметивший своё двенадцатилетие, за 
относительно короткое время достиг значительных результатов: во-первых, в Республике 
создан и успешно действует Эталонный банк данных правовой информации, включающий 
более 120 000 нормативных правовых актов. Банк данных установлен во всех 
государственных органах Республике Беларусь и предоставляется иным пользователям в 
виде информационно-поисковой системы ЭТАЛОН. Информация эталонного банка данных 
является основным источником для всех справочно-правовых систем распространяемых в 
республике; во-вторых, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь – 
одновременно система учета правовых актов Республики Беларусь и официальное издание 
правовых актов; в-третьих, Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
(www.pravo.by) – основной государственный информационный ресурс интернет-сети в 
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области права и правовой информатизации. С августа 2008 года в нашем государстве 
существует также и Детский правовой сайт (mir.pravo.by), содействующий распространению 
юридических знаний и отвечающий на «взрослые» вопросы маленьких граждан; он даёт 
совет в сложных ситуациях, в увлекательной игровой форме рассказывает о 
законодательстве Республики Беларусь. Согласно статистике, основная масса пользователей 
Национального правового Интернет-портала, банков данных − это студенты высших 
учебных заведений и профессиональные юристы, однако такие данные не противоречат 
утверждению, что ресурсы правовой информатизации должны быть доступны широкому 
кругу пользователей всех возрастных групп. Кроме того, в нашем государстве успешно 
проходит кампания по созданию тематических банков данных правовой информации в 
различных отраслях, представленных на компакт-дисках («Одно окно», «Я и Закон», 
«Депутат», «Проекты законов» и др.). 

В рамках расширения государственной системы правовой информатизации в октябре 
1999 года в областных центрах и г. Минске созданы региональные центры правовой 
информации (РЦПИ) – филиалы НЦПИ. Эти институты, исходя из своей компетенции, 
организуют на соответствующей территории распространение правовой информации, 
обеспечивают ею органы местного управления и самоуправления, участвуют в создании 
широкой сети публичных центров правовой информации, проведении практических работ по 
правовой информатизации региона. В Беларуси, как уже было отмечено, работают также 
публичные центры правовой информации (ПЦПИ), действующие на базе публичных 
библиотек. 

Несмотря на то, что результатом научно-практической деятельности центра является 
создание в Республике Беларусь государственной системы правовой информации, которая 
позволяет предоставлять официальную и актуальную правовую информацию 
государственным органам, юридическим и физическим лицам, в сфере правового 
просвещения и правовой информатизации насчитывается ряд теоретических и практических 
проблем. Республике по-прежнему не хватает глубоких социологических и юридических 
исследований в области правового просвещения, правовой информатизации, предметом 
которых являются социологические процессы в контексте правовой информатизации. В то 
же время в техническом плане темпы правовой информатизации «тормозятся» тем, что 
компьютерная система обработки информации в Центре требует кадров со специальной 
подготовкой «на местах», а в государстве на сегодняшний день нет системы подготовки 
таких специалистов.  

Таким образом, в Республике Беларусь создана система институтов и методов правовой 
информатизации, которая на сегодняшний день функционирует достаточно успешно, в 
государстве проводится множество мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой культуры граждан.  

В то же время белорусская система правового информирования нуждается в постоянном 
совершенствовании, адаптации к потребностям стремительно развивающегося 
информационного общества, к современным условиям существования правовой системы. 
Усовершенствование системы правового просвещения через реформирование и 
оптимизацию системы правовой информатизации − залог плодотворного развития 
республики в правовой сфере и раскрытия правового потенциала белорусского общества.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ. 
 

Проблема взаимодействия государства с конфессиями всегда оставалась актуальной на 
протяжении всей мировой истории, являясь одним из важнейших аспектов существования 
человеческого общества. Государство и конфессия – это сложные исторически 
обусловленные социальные системы, оказывающие огромное влияние как на человечество в 
целом, так и на всех и каждого в отдельности. Они способны формировать законы поведения 
и образ мыслей людей, их отношения друг к другу и к окружающему миру, диктовать 
порядок человеческой деятельности и создавать условия для такой деятельности. В 
зависимости от степени и качества их взаимной интегрированности отношения между 
государством и конфессиями могут носить созидательный характер или же наоборот 
обладать деструктивными свойствами. Конфессия (т.е. организованная религия, 
воплощенная в каких-либо социальных институтах [1, с.109]) как и государство, имеет 
социальную природу и в своем историческом развитии проходила множество стадий и 
принимала множество форм, начиная от самых простых и архаичных (например, сословие 
жрецов еще в догосударственный период) и до самых утонченных и дифференцированных. 
Институциональные структуры разных религий и сейчас являются участниками 
политического процесса как мирового, так и внутригосударственного характера, выступая 
при этом как аналог неправительственных организаций. Влияние конфессий может быть 
выражено не только во влиянии религиозного мировоззрения, культа и опыта в 
идеологической сфере, но и с помощью идеологии во влиянии самих религиозных 
организаций в политико-управленческой сфере, в том числе и на государственные структуры 
[2, с.15]. Конфессия, принимая на себя решение некоторых политических задач и функций, 
становится уже политическим институтом. 

Таким образом, государственно-конфессиональные отношения (далее - ГКО) 
определяются как исторически обусловленная объективная взаимосвязь между государством 
и конфессией, возникающая, главным образом, в политико-управленческой и 
идеологической сферах общественной жизни через негативное, нейтральное или позитивное 
взаимодействие.  

Существует множество концепций, которые по-разному определяют ГКО и предлагают 
различные варианты их классификации. Однако, проведя анализ научной литературы, 
становится очевидным, что большинство встречающихся в научных исследованиях систем 
ГКО характеризуется описательно-классифицирующим подходом, который не может 
претендовать на раскрытие сущности, установление закономерных связей объектов. Такой 
подход ограничивается перечислением некоторых свойств по внешним признакам, но не 
обладает возможностями объяснения причин того, почему тот или иной тип ГКО сложился 
данным образом. Для этого необходимо учитывать способ взаимодействия государства и 
конфессии, исходя из сущностей, самой природы этих двух социальных явлений, т.е. исходя 
из той категории, которая бы обусловливала другие свойства явления [3, с.397]. В этой связи 
мы хотим предложить следующие модели ГКО. 

В рамках сепарационной модели ГКО сферы сотрудничества государства и религиозных 
объединений максимально ограничиваются, устанавливаются достаточно жесткие пределы 
их взаимодействия. Согласно этой модели государство признает юридическое и фактическое 
равенство всех существующих конфессий так же, как и для конфессии не существует 
приоритетного государства. Если обнаруживается взаимодействие, при котором одна из 
систем (слабый субъект) извлекает пользу (выгоду) из возможного объединения, так 
называемого, одностороннего сотрудничества, а для другой (сильный субъект) это 
объединение безразлично, то выделяется кооптационная модель. Стороной, 
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заинтересованной в сотрудничестве, может быть независимо как государство, так и 
конфессия, и, как правило, «слабый» субъект в такой модели, являются инициатором 
объединения. Следующая модель, кооперационная, выделяется, когда государство и 
конфессия получают взаимные преимущества из объединения, но их связь не подкрепляется 
обязательствами. Формально может сохраняться равенство между государством и всеми 
существующими конфессиями, но фактически государство в своих практических 
отношениях с какой-либо конфессией старается оказывать поддержку последней. В отличие 
от предыдущей конвергенционная модель возникает в случае, когда связь между 
государством и конфессией достигает такого уровня, что она становится благоприятной для 
их дальнейшего существования, которое в конечном итоге может привезти к фактическому 
слиянию этих институтов. В случае, когда каждая из систем неблагоприятно действует на 
другую, испытывая при этом попеременно то позитивное, то негативное воздействие - речь 
идет о модели пассивной конфронтации. Но если такая конкурентная борьба перерастает во 
взаимное систематическое подавление, при котором наблюдается исключительно негативное 
влияние государства и конфессии друг на друга, то это уже модель активной конфронтации. 
Если одна система (сильный субъект) подавляет другую (слабый субъект), но сама при этом 
не испытывает ни отрицательного, ни положительного влияния, то это сегрегационная 
модель. 

Описанная выше концепция обладает рядом преимуществ. Во-первых, такая 
классификация, отражая саму суть государственно-конфессиональных отношений, имеет 
одновременно достаточно общий и в меру конкретный характер, что позволяет мысленно 
перенести модели на отдельно взятое государство, конкретную конфессию и в любой 
исторический период, независимо от самого устройства государства и конфессии. Во-
вторых, перечень приведенных моделей является исчерпывающим и дальнейшему 
расширению и дроблению не подлежит. Однако, проецируя ту или иную модель на практику 
конкретного государства, необходимо учитывать, что внешнее состояние ГКО может 
несколько преломляться. Это обусловлено тем, что в отношениях между государством и 
конфессией в разных странах существует множество особенностей и нюансов, которые 
порождают уникальность политической и религиозной ситуации в государстве. Однако в 
своей сущности модели остаются такими, какие они есть. В-третьих, предложенные модели 
могут существовать как синхронически, так и диахронически, т.к. в конкретном государстве 
может существовать разное количество моделей ГКО и в любом их соотношении, ровно, как 
и определенная конфессия может по-разному относиться к множеству государств.  

Из всего вышесказанного, очевидно, что КПД такой классификации очень высок. Однако 
анализ современных подходов к вопросу ГКО показал, что взаимоотношения между 
государством и конфессиями обусловлены исторически, проблема их политико-духовного 
взаимодействия существует по сей день, и она требует не только практической, но и научной 
обоснованности и разрешения. 
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ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  
В КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

 
История российского государства XIX в. связана с именем российского императора 

Александра I, который в силу своего воспитания и образования видел Россию свободной 
демократической страной, сбросившей оковы крепостного права, граждане которой 
пользовались всей полнотой гражданских и политических прав. Однако, любой монарх, даже 
самый полновластный и деспотичный правитель, не является свободным в выборе своей 
политики: ведь ее направления и формы во многом определяют объективные, не зависящие 
от его воли, сложившиеся в государстве экономические и социальные условия. Закономерная 
драма царствования Александра I заключалась в том, что воспринятая российским государем 
западная конституционно-демократическая идея не могла дать всходов на чужеродной ей 
российской почве, по крайней мере в ожидаемых объемах.  

Объединяя друзей молодости В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, П. А. Строганова, 
А. Чарторыйского в Негласный комитет (1801–1803) – неофициальный высший 
совещательный орган, предназначенный для секретного обсуждения проектов 
государственных преобразований [3, с. 17–19], и ставя перед ними цель как можно быстрее 
создать проект русской конституции, с помощью которой в России можно было уничтожить 
самодержавное правление [2], Александр I искренне верил в возможность преобразования 
российской государственности.  

В реальной жизни смелые конституционные намерения молодого императора остались 
только юношескими мечтами, а конституционализм первых лет царствования Александра I 
нашел отражение лишь в нескольких проектах реформы Сената.  

Александр I постепенно отступал от собственного конституционного идеала. Он 
понимал, что Россия имеет существенные отличия от Европы. Еще в 1799 г. канцлер 
А. А. Безбородко предупреждал будущего царя, что Россия – не Европа, и если в ней сегодня 
отменить крепостное право и упразднить самодержавие, то завтра страна останется без 
бюджета, государства и армии, распавшись на куски, поскольку экономика ее основана на 
прикреплении крестьян к помещику и общине, подушная крестьянская подать формирует 
бюджет, авторитет же государственной власти ассоциируется в народной среде 
исключительно с обликом самодержавного монарха [4, с. 9]. Нельзя было исключать и 
боязни утраты государем неограниченной власти. Поэтому не случайно, что объективные 
условия государственной жизни и отдельные субъективные факторы заставили Александра I 
и его ближайшее окружение не торопиться с преобразованиями в конституционной сфере.  

Сформулированная Негласным комитетом идея преобразования Сената, заключалась в 
том, чтобы воля государя ограничивалась не только Законом Божьим, но и порядком 
управления, на страже которого стоял бы Сенат [1]. Следовательно, в начале 
конституционного пути предполагалось подчинить самодержавную власть закону. Вероятно, 
в Сенате Александр I хотел бы видеть хранителя и истолкователя исходивших от престола 
законов, хотя в ряде проектов Сенат наделялся правами законосовещательной палаты [4, 
с. 9]. По мнению императора, Сенат не имел в обществе такого авторитета, чтобы стоять на 
страже законов.  

Отсутствие ответа на вопрос о возможности восприятия Россией с ее патриархально-
общинной экономикой и деспотическим политическим режимом западноевропейских 
либеральных установлений привело к тому, что ни один из коллективных проектов 
государственных преобразований Негласного комитета, ни проект конституционной хартии 
графа П. А. Строганова в жизнь так претворены и не были.  

Противоречия между западноевропейским идеалом свободы и мало соответствующей 
ему российской действительностью нашли отражения и в конституционных проектах 
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М. М. Сперанского, расцвет бюрократической карьеры которого связан с очередными 
конституционно-реформаторскими усилиями Александра I. М. М. Сперанский сделал 
блестящую карьеру, исполняя волю государя, никогда не ставя перед собой задачу 
переустройства государства и изменения самодержавного правления. Когда осенью 1809 г. 
Александр I сформулировал концепцию преобразований России в направлении создания 
государства, в котором существовали бы гарантии гражданских и политических свобод, 
имели бы место разделение властей, ограждение прав собственности, торжество закона над 
порядком бюрократического управления [6, с. 124–125], знание и понимание 
М. М. Сперанским современной ему западноевропейской конституционной идеи, адекватные 
представления об условиях социально-экономической и политической жизни России нашли 
отражение в подготовленных им в рамках обозначенной государем концепции документах. 
Важнейшими среди подготовленных актов были: «Проект уложения государственных 
законов Российской империи» (1809) [8, c. 222–225], «Краткое начертание государственного 
образования» (1809) [8, c. 225–231], «Общее обозрение всех преобразований и распределение 
их по временам» (1809) [8, c. 231–237], «Проект учреждения Правительствующего Сената» 
(1811) [10, 405–433] и др. 

При подготовке проекта государственных преобразований в качестве центральных 
М. М. Сперанский выделял три важнейших вопроса: о власти, о правах подданных, о законе, 
с разной степенью детализации освещая эти вопросы.  

Задачей исключительной сложности являлась аргументация необходимости замены 
русского самодержавия конституционным государством. Россия начала XIX в. отличалась 
устойчивой, растущей экономикой, стабильной социальной структурой, доверием 
большинства населения режиму самодержавия, отсутствием общественной оппозиции. 
Рассуждать о нужности конституционно-реформаторских преобразований означало доказать 
неотвратимость произрастания конституционного государства на отечественной почве. Вряд 
ли решение Сперанским этой задачи можно признать удачной [4, с. 11]. За отсутствием иных 
доводов ему пришлось сослаться на вековую русскую традицию ограничения самодержавия 
Земскими соборами и Боярской думой, а также предупредить о неизбежности повторения в 
России происшедших в Европе революций, если конституционная реформа не состоится [5, 
с. 22]. Широко используя термин «конституция», подчеркивая, что в ряде европейских стран 
конституции были результатом революций, он считал, что России данный акт должен дать 
государь. «Конституции во всех почти государствах устрояемы были в разные времена, 
отрывками, и по большей части среди жестоких политических превращений. Российская 
конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности 
обстоятельств, но благодеятельному вдохновению верховной власти, которая, устроив 
политическое бытие своего народа, может и иметь все способы дать ему самые правильные 
формы»[7, с. 15]. 

Изучив подготовленный М. М. Сперанским проект конституционного реформирования, 
Александр I одобрил его и согласился с поэтапным осуществлением конституционной 
реформы. Реформу предваряло открытие Государственного совета, последовавшее в январе 
1810 г. Позднее ожидались выборы в местное самоуправление и созыв Государственной 
думы, которая должна была принять конституцию. Однако в практической плоскости далее 
учреждения Государственного совета проект Сперанского не продвинулся. Государь вновь 
не решился на коренные конституционные преобразования, отправив Сперанского в 
отставку. 
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ВНЕЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАРГОНИЗМОВ) 

 
В науке о праве язык зачастую рассматривается с позиций, обозначенных как 

лингвистические аспекты законодательной техники и толкования законов. Юристы, как 
правило, воспринимают язык, прежде всего, как средство осуществления мысли и воли 
законодателя, т. е. подходят к языку с позиции формальной логики, к которой тяготеет 
юридическое сознание. 

В лингвистике же весьма распространен постулат о том, что юридический язык – один из 
подстилей литературного языка наряду с другими подстилями, поэтому лингвистический 
подход к юридическому языку заключается в приведении его к литературной нормативности 
и толковании текстов с позиций общеязыковой нормативности [1, с. 36]. 

В то же самое время можно увидеть в правовой литературе, в текстах права наличие 
немалого числа вульгарных, жаргонных слов, других внелитературных элементов. Это, 
конечно же, не может не вызвать неодобрения. Многие авторы настроены достаточно 
категорично против использования подобных элементов в языке права. Так, А. С. Пиголкин 
утверждает: «… хотелось бы решительно возразить против так называемого «правового 
жаргона», который иногда все же применяется в нормативных актах, судебных решениях, в 
нашей учебной и монографической литературе» [4 с. 151]. Бытующие среди юристов 
жаргонные слова и выражения зачастую непонятны народу, дезориентируют исполнителей, 
засоряют и усложняют законодательство. Это происходит из-за нескольких причин:  

1) жаргоны нередко обозначают предметы и явления, как правило, имеющие 
наименования в общеупотребительном языке;  

2) жаргон может иметь размытое и неточное значение;  
3) употребление жаргона нарушает принцип эстетической чистоты нормативного 

правового текста и придает вульгарную окраску содержанию текста, зачеркивая тем самым 
нейтральность нормативного стиля [4, с. 151]. 

Все эти нарушения связаны непосредственно с самим характером жаргонной лексики. 
Так, по мнению авторов энциклопедического словаря «Культура русской речи», 
«жаргонизмы – слова и обороты, входящие в состав какого-либо жаргона (разновидности 
разговорной речи, используемой определенной группой носителей языка, объединенных 
общностью интересов, занятий, социальным положением) и при этом широко используемые 
за его пределами, в общей речи [3].  

Жаргонизмы имеют несколько специфических черт:  
– они всегда оценочны и экспрессивны;  
– жаргонизмы являются стилистическими дублетами литературных слов;  
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– жаргонизмы, как правило, делают речь вульгарной, грубой и поэтому их употребление 
не рекомендуется [3]. 

Примеры жаргонизмов в системе права показывают, что они – преимущественно 
элементы устного профессионального языка: браслеты (ирон.) – наручники; бытовуха – 
преступление, совершенное на бытовой почве; в раскладе (о преступнике) (прил.) – 
рассказывающий о совершенном преступлении всю правду; в сознанке (о преступнике) 
(прил.) – сознающийся в совершенном преступлении; вещдок (сокр.) – вещественное 
доказательство; висяк – нераскрытое преступление. В этих и подобных примерах довольно 
четко просматривается коннотативная составляющая лексики, присутствует явно 
выраженная оценка, экспрессия. 

Следует признать тот факт, что жаргонная лексика, вульгаризмы всегда использовались в 
праве и полностью избежать этого вряд ли удастся, порой отказ от них нецелесообразен. В 
связи с этим юридическая техника должна выработать правила употребления 
соответствующего лексикона и руководствоваться им при подготовке законов и иных 
правовых документов. С точки зрения Н. А. Власенко использование жаргона допустимо 
лишь в следующих случаях: 

– при значительной адаптации в общеупотребительном языке, то есть когда жаргонные 
оттенки практически малозаметны («увязка», «взаимоувязка»); 

– в так называемых пограничных ситуациях, при которых жаргонное слово или сочетание 
еще нельзя назвать общеупотребительным, но и в полной мере отнести его к жаргонной 
лексике нельзя («разбивка», «вербовка»); 

– при необходимости употребления профессиональных арго, тяготеющих к 
общеразговорной лексике («пассажиропоток», «разбор пожара», «сдаточная очередь»); 

– в случаях коммуникативной правовой целесообразности. Речь идет о ситуации, когда 
нормодатель для достижения максимально быстрого правового эффекта может использовать 
жаргон или другую нестандартную лексику. Это случаи, когда жаргон (так же, как и 
профессионализм) более употребим, более привычен в общеупотребительном словаре. 
Официальный синоним как бы «опаздывает», менее употребим, менее известен [2, с. 265]. 

Таким образом, использование жаргона и другой неофициальной лексики в нормативных 
правовых текстах нужно расценивать как явление исключительное. Решившись на это, 
нормодатель должен подбирать подобные языковые формы аргументированно, взвешенно, 
строго руководствуясь правилами юридической (нормоустановительной техники). 
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ПРАВОВІ ПРОГРАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ 

 
Необхідно визнати, що роль програм у вітчизняній правовій системі в останні роки 

обумовлює інтерес дослідників до відповідної проблематики. Виникнення різноманітних 
програмних актів ставить перед теорією права закономірне питання щодо юридичних ролі та 
змісту цих феноменів, їх співвіднесення із усталеною класифікацією форм (джерел права), 
нормативних актів та соціальних регуляторів у цілому. Слід визнати, що в останні роки дещо 
актуалізувалася увага вітчизняних авторів до проблематики програм у вітчизняному праві. У 
той же відповідні роботи, навіть в рамках спроби створення теорії (концепції) програмно-
управлінської діяльності носять насамперед описовий характер, не надаючи належного 
теоретичного обґрунтування відповідними правовим процесам та явищам. 

Можна дослідити визначення програм, які існують у законодавстві України. Згідно з п. 4 
ст. 8 Господарського Кодексу України програма є формою участі держави, органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування у господарській діяльності через правове 
закріплення економічної політики. Такі програми розподіляються на програми економічного 
і соціального розвитку України та окремих її регіонів, програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, цільові програми економічного, науково-технічного і соціального 
розвитку [1]. Таким чином зазначене визначення прямо визнає програму у цілому та її 
основні державні форми, як правове явище. У той же час слід визнати, що інші визначення 
програм у вітчизняному законодавстві доволі важко систематизувати. 

Програма економічного і соціального розвитку, згідно з нормами Закону України від 23 
березня 2000 р. № 1602-III, є документом, у якому визначаються цілі та пріоритети 
економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується 
взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання проблем 
економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а 
також характеризуються очікувані зміни в стані економіки та соціальної сфери [2]. Таке 
розуміння програм розвитку як документу, знайшло власне відображення і на локальному 
рівні, зокрема у визначенні програми соціально-економічного розвитку міста одеською 
муніципальною владою. Подібне тлумачення програм можна зустріти і в практиці інших 
пострадянських держав.  

Деякі інші законодавчі акти визначають програму не як документ, а саме як певні заходи 
або їх сукупність. Так, у вітчизняному праві бюджетна програма визначається, як 
систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, 
виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до 
покладених на нього функцій (п. 4 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України). Регіональна 
цільова програма, згідно наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. № 367, 
є сукупністю взаємопов’язаних завдань і заходів. Державна цільова програма, за Законом 
України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р. № 1621-IV, є комплексом 
взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем 
розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, 
здійснюються з використанням коштів державного бюджету та узгоджені за строками 
виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [3].  

Зарубіжна та міжнародна практика також використовує категорію комплексу заходів при 
визначенні програм. Окремі нормативні визначення програм взагалі уникають відповіді на 
питання природи цього феномену. Наприклад, державні наукові і науково-технічні програми 
відповідно до чинного законодавства є «основним засобом реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки, що визначаються парламентом України, шляхом концентрації 
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науково-технічного потенціалу країни для розв’язання найважливіших природничих, 
технічних і гуманітарних проблем, створення принципово нових технологій, засобів 
виробництва, матеріалів, іншої наукомісткої і конкурентоспроможної продукції» [3].  

Отже, можна стверджувати, що програми розуміються у нормативних актах насамперед у 
двох проявах – як певний документ та як комплекс або сукупність заходів (та завдань). 
Висловимо думку, що таке бінарне сприйняття програм є аналогічним двоїстості визначень 
бюджету, який водночас є документом (нормативно-правовим актом) та кошторисом 
прибутків та витрат. Тому можна стверджувати, що визначення програми, як комплексу 
заходів, не знімає питання про природу програми-документа. Це підтверджується і згадками 
про необхідність затвердження програм спеціальним актом владного органу, які містяться 
або у визначеннях програм, або у тексті нормативних актів, що регламентують процеси 
розроблення та ухвалення програм. 

Таким чином, програма як документ, відповідно до думок більшості дослідників має 
нормативний та правовий характер, що обумовлено як особливостями самих програм, так і 
програмними властивостями самого права. Особливу цікавість при цьому викликає 
співвідношення таких програмних правових актів та категорій правової норми і форми права, 
що, безумовно, має стати предметом спеціальних досліджень. 
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ІДЖМА ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА 

 
Іслам сьогодні займає друге місце серед світових релігій; він налічує 1,3 млрд. своїх 

прихильників, а, отже, і мусульманське право, як одна з сторін ісламу, вважається чи не 
найпоширенішою правовою системою світу. Актуальність питання джерел права та їх ролі в 
житті мусульманського суспільства, з одного боку, обумовлена великим інтересом до цієї 
проблеми, а з іншого, недостатньою вивченістю. Значимість і недостатня вивченість даної 
теми визначають безумовну новизну даного дослідження. І нарешті, саме з цим питанням 
пов’язане й розподілення самих мусульман на дві основні течії: шиїтів(течія, представники 
якої вважають, що провідну роль в житті кожного мусульманина повинен відігравати Коран, 
і лише Коран може вважатися джерелом права як таким), сунітів (представники цієї течії 
вважають, що Сунна наряду з Кораном має вважатися основним джерелом права).  

 На сьогодні дослідженням і науковою розробкою цього питання займається велика 
кількість вчених в багатьох країнах світу: Тленшева Р. М., Боронбеков С. [2, с. 92], Місроков 
З. Х., Лейст О., Нерсесянц В. С. (Росія), Деніел Пейпс (США), Бойцова, Кирюшко (Україна) 
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та ін. Джерела мусульманського права активно досліджуються й самими мусульманськими 
юристами.  

Розглядаючи тему джерела мусульманського права, варто наголосити на самій історії 
розвитку і становлення мусульманського права як такого. Мусульманське право почало 
зароджуватись і формуватись разом з виникненням ісламу, як одна з його сторін. Це 
відбулось приблизно у VII столітті. Іслам включає в себе теологію, яка встановлює догми, і 
прописує те, в що повинен вірити мусульманин; і шар(шаріат) – приписи, в яких детально 
регламентується те, що повинен робити мусульманин, а що – ні. Мусульманське право може 
застосовуватися тільки у відносинах між мусульманами, релігійний принцип, на якому це 
право засновується відпадає тоді, коли одна із сторін не є мусульманином. Саме з появою 
ісламу з’явився і Коран – книга откровінь Бога Аллаха, переданих і записаних Пророком 
Мухаммедом - першорядне джерело мусульманського права. Варто зауважити на тому, що 
Коран лише з часом став вважатися і сприйматися як джерело права. З часом в 
мусульманському праві набуває свого поширення і визнання інше джерело права, яке дістало 
назву Сунна - збірка адатів (традицій), що стосуються діянь та промов Магомета, які 
відтворені різними послідовниками. «Сунна рассказывает о бытии и поведении пророка, 
примером котрого должны руководствоваться верующие.»[1, с. 450] Сунна відіграє дуже 
важливу роль для послідовників течії сунізму. Наступним джерелом права була визнана 
іджма, яка з’явилась і набула свого поширення як єдиний «договір» мусульманського 
суспільства. І нарешті, останнє джерело права кійас – судження за аналогією. Судження за 
аналогією треба розглядати лише як спосіб тлумачення та застосування права. Тому кійас 
іноді не визнається деякими течіями мусульман.  

Серед джерел права на особливу увагу заслуговує іджма. Варто зазначити, що іджма 
поширена і визнається як джерело права серед сунітів, які становлять абсолютну більшість 
мусульман на сьогоднішній день. Вона була створена і розвинулась як догма непогрішності 
та єдності мусульманського суспільства в цілому. «Мое общество,-- гласит один из адатов,-- 
никогда не примет ошибочного решения». По другому адату, «то, что  мусульмане  считают 
справедливым, справедливо в глазах Аллаха».[1, с. 453] Іджма була заснована на основі цих 
двох адатів для того, щоб визнати авторитет тих рішень, які не походили з Корану або сунни. 
Вважається, що іджма виражає думку усієї общини мусульман, насправді ж, іджма 
висловлює і представляє рішення і думки муджтаждів і факихів – учених-знавців фікха.  

 Іджма регулює усі сфери життя мусульман (сімейні стосунки, економічні відносини, 
питання, пов’язані зі злочинами, і, звичайно, релігійні питання, а саме богослужіння – 
традиції і звичаї). Іджма, яка регулює всі сфери життя, крім релігійної, має назву іджма з 
питань муамалату, інша ж – іджма з питань ібадат. Важливим є те, що іджму з питань ібадат 
здійснити набагато складніше, ніж іджму з питань муамалату. Умовно іджма була поділена 
на три групи (категорії): іджма аль-каул – погодження слова; іджма аль-філь - погодження 
дії; іджма аль-сукут – погодження мовчання. Кожна з даних категорій відіграє свою роль у 
здійсненні судочинства, а також регулює окремі сфери життєдіяльності мусульманського 
суспільства.  

Надзвичайно важливе практичне значення іджми виявляється в тому, що на сьогоднішній 
день вона виступає єдиним не історичним джерелом мусульманського права, на основі якого 
може здійснюватися судочинство. Варто наголосити на тому, що лише ті норми права 
можуть застосовуватися мусульманськими юристами, які занесені до іджми.  

Але разом з тим існує багато проблем, пов’язаних з питанням іджми та її ролі в 
сучасному мусульманському праві. Однією з таких гострих проблем на сьогоднішній день є 
фактичне невизнання іджми шиїтами та деякими іншими радикальними течіями ісламу. 
Оскільки іджма зараз є надзвичайно важливим інструментом реформування 
мусульманського права (пристосування фікха до потреб сучасного суспільства, зміни і 
деяким чином модернізації законодавства в тих країнах, де іслам є пануючою релігією), її 
невизнання робить проведення таких реформ неможливим, а, отже, затримує розвиток права 
як такого. Сьогодні це питання активно розглядається як самими мусульманськими 
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юристами, так і вченими-правниками за кордоном, і являється одним з найгостріших і 
нагальних в сучасній правовій науці.     
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАК СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Преобразование российской судебной системы – это поиск оптимальных, 

демократических, цивилизованных форм судопроизводства, способных в полной мере 
обеспечить гарантированную Конституцией защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан. В этой связи наиболее существенной новеллой Федерального конституционного 
Закона «О судебной системе Российской Федерации» является выделение в судебной 
системе судов субъектов федерации и включение в судебную систему России мировых судей 
– судей общей юрисдикции субъектов федерации. 

Попытки введения мировой юстиции в России предпринимались еще в конце 1980-х 
годов: в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, 
принятых в 1989 г. (ст. 18), предусматривалась возможность учреждения республиками 
особых «судей по административному и исполнительному производству» [1, с. 5], состоящих 
при районных судах. После распада Союза ССР такие суды в России, как известно, созданы 
не были. 

Вместе с тем указание о целесообразности возрождения в России института мировых 
судей содержалось в Концепции судебной реформы, одобренной постановлением 
Верховного Совета РСФСР в 1991 г. Впервые упоминание о мировых судьях появилось в 
Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [2], но реальных изменений в этом 
направлении долгое время не происходило. Только после принятия Закона «О судебной 
системе Российской Федерации», Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», внесения изменений в процессуальные кодексы идеи института мировой 
юстиции стали воплощаться в современной России. 

Обращение современного российского законодателя к идее мировой юстиции вполне 
закономерно и является результатом процесса демократизации общества и государства. 
После того, как к компетенции судов были отнесены любые споры, связанные с защитой 
прав и законных интересов физических и юридических лиц (ст. 46 Конституции РФ), да и 
сами граждане осознали первостепенную роль суда в разрешении конфликтов и защите 
своих прав, нагрузка на судебную систему, и, в первую очередь, на районные суды, возросла 
многократно. При этом проблема оптимального построения процесса рассмотрения 
относительно несложных гражданских и уголовных, а также административных дел встала 
особенно остро. 

В результате основополагающими целями, которые были поставлены при разработке и 
достигаются в процессе реализации концепции возрождения мировой юстиции в 
современной России, являются: 

– обеспечение свободного и равного для всего населения доступа к правосудию; 
максимальное приближение его к населению; 
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– создание необходимых условий для более эффективной деятельности всей системы 
правосудия Российской Федерации; численное увеличение судейского корпуса и 
освобождение районных судов от малозначительных дел; 

– обеспечение реализации закрепленного в ст. 5 Конституции РФ принципа федерализма, 
предоставление возможности субъектам федерации создавать собственные судебные органы, 
не нарушая при этом единства и целостности судебной системы государства. То есть 
мировые судьи должны стать не только важным звеном единой судебной системы России, но 
и наряду с конституционными (уставными) судами реально представлять судебную власть 
субъектов РФ. 

Указанные цели, которые преследовал законодатель, вводя институт мировых судей в 
России, и определяют место и роль мировых судей в системе органов государства. 

В ходе работы над Концепцией судебной реформы и разработки проектов конкретных 
законов с созданием института мировых судей связывались большие надежды. При 
разработке Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» 
преимущественное значение имели сугубо практические соображения: предполагалось, что 
судебный корпус значительно увеличит свою численность (почти удвоится), что районные 
суды будут освобождены от вала малозначительных дел, возрастет доверие населения к 
«своим» судьям, и в целом общий уровень отправления правосудия в России будет повышен. 
Таким образом, проводя поиск повышения путей эффективности осуществления судебной 
власти, законодатели, а также действующий судебный корпус увидели в качестве одного из 
решений этой задачи использование того правового опыта, который был накоплен 
зарубежной мировой юстицией, а также пришли к необходимости возвращения к тем 
судебным институтам, которые уже были апробированы в России. В зарубежной практике 
государств, таковыми можно считать английские суды магистратов, суды мелких исков 
(Small Claims Courts), действующие в США, Канаде, Австрии, Новой Зеландии, Индии. Чаще 
всего они возникали в качестве противовеса малодоступному гражданскому процессу и 
средства быстрого и менее формального возмещения материального ущерба в целях защиты 
интересов мелкого бизнеса, граждан с невысоким уровнем доходов, работников наемного 
труда. Благодаря своей популярности и доступности они получили неформальное название 
«народных судов». Данные учреждения являются неотъемлемой частью судебно-правовой 
системы этих государств. 

Полезным представляется обращение и к нашему собственному дореволюционному 
опыту, где система мировой юстиции была представлена мировыми судьями и съездами 
мировых судей, и весьма эффективно функционировала в России до 1917 г. 

Опыт возникновения и развития института мирового свидетельствуют о том, что 
главными принципами осуществления деятельности мировых судов неизменно являлись 
простота, доступность, ускоренность процедуры, экономичность и обеспечение судебной 
защиты прав, что и обеспечивало в конечном итоге высокую степень эффективности их 
работы.  

Бесспорно, что не весь опыт – и зарубежный, и отечественный – может быть использован 
в современных условиях. По сравнению с ранними этапами отечественной истории 
обновление современной российской судебной системы происходит в ином правовом поле, в 
иных экономических условиях; оно основано не только на других принципах права, но и на 
иных морально-этических принципах, действующих в сфере иного правосознания. Наконец, 
сегодня мировая юстиция затребована совершенно другим социумом. Современное 
российское общество более развито и европеизировано в смысле восприятия передовых 
законов и видов судопроизводства, демократичнее, имеет совершенно другую 
государственность. Действительно, существующая ныне система мирового правосудия и ее 
законодательное оформление не во всем соответствуют классическим образцам мировой 
юстиции. Тем не менее, полагаю очевидным стремление российского законодателя 
максимально приблизить действующую модель мирового суда к тем целям, задачам и 
принципам, которые составляют сущность мировой юстиции, и которые востребованы 



 

 50 

обществом современной России. Процесс совершенствования судебной системы находит 
свое выражение в адекватной реакции законодателя на происходящие изменения и внесении 
изменений и дополнений в действующие законодательные акты, регламентирующих 
деятельность новой судебной структуры – мировых судов. 
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ЛЮСТРАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ І 

КРИТЕРІЇ ЇХНЬОЇ ПРАВОМІРНОСТІ 
 

Люстрація – система заходів, що спрямовані на усунення із ключових публічних посад 
осіб, причетних до протиправної діяльності попереднього політичного режиму, та 
встановлення щодо них обмежень на зайняття таких посад у майбутньому [1, с. 36], - була 
широко застосована в державах Центральної та Східної Європи після повалення 
соціалістичних режимів. Але витоки цього явища сягають часів античності – люстрація як 
спосіб зміни політичних еліт була відома ще в Стародавніх Афінах у V ст. до н. е. [2, с. 65]. 
Як наслідок діалектичного закону заперечення заперечення, суспільство розвивається 
циклічно, і періодична зміна політичних еліт призводить до того, що інститут люстрації час 
від часу залишає свій слід в політико-правовому житті соціуму. Саме тому люстрацію не 
варто розглядати як разове явище, яке раз і назавжди відійшло в історію. Цим і зумовлена 
актуальність даного дослідження. 

Для українського суспільства, яке вже друге десятиліття перебуває на шляху розбудови 
незалежної держави, проблема очищення суспільних інститутів від рудиментів попереднього 
політичного режиму постає особливо гостро. Тому дослідження сутності, змісту, 
концептуальних засад люстрації, а також вивчення досвіду постсоціалістичних держав 
Центральної та Східної Європи є нагальним завданням української правничої науки. 

Дослідивши люстраційне законодавство, прийняте в державах ЦСЄ, можна виокремити 
дві основні моделі люстрації, в межах яких мета, бачення правової природи та жорсткість 
впроваджених заходів кардинально відрізняються.  

Хронологічно першою сформувалася т. зв. чеська модель. ЇЇ основи були закладені 
законом Чехословаччини від 4 жовтня 1991 р., який забороняв колишнім партійним 
функціонерам, службовцям та інформаторам спецслужб займати посади в органах державної 
влади, державному секторі економіки, освітніх та наукових установах, а також збройних 
формуваннях. Згодом схожі закони були впроваджені в Східній Німеччині, Латвії, Естонії, 
Албанії тощо. Характерними для чеської люстраційної моделі є жорсткі обмеження, які 
застосовуються до особи як невідворотній наслідок її діяльності в минулому, і які вона 
жодним чином не в змозі пом’якшити чи відвернути. Мета люстрації «по-чеськи» - перш за 
все захист молодої демократії, усунення від публічного життя осіб, які можуть становити для 
неї загрозу, відновлення справедливості шляхом покарання осіб, причетних до зловживань 
режиму. 
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Польська люстраційна модель має дуалістичний характер. Особа, яка підлягає перевірці, 
заповнює люстраційну анкету, яку перевіряє спеціально створений орган, що має в своєму 
розпорядженні архіви спецслужб. Якщо інформація, вказана в анкеті, відповідає дійсності, 
факт співпраці оприлюднюють, і особа зазнає негативних наслідків морально-політичного 
характеру, але до неї не застосовуються жодні юридичні санкції. Якщо ж особа намагається 
приховати співпрацю з спецслужбами, вона несе юридичну відповідальність, але не за те, що 
було вчинене нею в минулому, а за подання неправдивої інформації в анкеті. Санкція в 
цьому випадку полягає у забороні займати певні посади протягом визначеного строку [3]. 
Першочергове завдання такої люстрації – відновлення історичної справедливості, розкриття 
правдивих даних про публічних осіб.  

Аналізуючи люстраційні заходи, не можна не помітити певної іронії долі: люстрація 
спрямована на утвердження демократії за допомогою методів, які за своєю суттю 
демократичними не є. Тому гострі дискусії викликає проблема сумісності люстраційних 
обмежень із міжнародними стандартами в сфері прав людини. Головні аргументи 
противників люстрації такі: а) люстраційні обмеження повинні розглядатися як 
дискримінація за ознакою політичних поглядів; б) люстраційні закони встановлюють 
презумпцію колективної вини; в) люстраційні закони порушують право на приватне життя. 
Перелічені закиди стосуються переважно чеської моделі люстрації, оскільки польська 
концепція юридично є майже бездоганною, і тільки нерозвиненість механізмів моральної та 
політичної відповідальності в деяких суспільствах (в т. ч. і українському) не дозволяє 
розглядати її як універсальне вирішення проблеми. 

Намагаючись втримати процеси люстрації в правовому руслі, Парламентська Асамблея 
Ради Європи прийняла Резолюцію 1096 (1996) «Про заходи щодо подолання наслідків 
минулих комуністичних тоталітарних систем», якою, в тому числі, були схвалені Вказівки 
щодо забезпечення дотримання люстраційними законами та подібними адміністративними 
заходами вимог правової держави. Основний їхній зміст зводиться до того, що кримінально 
карані діяння, вчинені особами в часи тоталітарних режимів, потрібно переслідувати 
відповідно до кримінального права. Якщо кримінальним законодавством встановлюються 
строки давності щодо певних злочинів, то такі строки можуть бути подовжені, оскільки це є 
суто процесуальним, а не матеріальним питанням. Що стосується люстраційних діянь, що не 
містять ознак злочину, то до осіб, які їх вчинили, обмеження можуть бути застосовані тільки 
для усунення чи суттєвого зменшення небезпеки, яку становлять функціонери 
антидемократичного режиму для утворення життєздатної демократії.  

Згідно з ч. 2 ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
передбачені випадки, в яких втручання в приватне життя є виправданим – коли втручання 
здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб. Саме необхідністю захисту молодої демократії і аргументували чехословацькі 
парламентарі потребу прийняття люстраційного закону. [4, с. 392]. Що стосується презумпції 
колективної вини, то про неї навряд чи можна вести мову, якщо люстраційні обмеження 
впроваджуються не як юридичні санкції за діяння особи, а як спеціальні вимоги, що 
ставляться до кандидатів на певну посаду, як це було, наприклад, в Східній Німеччині згідно 
з Додатком до Угоди про об’єднання Західної та Східної Німеччини [5, с. 368]. 

На підставі здійсненого дослідження можна зробити висновок, що для того, щоб 
впроваджені люстраційні заходи були сумісними з міжнародними стандартами в сфері 
охорони прав людини, необхідно детально осмислити їхню систему, чітко визначити правову 
природу відповідних обмежень, оскільки саме від цього залежить комплекс критеріїв їхньої 
правомірності. 
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19 СЕНТЯБРЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

 
17 сентября 1991 г. открылось первое заседание внеочередной шестой сессии Верховного 

Совета БССР. В выступлении заместителя спикера парламента В. Шолодонова прозвучали те 
вопросы, решение которых было необходимо в кратчайшие сроки: утверждение символики, а 
также изменение названия республики.  

Новый спикер белорусского парламента, С. Шушкевич, избранный на эту должность 18 
сентября 1991 г., активно включился в утверждение новой символики и нового названия 
республики. Это не удивительно, ибо в выступлениях спикера ранее проскальзывали 
патриотические нотки. Так, выдвигаясь на должность спикера в 1990 г., С. Шушкевич назвал 
себя «потомком Скорины» [1, л. 93].  

С. Шушкевич поддержал инициатора новой символики народного поэта Беларуси 
Н. Гилевича. Комиссия Н. Гилевича по образованию, науке и сохранению исторического 
наследия с участием белорусских геральдистов (А. Титов и др.) разработали и предложили 
новые эталоны Государственного флага и Государственного герба Беларуси. Герб «Погоня» 
представлял собой изображение скачущего всадника с поднятыми мечом и щитом. Флаг 
состоял из белой, красной и белой горизонтальной полос.  

Комиссия Н. Гилевича заручилась поддержкой специалистов Академии Наук. Однако эта 
поддержка была более чем непрочной. 12 сентября 1991 г. состоялось заседание бюро 
Отделения общественных наук АН БССР. На этом заседании вопрос о гербе вообще не был 
включен в повестку дня, а бело-красно-белый флаг «победил» с минимальным перевесом. За 
его утверждение в качестве государственного символа проголосовало четыре человека. Два 
высказалось против и пять воздержались [2, л. 155]. 

Инициатива утверждения новых символов была в штыки встречена консервативными 
силами парламента, в частности депутатами-ветеранами. Основным аргументом 
консерваторов было то, что предлагаемые новые символы использовались немецко-
фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны для заигрывания с 
белорусскими коллаборационистами. Так, депутат В. Сорокин утверждал, что бело-красно-
белый флаг «обагрен кровью сотен тысяч людей», поэтому его утверждение в качестве 
государственного будет «подлостью и мерзостью» [3, л. 133]. 

Фактически на стороне противников новой государственной символики оказалась 
архивная служба Беларуси в лице ее руководителя А. Михальченко. Еще в 1990 г. в своей 
статье «Белорусская символика: традиция и современность» А. Михальченко доказывал, что 
«Погоня» «привносит в толкование герба момент агрессивности, боевитости, 
преследования». По инициативе А. Михальченко из недр архивов были извлечены и 
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отосланы депутатам-ветеранам некоторые фотографии с изображением марширующих 
членов Союза белорусской молодежи» с «Погоней» и бело-красно-белым флагом.  

Н. Гилевич и его сторонники приводили контраргументы. В частности, речь шла о 
белорусском языке. Если оккупанты использовали его в качестве языка обучения в школах, 
значит, надо запретить и белорусский язык. Н. Гилевич привел пример совместного парада 
германских и советских войск 22 сентября 1939 г. в Бресте, где комбриг С. Кривошеин и 
танковый генерал Г. Гудериан обменялись флагами.  

Некоторые депутаты предлагали компромиссный вариант. А. Лукашенко призывал 
решить вопрос о новой символике путем принятия новой Конституции и сосредоточиться на 
решении экономических проблем.  

В обстановке ожесточенных споров спикер С. Шушкевич поставил вопросы об 
утверждении герба «Погоня» и бело-красно-белого флага на голосование. Однако ни герб, ни 
флаг не набрали нужного количества голосов. За герб проголосовало лишь 204 депутата, а за 
флаг – 201 депутат при кворуме 231 человек.  

С новым названием Беларуси – Республика Беларусь – особых сложностей не возникло. 
Удачное сочетание этих двух слов вполне удовлетворяло и консерваторов, и демократов. Тем 
более, что это название республики было заложено в проект новой Конституции. В 
частности, на заседании Конституционной комиссии 19 июля 1991 г. было окончательно 
утверждено будущее название – Республика Беларусь. Члены рабочей группы комиссии 
сошлись во мнении, что «оставить старое название, значит, опозориться, остаться во 
вчерашнем дне, остаться приверженцами той системы, которая окончательно развалилась, 
ушла в прошлое». Из двенадцати членов группы за это предложение проголосовало восемь 
человек, и лишь четыре поддержало старое название Беларуси. 

И это притом, что большинство влиятельных депутатов до попытки государственного 
переворота в августе 1991 г. лоббировали старое название республики. Например, комиссия 
И. Коротчени по вопросам гласности, средств массовой информации и прав человека 
предлагала следующее: «Учитывая высокий уровень политизации общества, полагаем что 
наименование «Республика Беларусь» вызовет дополнительные споры по идеологическим 
мотивам». Поэтому члены комиссии выступали за «Белорусскую Советскую Суверенную 
Республику». По их мнению, это будет согласовываться с концепцией союзного договора  

19 сентября 1991 г. депутаты единогласно проголосовали за закон о переименовании 
БССР. По словам депутата Д. Булахова, «мы родили ребенка и назвали его Республикой 
Беларусь» [4, л. 73]. 

Новое официальное название республики, в свою очередь, породило противоречие. 
Юридическая казуистика заключалось в том, что «Республика Беларусь» не стыковалось с 
надписью на гербе «Белорусская Советская Социалистическая Республика».  

С целью скорейшего утверждения нового государственного флага и герба С. Шушкевич и 
его команда поступили хитро. На голосовании вопрос был сформулирован не прямо о смене 
символики, а о внесении изменений в соответствующие статьи Конституции БССР 1978 г. 
Однако такая формулировка не прошла с первого захода: за нее проголосовали 221 депутат. 
Тогда С. Шушкевич поставил вопрос на повторное голосование. В результате изменения в 
Конституцию, касающиеся символики, были утверждены необходимым, но минимальным 
голосов депутатов (231 человек). 

После утверждения символики и названия республики депутат А. Коревко предложил 
утвердить 19 сентября в качестве государственного праздника. Однако С. Шушкевич, явно 
не желавший дразнить депутатов-консерваторов, не стал ставить этот вопрос на голосование.  
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РЫБНАЯ И ОХОТНИЧЬЯ РЕГАЛИИ В РОССИИ: ОБЫЧАИ И ИХ ПРАВОВОЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
 

В сложные для государств периоды власть порой пыталась избежать бюджетного краха 
самыми замысловатыми способами. История знала такие источники доходов бюджета, как 
налог на окна, на синий цвет глаз и соль. В целях получения прибыли государство 
монополизировало продажу игральных карт, шахмат, спичек, чая и других модных товаров. 
Такое же значение имело царское право охоты и рыбной ловли (регалия); также право на 
остатки от кораблекрушений, на выброшенных китов, на пригульный скот и т.п. [1, с.243]. 
По мере совершенствования налоговой системы большая часть подобных прав исчезла или 
же они остались существовать только номинально.  

Вообще регалия рассматривается как исключительное право государство на 
осуществление какой-либо деятельности. Известный ученый И.И. Янжул дает понятие: «Под 
регалиями принято называть такого рода казенные промыслы, в которых государство имеет 
какое-либо преимущество или исключительно для самого себя, совершенно не допуская 
частной конкуренции или же значительно ограничивая последнюю»[2, с.116]. В отношении 
рыбной и охотничьей регалии в России следует сказать об особом характере ее установления 
и о важном значении изучения историко-правового опыта в данном вопросе. Повсеместное 
браконьерство и незаконные ловля и охота приводят к катастрофическим экологическим 
последствиям: причиняется невосполнимый вред не только природе, но и государственному 
бюджету. 

Охотничью и рыбную регалии можно назвать одними из древнейших: право на охоту на 
всей территории России принадлежало царям и членам царской семьи. Впервые 
законодательное оформление охотничьей регалии и исключительного права рыбной ловли 
царской семьей было системно закреплено в Соборном Уложении 1649 г. «А кому лучится 
стояти в Государевыхъ в дворцовыхъ селъхъ: и тем в Государевыхъ прудахъ и озерахъ рыбы 
на себя не ловити. А будетъ кто без Государева повеления в озерахъ рыбу ловити, и на том 
взятии на Государя пены, или ему наказание учинити, что Государь укажет»[3, с.7] 

В главе X «О суде» в ст. 239 Соборное Уложение устанавливает запрет на самовольное 
расширение границ рыбной ловли, сенокоса. «А будет у кого бортные ухожьи, или рыбные 
ловли, озера или сенные покосы в Государевомъ, помещиковъ или вотчинномъ лесу, за 
межею вново на чужой земле не прибавляти». 

Соборное Уложение закрепляло общее правило: если территории была изменена и 
записана, как государственная («Государева»), «промысловать» (бортничать, ловить рыбу, 
собирать ягоды) было нельзя. Если же земля не записана за кем-либо и неизверстана, «то в 
леса для дров и для хоромного леса велеть ездить всякому».  
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Параллельно с исключительным правом на рыбную ловлю и охоту государство могло 
устанавливать и запреты на орудия ловли или охоты. Первые попытки регламентировать 
орудия лова были предприняты в Азовском бассейне в начале XVIII в.Царским указом было 
запрещено использование крючных рыболовных снастей в морском и речном рыболовстве 
[4. с.103].  

Иногда установление регалии было не только фискальной, сколько политической 
необходимостью. В 30-х годах XVIII в. правительство вынуждено было регализировать 
рыбный промысел по восточному побережью Азовского моря в связи с ожесточенными 
столкновениями донских и запорожских казаков. Последним было категорически запрещена 
рыбная ловля в этом районе, а донские казаки имели право ловить рыбу только для нужд 
войска, им было запрещено ловить ее для продажи и в личных целях «под тяжким штрафом». 
Таким образом, государству пришлось восстановить рыбную регалию в Азовском море. 

Продукты рыболовства и охоты также были монополизированы в разные периоды: 
монополизированы были меха, кабанье и барсучье сало, икра, рыбий клей и т.п.»[5.с.267]. 
Товары вывозились главным образом самим государством, частично – отдельными 
торговыми монополиями и откупщиками, без которых невозможна была бы та 
всеобъемлющая монополизация товаров казной, которая господствовала в России примерно 
с 1709 по 1719 г. 

В России последующих периодов рассматриваемые регалии начинали утрачивать свое 
значение и право охоты становится свободным. В XIX в. охотничья регалия ликвидируется. 
Однако остаются исключения - в Царстве Польском устанавливался билетный сбор, в 
казенных лесах за право охоты также выдавались платные билеты, а в Беловежской пуще 
охота была запрещена. Право рыбной ловли также утратило регальный характер, и казенная 
монополия распространялась только на рыбную ловлю и тюлений промысел в Каспийском 
море. 

История регулировании рыбной и охотничьей регалии показывает, что данный институт 
полностью отвечал требованиям времени и использовался не только в интересах царской 
семьи, но и в военных и торговых целях. Наиболее эффективно лесные и речные богатства 
были использованы при Петре I, который смог доказать, что национальные природные 
ресурсы необходимо не только охранять, но и реализовывать с наибольшей пользой для 
страны. 
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Понятие «правовой менталитет» вошло в оборот с 1993 года, что связано с введением 

общего понятия «менталитет». Правовой менталитет можно определить как «глубинный 
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уровень правосознания, выраженный в целостной общности правовых представлений, 
стереотипов, привычек, реакций, в характере и способе юридического восприятия» [1, с. 104-
108].  

Категория ментальности, являясь основой правосознания, отражает более глубокий пласт 
общественного сознания. Правосознание как форма общественного сознания субъективно и 
формируется под влиянием менталитета. В структуре правосознания есть такие элементы: 
правовая идеология - научное правосознание, правовая психология - обыденное 
правосознание, правовая мораль[2, с. 108-109]. Правовой менталитет нельзя относить к 
элементам правосознания: он, являясь глубинным уровнем правосознания, «пронизывает» 
все его элементы. Общность правовых представлений, стереотипов, привычек, реакций, 
которая и является выражением правового менталитета, проявляется в правовой психологии 
и в правовой морали более всего. Правоведы, разрабатывающие теорию государства и права, 
также не «избавлены» от влияния правовой ментальности. Правовой менталитет ориентирует 
поведение и реакции социальной группы в различных правовых ситуациях. Так, правовой 
менталитет пронизывает все структурные элементы правосознания.  

К структурным элементам правового менталитета относятся правовые представления и 
стереотипы, ценностно-правовые ориентации и правовые установки. Есть и два уровня: 
сознательный и бессознательный. В зависимости от конкретно возникающей ситуации в 
политико-правовой сфере у человека актуализируется первый либо второй уровень с его 
структурными компонентами. Функции правового менталитета совпадают с функциями 
категории, которая, по сути, является его внешним проявлением, - правосознания. Это 
познавательно-оценочная, регулятивная, прогностическая функции [2, с. 109].  

К особенностям менталитета белорусов, а соответственно и правового менталитета – 
относятся социальное почитание скромности, добродушия, терпимости, определенность [3, 
с. 18-19]. Как людей нелживых, бесхитростных, чистосердечных характеризует белорусов в 
своем трактате 1550 г. Михалон Литвин [4, с. 35-37]. Но в то же время нам присущи 
неготовность к реформированию общественных отношений, которая обусловлена 
консервативностью; коллективизм, который выражается в главенствовании интересов своей 
социальной группы по отношению к личным. Все эти ментальные особенности нужно 
учитывать в процессах правотворчества и правореализации, тогда и право будет 
естественным и будет принято внутренне белорусским обществом. То есть надо найти себя, 
для того, чтобы изменить себя, не изменяя себе. Правовой менталитет является тем 
явлением, изучение и учет которого, приведет наше общество к правильному пути.  

Одной из тем в уголовном праве, волнующей все общество, вызывающей множество 
дискуссий, споров и дебатов была и остается тема смертной казни. В соответствии с 
результатами проведенного нами социологического исследования 63% опрошенных 
выступают за смертную казнь, против - 22 %, 15% - не определены. На первый взгляд, этот 
результат не соответствует тому, что правовой менталитет белорусов характеризуется 
социальным почитанием таких черт, как терпимость, гуманность, милосердие. Но возникает 
вопрос, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное лишение свободы? Смертная казнь 
многими воспринимается, как способ оградить общество от опасных преступников. Так 
проявляется принцип коллективизма. Он не отрицает отношение к личности, как к ценности, 
но заключается в отречении от желаний и мнений каждой личности, взятой в отдельности, во 
благо всего общества. Тот факт, что 63 % выступили против отмены смертной казни, 
является проявлением склонности жить по традициям, по «законам предков». Ведь смертная 
казнь – одно из самых древних наказаний, известных мировому уголовному праву. На 
протяжении многих веков она считалась совершенно справедливым способом защиты 
общества от определенного вида преступлений.  
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МІСЦЕ ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Однією з глобальних проблем сучасності є безпека як соціально-правове явище. 

Відповідно до Конституції України, забезпечення безпеки — одна з найважливіших функцій 
нашої держави. Водночас для ефективної організації здійснення даного виду діяльності 
необхідно сформувати систему національної безпеки, для чого потрібна не лише наукова, а 
й, передусім, нормативно-правова база, єдині легітимізовані принципи, наявність 
розвинутого механізму її забезпечення із чітким визначенням повноважень, напрямів 
взаємодії, координації та контролю. 

Забезпечення національної безпеки для України обумовлено життєвою необхідністю 
створення сприятливих умов для стабільного розвитку українського суспільства та держави, 
подолання політико-правових і соціально-економічних негативів, порушення прав і свобод 
людини та громадянина. Незважаючи на широке коло наукових розвідок із зазначених 
проблем, чимало питань потребують подальшого наукового осмислення і відповідних 
окремих досліджень. Це стосується, передусім, визначення поняття та змісту правової 
безпеки, її місця в системі національної безпеки. Більше того, докорінне оновлення політико-
правової реальності, поєднане із прогресуючими глобалізаційними тенденціями, зумовлюють 
необхідність найскорішого формулювання засад державної політики правової безпеки особи. 
Адже саме особа в таких умовах опинилась не здатною захистити себе і реалізувати власні 
права і свободи. 

Певним чином цьому сприяють: 1) одноманітне розуміння безпеки як виключно 
військово-стратегічної проблеми; 2) розгляд проблем забезпечення безпеки як суто 
державних, котрі не допускають фактичної участі громадян у них; 3) постійне загострення 
енергетичних, сировинних, соціальних, екологічних і воєнних глобальних проблем, 
пов’язаних зі зменшенням природних ресурсів і зростанням потреб при одночасно 
зростаючій кількості населення і демографічного тиску на природу; 4) руйнівні форми 
політичної боротьби; 5) відсутність дієвих національно і патріотично налаштованих еліт; 6) 
нестабільність і непередбачуваність розвитку правової системи України; 7) відсутність 
системної наукової концепції видового складу систему національної безпеки, зокрема 
здебільшого відсутність такого важливого її компонента як правова безпека. 

Ключовою проблемою у зв’язку з цим постає обґрунтування шляхів забезпечення 
правової безпеки особи в Україні в сучасних умовах інтеграційних процесів, активного 
діалогу різних правових культур. Слід відзначити, що окремі аспекти проблематики 
національної безпеки вже частково розглядалися у теоретико-правових дослідженнях 
В.А.Ліпкана, Т.Б.Левицької, Ю.Є.Максименко, М.М.Пендюри, Г.О.Пономаренко, З.Д.Чуйко. 
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Можна назвати багато інших праць, присвячених аналізу національної безпеки з позицій 
інших наук, натомість безпосередньо проблема правової безпеки особи в Україні ще не була 
предметом окремого дослідження, хоча даний пласт становить важливу складову 
національної безпеки, а безпека особи, зокрема і правова її складова, є найбільш уразливою 
нині в Україні. 

У даному ракурсі слід відмітити, що правова безпека, ґрунтуючись на позиціях 
природного права, виступає системоутворюючим компонентом будь-яких інших видів 
безпеки, адже без правової безпеки, яка сама по своїй суті виступає благом, реалізація інших 
благ значно ускладнюється. 

Позаяк, правову безпеку нами пропонується визначати як органічну і системоутворюючу 
складову національної безпеки, свідомий цілеспрямований вплив суб’єкта безпеки на об’єкти 
безпеки, за якого створюються необхідні та достатні умови для стабільного та прогресивного 
функціонування і розвитку як правової системи, так і системи національної безпеки в цілому. 

За цього визначення, можна дійти висновку, що правова безпека посідає чільне місце в 
системі національної безпеки і потребує окремих наукових досліджень щодо власного змісту 
і механізмів реалізації. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ МАЙНОВИХ ПОКАРАНЬ ЗА «ЦЕРКОВНИМ 

УСТАВОМ» ЯРОСЛАВА 
 

«Церковний Устав» Ярослава імовірно походить з XIV ст. Значення його як джерела 
історії права XIV ст. є надзвичайно великим. [6, 22] Серед іншого містив він і низку норм, які 
регулювали питання покарання за ряд злочинів.  

Власне, беззаперечним досягненням Уставу Ярослава можна вважати те, що, крім 
простого перелічення справ, підсудних церковному суду, він вказує також і на ті покарання, 
які мали бути накладені на злочинця. Це тим більш значимо, якщо врахувати той факт, що 
Устав Володимира взагалі про це не згадував. [5, 89] 

Устав Ярослава зберігся в 2-х редакціях – східно-руській і західно-руській, остання 
відома за списком 1499 р. і заснована на першій редакції. 

Східно-руська редакція складається із 2-х груп – короткої і поширеної. Більш давньою з 
них вважається коротка. Саме в ній більш за все збережено текст Уставу. [4, 58] Виходячи з 
наведеного вище, ми будемо робити посилання на коротку редакцію. 

Серед покарань, передбачених в Уставі Ярослава, значне місце займають покарання у 
виді штрафу, який стягувався, як вірно відзначав С. Юшков, від одного рубля до 5 гривен 
золота. [7,490]  

Підтримуючи загальний підхід Руської Правди до системи майнових покарань, 
досліджуваний документ ділить штрафи на дві великих групи: а) ті, що стягувались на 
користь потерпілої особи; б) ті що стягувались на користь єпископа. Спробуємо 
проаналізувати їх окремо. 

Церковний Устав Ярослава передбачає наступні розміри штрафу на користь потерпілої 
особи: 

1 рубль – стягувався: за співучасть у груповому зґвалтуванні (ст. 4); 
3 рублі – стягувались: за зґвалтування жінки, яка походить з нарочитих людей (ст. 2); за 

вигнання своєї дружини без вини, якщо вона походить з нарочитих людей (ст. 3); 
15 гривен – стягувались: за зґвалтування простої чаді (ст. 2); за вигнання своєї дружини 

без вини, якщо вона буде з простої чаді (ст. 3); 
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1 гривна сріблом – стягувалась: за насильне викрадення дівчини з метою укладення 
шлюбу чи насилуватиме її (ст. 1); за наговір, словесне приниження чужої дружини, якщо 
вона буде із сільських людей (ст. 22); 

3 гривни срібла – стягувались: за вигнання великим боярином своєї дружини без вини (ст. 
3); за наговір, словесне приниження чужої дружини, якщо вона буде із міських людей (ст. 
22); 

5 гривен срібла – стягувались: за насильне викрадення дівчини з метою укладення шлюбу 
чи насилуватиме її, якщо вона буде з добрих людей (ст. 1);  

1 гривна золота – стягувалась: за насильне викрадення дівчини з метою укладення шлюбу 
чи насилуватиме її (ст. 1); за зґвалтування дочки менших бояр чи боярської дружини (ст. 2);  

3 гривни золота – за підмову дівчини прийти до себе і віддання в толоку (групове 
зґвалтування) (ст. 4); за наговір, словесне приниження чужої дружини, якщо вона буде із 
менших бояр (ст. 22); 

5 гривен золота – стягувались: за насильне викрадення дівчини з метою укладення шлюбу 
чи насилуватиме її, якщо вона буде з бояр (ст. 1); за зґвалтування боярської дочки або 
дружини (ст. 2); за наговір, словесне приниження чужої дружини, якщо вона буде із великих 
бояр (ст. 22). 

Надзвичайно різноманітними були штрафи на користь єпископа. Всього згадується аж 15 
їх розмірів. Серед них: 3 рублі, 3 гривни, 6 гривен, 12 гривен, 15 гривен, 30 гривен, 40 
гривен, 80 гривен та 100 гривен (саме цей розмір штрафу згадується найчастіше, а саме п’ять 
разів), 1 гривна срібла, 3 гривни срібла, 5 гривен срібла, 1 гривна золота, 3 гривни золота, 5 
гривен золота. 

Передбачав Устав Ярослава й сплату штрафу на користь князя. Ст. 26 передбачає, що за 
злочини, скоєні під час весілля, змови, бійки і вбивства, інші розбої і душогубства, то 
злочинці платять виру князю навпіл з владикою (митрополитом). [4, 60] 

Причину такої різноманітності та поширеності штрафів в Уставі Ярослава пробував 
пояснити ще Н. Бєляєв, зазначаючи, що «Володимир в своєму Уставі ніде не визначав 
покарань за злочини, очевидно надаючи церковним суддям можливість користуватись 
Номоканоном; Ярослав же кругом замінив тілесні покарання Номоканона грошовими 
пенями». [1, 219] 

«Церковний Устав» Ярослава посідає важливе місце серед пам’яток права Київської Русі, 
оскільки дає уяву про ті норми права, які не знайшли відображення у Руській Правді. Це 
норми, що регулювали, в першу чергу, відносини держави і церкви, визначали правове 
становище духовенства, деяких інших категорій осіб та окреслювали коло справ, які 
підлягали суду церкви. [2, 28] 

Ще одним беззаперечним досягненням церковних уставів руських князів загалом і 
«Церковного Уставу» Ярослава зокрема, було те, що вони значною мірою доповнювали або 
ж тлумачили норми права, поміщені у реципованих збірках візантійського права. [3, 22], чим 
суттєво заповнювали законодавчі прогалини того часу, а також частково адаптували 
візантійські приписи під місцеві реалії. 
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ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 

 
Юридична визначеність – іноді називають «юридичною безпекою» (legal security) – один 

з найбільш загальних принципів, визнаних як Європейським судом з прав людини, так і 
судом Європейського Співтовариства. Це широка концепція, яку нелегко пояснити кількома 
словами та стержнем якої є передбачуваність. Загальна ідея юридичної визначеності визнана 
більшістю правових систем; однак у Європі її роль є більш конкретною, приймаючи форму 
різноманітних підконцепцій. Найбільш важливі з них: відсутність зворотної сили закону 
(non-retroactivity), закріплені права (vested rights) та законні очікування (legitimate 
expectations) [1, 155]. 

Принцип правової визначеності є одним із важливих аспектів розуміння концепції 
верховенства права. 

Одним із фундаторів формування теорії верховенства права є відомий англійський 
дослідник А. Дайсі. З точки зору Дайсі, здійснення прав індивіда при реалізації англійської 
конституції було більш визначеним, ніж здійснення схожих прав при континентальних 
конституціях, і ця визначеність в основному забезпечувалась більш вищим юридичним 
фахом людей в англомовних країнах, який дозволяв їм відтворювати надійні засоби судового 
захисту цих прав [2, 185]. 

Визначеність - це риса, яку теж підкреслює Хайєк у свoєму аналізі верховенства права. 
Він уявляє її собі трохи не так, як Дайсі, і ця різниця в деяких відношеннях може бути 
суттєвою. 

З точки зору Хайєка, визначеність закону являється найголовнішою умовою для 
економічної діяльності в суспільстві; саме ця риса сприяла процвітанню західного світу в 
порівнянні зі Сходом, де визначеність закону була досягнута значно пізніше. Однак він не 
з’ясовує, що саме означає термін «визначеність» відносно до закону. Хоч ні Дайсі, ні Хайєк, 
ні більшість дослідників не займалися цим питанням, в теорії верховенства права коректний 
підхід до нього має велике значення. В самій підставі розходжень між континентальними та 
англійськими дослідниками відносно верховенства права і, на перший погляд, схожих на 
нього писаних конституцій можуть лежати різні значення вислову «визначеність закону». У 
Дайсі не було до кінця ясного бачення того, що таке визначеність закону, коли він описував 
основні характеристики верховенства права. На перший погляд, це пов’язано з відсутністю 
зафіксованих письмово – отже в якомусь розумінні «визначених» правил – в традиційному 
англійському загальному праві, включаючи конституційне право. Якщо визначеність була 
пов’язана тільки з письмовими правилами, ні загальне право, ні та його частина, яку можна 
назвати конституційним правом, не могла бути визначеною принципово. Дійсно, більшість з 
останніх докорів щодо невизначеності прецедентного права (caselaw) з боку англомовних, 
особливо американських, юристів та спеціалістів з політичних наук – представників так 
званої реалістичної школи – засновані на такому значенні терміна «визначеність», який 
припускає існування кінцевого письмового формулювання, слова якого читач не має права 
змінювати із своєї точки зору. Це роздратування по відношенню до написаного закону є 
результатом зростання кількості статутів (законодавчих актів) в сучасних правових та 
політичних системах, а також зростання впливу статутного права в порівнянні з 
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прецедентним (тобто неписаним) правом як в Англії, так і в інших країнах Британської 
Співдружності та в США [3, 89]. 

Визначеність закону також пов’язана з ідеєю кінцевих письмових формулювань таких, 
які у континентальній правовій системі називаються правовими нормами, в значенні, яке 
Хайєк вкладає в слово «визначеність» в своїх лекціях про верховенство права. На його 
думку, навіть делегування нормотворчості якому-небудь невиборчому органу не обов’язково 
суперечить правовій державі до тих пір, поки цей орган зобов’язаний формулювати та 
оприлюднювати закони до їх застосування. Він додає, що в наш час проблема з широко 
розповсюдженим використанням делегування полягає не в делегуванні нормотворчих 
повноважень, а в тому, що владі надаються повноваження на використання примусу без 
правил, тому що для здійснення таких повноважень неможливо сформувати яке-небудь 
загальне правило. 

Хайєк вважає, що серйозні проблеми не можуть виникнути тільки через те, що правила 
приймає парламент або який-небудь інший орган, якому делеговані такі повноваження, за 
умови, що це будуть загальні, чітко сформульовані та заздалегідь обнародувані правила. 

Загальні нормативні положення, якщо вони сформульовані належним чином та відомі 
всім, забезпечують громадянам можливість планувати свою поведінку з точки зору її 
правових наслідків, або, висловлюючись словами Хайєка, як правило, ті обставини, які 
знаходяться за межами його (індивіда) поля зору, не повинні бути підставою для 
застосування по відношенню до нього примусу. 

Таким є класичне розуміння визначеності закону. Можна додати, що це, очевидно, і 
найбільш знаменита інтерпретація, яка існує у багатьох варіантах з античних часів до 
сьогодення. Ще у працях Аристотеля можна знайти вимоги до закону такі як – це загальні 
правила, сформульовані за допомогою чітких та зрозумілих всім термінів, які необхідні 
громадянам для того, щоб вони могли називатись вільними. 

Цей ідеал визначеності був запроваджений та розвинений на Європейському континенті. 
Звід цивільного права Юстиніана довгий час був тією книгою, в якій, здавалось, втілився 
ідеал визначеності закону, яка розумілась як визначеність писаного закону в романо-
германській системі. Цей ідеал не тільки не був відкинутий, але навіть взятий за домінуючий 
принцип в континентальній Європі 16 – 18 століть. В цей час більшість європейських країн 
прийняли писані кодекси та конституції, виходячи з того, що точні формулювання можуть 
захистити людей від посягань різних тиранів. Уряди та суди погодились з таким розумінням 
ідей визначеності закону, яка заключалась в точності писаної формули, виробленої 
законодавчими зборами. Це не було єдиною причиною, через яку країни континентальної 
Європи прийняли кодекси та конституції, але це було очевидно однією з головних причин. 
Континентальна ідея визначеності була тотожна ідеї точного письмового формулювання. Під 
визначеністю значною мірою розумілась «точність».  

Античне, або континентальне, розуміння визначеності закону цілком відповідає ідеалу 
особистої свободи, сформульованому авторами  Стародавньої Греції, які виступали за 
правління через реалізацію законів. Безперечно, що правління через закони є 
справедливішим та розумнішим, ніж правління через укази тирана або натовпу. Загальні 
закони завжди більш передбачувані, ніж конкретні та раптові укази. Причому 
передбачуваність наслідків являється однією з необхідних передумов будь-яких політичних 
рішень. Виходячи з цього можна зробити висновок, що чим більше загальні правила 
забезпечують передбачуваність наслідків людської поведінки, принаймні у правовій сфері, 
тим більше така поведінка може бути захищеною від втручання інших людей, включаючи 
владу.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСНОВ  

ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1989 – 1991 РР.). 
 
В 1989 – 1991 рр. у країнах Центрально-Східної Європи пройшли кардинальні суспільно-

політичні перетворення, що завершились крахом комуністичних режимів та прискорили 
розпад і ліквідацію всієї системи соціалізму. Відкрились нові перспективи й шляхи розвитку 
для центральноєвропейських країн. Основними завданнями стали - демократизація 
суспільно-політичного життя, становлення ринкових відносин та масштабні інституціональні 
реформи. 

Політико-правовим перетворенням в Чехословаччині після листопада 1989 р. присвятили 
свої праці такі вчені як З. Їчінський, В. Мікуле, Ф. Шамалік, К. Пекнерова та ін. 

Чехословацький сценарій перетворень характеризується динамічністю та послідовністю 
подій, що не може не привернути уваги. Вже через один місяць після початку революції 
(подій 17 листопада 1989 р. у Празі) опозиція контролювала Уряд ЧССР, через півтора 
місяця лідер опозиції В. Гавел був обраний президентом країни, через два місяці з 
федерального і республіканських парламентів були відкликані депутати, котрі 
дискредитували себе в роки попереднього режиму.  

Політичні сили країни («Громадянський форум» і «Громадськість проти насилля», 
представники яких вже в кінці січня 1990 р. становили більшість у трьох законодавчих 
органах) розуміли, що відновлення демократії в країні слід розпочати з відновлення прав і 
свобод людини, зокрема, через їх законодавче закріплення. 

Першим законодавчим актом у напрямі законодавчого закріплення прав і свобод людини 
в Чехословаччині було схвалення Федеральними зборами 23 січня 1990 р. закону «Про 
політичні партії», відповідно до якого «громадяни мають право в демократичному дусі 
об’єднуватися в політичні партії. Реалізація цього права сприяє громадянам у їх участі в 
політичному житті суспільства, зокрема у створенні представницьких органів держави» 
(ст.1) [1, с. 39].  

Законом «Про політичні партії» було оновлено федеральне виборче законодавство з 
метою створення правових основ проведення влітку 1990 р. перших вільних парламентських 
виборів. Федеральний парламент 27 лютого 1990 р. прийняв Закон «Про вибори до 
Федеральних зборів», котрий відновив у країні виборчу систему пропорційного 
представництва політичних партій, котра функціонувала в роки першої Чехословацької 
республіки (1918-1938 рр.) [2, с. 236]. 

27 березня 1990 р. був зроблений наступний крок у напрямі законодавчого забезпечення 
прав людини. Того дня Федеральні збори схвалили ще три законодавчі акти, а саме: 

1) Закон «Про об’єднання громадян». Це вже був другий закон щодо права громадян на 
об’єднання. Ним гарантувалося право громадян на вільне об’єднання, причому «для 
здійснення цього права не потрібно дозволу державного органу» (ст. 1) [3, с. 366].  

2) Закон «Про право на зібрання». Згідно з його ст. 1 «громадяни мають право мирно 
збиратися». Під «зібранням» розумілися також вуличні походи і маніфестації [4, с. 369].  
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3) Закон «Про право на петицію»  закріплював право кожного індивідуально або разом з 
іншими звертатися до державних органів з вимогами, пропозиціями, скаргами з питань 
громадського чи суспільного життя, вирішення яких належить до компетенції даних 
державних органів (ч. 1 ст. 1) [5, с. 374]. 

28 березня 1990 р. до пакету законів з цього питання додався ще один  Закон «Про 
внесення змін і доповнень до закону про періодичні друковані видання та інші засоби 
масової інформації». Цей законодавчий акт визначив нове соціальне призначення засобу 
масової інформації, а також дозволив засновувати періодичні друковані видання громадянам 
і чехословацьким юридичним особам, що означало, що держава позбавлялася монополії на 
створення друкованих засобів масової інформації, а, з іншого боку, такі законодавчі зміни 
відкривали дорогу до становлення недержавної преси  невід’ємного атрибута 
громадянського суспільства [6, с. 375]. 

Після того, як були прийняті основні законодавчі акти у сфері політичних прав, 
Федеральні збори ЧСФР почали відновлювати основне право людини в економічній сфері  
право власності. Спочатку необхідно було внести зміни до Конституції 1960 р., і тому 
федеральний парламент 28 квітня 1990 р. прийняв відповідний Конституційний закон про 
внесення таких змін і доповнень [7, с. 402].  

9 лютого 1991 р. Федеральні збори схвалили Хартію основних прав і свобод, яка своїми 
положеннями вносила ряд істотних нововведень до правової системи ЧСФР, була орієнтиром 
у визначенні напрямів правової реформи в країні, враховуючи перехідний характер 
нормативної бази, хоча за своїм змістом не був політико-правовою декларацією. Прийняття 
окремого кодифікаційного акту з прав людини засвідчувало розуміння владою 
пріоритетності цієї проблеми [8, с. 122].  

Важливе значення для зміцнення інститутів громадянського суспільства мав ще один 
законодавчий акт, схвалений 4 липня 1991 р. – «Про свободу релігійних вірувань і статус 
церкви та релігійних організацій», яким, зокрема, гарантувалися права віруючих осіб та 
церкви та інших релігійних організацій [9, С.6].  

Таким чином, процес законодавчого забезпечення становлення демократії в ЧСФР 
характеризується: а) високим темпом законодавчої роботи, оскільки нове державне 
керівництво країни надавало пріоритетного значення відновленню прав і свобод як 
необхідної умови до функціонування демократичного політичного режиму (лише за півроку 
від початку «оксамитової революції» в Чехословаччині в цій сфері було схвалено на 
федеральному рівні більше десятка законодавчих актів); б) ефективною правотворчою 
діяльністю у цьому напрямку сприяли реформування представницьких органів влади у перші 
місяці після «оксамитової революції» у 1989 р., а також вільні вибори до федерального і двох 
республіканських законодавчих органів влітку 1990 р., внаслідок яких був сформований 
демократичний уряд в країні. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭВОЛЮЦИИ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОСТИ. 
 
Юридические взаимодействия получили свое научное осмысление в контексте историко-

правовых теорий эволюционного развития общества, формально-юридического и 
комплексного подходов теоретико-правовых исследований, в концепциях синтеза 
традиционного и современного политической транзитологии и юридической социологии, а 
также в исследованиях ретроспекции, интеграции и глобализации правового процесса в 
теории международных отношений и в юридической антропологии – в контексте изучения 
культурных взаимодействий между социумами, находящимися на разных стадиях 
исторического развития и относящимися к разным культурным (цивилизационным) 
моделям. 

Юридические взаимодействия часто обозначаются термином «правовая аккультурация». 
В связи с возможностью осуществления юридического взаимодействия в разных формах и с 
разным характером (добровольным, вынужденным либо принудительным) объем термина 
«правовая аккультурация» зависит от того, какие процессы включаются исследователем в 
его содержание, какие результаты имеют юридические взаимодействия (эффективная, 
частично эффективная и неэффективная аккультурация, «декультурация» как поглощение 
одной правовой системы другой [8, с. 234]). 

Правовая (юридическая) аккультурация – одна из основных форм взаимодействия 
правовых систем, перенос одной культуры в другую, «прививка» одной правовой системы 
(некоторых ее элементов) к другой. Она представляет собой процесс продолжительного 
взаимодействия правовых систем, предполагающий использование различных по природе и 
силе воздействия методов, соответствующих специфике культурно-исторического развития 
сторон, необходимым результатом которого является изменение первоначальной правовой 
культуры (или отдельных ее элементов) одного или обоих вступивших в контакт обществ [1, 
с. 8]. 

Господствовавшая до середины ХХ в. научная картина мира с центральной идеей об 
универсальной природе человека и единых, объективных законах мироздания выступала 
детерминантой представлений не только о возможности, но и о необходимости 
заимствования социальных институтов вообще и правовых институтов в частности. В этом 
контексте насильственное принуждение одним обществом другого рассматривалось как 
благо, как действия, которые «имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу» 
[7, C. 210]. В условиях жизненных реалий осуществление подобных проектов нашло свое 
отражение в политике прямого и косвенного колониализма, в формировании устойчивого 
убеждения о том, что стоит принять «правильные» (европейские) законы и жизнь 
превратится в «правильную» (как в Европе). 

Однако общественная практика вскоре привела к выводу: перенос права эффективен 
только в обществах, где доминирует подобное представление о господствующем типе 
социально-нормативного регулирования; некритические перенос права и заимствование 
правовых форм успешными не являются. Именно реальный правопорядок страны-
реципиента детерминирует результаты юридической аккультурации, возможность 
сущностного или формального перенесения правовых институтов, наполнение их смыслом 
как в стране-доноре или другим, порой противоположным, смыслом [9, с. 84–89]. 

Разнообразная практика осуществления процесса взаимодействия правовых систем дает 
возможность выделить виды правовой аккультурации и классифицировать их по различным 
основаниям:  
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а) по форме протекания процессов юридического взаимодействия: открытая правовая 
аккультурация (предполагает юридическую экспансию и рецепцию; в первую очередь 
затрагивает сферу публичного права); скрытая (латентная) правовая аккультурация 
(предполагает правовую ассимиляцию и интерференцию; в первую очередь затрагивает 
сферу частного права). 

б) по методам протекания процессов правового взаимодействия: добровольная правовая 
аккультурация (вступающие в контакт общества стремятся к более глубокой интеграции, 
трансформируя свои правовые системы); насильственная правовая аккультурация (при 
вступлении в контакт общество-донор открыто навязывает обществу-реципиенту формы и 
методы правового регулирования обществом); вынужденная правовая аккультурация (при 
вступлении в контакт очевидны либо зависимость статуса общества-реципиента (его 
отдельной части) от восприятия элементов правовой системы политически доминирующего 
общества, либо необходимость признания правовых институтов и норм подчиненного 
социума для сохранения доминирования господствующего общества); 

в) по результатам юридического взаимодействия: юридическая ассимиляция (полная или 
практически полная утрата исконной правовой культуры обществом-реципиентом и полное 
усвоение правовой культуры общества-донора); юридическая трансформация (частичное 
изменение правовой культуры общества-реципиента при сохранении собственных 
сущностных черт); юридическая интерференция (изменения правовой культуры каждой из 
вступивших в контакт правовых систем). 

г) по глубине эволюционных процессов в правовых системах сторон – участниц правовой 
аккультурации: правовая аккультурация, приведшая к ассимиляции правовой системы 
общества-реципиента с правовой системой общества-донора; правовая аккультурация, 
приведшая к органическому симбиозу правовых систем сторон – участниц правовой 
аккультурации; правовая аккультурация, приведшая к созданию гетерогенной системы с 
большим количеством фиктивных (отторгнутых обществом-реципиентом) норм; 
поверхностная правовая аккультурация, приведшая к созданию искусственной системы, в 
которой привносимое обществом-донором право имеет исключительно внешний 
(инструментальный) по отношению к реципиенту характер. 

В реальной практике правовая аккультурация, как правило, происходит не в одной какой-
либо форме, а в их совокупности и взаимодействии. 

Социальная сущность правовой аккультурации предполагает исследование социальных 
обстоятельств, находящихся вне механизма правовой аккультурации, но так или иначе его 
детерминирующих и испытывающих на себе обратное воздействие данного механизма 
(предпосылки, причины и условия протекания процессов правовой аккультурации), а также 
социальных, политических и культурных процессов, включенных в механизм действия права 
и в равной степени определяющих результат кросскультурного (юридического) 
взаимодействия. 

Правовая аккультурация – это успешный перенос юридических форм в иную правовую 
среду. В случае насильственного (по методам протекания процесса) навязывания обществу 
или его части определенных элементов правовой системы иного социума говорят о 
юридической экспансии, которая представляет собой процесс и результат взаимовлияния 
правовых систем, выступая либо одним из возможных вариантов правовой аккультурации, 
либо самостоятельным процессом в случае отрицания обществом-реципиентом 
навязываемых ему правовых моделей. 

Формами юридического взаимодействия выступают заимствование и рецепция права. 
Заимствование предполагает добровольность имплантации юридических моделей и 
элементов. Рецепция протекает как процесс добровольного или вынужденного 
заимствования и свидетельствует об усвоении каким-либо обществом элементов правовой 
системы другого общества [4, с. 198–199]. 

В процессе правовой аккультурации могут находить свое проявление: (а) правовая 
преемственность (в случае обеспечения непрерывности правовых традиций в политико-
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правовой системе стороны – участницы правовой аккультурации); (б) прерывание местной 
правовой традиции (в случае восприятия обществом-реципиентом правовой культуры 
общества-донора и утраты собственных правовых традиций); (в) возрождение (ренессанс) 
старых правовых моделей общества-реципиента и их взаимодействие с теми, что были 
усвоены в процессе аккультурации. 

Юридическое взаимодействие множества существующих политико-правовых систем в 
условиях глобализации имеет несколько перспектив целенаправленной гармонизации их 
коэволюции, среди которых: 1) установление доминирования какой-то одной правовой 
традиции (например, традиции кодифицированного права. Перспективы реализации данной 
тенденции сопряжены с преодолением концептуальных различий правовых систем, с 
возникновением конфликтных ситуаций, оборонительной борьбой за сохранение 
существующего положения дел и т. д. [3, с. 107]); 2) сохранение множественности правовых 
традиций и признание безуспешности их универсализации (многие исследователи 
подчеркивают предпочтительность развития именно в этом направлении и рассматривают 
подобную эволюцию как гарантирующую существование сформированных традиций и 
демонстрирующую их жизнестойкость [11, p. 332]); 3) формирование представлений о 
правовой множественности как множественности формальной и не разобщенной 
(перспектива интеграции правовых систем предполагает формирование нового взгляда на 
природу и историю права, в рамках которого существование права на протяжении всей 
истории предстает в форме как обычного, так и писаного права, в состоянии постоянного 
сотрудничества с моралью, религией и политикой [3, с. 108]). 

В условиях глобализации многими учеными в качестве определяющей тенденции 
мирового правового развития отмечаются усиливающийся процесс правовой конвергенции и 
связанной с ним интеграции в праве. Международное взаимодействие национальных 
правовых систем предстает как глобальное юридическое явление. Мировое сообщество 
рассматривается как носитель общецивилизационной культуры, в основу которой положены 
общечеловеческие идеалы, нашедшие свое обобщенное выражение в международных 
стандартах прав и свобод человека и гражданина. При этом одни исследователи говорят о 
том, что такой обобщенный подход к понятию общецивилизационной культуры не является 
основанием для объединения правовых систем, сложившихся в современном мире в некую 
единую правовую систему [6, c. 192], другие – подчеркивают неизбежность постепенного 
развития правовых систем и отмирания в будущем юридических систем, преобразования их 
в общечеловеческие, единые коммунистические принципы социальной деятельности [10, 
с. 29], третьи – свидетельствуют о формировании «глобальных правовых систем» [2, c. 147] и 
развитии «транснационального», «мирового» или «глобального» права [5, с. 233]. 

Феномен правовой аккультурации в контексте коэволюции политико-правовых систем 
современности продолжает привлекать к себе внимание исследователей развития 
информационно-коммуникативной, регулятивно-охранительной среды человеческой 
жизнедеятельности и акцентировать внимание на особенностях взаимодействия правовых 
культур и специфике формирования национальных правовых систем в условиях 
глобализации. Исследования, в рамках которых каждая из существующих ныне правовых 
систем рассматривается как результат не только внутреннего развития, но и 
долговременного культурного взаимодействия, могут способствовать ускорению и 
углублению интеграционных процессов в современном мире, выработке оптимальной 
модели международного правового сотрудничества, позволяющей наиболее эффективно 
использовать зарубежный опыт в сфере функционирования национальной правовой системы. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ – ЮРИСТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Стан правосвідомості молоді є важливим показником ступеня зрілості сучасного 

українського суспільства. Особливо актуальним є дослідження та аналіз перехідного рівня 
професійної правосвідомості – правосвідомості студентів-юристів, який характеризується 
специфічними властивостями та ознаками. Дослідження рівня правосвідомості проводилося 
серед студентів першого курсу юридичного факультету Хмельницького університету 
управління та права. 

Оцінка правосвідомості залежить від об’єктивного і обгрунтованого знання про те, яке 
місце займає право в системі загальнолюдських цінностей молоді і який вплив воно здійснює 
на їх поведінку. Результати проведеного анкетування вказують на те, що в ієрархії 
цінностних орієнтацій студентів-юристів право займає 11 місце. Такі данні вказують на те, 
що серед студентів юридичного факультету право посідає вище місце в системі цінностей 
ніж в української молоді взагалі [2, с.42]. До позитивних рис правосвідомості студентів-
юристів можна віднести їх переконанність в загальносоціальному призначенні права (86% 
респондентів вважають, що право виражає інтереси всього народу, а не окремих соціальних 
груп). Дослідження дали можливість встановити високий рівень поінформованості студентів 
щодо ключових правових понять та основних положень базових нормативно-правових актів 
вітчизняного законодавства. Крім того, майбутні юристи твердо переконанні в необхідності 
підвищення рівня юридичних знань для успішної професійної діяльності та хочуть 
використовувати набутті знаня на користь суспільства. Ця теза підтверджується і 
наступними результатами анкетування - 85 % опитаних студентів бачать себе в майбутньому 
правослухняними громадянами. Позитивним моментом є те, що жоден респондент в 
майбутньому не бачить себе правопорушником, хоча у 15% опитаних спостерігається 
тенденція до невизначеності правової установки на майбутню поведінку. 

Дослідження виявило, що для правосвідомості студентів-юристів характерна наявність 
високого рівня готовності вирішувати свої проблеми правовим шляхом при низькому рівні 
довіри до правових установ. Так, 44 % респондентів відповіли, що жоден державний орган не 
викликає довіри. Крім того, на думку 71% респондентів в Україні можна уникнути 
відповідальності за вчинене правопорушення, тобто спостерігається негативне оцінювання 
молоддю діяльності державних органів в правовій сфері. Серед основних причин 
правопорушень в Україні студенти-юристи виділяють: незнання законів- 40%, безкарність 
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правопорушників- 27%, відсутність солідарності з нормами права- 15%, бездіяльність 
правоохоронних органів -10%, інші причини- 8%.  

В середовищі студентів поширене переважно позитивне ставлення до вітчизняного 
законодавства. Так, 38% опитаних молодих людей ставляться до вітчизняного законодавства 
з повагою; 56 % респондентів відповіли, що «деякі закони мені подобаються, а деякі ні». 6% 
опитаних студентів закони не поважають, але будуть дотримуватися, оскільки за їх 
порушення настає відповідальність. Саме страх перед покаранням, на думку 63% 
респондентів, є основним фактором виконанння вимог закону в українському суспільстві. 

На підставі проведеного соціологічного дослідження можна зробити наступні висновки: 
1) правосвідомість української молоді є складним соціальним утворенням, яке 
характеризується неоднорідністю та суперечливістю, одночасним прагненням до 
законослухняності та готовності порушити правові приписи заради особистої користі; 2) 
найбільш відповідальним і складним періодом у формуванні свідомості, і правосвідомості 
зокрема, є період, який відповідає віковій кагорії 15- 20 років, оскільки саме в цей період 
інтенсивно формується правосвідомість, домінуючим є інтерес до правових відносин між 
людьми та формування активної правової позиції; 3) правосвідомість студентської молоді 
знаходиться в стадії активного формування та піддається зовнішньому впливу; 4) у 
формуванні правосвідомості молоді важливу роль відіграє вибір юридичної професії, 5) 
студенти-юристи демонструють більш зрілу правосвідомість на відміну від інших категорій 
молоді, хоча і вона не є ідеальною; 6) для правосвідомості студентів-юристів характерним є 
випередження запасу правових знань у порівнянні з набутим життєвим досвідом; 7) 
правосвідомість студентів-юристів є перехідною ланкою до професійної правосвідомості 
(яка характеризується тісним зв’язком пізнавального компонента з вміннями та навичками 
практичного застосування правових норм) та в загальному вигляді наділена наступними 
ознаками: 1) усвідомлення необхідності вести професійну боротьбу з правопорушеннями та 
злочинністю і додержуватися належного правопорядку; 2) вміння визначити та засудити 
протиправну поведінку, не бути байдужим до порушень не лише на роботі, а й в життєвих 
ситуаціях; 3) переконаність у необхідності дотримуватися справедливості у правах і 
свободах громадян країни; 4) усвідомлення необхідності дотримання законності під час 
службових обов’язків та професійні знання законодавчої бази країни [1, с.24, 25]. 
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РОЛЬ МЕТОДІВ ПРАВОВОГО САМОВИХОВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ 
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Побудова громадянського суспільства в Україні нерозривно пов’язана з необхідністю 
формування високого рівня правосвідомості та правової культури кожного громадянина. 
Одним із найбільш ефективних, дієвих, але у той же час складних у реалізації способів 
досягнення такої мети є правове самовиховання. Дослідження психологів та педагогів 
свідчать про те, що самовиховання починає переважати над вихованням у другому періоді 
юності, тобто у студентському віці. Тому надзвичайно важливо навчити молодь правильно 
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організовувати свою правовиховну діяльність, озброїти її знаннями про різні форми, методи, 
способи та засоби реалізації поставленої мети.  

Ще в 70-х роках вчені-юристи дали визначення та проаналізували поняття «метод 
правового виховання», що зводиться до характеристики методів як сукупності прийомів та 
способів, за допомогою яких досягається поставлена мета. Здебільшого сформульовані 
визначення є уточнюючими та розрізнені за професійним спрямуванням. У юридичній та 
педагогічній наукових спадщинах дослідженню поняття методу правового самовиховання не 
було приділено належної уваги. Автори робіт з самовиховання дійшли згоди лише в тому, що 
конкретній меті і завданням самовиховання мають відповідати конкретні методи, засоби та 
прийоми. Але разом з тим у дослідженнях немає чіткого розмежування цих категорій. 
А. Я. Арет стверджував, що будь-який засіб виховання стає засобом самовиховання, якщо 
людина його застосовує по відношенню до себе. 

Систему методів організації процесу правового самовиховання складають, на думку 
Д. Е. Тихомирова, ті ж методи, що й у процесі самовиховання. Дослідник наголошує, що 
«система методів і прийомів ніби визначає реальний механізм практичної реалізації 
поставлених задач і цілей самовдосконалення» [1, с. 29]. Серед основних методів він називає 
самопереконання, самонавіяння, самовправу, самодисципліну. 

Зазначимо, що методи правового виховання базуються на процесах самопізнання, 
самоусвідомлення, самоздійснення в контексті всього життєвого шляху людини. 
Самопізнання – це процес пізнання себе як суб’єкта життєдіяльності. Джерелом 
самопізнання виступають зв’язки із зовнішнім світом у процесі практично перетворювальної, 
пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної діяльності та у процесі спілкування. М. М. Амердінова 
цей етап називає самосповіддю, без якої всі інші етапи і способи саморегуляції є 
малоефективними [2, с. 124]. По суті, самосповідь є повним внутрішнім звітом перед собою 
про стан власної правової свідомості та культури, про правомірність дій у різних життєвих 
ситуаціях. Важливо, щоб думки і переживання були вимовлені вголос і почуті самим собою. 

Ми здійснили класифікацію методів правового самовиховання за принципами 
самоуправління, в основу яких покладено його функції: планування, організація, мотивація, 
контроль. 

Правове самовиховання розпочинається з його планування. Воно реалізується через 
самопрограмування, яке передбачає конкретну програму дій з правового самовдосконалення. 
Самопрограмування може бути здійснене в різних формах: у вигляді зафіксованих на папері 
планів або самозобов’язань, у вигляді усвідомлених цілей або задач, у вигляді намірів та ін. 
Для першокурсників найбільш доступними і практично доцільними бувають письмові 
варіанти планів роботи над собою. І не тільки тому, що в них матеріалізація самовиховання 
виступає більш наочно, але й тому, що письмовий варіант вимагає більш активної думки при 
формулюванні задач самовиховання. Пізніше, коли процедури самовиховання будуть 
освоєні, можна буде обійтися і без письмових варіантів планів. 

Наступний етап – організація правового самовиховання. Місце і роль самоорганізації в 
системі правового самовиховання визначається тим, що без належної організованості у житті 
і діяльності, без відповідних зусиль неможлива ефективна робота з удосконалення своєї 
особистості. Сутність метода самоорганізації полягає у тому, що студенти, організовуючи 
свою діяльність у відповідності з виробленими правилами поведінки, а також з основними 
напрямками роботи над собою, ефективно удосконалюють і формують необхідні якості. 
Досягнення певних результатів при цьому виявляє позитивну дію на цілі, зміст і мотиви 
наступної роботи [3, с. 22].  

Навіть найдосконаліша програма правового самовиховання не здатна втілитися у життя 
без відповідної мотивації та стимулювання. Зрозуміло, що знання своїх недоліків і переваг 
ще не достатньо для виникнення потреби в їхньому подоланні. Необхідні ще такі якості 
особистості як цілеспрямованість, розвинута воля тощо. Наприклад, одним з головних 
мотивів заняття самовихованням у формі набуття правових знань для студентської молоді є 
бажання суспільної самореалізації.  
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Наступним етапом є самоконтроль. Він втілюється через систему самозвітів, які 
складаються із щоденних, щотижневих і щомісячних самозвітів, а також самозвітів за кожен 
рік навчання, що дозволяє ефективно слідкувати за процесом роботи над собою, оцінювати 
результати цієї роботи за конкретний період. Формами самозвіту можуть бути усні 
установки, робочі пам’ятки, записи, щоденники тощо. 

В основі самоконтролю як методу самовиховання лежить саморегуляція, тобто здатність 
людини контролювати свою діяльність. Її сутність полягає у тому, що студенти, 
контролюючи свою роботу, встановлюють відхилення реалізованої програми самовиховання 
від заданої, раніше спланованої і вносять відповідні корективи у план подальшої роботи. З 
часом самоконтроль стає нормою поведінки. 

Проаналізовані етапи та методи реалізуються при застосуванні конкретних прийомів та 
способів, серед яких можна назвати самоспостереження, самоусвідомлення, самовивчення, 
самоаналіз, самоіспит, самооцінку, самокритику, самозасудження, самонавіювання, 
аутотренінг, самопереконання, самовправи, самозобов’язання, наслідування, 
самопідбадьорювання, самонаказ, самопримус, самопідпорядкування тощо. 

Ефективне правове самовиховання можливе лише за умови системного та комплексного 
використання методів планування, організації, мотивації та контролю. На нашу думку, 
доцільно не тільки поглиблювати дослідження існуючих методів, а й інтенсифікувати пошук 
нових ефективних та дієвих форм підвищення рівня правосвідомості громадян, які будуть 
сприяти їх всебічній самореалізації в різних сферах життя і, як наслідок, розбудові 
громадянського суспільства в Україні. 

 
Використані джерела: 

1. Тихомиров Д. Е. Правовое самовоспитание молодёжи / Дионис Еварестович Тихомиров. – К. : 
Изд-во об-ва «Знание» Украины, 1991. – 32 с. 

2. Амердинова М. М. Самосозние и современность / Магира Мунаждиновна Амердинова. – 
Бишкек. – 2002. – 237 с. 

3. Демидов Ю. Н. Самовоспитание адъюнкта как фактор профессионального роста : [учебное 
пособие] / Ю. Н. Демидов, В. В. Романова. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2006. – 64 с. 

 
 

 
Панкратова Вікторія Олегівна 

викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ СЕРЕД СТУДЕНТСТВА 

 
Невизнання права як соціальної цінності, негативне ставлення до права, законів, 

правопорядку, зневіра в необхідності права, його суспільній користі – це сьогоденна 
реальність України. Суперечливі процесі, які відбуваються в економіці, соціальній сфері, 
ідеології та політиці значною мірою впливають на формування правового нігілізму серед 
громадян і, зокрема студентства. Так, за даними соціологічного опитування, проведеного 
центром Разумкова 2007 р. серед респондентів віком від 18 років, з’ясувалось, що 
правослухняність вважають однією з найважливіших чеснот усього 6,2% молоді. А кожна 
п’ята (21,5%) молода людина із опитаних взагалі ігнорує закон [1]. Все це свідчить про те, 
що у правосвідомості молоді існують певні вади. Тому сучасний її стан вимагає свого 
значного покращення.  

Метою роботи є аналіз чинників, що сприяють виникненню правового нігілізму в 
сучасному студентському середовищі. 

Проблемі правового нігілізму значну увагу приділено в роботах вітчизняних учених: С.С. 
Алєксєєва, А.Д.Бойкова, Б.С. Братуся, М.І. Матузова, П.О. Недбайла, В.С. Нерсесянця, І.Л. 
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Петрухіна, В.А. Щегорцова та ін. Питання правового нігілізму серед студентства у 
вітчизняній науковій думці розглянуто лише у спектрі правового нігілізму взагалі.  

Слід зауважити, що порівняно з іншими віковими групами вік студентства, який припадає 
на юнацький період, є переважливим у проявах швидкості оперативної пам’яті, 
переключення уваги, вирішення вербально-логічних завдань тощо. Тобто, студентський вік є 
віком найвищих досягнень та результатів, які ґрунтуються саме на біологічних, 
психологічних та соціальних аспектах розвитку. Важливим є те, що характерною рисою 
морального розвитку, як зазначає Б.Г.Ананьєв, є посилення усвідомлених мотивів поведінки. 
Відбувається закріплення тих якостей, яких істотно не вистачало у старших класах, а саме: 
цілеспрямованості, рішучості, наполегливості, ініціативи [2, 97].  

Як зазначає Т.А. Перевозна, студентський вік є вирішальний для формування 
правосвідомості. Адже під час навчання у вищому навчальному закладі за сприятливих умов 
розвивається особистість студента за наступними напрямками: 

підвищення почуття обов’язку; 
відповідальність у професійній діяльності; 
зростає загальна зрілість та стійкість особистості студента; 
підвищується самовиховання студента тощо [3, 6]. 
Отже, можна зробити висновок про те, що життєвий період, на який припадають 

студентські роки, має особливість, яка проявляється у тому, що саме в цей період 
відбувається удосконалення когнітивних навичок. Саме студенти під час навчання у вузі 
усвідомлюють можливі суперечності між різними моральними переконаннями, формують 
власну думку про те, що є правомірним та антисоціальним. Тому саме в цей період важливо 
створювати всі сприятливі умови для подолання правового нігілізму серед студентства.  

Чинники, що обумовлюють девіацію правової свідомості сучасної української молоді та 
виникненню зневіри в право: 

Криза інституту сім’ї в сучасній Україні. Щорічно із-за розлучень в середньому 470 тис. 
дітей залишаються без одного з батьків; збільшується число дітей, народжених поза шлюбом 
(близько 23% всіх народжених) [2, 107].  

Відсутність гідних умов життя, що перешкоджає не тільки нормальному фізичному, 
професійному становленню, задоволенню та розвитку різноманітних соціальних, духовних 
потреб молоді, але заважає розвитку свідомості, почуттям гідності. 

Молодь відноситься до однієї з найуразливіших до ризику безробіття серед соціально-
демографічних груп. Так, рівень безробіття на кінець 2008 р. серед молоді за даними 
Державної служби зайнятості удвічі більший за загальний показник і складав 12% [4].  

Відсутність у вузах системних знань про правові аспекти комплексної психолого-
педагогічної, організаційно-управлінської діяльності різних органів і осіб, спрямованих на 
правове навчання і виховання молоді, попередження правопорушень з їх боку, забезпечення 
гарантій законності, справедливості. 

Низький рівень правового виховання, зневіра в діяльність правоохоронних та 
правозахисних органів. Встановлено, що кожен п’ятий з молодих людей за останні 2 - 3 роки 
був жертвою злочину, проте навіть у найважчі моменти молоді люди не схильні довіряти 
правоохоронним органам: 36,7 відсотка молодих людей при порушенні їх прав зверталися до 
друзів, 30,3 відсотка захищали свої права самостійно, і лише 15,8 відсотка респондентів 
звернулися до суду, в міліцію або прокуратуру [2, 111]. 

Несистематизована, хаотична державна молодіжна політика, відсутність у держави чітких 
і підтримуваних більшістю напрямів суспільного розвитку, ідеалів, що призводить до того, 
що молодь втрачає відчуття Батьківщини. Значна частина молодих людей не вважають себе 
громадянами України, готовими до реалізації своїх прав і обов’язків. Так центром Разумкова 
було проведено опитування: «Чи вважаєте Ви себе патріотом України?». Лише 38,1% 
респондентів відповіли позитивно. Більшість молодих людей вважають, що людина повинна 
жити в тій країні, де йому більше подобається. Закордон для молоді привабливіший, цим 
можна пояснити прагнення здобути освіту за кордоном [4].  
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Чинники соціального середовища, зокрема: комерціалізація суспільних відносин, зміна 
ціннісних ідеалів з яскраво вираженою орієнтацією на ідеали західної демократії, у зв’язку з 
чим для правової культури молоді характерний пріоритет приватних інтересів по 
відношенню до публічних, прагматичне сприйняття державно-правових інститутів, 
заперечення традиційних цінностей. 

Формування правосвідомості студента – складний і тривалий процес, який потребує 
творчого підходу держави, всього колективу ВНЗ, готовності, бажання й уміння всіх і 
кожного боротися за укріплення громадської дисципліни й правопорядку в університеті й 
суспільстві, за викорення правового нігілізму у житті університету та суспільства. 
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ЗАКОННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
 
Благодаря работам Э. Гуссерля. М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, X. Ортега-и-Гассетта, 

А. Шюца, П. Бурдье, П. Рикера и др. феноменология превратилась в одно из наиболее 
влиятельных направлений в современной философии Определенное влияние феноменология 
оказала и на развитие философии права. Отечественный правовед Н. Н. Алексеев 
подчеркивал:: «Кто не хочет и не может заниматься одними декларациями и проповедями, 
кто хочет познавать и понимать, кто хочет излагать понятое и учить ему, тот неизбежно 
принужден вступить на дорогу феноменологического исследования» [1, с. 41]. Правда при 
этом большинство ученых в своих исследованиях опираются на трансцендентальную и 
экзистенциональную феноменологию, оставляя в современной юриспруденции 
социологическое направление в феноменологии практически невостребованным [6, c. 5]. 

Феноменологически ориентированная социология не является экстраполяцией 
трансцендентальной феноменологии на социальный мир. Это самостоятельное направление в 
социологии, которое лишь частично заимствует у философской феноменологии понятийный 
аппарат. С точки зрения современной социологической феноменологии, отличие 
человеческого (социального) мира от «естественного» мира природы заключается в том, что 
социальный мир создан и изначально осмыслен человеком. С позиций феноменологической 
социологии нельзя игнорировать «конституированного характера социальных явлений как 
продуктов осмысленной деятельности людей» [4, с. 85]. 

Современная феноменология права под правом понимает то, чему люди придают 
значение права, и в этом имеет определенное сходство с психологической теорией права. 
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Однако право для феноменологов – не просто сугубо субъективное явление. «Социальный 
мир как объективно осмысленный мир предшествует своему конструированию индивидами; 
но без этого конструирования обыденная реальность существовать не может», – отмечает 
А. Натансон [7, p. 66.]. Право носит объективный характер, как и другие социальные 
институты, так как каждый человек должен согласовывать свое поведение с 
господствующими в обществе ценностями и значениями. В то же время право – это и 
результат интерпретационной деятельности людей. Феноменология стремится проникнуть в 
диалектику объективного и субъективного [5, с. 43]. 

Проблема, охарактеризованная П. Бергером и Т. Лукманом как «головокружение от 
относительности» [2, с. 15], в сфере права приобретает особое значение, поскольку правовые 
нормы в отличие от иных правил поведения носят общеобязательный характер. Закон 
именно в силу того, что он общеобязателен, обладает некоторым особым социально-
психологическим качеством: закон должен быть доступен пониманию тех, кого он касается. 
Когда формулируется общепризнанный правовой принцип: «незнание закона не освобождает 
от ответственности за его нарушение», неявным образом вводится кардинальное допущение, 
что закон должен быть доступен пониманию граждан. Ибо знание закона является знанием 
специфическим, поскольку непосредственно воздействует на поступки людей. И для того 
чтобы закон приобрел столь необходимое ему качество, человек должен не только обладать 
данным знанием, но и квалифицировать в соответствии с ним свои поступки: воздерживаться 
от одних и совершать другие. В этом и находит конкретное выражение понимание закона [5, 
с. 43]. 

Но отсюда прямо следует, что сложность законодательных актов – это сложность особого 
рода. Она отлична от сложности геометрических теорем и физических теорий. Закон 
потенциально общепонятен, и в этом залог его функционирования в обществе, хотя 
сложность юридических казусов вошла в поговорку, а анализ тех или иных регулируемых 
законом ситуаций и коллизий может требовать участия значительного числа специалистов, 
использования огромной по объему информации, перебора многообразных вариантов 
понимания, сопоставления версий. 

Когда человек говорит о «знании закона», он имеет в виду его понимание, выраженное в 
способности руководствоваться им в своих действиях. При этом практика применения 
законов сопряжена с ситуациями, которые требуют углубленного понимания действующего 
законодательства при непременном участии квалифицированных специалистов. Несмотря на 
то, что в процессе понимания законов сказываются индивидуальные психологические 
различия, в конечном итоге оно должно быть идентично и единообразно [3, с/ 134–135]. В 
повседневной жизни преобладает прагматический мотив, важное место в социальном запасе 
знания занимает знание рецептов, т. е. знания, сводящиеся к практической компетенции в 
обыденных делах [2, с. 72]. 

Определенный запас необходимых правовых знаний имеется у каждого индивида. 
Однако, с точки зрения феноменологии, право – это объективированная субъективность, 
т. е. выраженные во вне субъективные представления о праве. Кажется, что феноменологи 
сводят право только к индивидуальным, интерсубъективным значениям, которые придают 
ему люди. Однако человек, по справедливому замечанию Аристотеля, «животное полисное», 
«животное социальное», и поэтому свои поступки он должен соотносить с определенными 
требованиями, предъявляемыми к ним обществом. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Статья 34 Конституции Республики Беларусь гарантирует право на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности 
государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, 
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.  

В настоящее время в Республике Беларусь темпы правотворческой и, в первую очередь, 
законодательной деятельности как никогда высоки, создаются сотни новых нормативных 
актов, существенно меняющих характер и основные принципы правового регулирования. 
Статистика свидетельствует: за 70 лет существования СССР было принято около 100 
законов, а в Республике Беларусь с 1991 года было принято 1709 законов и с 1994 года 
Президентом было издано 3269 нормативных указов. Высокий уровень насыщенности 
потока правовой информации требует новых средств оптимизации, использования 
информационных технологий в процессе систематизации законодательства.  

В одних государствах вопросы обеспечения и распространения правовой информации, 
внедрение новых информационных технологий в правовую сферу являются предметом 
государственной политики (например, в США, для решения вопросов обеспечения правовой 
информацией создано управление правительственной печати США (U.S. Government Printing 
Office/GPO); в Российской Федерации - Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции); в других коммерческих организации с участием правительства 
(Так, в Германии в 1985 г. создано ООО «Juris», участниками которого являются 
государственные, общественные и частные институты, что позволяет освободить 
государственные органы от выполнения коммерческих функций т.е. распространения 
информации на платной основе). Тем не менее государство обязано обеспечить проведение 
единой информационно-правовой политики и решать задачи по обеспечению граждан 
правовой информацией.  

Основными задачами государственной политики в сфере правовой информатизации 
являются: создание государственной системы правовой информации и государственных 
структур, обеспечивающих устойчивое развитие информационных процессов; создание 
государственных информационных ресурсов в правовой сфере и условий для их 
эффективного применения; внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность органов государственной власти; организация доступа граждан к 
информационно-правовым ресурсам и внедрение информационно правовых технологий в 
образовательный процесс; организация межгосударственного информационного 
взаимодействия. 

Государственная система правовой информации Республики Беларусь (далее - ГСПИ ) 
состоит из следующих основных составляющих:  

1. Национального центра правовой информации Республики Беларусь; 
2. автоматизированной системы формирования государственного информационного 

нормативно-правового ресурса, создаваемого НЦПИ, которая включает: Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА) как единую универсальную систему 
учета, регистрации, обработки и официального опубликования правовых актов; эталонный 
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банк данных правовой информации, который, по сути, является сводом законодательства 
Республики Беларусь в электронном виде; Единый правовой классификатор Республики 
Беларусь, созданный в целях обеспечения систематизации законодательства, обмена правой 
информацией, ведения НРПА.  

3. комплексной системы распространения правовой информации (состоящей из: 
Национального центра правовой информации Республики Беларусь; Национального 
правового Интернет-портала (www.pravo.by); единой автоматизированной информационно-
телекоммуникационной системы правовой информации судебных органов; региональных 
центров правовой информации (филиалы НЦПИ); публичных центров правовой 
информации). 

4. системы межгосударственного обмена правовой информацией, включающей обмен 
правовой информацией в рамках двусторонних договоров, межправительственных договоров 
и создание межгосударственной автоматизированной системы обмена правовой 
информацией.  

Банки данных правовой информации ГСПИ включают: эталонный банк данных правовой 
информации; компьютерный банк данных проектов законов Республики Беларусь; 
тематические банки данных «Судебная практика», «Формы документов», «Бизнес», 
«Кодексы», «Индивидуальный предприниматель», «Труд и профсоюзное движение», «Одно 
окно»; региональные банки данных правовой информации, сформированные на основе 
правовых актов местных исполнительных и распорядительных органов областного и 
базового уровней; 

Ведение НЦПИ эталонного банка данных правовой информации играет решающую роль 
в организации распространения достоверной правовой информации. В соответствии с 
законодательством правовая информация во все прикладные компьютерные базы попадает 
из одного источника - эталонного банка данных правовой информации. Помимо НЦПИ ее 
распространением занимаются еще 6 организаций. Наиболее распространенными системами 
являются (ООО «ЮрСпектр» – ИПС «КонсультантПлюс»; юридическая справочно-
информационная автоматизированная система ЮСИАС; информационно-поисковая система 
ИВЦ Минфина Республики Беларусь; информационно-поисковая система «Светоч-инфо»; 
электронная справочная система по законодательству «ЭКСПЕРТ»). 

Все перечисленные информационно-правовые системы (в том числе, информационно-
поисковая система «ЭТАЛОН 6.0» НЦПИ) распространяется на коммерческой основе за 
значительную для граждан плату. Бесплатный доступ в настоящее время ограничен только 
поиском по реквизитам документа в сети Internet. Например, поиск по ключевым словам в 
документе на сайте www.pravo.by НЦПИ (услуга «ЭТАЛОН-ONLINE») требует регистрации 
и оплаты около 5 $ в месяц. 

Высокие темпы законодательной деятельности и возросшие потребности граждан 
требуют совершенствования механизмов доступа граждан к правовой информации. На наш 
взгляд конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов следует понимать не только как 
бесплатный доступ к отдельным НПА, через Web-интерфейс сайтов, но и как бесплатный 
доступ к эталонному банку данных правовой информации через информационно-поисковые 
системы.  
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Поскольку нормы, получившие материальное закрепление в положениях, теориях, 

концепциях, законах и подзаконных актах, но не нашедшие своего воплощения в жизни, не 
могут выполнить своего основного предназначения как регулятора общественных 
отношений, важнейшую роль приобретает вопрос о механизме обеспечения национальной 
безопасности. Механизм как порядок реализации норм призван обеспечить правильный ход 
взаимодействия между людьми.  

Исходя из того, что составными частями национальной безопасности являются 
безопасность личности, безопасность общества и безопасность государства, следует, что в 
обеспечении безопасности будут принимать участие и государство, в лице уполномоченных 
государственных органов, и общество посредством общественных организаций и 
социальных групп, и личность в отдельности.  

Несмотря на то, что проблема безопасности является одной из древнейших проблем для 
человека, стоявших перед ним практически с самого зарождения человечества, проблема 
механизма реализации безопасности до сих пор является недостаточно разработанной. 
Самостоятельная область государственного управления в сфере безопасности появилась 
лишь во второй половине XVII в. В то время безопасность стала обеспечиваться двумя 
путями: судебным преследованием и деятельностью полиции высшей и частной. Что 
касается настоящего времени, то стоит отметить, что современная Российская Федерация 
достаточно молодое и динамично развивающееся государство. Для того, чтобы угрозы, 
которые исходят изнутри и извне, не нашли своей реализации, необходимо наличие хорошо 
отработанного механизма обеспечения национальной безопасности. 

Принимая во внимание положения Конституции Российской Федерации, в которых 
интересы личности ставятся на первый план и являются приоритетными по отношению к 
интересам общества и государства, возникает противоречие, поскольку анализ 
теоретических работ показывает, что в рамках вопроса о национальной безопасности 
приоритетное значение отводится безопасности государства. Для разрешения данного 
противоречия необходимо обозначить категории цели и средств обеспечения безопасности. 
Так, если мы говорим о цели, то основополагающим в данном случае будет являться 
личность и обеспечение ее интересов. Но в случае рассмотрения средств обеспечения 
интересов той же самой личности приоритетное значение здесь будет принадлежать 
государству, поскольку только у него имеются образования (государственные органы) 
предназначенные для решения именно данных проблем, и, следовательно, только оно 
обладает большими возможностями.  

Положение государства по отношению к личности теперь определено, но само 
государство в концепции национальной безопасности выступает и как объект со своими 
интересами, нуждающийся в защите, и как субъект, сам эту защиту осуществляющий. Как 
объект, государство выступает потому, что является продуктом общественной деятельности, 
и как любой продукт оно должно оберегаться. Субъектом же оно становится после того, как 
начинает формировать внутри себя специальные образования, деятельность которых 
направлена на обеспечение безопасности самого общества. 

Механизм обеспечения национальной безопасности может быть представлен в узком и 
широком смысле. При рассмотрении в узком смысле он выступает как составная часть 
государственного механизма и представляет собой систему государственных организаций, 
органов, учреждений, а также негосударственных институтов, специально создаваемых для 
обеспечения безопасности, либо наделяемых специальной функцией на определенный 
период времени, взятую в их взаимодействии и практическом функционировании. 
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Элементами механизма обеспечения безопасности в этом случае выступают: 
1) государственные органы и организации, осуществление функции обеспечения 
безопасности для которых является основной; 2) государственные органы и организации, 
осуществление функции обеспечения безопасности для которых является производной и 
реализуется в случае возникновения соответствующих угроз; 3) негосударственные 
организации, привлекаемые государством либо непосредственно создаваемые обществом для 
выполнения функции обеспечения национальной безопасности (например общественные 
организации, ведущие борьбу за охрану окружающей среды). 

В широком смысле механизм обеспечения национальной безопасности представляет 
собой систему средств, с помощью которых осуществляется результативное воздействие на 
подвергшиеся угрозам общественные отношения и социальные процессы с целью защиты 
жизненно важных интересов общества и государства. В качестве таких средств помимо 
собственно организаций, осуществляющих функцию обеспечения безопасности, выступают: 
нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и функционирования 
соответствующих организаций и их взаимодействия по достижению цели обеспечения 
безопасности; методы, способы, приемы, используемые субъектами обеспечения 
безопасности для решения стоящих перед ними задач[1, с. 15–16]. 

Задачи, решаемые при обеспечении национальной безопасности, носят весьма 
разнообразный характер. Одним из основных направлений политики обеспечения 
безопасности является установление и устранение внешних и внутренних угроз [2]. Ведь 
безопасность представляет собой отсутствие опасности, то есть устранение такой опасности 
автоматически приведет к созданию состояния безопасности. Данная задача имеет большое 
значение на практике, поскольку превентивные меры зачастую оказываются более 
эффективными и менее трудоемкими, нежели меры, направленные на предотвращение и 
устранение негативных последствий. Однако данным действиям предшествует 
прогнозирование, как деятельность, направленная на выявление возможных внешних и 
внутренних угроз. Система мер, направленных на обеспечение территориальной целостности 
государства, как одного из факторов обеспечения национальной безопасности, своей задачей 
ставит безопасность пограничного пространства страны. В рамках обеспечения социальной 
безопасности перед государственными органами стоит задача подъема экономики страны, в 
целях определения самостоятельного и независимого экономического курса. Это во многом 
относится к внешней экономике государства, поскольку перед Россией в настоящий момент 
стоит задача интеграции в мировую экономику с целью приискания и приобретении рынков 
сбыта национальной продукции, что позволило бы стимулировать отечественное 
производство.  

Исходя из определения механизма обеспечения национальной безопасности как системы 
мер, направленной на находящиеся под угрозой социальные отношения с целью защиты 
жизненно важных интересов, стоит отметить, что преступность, как фактор, который может 
оказать негативное влияние на такие отношения, является угрозой для существования самих 
отношений. Поэтому в механизм обеспечения национальной безопасности необходимо 
включить систему мер, направленных не только на борьбу с преступностью, но и на 
воспитание законопослушных граждан. 
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ПРАВОСУДИЕ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
Правосудие – исключительный вид государственной деятельности. Его 

исключительность выражается в том, что правосудие осуществляется только судом как 
органом государственной власти, а предоставленные суду полномочия непередаваемы[1, 
с.145].  

В Древнем мире и в Средние века правосудие осуществлялось разными учреждениями; 
суд вершили цари, вожди, жрецы, военначальники, народные судьи, совет рода или племени, 
советы старейшин и иные государственные, религиозные или общественные учреждения. 
Показательно, что решающим моментом перехода к правовому регулированию от 
регулирования социальными нормами в процессе становления общества считается не 
снабжение норм санкциями, хотя бы и очень жестокими, а создание судебной власти и 
органов исполнения судебных решений. Обособление суда от других государственных 
должностей некоторые авторы считают истоком, предпосылкой «разделения властей»[2, 
с.18-19]. 

В научных кругах отношение к этому виду государственной деятельности неоднократно 
менялось. Например, Б.Н. Чичерин, еще в конце ХІХ века, по этому поводу писал, что 
правосудие - «воздаяние каж’дому должного на основании закона»[3, с.319]. Чуть позже, 
рассуждая на эту тему, Н.Н. Полянский утверждал, что «уголовное правосудие имеет своей 
целью защиту власти и объективного порядка путем репрессии, которая следует за 
обвинительным приговором»[4, с.66]. 

В советский период времени правосудие представлялось либо как «особый вид 
применения закона», либо как форма государственной деятельности, имеющая в своей 
основе правоприменительную юрисдикционную составляющую[5, с.15].  

Несмотря на то, что к тому времени большинство составляющих понятия правосудия 
учеными было найдено, достигнуть четкости и ясности в уяснении сущности этого явления 
все же не удалось. Более того, в некоторых случаях, правосудие представлялось как 
разновидность правоохранительной деятельности государства[6, с.36].  

Такой упрощенный подход к решению проблемы вызвал целую волну справедливой 
критики, ибо правоохранительная функция суда носит не прямой, а опосредованный 
характер. Отнесение же суда к числу правоохранительных органов не только ставит его в 
один ряд с такими классическими правоохранительными структурами, как прокуратура, 
милиция, госбезопасность, но и не соответствует закону, в силу которого перечисленные 
органы являются составной частью исполнительной власти. 

Спорными являются и другие характеристики правосудия, например, понимание 
правосудия, в так называемом классическом смысле, связано исключительно с 
деятельностью, которая состоит в разрешении уголовного (гражданского) дела в суде первой 
инстанции. С другой стороны прямо противоположную точку зрения поддерживали 
И.Л.Петрухин, Г.Г.Батуров и Т.Г.Морщакова, которые утверждали, что правосудие является 
процессуальной деятельностью, осуществляемой во всех стадиях процесса [7, с.45-46]. Такая 
точка зрения нам кажется более обоснованной в силу того, что и суды высших инстанций 
занимаются разрешением социально-правовых конфликтов. 

Сложности имеют место и при соотношении дефиниций «правосудие» и «судебная 
власть». Однако уверенно можно заявить, что правосудие – это форма осуществления 
судебной власти.  

Только органы судебной власти, но никак ни законодательной и не исполнительной, 
отправляют правосудие. Правосудие, в свою очередь, представляет многофункциональную 
форму осуществления судебной власти. Функции правосудия в нашем государстве можно 
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свести к следующей классификации - разрешение социальных конфликтов; защита прав и 
интересов лиц и государства; контроль за соблюдением законности при расследовании 
преступлений; установление наиболее значимых юридических фактов и состояний. При 
этом, называя разрешение социальных конфликтов основной функцией правосудия, 
необходимо учитывать то, что «суд разрешает не любые социальные конфликты. Есть сфера 
частной, интимной жизни граждан, сфера дружеского общения и доверия, где конфликты 
решаются на основе только этических представлений, а не судебных предписаний»[8, с.81].  

Что касается соотношения понятий «правосудие» и «судебная деятельность», то на наш 
взгляд и эта проблема не является неразрешимой. Только в узком понимании судебную 
деятельность можно отождествлять с осуществлением правосудия. Сама по себе судебная 
деятельность значительно шире, чем правосудие. Такая деятельность включает в себя 
осуществление как собственно правосудия, так и иных, предусмотренных законом, действий 
судов: рассмотрение обращений о проверке соответствия Конституции того или иного 
принятого либо ратифицированного нормативного акта; контроль за исполнением судебных 
актов; обобщение и анализ судебной практики; ведение и анализ судебной статистики; 
предоставление методической помощи при применении законодательства нижестоящим 
судам; правотолкование; издание разъяснений по-поводу однообразного применения 
законодательства и т.д. В отдельно взятых государствах это также может быть - 
законодательная инициатива, нормотворчество. Существенным отличием судебной 
деятельности от правосудия является еще и то, что такая деятельность не обязательно 
направлена на реализацию властных полномочий (например, обобщение и анализ судебной 
практики и статистики). 

Анализируя сказанное, можно сделать следующий вывод, правосудие - это форма 
осуществления судебной власти, представляющая собой исключительный вид 
государственно-властной деятельности, осуществляемой судами в рамках предоставленных 
законом полномочий, с обеспечением процессуальных прав участников дела, в интересах 
законности и справедливости, установления истины по делу, направленной на - разрешение 
социальных конфликтов и конфликтов между юридическими лицами; защиту прав, свобод и 
интересов физических, юридических лиц, государства в их публичных взаимоотношениях; 
контроль за соблюдением законности при расследовании преступлений; установление 
наиболее значимых юридических фактов и состояний.  

 
Использованные источники:  

1. Мурадьян Э.М. Судебное право. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2007. – 575 с. 
2. Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера. - М., «Белые альвы», 

1996. – 176 с. 
3. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. I: Общее государственное право. - M., l894. – 

492 с. 
4. Полянский Н.Н. Очерк общей теории уголовного процесса. – М., «Право и жизнь», 1927. – 125 

с. 
5. Суд и правосудие в СССР / Под ред. Б.А. Галкина. – М., 1981. – 360 с. 
6. Правоохранительные органы в СССР /Под ред. К.Ф. Гуценко. - М., 1991. – 440 с. 
7. Петрухин И.Л., Батуров Г.Г., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности 

правосудия. - М., 1979. – 392 с. 
8. Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 720 с. 
 

 
 



 

 80 

Романюк Валентина Теймуровна,  
Бадикова Диана Данисовна, 

студентки 1 курса юридического факультета 
Северо-Западной академии государственной службы (Санкт-Петербург) 

 
СУДЕБНИК 1497 ГОДА: РОЛЬ И МЕСТО В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
От самого начала нового, 7006 от сотворения мира (1497 г. от Р. Х.) года, отмечаемого по 

заведенному всего лишь за шесть лет до того обычаю в первый сентябрьский день, ведет 
свою историю новая эпоха в российском праве – эпоха «Судебника Ивана III», единого 
кодекса уголовного, процессуального и гражданского права, впервые в российской истории 
распространившего юрисдикцию на территорию всего русского государства и призванного 
заменить собой значительную массу разрозненных и разновременных нормативных 
документов[1]. 

От предшествующих веков до нас дошло немало памятников, применявшихся в разных 
землях и княжествах Руси: Новгородская и Псковская судные грамоты, Двинская и 
Белозерская грамоты, Запись о душегубстве, Белозерская таможенная грамота и др. К тому 
же многие памятники законодательства не сохранились. Наряду с ними продолжали 
действовать нормы обычного права 

Судебник был принят при Иване III, однако об авторе, подготовившем Судебник, 
приходится только гадать. Слишком скупы свидетельства источников и для того, чтобы с 
уверенностью отнести автора к той или иной придворной группировке. Судебник был 
очередным, хотя и чрезвычайной важности, мероприятием Ивана III, лежащим в русле его 
политики централизации, формирования государственного аппарата на самодержавных 
началах. Вероятно, есть основания видеть в Судебнике отражение политико-правовых идей 
самого Ивана III. 

Из заголовка Судебника следует, что он был принят (утвержден) в 1497 г.: «Лета 7006-го 
месяца септемврия уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми своими и с 
боярами о суде, как судити боярам и окольничим». 

Оригинал Судебника до нас не дошел. Специалисты пользуются единственным 
сохранившимся списком. Наиболее подробно Судебник описал Л. В. Черепнин. Текст 
Судебника переписан, по крайней мере, тремя писцами, не имеет постатейной разбивки. 
Принимаемое большинством исследователей деление на 68 статей принадлежит 
М. Ф. Владимирскому-Буданову, издавшему Судебник в своей знаменитой «Хрестоматии по 
истории русского права» (причем он не видел самого памятника, а пользовался его более 
ранней публикацией) [3]. Разделение Судебника на статьи М. Ф. Владимирским-Будановым 
не учитывало киноварных инициалов и заголовков оригинала, а основывалось на толковании 
содержания Судебника. Л. В. Черепнин предложил свою разбивку, посчитав за начала статьи 
не только киноварные заголовки, но и выполненные киноварью инициалы [4]. 

Большая часть статей Судебника посвящена вопросам судоустройства: организации 
следствия, судопроизводства в центре и на местах; определялась компетенция центральной и 
местной администрации, права и обязанности должностных лиц, регламентировались 
судебные пошлины, собираемые в пользу администрации, устанавливался порядок 
оформления документов, в которых записывались решения суда и оформлялись сделки. 
Судебник определял наказания за тяжкие преступления. В Судебник вошли нормы, 
фиксировавшие положение холопов и крестьян, а также категорий населения, подсудных 
духовным властям. Судебник регулировал порядок решения споров по земельным делам, 
займам, вопросам купли-продажи. 

Судебник 1497 г. позволяет судить, о том, каковой в представлении юристов конца XV в. 
была система судебных органов, общих для всего государства. 

История изучения Судебника Ивана III насчитывает уже почти два столетия. Многое 
было сделано историко-правовой наукой в XIX в.[2] К одной из самых удачных относится 
публикация Судебника М. Ф. Владимирским-Будановым, много раз переиздававшаяся. В 
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советское время специальное исследование Судебника 1497 г., которое не утратило своего 
значения до сих пор, провел С. В. Юшков. Наиболее подробно исследовал Судебник 
Л. В. Черепнин, он же готовил и его издание. Последняя по времени публикация Судебника 
выполнена С. И. Штамм в многотомнике «Российское законодательство X–XX веков». 
Обстоятельства создания Судебника 1497 г. проясняют работы о Типографской летописи 
А. Н. Насонова и К. Н. Сербиной. Судебник как результат усилий Российского государства 
по кодификации права изучали А. А. Зимин и Ю. Г. Алексеев. Истории изучения Судебника 
уделили серьезное внимание Л. В. Черепнин и С. И. Штамм. 

Издание Судебника 1497 года явилось важной мерой укрепления политического 
единства, усиления «центральной» власти в развитии Российского права. Роль первого 
общерусского Судебника 1497 г. в процессах установления единообразной судебной 
практики, распространения юрисдикции великого князя на всей территории государства 
переоценить невозможно. При этом были ограничены функции кормленщиков, упорядочена 
система судопроизводства; закреплялись новые общественные отношения, устанавливались 
чёткие нормы наследования; были введения понятия государственных (политических) 
преступлений; расширен круг субъектов преступления; ужесточены наказания; введен 
институт судебных исполнителей. Судебник 1497 г. способствовал развитию правовой 
системы государства и сыграл важную роль в упрочении Московского государства.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ ПРАВ ОСОБИ У СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 

БЕЗПЕКИ 
 

Із закінченням Холодної війни та формуванням глобалізованого монополярного світу, 
основний вектор забезпечення безпеки наразі змістився від традиційного фокусу на загрозу 
використання сили окремими державами у бік своєрідного «розширення» і «поглиблення» 
інституту забезпечення безпеки. «Розширення», насамперед, пов’язане з включення у число 
загроз, які є детермінантами побудови системи забезпечення безпеки, низки невійськових 
загроз: нелегальна міграція, погіршення стану навколишнього середовища тощо. У свою 
чергу під «поглибленням» забезпечення безпеки слід розуміти пріоритет безпеки індивідів та 
нечисленних соціальних груп. 

У цьому аспекті Україна не є виключенням, оскільки у ході процесу демократичних 
перетворень також розвивається у фарватері європейського і світового бачення 
взаємовідносин людини і держави, розглядаючи ці відносини у світлі беззастережного 
пріоритету гуманітарного виміру. Про цей факт свідчить конституційна норма-принцип, яка 
знайшла своє відображення у ст. 3 Конституції нашої держави: «Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Водночас на практиці основним концептуальним підходом впродовж тривалого 
часу залишається успадковане ще з СРСР концепція державної безпеки, що передбачає 
пріоритет безпеки держави над інтересами особи. Отже, як справедливо зазначає В.П. 
Васьковська, стратегічною вимогою сьогодення є гуманізація ідеології безпеки [1, с. 1]. 
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Зазначимо, що основою нової парадигми безпеки наразі є категорія «національна 
безпека», яка, на відміну від поняття «державна безпека», стала відносно новою для 
вітчизняної правової системи (вперше цей термін на найвищому рівні було вжито в 
Декларації про державний суверенітет України) [2]. Відповідно до визначення, наведеного у 
ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р, ми 
розуміємо згадане поняття як «захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам» [3]. Зазначимо, що відповідно до ст. 3 цього ж закону, об’єктами 
національної безпеки виступають людина і громадянин, суспільство та держава. В свою 
чергу, відповідно до ст. 5, серед основних принципів забезпечення національної безпеки 
України провідне місце займає принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина [3]. 

Водночас, потрібно відзначити, що навіть у рамках такого традиційного для західної 
науки (і нині відносно загальноприйнятого у вітчизняній науці) підходу як національна 
безпеки, можливі нові концептуальні рішення у питанні місця прав особи. У цьому контексті, 
одним з нових підходів, який викликає дедалі більший інтерес у фахівців, є, зокрема, т.зв. 
концепція забезпечення безпеки особи або ж концепція «human security». 

У вітчизняній правничій літературі активно використовуються і термін «особистість» і 
термін «особа». Перший вживають, коли акцент робиться на індивідуальності окремої 
людини, він більше пов’язаний з внутрішнім світом людини. У свою чергу, термін «особа» 
вживають, з одного боку, коли мова йде про людину як біологічну істоту або під час 
визначення правового статусу останньої (фізична особа, особа без громадянства тощо). З 
іншого боку, в соціально-філософському розумінні термін «особа» позначає систему 
самобутніх і своєрідних властивостей людського індивіда, що визначають його соціально 
значущу роль і діяльність, які він здійснює в суспільстві [4, c. 29]. Отже, поняття особи є, по 
суті, синонімічним поняттю людини, адже воно включає в свій зміст сукупність біологічних, 
соціальних і духовних характеристик, притаманних людині. Можна сказати, що поняття 
«особа» є юридичним терміном для позначення в цій сфері слова «людина». 

Таким чином, вживання вказаного терміну передбачає два основних моменти. По-перше, 
термін «права особи» виступає в якості синонімічного терміну «права людини» рівно в тому 
ступені, наскільки поняття «особа» виступає синонімом поняттю «людина». В українській 
мові відчути це важче, ніж в англійській, де терміну «права людини» відповідають два 
словосполучення: «human rights» – як англійський відповідник класичного ліберально-
індивідуалістичного поняття «droits de l’homme», і термін «people’s rights», яке якраз більше 
відповідає вищенаведеному нами розумінню значення терміну «права особи». 

Проте, саме щоб підкреслити, по-перше, нерозривний генетичний зв’язок нової концепції 
безпеки з розвитком прав особи («human security» - human rights), а, по друге, передати 
включеність цього підходу у контекст ліберальної західної юридичної думки, ми вважаємо за 
доцільне використовувати термін концепція «human security» без його перекладу на 
українську мову. 

Основою вказаного підходу є переконання у тому, що потрібно приділяти більше уваги 
не безпеці держави, що підтримується військовим шляхом ззовні та значним апаратом 
поліції та спеціальних служб всередині, а, перш за все, громадянським правам і більшій 
рівності у розподілу ресурсів (насамперед, енергетичних), а також охороні довколишнього 
середовища та медицині. У більш пізніх роботах концепція «human security» включає в себе 
також економічні та природоохоронні аспекти, а також фізичну безпеку окремого індивіда 
(тобто безпеку особи). 

Національна безпека розуміється, перш за все, як стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, причому захищеності від конкретних 
реальних та потенційних загроз. Розглядаючи такі загрози у розрізі «human security», тобто 
тлумачачи їх які наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку 
«стану захищеності від хронічних загроз» людській істоті, можна, на наш погляд, дійти 
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висновку про можливість двох підходів до них. З одного боку, ці загрози можна розглядати 
як чинники, які безпосередньо створюють небезпеку людині, будучи спрямованими на 
порушення прав особи в Україні (реальне або потенційне).соби. З іншого боку, – як такі, що 
через реальне або потенційне ураження об’єктів державної безпеки опосередковано будуть 
пов’язані із порушенням прав особи. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що забезпечення державної безпеки, навіть у 
такому «звуженому» її розумінні, яким наразі оперує вітчизняний законодавець, 
представляється життєво необхідним для забезпечення «human security», оскільки інститути 
забезпечення державної безпеки безпосередньо захищають особу які від реальних або 
потенційних загроз, одночасно захищають саму державу – як певний фундамент та щит 
захисту інтересів суспільства та окремих індивідів від загроз їх правам. 
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УМОВИ МОЖЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА 
 
Сьогодні у зв’язку з антропологічним поворотом у методології гуманітарних наук 

спостерігається поширення інтересу до інтерпретаційної проблематики в юриспруденції, а 
відповідно герменевтичних пошуків у праві, центральною проблемою яких є проблема 
розуміння. Разом з тим, вони здійснюються переважно в межах методологічного напрямку, 
натомість онтологічний вимір залишається поза увагою дослідників. Тому з’ясування 
онтологічного статусу розуміння у здійсненні права є досить актуальним напрямком 
сучасної філософсько-правової думки. Вочевидь, не може бути епістемології без 
екзистенціально-онтологічних передумов, і сформулювати ці передумови – завдання 
герменевтичної філософії в її онтологічній формі. 

Онтологічний напрямок осмислення феномену розуміння представлений таким 
філософами як Е. Гуссерль [4], М. Гайдеґґер [12], Г.-Ґ. Гадамер [3], П. Рікер [10], Ю. 
Габермас [11], Й. Тонтті [13], доробок яких є теоретичною базою даного дослідження. 
Проект інтегральної теорії розуміння запропоновано П.В. Барковським [1]. До 
герменевтичної проблематики в юриспруденції на пострадянському просторі звертались: 
А.В. Бернюков [2], Т.І. Дудаш [5] С.І. Максимов [6], І.П. Малинова [7], О.І. Овчинніков [8], 
П.М. Рабинович [9] та інші. Разом з тим, цілісне осмислення онтологічного розрізу 
розуміння у здійсненні права до сьогодні не здійснено, що й обумовило мету даної наукової 
розвідки – експлікацію тих підстав, які уможливлюють звернення до розуміння як модусу 
буття людини у праві. 

Прийняття позиції Гайдеґґера, відповідно до якої розуміння виражає специфіку самого 
існування людини, оскільки є фундаментальним способом її буття [12, с. 142 – 148], 
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уможливлює використання підходу, згідно з яким граничні підстави розуміння 
розглядаються одночасно як базові характеристики його суб’єкта. Таким чином, онтологія 
розуміння постає одночасно як своєрідна антропологія, що ставить питання про принципову 
можливість розуміння як такого, виходячи з опосередкованої постаті самого суб’єкта, який 
певним чином занурений у горизонті власного світу. 

Першою необхідною онтологічною компонентою розуміння, яка відіграє центральну роль 
у філософії Гадамера, є універсальність мови, яка розкривається у твердженні, що не існує 
нейтральної дослідницької позиції, яка мала б місце поза мовою [3, с. 446 – 566]. Мова як 
лінгвістичність встановлює межі людської раціональності або межі нашого розуміння. З 
лінгвістичністю тісно пов’язаний ще один аспект обумовленості існування людини, що 
охоплює проблематику інтерсуб’єктивності, яка отримала спеціальну розробку у 
феноменології Е. Гуссерля [4]. Інтерсуб’єктивність постає як принципова включеність 
людини у мережу відносин, поза якою вона не існує. Право також реалізується не 
відокремленим суб’єктом, а в комунікативному процесі його відношень з іншими 
суб’єктами. Взаєморозуміння на базі загальності мови і світу є безпосереднім життєвим 
процесом, у якому живе людське суспільство, що, на думку Гадамера, є фундаментом 
розуміння, позбавленим суб’єктивності. В якості другої умови можливості розуміння постає 
історичність у модусі темпоральності. Мова йде про традицію, до якої «занурений» суб’єкт, 
засновану на історичності буття, а також про прийняття людиною власної історичності як 
такої, що обумовлює її буття у світі. Таким чином, будь-яке розуміння всередині традиції як 
мінімум опосередковано пов’язано з будь-яким іншим, і кожен суб’єкт розуміння, з одного 
боку, вносить традицію у своє власне буття-в-світі, а з іншого – доповнює та змінює цю 
традицію. У цьому сенсі цікавою ілюстрацією природи розуміння може бути метафора Р. 
Дворкіна, який говорить, що в інтерпретації права судді виконують роль послідовних 
співавторів колективного оповідання під назвою «право» [13, р. 34]. Таким чином 
виправдовується теза Гадамера щодо можливості розглядати прийняття правового рішення в 
якості парадигмального прикладу будь-якого творчого розуміння. До третьої 
трансцендентальної умови розуміння нас приводить концепція П. Рікера, який стверджує, що 
конфлікт різноманітних інтерпретацій, обумовлений не тільки протиріччями між людьми, а й 
конфліктною структурою самого буття, повинен розглядатися як основа розуміння [10]. 
Навіть якщо розуміння в суді опосередковано діалогом, як стверджує Гадамер, цей діалог 
обов’язково містить різні точки зору. 

Таким чином, в якості умов можливості розуміння у здійсненні права слід виділити 
лінгвістичність у сенсі мовної обумовленості, інтерсуб’єктивність як існування людини в 
мережі відносин з Іншими, історичність у модусі темпоральності та конфліктну природу 
правової ситуації. При цьому повернення герменевтиці втраченого виміру конфлікту 
відкриває нові обрії осмислення феномену розуміння, оскільки розуміння у здійсненні права 
не просто є парадигмальним прикладом герменевтичної ситуації, а в силу своєї специфіки 
дозволяє експлікувати аспекти, які в інших випадках залишились би непоміченими.Отже, 
може бути істотно збагачена не тільки герменевтика права, а й теорія розуміння як напрямок 
філософської думки. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛЬСКИХ ГУБЕРНИЙ) 

 
Предметом острых споров и дискуссий продолжает оставаться созидательное и 

одновременно разрушительное начало революций. Неоспоримым является признание того, 
что без осмысления революционного процесса в России в начале XX в. и усвоения его 
уроков невозможно создание подлинно демократического общества и правового государства 
как в России, так и в странах ближнего зарубежья [1; 2; 9]. В сложной системе отношений 
особое внимание ученых на современном этапе привлекают вопросы взаимодействия 
властных структур и гражданского общества, причины несостоявшегося диалога [3; 5; 7]. 
Актуальным является исследование данной проблемы на региональном уровне. Это 
позволяет проанализировать состояние конкретных политических отношений, влияние на 
них локальных экономических, культурно-исторических факторов. Одним из значимых в 
российском государстве являлся и является уральский регион – крупный промышленный и 
культурно-исторический центр страны. В истории революций 1917 г. он занимал особое 
место. 

Развитие гражданского общества на Урале в начале XX в. шло в целом синхронно 
общероссийскому. На волне общественного подъема в конце XIX в. начали формироваться 
политические партии. Первыми возникли социал-демократические и социал-революционные 
комитеты и группы, призывавшие к решительной борьбе с капиталистами и царским 
самодержавием. Массовое создание консервативных и либеральных комитетов произошло в 
1906–1907 гг., в период выборов в I и II Государственную Думу, проходивших под 
воздействием Первой российской революции. По своей численности консервативные и 
либеральные комитеты практически не уступали своим противникам – революционным 
комитетам [8, с. 85–86, 95, 169–170; 6, с. 88–89]. 

В период думской монархии проявилась тенденция к сокращению партийных структур, 
размыванию умеренного центра. Либерально-монархический лагерь, как целое, проявил 
тенденцию к врастанию, приспособлению к внутриполитическому курсу правительства. Это 
отразилось в эволюции организационных структур, в резком сокращении кадетских и 



 

 86 

октябристских отделов, усилении симпатий в сторону внепартийного «прогрессизма», 
занимавшего промежуточное положение между октябристами и кадетами. Однако 
прогрессистские настроения не нашли внешнего выражения в деятельности организованных 
групп. Наиболее многочисленными оставались ряды уральских правых и леворадикальных 
комитетов. Но влияние правых в обществе серьезно ослабляла их организационная и идейная 
разобщенность. Уральская периферия представляла собой конгломерат трех основных 
партий: Союза русского народа (58 %), Националистического общества (22 %), Русской 
Народно-монархической партии (15 %) и Русского народного союза им. М. Архангела (5 %). 
Отношения между ними носили скорее характер соперничества, нежели сотрудничества. 

Замедленные темпы социальной и политической дифференциации уральского общества, 
связанные с особенностями его экономического развития и относительной удаленностью от 
центра страны, воздействия цензовой избирательной системы обусловили формирование и 
развитие наряду с партийными формами – внепартийных объединений на сословной, 
профессиональной, экономической и иной основах. Они содействовали повышению 
эффективности деятельности партийных комитетов и усилению влияния в обществе. На 
правом фланге этих объединений лидировали местные отделения Объединенного 
дворянства, общества трезвости. Умеренный центр представляли религиозные 
организации и объединения (общества Хоругвеносцев, Ревнителей православия и др.), 
либеральный – корпоративные организации торгово-промышленного класса во главе с 
Советом съездов горнопромышленников Урала и культурно-просветительские 
объединения местной интеллигенции (Общество любителей естествознания, Кружок 
граждан, интересующихся городским хозяйством и др.). Леворадикальные комитеты имели 
прочные позиции в профсоюзных, кооперативных и иных легальных организациях 
трудящихся классов. 

По сравнению с западными губерниями и Сибирью консервативная уральская периферия 
оказалась более устойчивой. Это было связано с замедленными темпами модернизационных 
процессов в крае, и как следствие, сохранением, и даже консервацией прежней сословной 
структуры. Монархическая идея, монархическое сознание оставалось господствующим в 
массовом сознании, мотивируя социальную активность населения в рассматриваемый 
период. Все это обусловило широту и устойчивость социальной базы монархических партий 
и промонархических организаций (типа Союза 17 Октября) на Урале. Их деятельность была 
направлена на укрепление в сознании населения лояльного отношения к монархии; на убеждение 
в возможности проведения реформ сверху; осуждении насильственных методов борьбы и 
поддержании основ существовавшей политической системы. В качестве альтернативы революции 
ими были предложены практические меры по организации государственной и самопомощи 
населению в условиях экономической модернизации и усиления социально-экономических 
противоречий, охвативших Уральский регион в начале ХХ в. 

Следует также отметить влияние политического режима, существенно ограничившего 
правовые рамки деятельности политических союзов в условиях третьеиюньской монархии. 
Ограничения касались не только революционных и либеральных, но и консервативных 
организаций (с целью ослабления их влияния на царя). Все это, в конечном счете, 
обусловило то, что на Урале, как и в большинстве других регионов, в февральско-мартовские 
дни 1917 г. сторонники монархизма не сумели организовать серьезных массовых 
выступлений в защиту существующей власти. 

Падение монархии, запрет деятельности правых организаций со стороны Временного 
правительства привели к их роспуску. В ряде местные организации перешли на подпольное 
положение. В крае начались массовые аресты участников и сторонников правого движения, 
продолжавшиеся и в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Правый 
спектр политической жизни общества сместился в сторону партии кадетов, восстановившей 
и частично расширившей свои ряды. Однако им не удалось создать действительно массовых 
и устойчивых объединений в новых политических условиях. Весной-летом 1917 г. выявлена 
деятельность 37 комитетов (2 тыс. чел.) [4, с. 58–59]. Обострение классовой борьбы осенью 
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1917 г., принявшей форму гражданской войны фактически прервало партийное 
строительство. Попытка возобновления работы промонархических организаций имела место 
с падением власти Советов на Урале и в Сибири в 1918–1919 гг. Однако с разгромом армии 
Колчака в 1920 г. они окончательно прекратили свою деятельность. 

Уход с исторической сцены монархических и промонархических организации на Урале к 
концу 1917 г. был обусловлен следствием изменения экономических, социальных, 
политических и психологических основ существования страны и уральского общества. 
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ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ, НОРМАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Таможенная деятельность на всех этапах становления и развития российского 
государства рассматривалась в качестве одной из важнейших форм обеспечения и защиты 
экономического суверенитета. При этом органы таможенного контроля выступали в качестве 
структурно-функциональной составляющей государственного механизма и были наделены 
широкими властными полномочиями в соответствующей сфере правового регулирования. 

Развитие таможенного законодательства в Российской империи неотделимо от общего 
развития российского государства и права. Хаотичность и нестабильность в развитии 
законодательной и административной базы и масштабная работа по кодификации и 
созданию более стройных организационно-правовых основ государственного управления в 
полной мере отразились и в таможенном законодательстве. 

Особенности формирования капиталистической экономики повлияли на развитие 
законодательства о таможенной службе, в рамках которого долгое время сохранялись 
сословные ограничения и привилегии на внешнеторговое законодательство. Развитие 
отечественной промышленности заставило государство усиливать охранительно-
регулятивную функцию таможенной системы, что нашло свое отражение прежде всего в 
таможенных тарифах и окончательном переходе к централизованной таможенно-
пограничной организации [9, с. 38–43].  
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XIX столетие в истории таможенной службы занимает особое место. Это период 
активизации внешней торговли, время становления системы органов таможенной службы, 
соответствующей международным стандартам. Большое значение при формировании 
правовых основ таможенной деятельности на определенном историческом этапе 
государственного развития имели внешнеполитические факторы.  

В XIX в. государство стремилось создать более полную правовую основу деятельности 
таможенных служб, прямым доказательством чего являлась высокая законотворческая 
активность в данной сфере [5, с. 46–47]. Результатом такой целенаправленной работы стало 
формирование к концу 30-х – началу 40-х годов XIX в. достаточно стройной правовой базы 
таможенно-пограничной организации (хотя единообразная система таможенных органов в 
России сложилась только в 90-е годы XIX столетия). 

Масштабы империи по-прежнему вынуждали самодержавие широко применять при 
разработке таможенных нормативных актов дифференцированный подход, но и в 
таможенных службах национальных владений империи, имеющих особый статус, 
последовательно проводилась унификация законодательной базы и структуры управления 
[10, с. 76–77]. Другой четко проявившейся тенденцией в развитии правовой базы 
организации таможенной службы стала жесткая централизация управления, в особенности 
надзорных функций, в руках департамента внешней торговли [3, с. 87]. К середине XIX в. 
подчинение и соподчинение таможенных органов на местах с губернскими и местными 
властями стало носить достаточно фрагментарный характер, будучи, как правило, временной 
и вынужденной мерой. Аналогичная ситуация сложилась и в законодательной сфере: обычно 
даже в частных случаях законодательная инициатива была прерогативой исключительно 
центральных органов государства и самого императора. 

Развитие таможенной службы шло в направлении перехода от гражданской службы с 
элементами коммерческой структуры к военизированному органу в системе государственной 
бюрократии. При этом таможенные органы на протяжении всего периода так и не 
превратились в обособленный государственный орган, оставаясь частью финансового 
ведомства. Наряду с совмещением службой таможенных и пограничных функций такая 
организация являлась характерной особенностью таможенной системы Российской империи. 

Таможенная деятельность в Российской империи носила переходный характер, сочетая 
централизованную систему управления с архаичными элементами откупной системы XVI–
XVIII вв. [1, с. 15]. 

Понимание таможенного дела прежде всего как источника фискальных доходов казны 
отразилось в сохранившихся к XIX в. в таможенном обложении правовых нормах о прямой 
материальной ответственности и заинтересованности таможенных служащих. Таможенное 
дело в XIX в. уже носило преимущественно государственный характер. Таможенная 
деятельность почти полностью основывалась на единой нормативно-правовой и 
административной базе. 

Внешняя торговля Российской империи являлась детерминантой формирования 
таможенной службы России в XVIII-XIX вв. В XIX в. возникли новые формы защиты 
экономических интересов государства, формировались особенности организации и 
функционирования таможенной службы. Так, практика межторговых отношений между 
государствами Запада породила новую форму внешнеэкономических связей – порто-франко 
и вольные гавани. Порто-франко создавались в интересах поощрения развития торгово-
промышленной деятельности. 

Порто-франко пользовался правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, их 
беспошлинной продажи на территории портов. «Порто-франко – это таможенная 
экономическая зона, где товары выгружаются, подвергаются переупаковке, рассортировке, 
переработке. Привозимые товары покупаются местным населением без уплаты пошлин», – 
отмечал один из крупнейших исследователей экономической истории И. М. Кулишер[8, 
с. 587]. К началу XIX в. существовал международный опыт создания порто-франко, в 
частности опыт Франции (Марсель), Германии (Гамбург, Бремен, Любек) и других 
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государств[4, с. 96; 7, с. 432–433]. Возникали и вольные гавани – это небольшой участок 
земли или портовой территории, предназначенный для беспошлинного хранения товаров, но 
без прав их продажи, потребления и переупаковки. Товары направлялись в свое государство 
с пошлиной, а в другие проходили транзитом без пошлины. 

В 1817 г. в Одессе был учрежден порто-франко, в 1819 г.он стал функционировать. К 
этому времени были завершены все подготовительные работы, выделена экономическая зона 
и обведена рвом, организованы две таможни – Херсонская и Тираспольская – для пропуска 
через черту порто-франко оплаченных пошлиной товаров. Порто-франко в Одессе 
существовал до апреля 1859 г. Со временем порто-франко превратился в складочное место 
для иностранных товаров, которые транзитом направлялись в Россию, через Кавказ в 
Персию и на Балканы. С другой стороны, в порто-франко в Одессе сокращался ввоз товаров 
из России [6, с. 64]. 

Таким образом, именно на рубеже XVIII–XIX вв. оформился определенный дуализм 
таможенного законодательства, призванного служить реализации и фискальной, и 
регулятивной функций. Дуализм таможенного права, за исключением советской эпохи 
государственной монополии внешней торговли, стал характерной отличительной чертой 
развития российского таможенного дела. 
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КРИТЕРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРИТЯЗАНИЯ В 
ПРАВЕ 

 
Проблема социальных притязаний в их правовом опосредовании является в настоящее 

время чрезвычайно актуальной и практически значимой. Она затрагивает такие жизненно 
важные вопросы, как удовлетворение возникающих потребностей и запросов людей, 
повышение их общественной и правовой активности, создание соответствующих 
позитивных стимулов поведения, трудовой и политической деятельности и т.д.  

При этом закрепляемые в праве социальные притязания должны отвечать определенным 
критериям.  

Первым критерий успешного закрепления социальных притязаний в законе является их 
соответствие историческим традициям, культуре, социально-экономической и политической 
ситуации, а также конъюнктуре момента (ожиданиям населения). Соответствие 
историческим традициям означает, что если проводится институционализация какой-либо 
инновации, то она не должна быть «слишком новой», т.е. совершенно неожиданной, никак 
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не связанной с традицией. К такому выводу, например, приходит Б. Вальденфельс, 
исследующий проблему инаковости порядка. Он справедливо утверждает, что если бы 
какой-то порядок существовал «совершенно иначе», чем мой собственный, то он был бы мне 
принципиально чуждым.[1, с. 28] Объективация инновации, не отвечающей вышеуказанному 
критерию, может привести к плачевным последствиям.  Критерий соответствия 
социальных притязаний социально-экономической и политической ситуации, означает то, 
что они должны вытекать из реальных общественных отношений, т.к. права личности не 
«дар законодателя», а социальные возможности, обеспечивающие человеку определенный 
стандарт жизни. Законодатель не может искусственно «занижать» или «завышать» объем 
прав и свобод; он связан принципами и нормами естественного права, условиями 
социальных взаимосвязей людей, состоянием экономического развития общества.  

В качестве второго критерия объективации социального притязания в законе выступает 
требование об его относительной рациональности, т.е. закрепленные в норме права 
социальные интересы должны служить обеспечению целостности, интеграции общества, 
преодолению политического противостояния. Важно отметить, что право — это важнейший 
инструмент обеспечения единства общества. Общество, представляющее собой сложный 
конгломерат различных, зачастую противоборствующих друг с другом субъектов 
социального действия, находит свое единство именно в праве и в государстве. 

При этом следует подчеркнуть, что в процессе законодательного закрепления 
социальных притязаний в законе и иных официальных источниках, они не должны наносить 
ущерба свободе других индивидов, социальных групп, не ущемлять их здоровые интересы. 
Именно это положение и составляет суть второго критерия объективации социального 
притязания в законе, а его соблюдение способствует интеграции общества.  

Третьим критерием законодательного закрепления социального притязания является 
общезначимость отношений, получающих отражение в норме права, в случае 
объективизации социальных притязаний.  

Государство не должно стремиться к глобальной, всеохватывающей регламентации 
отношений между людьми, ставить цель держать каждого на «коротком поводке». 
Стремление «все предусмотреть и охватить» может связать инициативу и активность 
личности, культивировать пассивность. Да такой подход практически и неосуществим, ибо 
некоторые сферы человеческих отношений не поддаются какой-либо регламентации. Всякая 
норма права отражает и защищает известный интерес, но не всякий интерес опосредствуется 
правом. В качестве субъективных прав оформляются лишь наиболее важные, существенные, 
с точки зрения государства, общественно значимые интересы, социальные притязания. Их 
можно было бы назвать генеральными или базовыми. В противном случае прав было бы 
бесчисленное множество и уже этим они были бы обесценены. К тому же соответственно 
возросло бы и количество обязанностей. Все оказались бы настолько связаны между собой 
юридически, что нельзя было бы и шагу шагнуть без специального разрешения. Невозможно 
все втиснуть в рамки закона, да в этом и нет нужды. 

Четвертым критерием институционализации социального притязания в законе является 
формальное равенство субъектов отношений, получающих отражение в норме права, в 
случае объективизации социальных притязаний. 

Данный критерий означает, что социальные интересы субъектов, выраженные в 
притязаниях, реализуются в правовой форме в том случае, когда свобода в реализации 
интереса одного субъекта допускает равную меру свободы для интереса другого субъекта 
(т.е. нет привилегий для одного интереса за счет ущемления другого). [2, с. 92] 

Пятый критерий законодательного закрепления социального притязания может быть 
сформулирован следующим образом – подверженность отношений, получающих отражение 
в норме права, внешнему контролю и прямая заинтересованность в них общества. 

Как уже говорилось ранее, право регулирует далеко не все отношения между людьми. 
Многие из них оно вообще не в состоянии урегулировать, ибо они не подвержены внешнему 
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контролю, — там действуют иные социальные нормы, в том числе и этические нормы, 
внутренние «тормоза» личности. [3, с. 91-102]  

Важно отметить, что закон не закрепляет в субъективных правах многие интересы не 
потому, что они малозначительны, а потому, что их слишком много и он не в состоянии 
«охватить» и должным образом защитить все, а государство не может их материально 
обеспечить, удовлетворить. Поэтому в качестве субъективных прав приходится 
декретировать из важных интересов наиболее важные, из массовых—наиболее типичные и 
жизненно необходимые, из существенных—наиболее существенные, основополагающие. 

В качестве шестого критерия объективации социального притязания в законе выступает 
требование, о его не противоречии нормам общечеловеческой морали, так как нельзя не 
видеть, что на протяжении всей истории человечества формировались и крепли 
элементарные гуманистические представления о том, каковы должны быть отношения 
между людьми. 

Право по своей органике представляет собой явление глубоко морального порядка и его 
функционирование оказывается невозможным без прямого включения в ткань права 
моральных критериев и оценок. Таким образом, право обусловлено элементарными, 
общечеловеческими моральными требованиями. 

Седьмым критерием успешного закрепления социального притязания в законе является 
его реальная исполнимость. Реальная исполнимость социальных притязаний означает то, что 
закон должен закреплять только практически осуществимые возможности и обеспечивать их 
юридическим механизмом реализации. Поэтому требования притязателей должны быть 
фактически возможны и исполнимы. Если юридическая норма требует или дозволяет 
объективно невозможное, то она лишается своей реальной регулирующей силы: Итак, 
охарактеризовав основные критерии институционализации социальных притязаний в 
законодательстве, хотелось бы отметить, что если требования, выдвигаемые притязателями, 
отвечают вышеперечисленным критериям, то они должны быть закреплены в нормах права и 
получить свою дальнейшую реализацию в субъективных правах или законных интересах. 
Необходимо подчеркнуть, что закрепление социальных притязаний в нормах права – это не 
какие-то уступки и льготы, которые законодатель преподносит притязателям, это очень 
важный процесс служит средством достижения социальной удовлетворенности субъектов, 
является методом повышения их общечеловеческой активности и жизненного уровня. 
Именно от степени развитости системы институционализации социальных притязаний в 
действующем законодательстве зависит степень его эффективности, действенности, это в 
свою очередь и обуславливает важность правильного выделения соответствующих 
критериев. 
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ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 

Функції держави на будь-якому етапі розвитку є одним із важливих та дискусійних 
питань у теорії держави та права. Це зумовлено тим, шо у функціях виявляється сутність 
держави, її соціальне призначення, тому дослідження функцій виступає передумовою 
пізнання основного і визначального у державі.  

Активну теоретичну розробку данного питання здійснювали: Л.І. Загайнов[1], Л.І. 
Каск[2], С.В. Клименко[3], В.М. Претгеог[5], О.Ф. Скакун[6] та інші. Серед учених-
теоретиків і на сьогодні все ще відсутній єдиний підхід до визначення функцій держави. 
Вчені не дійшли єдиного формулювання поняття «функції держави». На думку деяких 
учених, під функціями держави необхідно розуміти практичну діяльність держави. Однак 
при такому розумінні функції фактично ототожнюється з діяльністю держави. Різниця між 
функціями держави та її діяльністю в кращому випадку є лише кількісною: функції - це хоч і 
основні напрями, але все ж лише напрями діяльності держави. А якщо так, то навряд чи є 
необхідність уводити до наукового обороту термін, що не має самостійного змісту. Однак не 
будь-який зміст діяльності держави може бути визнано її функціями; до них відносяться 
лише ті сторони її діяльності, що характеризують соціальне призначення держави [4, с. 55-
56]. 

Л. Каск розуміє під функціями держави «такі сторони змісту її діяльності, які 
характеризують її класове та загальносоціальне призначення» [2, с. 9]. Функції держави, на 
думку М. Строговича, - це основні напрями, характер і зміст діяльності держави як 
соціального явища [7, с. 29]. Л. Загайнов характеризує функції як сторони діяльності держави 
та відрізняє їх від напрямів [1, с. 10], тим самим вступаючи у протиріччя з іншими вченими, 
які розглядають поняття напрями та сторони діяльності як рівнозначні.  

Сучасна юридична наука все частіше трактує функції держави не лише як напрями її 
діяльності, а й як механізм державного впливу на суспільні процеси. Деякі вчені вважають, 
що функції держави - це особливий механізм державного впливу. На нашу думку, включення 
механізму державного впливу на розвиток суспільних процесів до поняття функцій держави 
не зовсім виправдано, тому що цим самим функції держави зводяться в основному до 
функціонування її механізму, а також відбувається заміна функціонування держави різними 
способами правового впливу, хоча в науці існує самостійне поняття «правові форми 
здійснення функцій держави». Таким чином, правомірним є висновок про те, що функції 
держави є передумовою пізнання . сутності держави.  

Недопрацюванням у вивченні та розробленні проблеми визначення поняття та видів 
функцій держави зводиться до того, що багато питань, пов’язаних із дослідженням цієї теми, 
розглядаються ізольовано, в межах окремих типів держав. Зокрема, системи функцій держав 
різних історичних типів створюються на основі одного лише аналізу діяльності цих держав. 
Але якщо ми визначаємо функції держави як основні напрями її діяльності, то може йтися 
про те, що системи функцій держав різних історичних типів будуть однотипними у певний 
період часу. Таким чином, можна стверджувати про різні механізми, методи, зміст тих чи 
інших функцій держави залежно від її історичного типу, однак сутність функцій держави 
залишається незмінною незалежно від її історичного типу. 

На думку більшості вчених, функції держави поділяються на внутрішні та зовнішні. Така 
класифікація у правовій науці тривалий час існувала як єдина класифікація функцій держави. 
Внутрішні функції держави визначаються метою та внутрішнім завданням держави. Деякі 
автори поділяють внутрішні функції держави на дві групи: охоронні та регулятивні [3, с. 8]. 
Однак найбільш поширеною у вітчизняній літературі є класифікація внутрішніх функцій на: 

1) політичну, що забезпечує процес здійснення народовладдя; 
2) економічну, змістом якої є створення умов для розвитку виробництва; 
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3) податкову, що визначає порядок збору податків та їх витрат; 
4) соціальну, яка забезпечує соціальну безпеку громадян; 
5) екологічну, що створює умови для охорони та раціонального використання природних 

ресурсів; 
6) культурну, що забезпечує консолідацію нації; 
7) інформаційну, що регламентує порядок організації, забезпечення, використання, 

поширення та збереження інформації. 
Зовнішні функції реалізуються у формі: політичній; економічній; екологічній; охорони 

держави; підтримки світового правопорядку [6, с. 176]. 
Заслуговує на увагу проблема існування генеральної функції держави, яку розуміють як 

процес реалізації загальних справ, що забезпечують об’єктивні умови людського існування 
[5, с. 51-54]. 

Поряд із класифікацією функцій держави за об’єктами (сферами) діяльності, існує 
класифікація за формами державної діяльності. За цим критерієм розрізняють такі функції: 

законодавча (правотворча); 
функція управління (виконавчо-розпорядча); 
правоохоронна функція. 
За змістом діяльності держави визначають основні та неосновні функції, а також прості 

та складні (комплексні) функції. 
На нашу думку, кожна з наведених класифікацій є досить обгрунтованою і має 

теоретичну та практичну цінність. З одного боку, вони сприяють приведенню функцій в 
певну систему, а з іншого - визначенню ролі та місця кожної функції в цій системі.  

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок про те, що в процесі 
загальнотеоретичного дослідження проблем функцій держави потрібно враховувати таке: 

1) поділ функцій на внутрішні та зовнішні багато в чому є умовним.  
2) не завжди можливо розрізнити загально-соціальні та класові функції держави.  
3) навряд чи завжди можна розрізнити функції соціалістичної та експлуататорської 

держави.  
У зв’язку із цим заслуговує на увагу ідея про єдину класифікацію функцій держави, 

незалежно від належності її до певної класифікаційної групи. За такого підходу ми і 
визначили п’ять функцій, що здійснюються будь-якою державою. Це економічна, політична, 
соціальна, ідеологічна та екологічна функції. 

Особливо важливе значення для суспільства має економічна функція держави. Саме вона 
забезпечує матеріальну основу процесу регулювання суспільних відносин. На нашу думку, 
аналіз сутності та змісту економічної функції безпосередньо пов’язується з проблемою меж 
втручання держави у сферу економічних відносин. 
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ПРОБЛЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ  
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВХОДЖЕННЯМ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 
Система освіти в Україні потребує ґрунтовних реформ. Однак, проведення будь-яких 

державницьких процесів повинно бути забезпечено декількома складовими: ідейна, 
змістовна, організаційна, інформаційна та фінансова. При цьому, з ідейної точки зору даний 
процес повинен бути представлений як чітко визначена мета, або ж нова, якісно 
модернізуючи існуючу структуру освіти, ідея; зі змістовної – повинен бути обґрунтований 
зміст даних перетворень, тобто доведена системність цих змін, формулювання завдань, що 
обумовлено логічно-послідовним зв’язком явищ та процесів, які повинні привести до 
необхідного результату; організаційна – як комплекс заходів, які повинні бути вчинені 
відповідними суб’єктами на реалізацію змісту; інформаційна – доведення інформація про 
перебіг реформи до відома населення; фінансова – яка створює фінансово-матеріальне 
підґрунтя для усіх вище названих процесів. 

Розглядаючи процес входження України до Болонського процесу слід відмітити той факт, 
що ні з точки ідейної, а тим паче змістовної, організаційної та фінансової, Україна не зробила 
жодних кроків, щоб забезпечити не те що повноцінний перехід, а бодай наближення, до цієї 
мети. І тому на конкретних проблемах хотілося б зупинитись додатково: 

Болонський процес здійснюється активно, але не системно і без відповідного контролю з 
боку держави. До цих пір не створено єдиного органу, який би контролював системність, 
поступовість та якість переходу навчального процесу до вимог Болонської декларації. 

Відповідно до наказу МОН України від 23.01.2004 р. № 48 був проведений педагогічний 
експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Однак до цих пір не було 
підведено підсумків цього експерименту, не визначено та не запропоновано чіткої програми 
щодо переходу навчального процесу до вимог Болонської декларації. 

Україна до цих пір не запропонувала нову нормативно-правову базу щодо впровадження 
даних реформ. Так, Верховна Рада України вже понад 6 років не приймає змін та доповнень 
до Закону України «Про вищу освіту», які б відобразили входження України до Болонського 
процесу, а МОН України, в свою чергу до цих пір не запропонувало нових альтернатив щодо 
організації навчального та інших процесів, які відбуваються у ВНЗ України, з огляду на 
вимоги Болонської декларації. З огляду на це, ми до цих пір керуємось такими, що 
суперечать один одному і не є достатньо визначеними Положенням про організацію 
навчального процесу, яке затверджене наказом МОН України від 02.02.1993 року № 161 та 
Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 
системі підготовки фахівців, яке затверджене наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 48. 

Впровадження Болонської системи в Україні фактично зводиться до запровадженням 
кредитно-модульної системи в навчальний процес. При цьому, практично поза увагою 
залишаються питання наукової та іншої освітньої діяльності. Зокрема, не ведеться мова про 
створення банку інтелектуального капіталу, наукову трансферну політику, запровадження 
індексу цитування тощо. Єдина пропонована в цьому напрямку зміна, яка полягає в 
поєднанні кандидата та доктора наук і їх прирівняні до доктора філософії (PhD), який за 
своїм рівнем є нижчий, ніж навіть кандидатський ступінь в Україні, може призвести до 
руйнації української науки. 

При запроваджені Болонської системи не врахований той факт, що не всі галузі освіти 
можуть бути уніфіковані в умовах Єдиного європейського простору. І коли точні науки 
(математика, фізика, хімія тощо), в принципі, можуть мати певний рівень уніфікації, то деякі 
гуманітарні науки (наприклад, правознавство), які мають серйозну прив’язку до національної 
правової системи такої можливості для уніфікації не мають. Так, студент, який навчається і 
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має відмінну оцінку з цивільного права України при переведенні його в Сорбону не може 
мати автоматичної відмінної оцінки з цивільного права Франції.  

Не слід плекати надію і на розрекламовану мобільність студентів та професорів, яка 
повинна грянути на нас. Насамперед, мобільність визначається фінансовою можливістю. 
Знаючи рівень фінансово-матеріального забезпечення наших студентів та професорів їх 
мобільність фактично стає справою забезпечених, які і без того можуть собі це дозволити. 
Крім того, чомусь не відбулось масової міграції в Україну бажаючих навчатись студентів. А 
професори, які відвідують по обміну наші ВНЗ є, або «грантоїдами», або представниками 
науки «третього ешелону». До того ж, чи прораховував хтось, скільки втратить Україна від 
невідворотної «втечі мізків», які просто поїдуть за цими програмами з України, а також що 
буде вартувати Україні засилля студентів з інших держав Азії, Африки тощо, ще з більш 
низьким рівнем життя, які приїдуть до нас «за освітою». 

Певні складності має також і перспективне переходження на дворівневу освіту, де 
основними повинні залишитись лише два освітньо-кваліфікаційних рівні «бакалавр» та 
«магістр». І питання ту не тільки у тому, куди діти «армію спеціалістів», які здобули якісну 
освіту в радянський період? В першу чергу питання – «хто такий бакалавр»? Адже сьогодні в 
законодавстві України не встановлено чіткий правовий статус цього освітньо-
кваліфікаційного рівня, не визначено чіткого переліку посад та робіт, які можуть обіймати 
особи із даним кваліфікаційним рівнем.  

За своїм змістовним наповненням, Болонський процес, у тому вигляді, в якому він 
запроваджується в Україні, руйнує традиції фундаментальної вищої освіти, оскільки 
спрямований не на отримання суми корисних знань та навичок до самонавчання, а на 
закріплення навичок складання тестів. Особливо це страшно у юридичній професії, де особа 
переважно повинна вміти мислити та говорити, а не відповідати на примітивні питання, які 
іноді позбавлені логіки та здорового глузду. Відверто, сьогодні студент намагається не 
вчити, а набрати бали. Саме тому провідні ВНЗ Європи відмовились від переходу на 
Болонський процес, оскільки вони не бажають знижувати свій рівень до середнього. До того 
ж надмірна спеціалізація, яка може стати супутником Болонських вимог, навряд чи приведе 
до створення в Україні елітної освіти, а скоріше стане руйнатором загальної системи 
підготовки кадрів. При цьому, взагалі втрачається елітарність вищої освіти, оскільки особи, 
що її здобули доволі часто виконують низько кваліфіковану працю. 

Болонський процес на сьогодні замість зменшити навантаження на науково-
педагогічного працівника, відверто в рази його збільшив. Оскільки до традиційного 
навантаження додались необхідність змінювати навчальні плани, переписувати навчальні 
робочі програми, напрацьовувати інше методичне забезпечення, по-іншому формувати 
самостійну роботу студентів та вести контроль за нею тощо. При цьому це збільшення 
відбувається некомпенсовано та безоплатно.  

Ну і на останок, все ж таки будь-який процес повинен передбачати фінансове підґрунтя, 
модернізацію технічних засобів навчання, матеріального забезпечення навантаження 
науково-педагогічного працівника тощо. На превеликий жаль, на сьогодні таких фінансово-
матеріальних ресурсів в Україні немає. А запровадження дешевих реформ може дуже дорого 
вартувати Україні. Не побудувавши нове ми можемо непоправно зруйнувати старе. 
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ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ 

ПРАВОВОЇ СІМ’Ї 
 
На всіх етапах розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної юридичної науки, проблема 

правовідносин займала одну із основних проблем, на яку звертали і звертають свою увагу не 
лише ті вчені, які реалізують свої наукові пошуки у сфері загальної теорії держави і права, 
але й ті, які здійснюють свої дослідження в галузевих науках. 

Правові відносини характеризують об’єктивний розвиток суспільних відносин, зокрема, 
економічних, культурних, соціальних тощо. Вони мають на меті врегулювання та 
впорядкування певних суспільних відносин, які існують між людьми. 

Таким чином, правові відносини – це результат дії правової норми, що відбиває динамізм 
соціальних процесів, а реалізація цієї норми, перетворення її на акт конкретної поведінки 
суб’єкта, ілюструє сходження від абстрактного розуміння права до конкретного. 

Класична теорія правовідносин будується в основному на базі конкретних правовідносин, 
які виникають в результаті переходу правових норм у фактичні суспільні відносини. І 
навпаки, процес правоутворення будується з переходом фактичних суспільних відносин у 
норми права. [1, c. 61] 

Вступаючи в правові відносини на основі певних юридичних фактів або життєвих 
обставин, суб’єкти набувають суб’єктивних прав та юридичних обов’язків за власним 
бажанням (активна форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків) чи на 
основі правозастосовчого акта (складна форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків). Як справедливо вважають Вітченко А.М. та Толстой Ю.К., правова норма 
починає регулювати поведінку суб’єктів не з моменту видання норми права, а з часу 
настання юридичних фактів, передбачених такою нормою. [2, c. 92] [3, с. 7] 

Виходячи з класичної теорії правовідносин, можна зробити висновок, що правовідносини 
поряд із нормами та іншими правовими явищами виступають системоутворюючими 
чинниками правової системи, сприяють реалізації цією системою її інтегративної функції. Це 
динамічна або «працююча» частина правової системи, що забезпечує єдність її структури та 
процес функціонування. [4, c. 238] 

Можна погодитися з Халфіною Р.О., яка вважає, що динаміка правовідносин включає в 
себе як динаміку моделі, так і динаміку реальної поведінки. Розвиток моделі може бути 
заданий наперед в законі або ж він може бути обумовлений зміною певних обставин, 
реальних умов здійснення правовідношення. В будь-якому випадку вимога відповідності 
реальної поведінки моделі є беззаперечною, оскільки без її дотримання неможливо 
досягнути законності та правопорядку. [5, c. 305] 

Розглядаючи особливості правовідносин у романо-германській правовій сім’ї, необхідно 
виходити насамперед з загального характеру правової норми, що характерно для всіх 
національних правових систем, які входять у романо-германську сім’ю. 

Концепція правової норми, яка є домінуючою в країнах романо-германської правової 
сім’ї, обумовлює існування набагато меншої кількості норм, ніж у тих країнах, де ступінь 
узагальнення правової норми знаходиться на більш низькому рівні і де норма передбачає 
конкретні деталі ситуації. Але при цьому це зовсім не полегшує можливість передбачити 
рішення по тому чи іншому спору. Все те, що відкинуто у правовій нормі як казуїстичні 
деталі, автоматично підвищує роль судді та юристів у її тлумаченні. Сформулювати норму 
права найбільш узагальнено означає зробити її менш точною і надати суддям широкі 
повноваження у застосуванні цієї норми. [6, c. 72] 

Таким чином, можна зробити висновок, що стабільність правовідносин у романо-
германській правовій сім’ї зовсім не укріплюється в силу того, що правову норму, яка 
підлягає застосуванню, стало легше відшукати. Скоріше навпаки, це придає правовим 
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відносинам, які випливають з норм романо-германської правової сім’ї, більш динамічного 
характеру. 

Встановлюючи правову норму, законодавець у країнах романо-германської правової сім’ї 
задає лише певні рамки або межі правового регулювання, які визначаються виходячи з 
характеру правовідносин та їх суб’єктного складу. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити наступні висновки: 
1. Правовідносини входять до динамічного блоку елементів правової системи, оскільки 

для реалізації моделі поведінки, яка закладена у правовій нормі, необхідна наявність інтересу 
й волі конкретних осіб, що втілюються у відповідних діях, а також інших суспільних зв’язків 
і відносин, насамперед економічних, тому що право, як утім і всі інші юридичні явища, має 
економічну й культурну зумовленість. 

2. Незважаючи на досить великий ступінь узагальненості норм романо-германського 
права, стабільність відповідних правовідносин від цього зовсім не укріплюється, а навпаки, 
тільки погіршується, оскільки правові норми у країнах, що складають романо-германську 
правову сім’ю, встановлюють лише відповідні рамки поведінки або межі правового 
регулювання суспільних відносин, що, в свою чергу, підсилює роль суддів та юристів у їх 
тлумаченні. 
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ВИВИЩЕННЯ ІДЕЙ ПРАВА, ЗАКОНУ, СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОГЛЯДАХ ПЕТРА 

МОГИЛИ 
 

Суттєва активізація зусиль, спрямованих на поглиблене вивчення розвитку вітчизняної 
політико-правової думки, є характерною ознакою сучасного етапу історико-правових 
досліджень в Україні. Важко уявити собі цей розвиток без врахування спадщини діячів 
Києво-Могилянської академії, які були безпосередніми учасниками її творення. Наукове 
осмислення вчень могилянців XVIІ ст. у контексті історичних обставин дає можливість 
усвідомити увесь процес поступу української правової думки, зокрема дати об’єктивну 
оцінку її розвитку в  XVIІ ст. 

Засновник Київської академії Петро Могила - феноменальна постать у філософсько-
правовій спадщині України, яка є невіддільною від європейської цивілізації поч. XVII ст.. 
Звернення до діяльності П.Могили є наразі потребою повернення сучасної історико-правової 
думки до духовних висот українського Середньовіччя. Тому, метою роботи є дослідження 
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феномену особистості Петра Могили, його поглядів на зародження понять та ідей (природне 
право,  загальне благо, спільна користь), які були використані для формування теорії 
суспільної угоди ранньобуржуазними ідеологами в період розкладу феодалізму. 

Те, що Могила цікавився проблемами держави й упродовж цілого свого життя придбавав 
книги з цього питання, засвідчує склад його бібліотеки. Добре знав він твори античних та 
середньовічних авторів про державу – Платона, Аристотеля, багатьох візантійських вчених, а 
також Цицерона, Томаса Аквінського, Франциско Суареца. 

Мислитель сприймав ідеї природного права, спільного блага, тенденцію до зближення 
права й моралі, яка була співзвучна українським традиціям звичаєвого права, а також ідею 
сильної державної влади, освіченого і вольового господаря. 

Так, в «Євангелії учительному» Петро Могила зазначає, що справедливість дається 
людині Богом і є невіддільною від її природи. «Справедливость з вѢков власним человѢчого  
прироженя есть добром… от початку бовѢм свѢту была справедливость и оказале свѢтила и 
человѢчеє прироженє  досконалую справедливости оздобу  мѢло» 1, с. 20. Справедливість 
зобов’язує людину виконувати Божі заповіді і в  книзі Петра Могили розглядається і як 
природне право, і як моральний закон. «Мовячи справедливост – всѢ посполу добродѢтели 
под именем справедливости   розумети маємо. Бо коли добродѢтелей выконывает душа, 
тогды справедливост выполняет» 1, с. 20. 

Петро Могила справедливість пов’язує з рівністю людей. Вона (природне право й 
моральний закон) дана кожній людині, і в цьому всі люди рівні між собою. Рівні вони і тому, 
що Бог є творцем кожної людини, і Христос за всіх без винятку приймав хресті муки, і 
Святий Дух наділив  усіх розумом і волею та іншими дарами, хоч і кожного різними. Так 
само і створений Богом світ (вода, земля, повітря, тварини і рослини) рівно дається кожній 
людині, бо і сонце на всіх однаково світить, і дощ на всіх проливається. 

Але громадянські закони і право творяться не Богом, а людьми, а люди багато в чому 
різні, й ця їхня відмінність зумовлюється як власними діями, так і божественним помислом. 
Оскільки закон – це справедливість, він покликаний охороняти як інтереси кожної особи, так 
і їх спільне благо. Володар та його урядовці повинні «промысл  мѢти о добром и 
пожитечном всѢх людей, о покою всѢх мѢст и повѢтов и о славе доброй» всієї держави. 1, 
с. 94 За приклад вони повинні мати самого Бога, адже «Пан абовѢм всѢх нас, не оглядается 
на особы, анѢся страшит поважности преложенства, гдыж малого и великого он створил  и 
еднако о всѢх промышляет» 1, с.95 

Забезпечення спільного блага, сторожем і гарантом якого є держава, неможливе без 
дотримання законів, правочинності і справедливості. Тому верховна влада повинна діяти і 
говорити від імені права й згідно з ним. 

«Кролевская власност ест розказувати ведлуг Бога и ведлуг прав. Сенаторская повинност 
ест стеречи прав и волностей. А инших преложоных сполучне з ними» 1, с. 94 Отже, Петро 
Могила відображає тут властиве для української правосвідомості того часу визнання 
пріоритету прав і вольностей перед особистою волею володаря та його урядовців. 

У зв’язку з наголошенням правочинності в «Євангелії учительному», «Требнику» та 
інших творах Могили значна увага приділяється ідеї справедливого суду, висувається вимога 
рівності перед ним усіх людей: багатих і бідних, знатних і простих, можновладних і 
принижених. Суд повинен установлювати правду і карати за скоєні злочини відповідно до 
існуючих законів, незважаючи на особу злочинця. «Правда, - говориться, зокрема, в 
«Православном исповѢданіи», - есть добродѢтель раздѢляющая коемуждо еже подобает и 
хранит свойство свое кромѢ зренія на лице: не точію в подлогах богатства, но и чести и 
достоинства» 2, с.138 

Ідея правди й справедливості, що діють у суспільстві і пов’язані з громадянськими 
законами, за якими злочинець карається відповідно до вчиненого злочину, не тотожні 
заповідям Христа. «Христианская же правда не токмо воздает добро вместо зла, но ниже 
попущает пожелати злое на сотворившего нам злое» 2, с.139.  
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Отже, з творів Петра Могили видно, що він не лише розрізняв божественне, природне і 
громадянське право, але й намагався розкрити зв’язок між ними на тій підставі, що джерелом 
усіх цих різновидів права є Бог. Бог створив усіх людей рівними - теза Петра Могили, як і 
західних мислителів того часу. Тому він вивищував ідею рівності всіх громадян перед 
правом і судом, вимагав рівного, здійснюваного на підставі права суду для обох сторін, які 
шукають правди і справедливості. Але ця рівність не може бути здійснена, коли 
прихильники однієї з сторін чинять на суд тиск. Вона порушується й тоді, коли судді 
керуються не правом, а особистими симпатіями та пристрастями, беруть хабарі, 
використовують правові інституції для власного збагачення й престижу. В цих роздумах 
Могили наявний і  певний соціальний акцент – вимагаючи справедливого й рівного суду для 
всіх, він особливо піклується про захист інтересів бідних, сиріт і вдів. Це також випливало з 
християнської моралі й було  спробою відродити гасло рівності первісних християнських 
громад за нових історичних умов, яку використовували також усі ранньобуржуазні 
теоретики держави і права, зокрема Гуго Гроцій, Томас Гоббс, Самуїл Пуфендорф та інші. 
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Військовий суд на Буковині був створений у листопаді 1918 р. при восьмій румунській 
дивізії, яка з установленням румунської влади у краї була дислокована в Чернівцях. 

Юрисдикція військового суду з моменту створення розповсюджувалася на всі 
правопорушення, які могли загрожувати національній безпеці, скоєні військовослужбовцями 
або цивільними громадянами. Військовий суд діючий на Буковині, враховуючи 
невизначеність його юрисдикції, став разом із сігуранцою (таємна поліція), жандармерією та 
поліцією одним з найбільш ефективних засобів стримування населення проти виявлення 
незгоди з діяльністю центральних і місцевих органів державної влади, про що свідчить 
перелік справ, які розглядалися цим судом [10, с. 2].  

На момент створення військовий суд Буковини керувався кодексом військового 
судочинства 1875 р. (із внесеними останніми змінами до нього 28 грудня 1916 р.). Кодекс цей 
морально вже застарів. Судова реформа 1924 р. обмежила компетенцію військових судів, 
поширивши їх юрисдикцію лише на справи, в яких фігурували військовослужбовці та 
території, де був запроваджений стан облоги (такий стан облоги на території Буковини з 
невеликими перервами діяв під час усього міжвоєнного періоду) [1]. Наступні зміни у 
діяльності військових судів Румунії відбулись у 1937 р. Започатковані вони були прийняттям 
нового кодексу військового судочинства 20 березня 1937 р. З проведенням нової реформи у 
травні 1937 р. діючий військовий суд на Буковині був перетворений на військовий трибунал, 
президентом якого став Г. Крістеску [14, с. 3]. 

Реформа військового судочинства 1937 р. значно розширила компетенцію військових 
трибуналів [11, с. 206-208]. Вони отримали майже абсолютну юрисдикцію на всі види справ, 
навіть без запровадження військового стану при можливості трактування, що «вчинені дії» 
були спрямовані проти Конституції, безпеки держави і суспільного порядку [3, с. 157-158]. У 
1939 р. була проведена кадрова реформа у Чернівецькому трибуналі (було призначено 
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нового президента трибуналу полковника Т. Штефанеску замість підполковника Г. 
Крістеску) [15, с. 1]. Більшість справ, які розглядалися Чернівецьким трибуналом на 
Буковині у міжвоєнний період, в основному стосувалися: питань незаконного володіння 
зброєю [8, с. 3], дезертирства [12, с. 3], крадіжок, скоєних військовослужбовцями, 
невиконанням наказів патрулів [13, с. 4], бандитизму [2, с. 3], проведення комуністичної 
пропаганди [5, с. 4], несанкціонованих зборів громадян [4, с. 3], прояву зневаги до 
королівської влади [6, с. 2] та румунської мови навіть з боку іноземних громадян [7, с. 2]. 
Так, за звинуваченням у зневазі до румунської мови Матілда Флеш, громадянка Німеччини, 
була засуджена до двох місяців тюремного ув’язнення та 1000 лей штрафу Чернівецьким 
військовим судом. 

Розгляд справ військовим трибуналом на Буковині проводився у складі головуючого, 
одного або двох військових суддів (засідателів, які також були військовими) та прокурора 
[13, с. 4]. Військові судді призначались на невизначений термін та у будь-який момент могли 
бути відкликані. Робота трибуналу розпочиналася з початком судового року (з січня). Як і в 
інших трибуналах це завжди проводилось дуже помпезно, за присутності представників усіх 
органів влади [16, с. 2]. 

Однією з особливостей, діяльності військового Чернівецького трибуналу у міжвоєнний 
період є його велика перевантаженість справами. Це неодноразово відзначав у своїх звітах і 
виступах Б. Думітреску, старший прокурор (primprocuror) Чернівецького військового 
трибуналу. Дані факти підтверджуються також наведеними ним статистичними даними за 
1938 р. про діяльність трибуналу: було розглянуто 6105 справ, з яких 507 з військових 
питань; 257 – політичних справ, 1798 справи про образи, 1545 – про інші кримінальні 
злочини, 1508 справ, пов’язаних із погрозами та застосуванням насилля, 553 з порушення 
громадського порядку. У військовій тюрмі перебувало 1660 засуджених, з яких лише 358 
військових [16, с. 2].  

Чернівецький військовий трибунал діяв у Чернівцях до встановлення радянської влади у 
Північній Буковині у червні 1940 р. Потім він був евакуйований до м. Сучави, де наприкінці 
1940 р. був ліквідований. 

Отже, військовий трибунал на Буковині у міжвоєнний період, отримавши майже 
необмежену юрисдикцією, став гарантом узаконення діяльності каральних органів краю, 
зусилля яких були спрямовані на подолання антирумунських настроїв на Буковині будь-
якими засобами (особливо у період установлення королівської диктатури). 
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЯК 
ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА 
Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком. 

(Г. Лакордер) 
 

Умови забезпечення виконання конституційних обов’язків включають в себе деякі 
суб’єктивні моменти, які пов’язані із самою людиною, її поведінкою тощо. Мова йде про її 
правову культуру, правову свідомість, погляди, звички, роль яких все більш зростає, і 
високий рівень яких є дуже важливою гарантією реалізації конституційних обов’язків. На 
нашу думку, саме ця умова і є першопричиною позитивних, а також негативних тенденцій у 
процесі розвитку та діяльності суспільства і держави. Культура – це сукупність моральних та 
духовних начал, які знаходять своє відображення у матеріальних нормах права. Тобто закони 
та інші норми, які ми приймаємо є наслідком морально – релігійних, духовних, 
філософських, етичних принципів, які за своєю природою прагнуть до гармонії та ідеалу, а 
те, як ми їх виконуємо – нашим віддзеркаленням. 

Правова культура, у вузькому сенсі слова, - це рівень знання права членами суспільства і 
шанобливе відношення до права, високий престиж права в суспільстві. Стосовно особистості 
кожної людини, правова культура – це не тільки знання Конституції та законів України, 
розуміння права, але й свідоме виконання їх приписів у повсякденному житті. В основі 
правової культури знаходиться правосвідомість, яка являє собою сукупність поглядів, ідей, 
почуттів, настроїв, які мають відношення до права, і включає в себе уявлення про право, 
тобто праворозуміння, погляди на роль права, правових установ в житті суспільства і 
держави, ідеї про права людини, відповідальність особи перед іншими людьми, державою і 
суспільством. Правосвідомість є духовною (ідеологічною) гарантією забезпечення 
здійснення прав і виконання обов’язків і, безсумнівно, покращує режим законності, який 
повинен гарантувати кожному громадянину впевненість, що порядок у суспільстві буде 
забезпечений, що його права та законні інтереси суворо охоронятимуться, а ті, хто їх 
порушить, будуть покарані, а порушені права – відновлені.[1]. 

Людина, виконуючи обов’язки, ставить перед собою певні цілі та обирає правові засоби 
їх досягнення. Тому важливою умовою виступає усвідомлення особою необхідності 
будувати свою поведінку відповідно до вимог правових норм, що є запорукою правильного 
виконання нею конституційних обов’язків. 

«Чим вищий рівень правосвідомості суспільства, соціальних груп, індивіда, тим вищий 
рівень конституційної законності і міцніший правопорядок у країні», – абсолютно 
справедливо та обґрунтовано зазначає Ю.М. Тодика. Відповідно, високий рівень правової 
культури – це гарантія реалізації конституційних обов’язків, в той час, як її низький рівень – 
фактор, який негативно впливає на їх здійснення. 

Правосвідомість, як система понять, поглядів, уявлень та почуттів з приводу чинного або 
бажаного юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом, вимагає всілякого 
розвитку і вдосконалення, що великою мірою залежить від дій і сприяння цьому як з боку 
органів державної влади, так і з боку органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, політичних партій тощо. 
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Існує декілька факторів, які впливають на реалізацію конституційних обов’язків: а) 
політичні, які в свою чергу можна розділити на позитивні (багатопартійність, утвердження 
демократичних процедур народовладдя, становлення України як суверенної держави на 
міжнародній арені, досягнення міжнаціональної злагоди на основі демократичних цінностей, 
демократизація політичної системи українського суспільства тощо) та негативні (різка 
поляризація політичних сил, жорстка конфронтація політичних сил у парламенті, не менш 
жорстка конфронтація між Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом 
Міністрів України, посилення міжконфесійного протистояння, невисокий авторитет влади, 
відчуження людей від влади, некомпетентні рішення органів державної влади); б) соціально-
економічні фактори, які проявляються у важкому економічному становищі в країні, 
нестабільності, нездатності держави забезпечити соціальні гарантії, достатній життєвий 
рівень для особи та її сім’ї. Це негативно позначається на легітимності самої влади та 
призводить до зниження рівня законослухняності громадян і повагу до закону з їх боку; в) 
юридичні фактори ( недосконале законодавство, його надмірна складність, заплутаність, 
нестабільність); г) психологічні фактори, а саме ставлення особи до своїх конституційних 
обов’язків. П.М. Рабінович писав, що одні правові приписи сприймаються суб’єктом як 
цінні, а до інших він ставиться байдуже або й ігнорує їх як перешкоди у здійсненні життєвих 
планів [2]. Тому необхідно зробити все можливе для того, щоб ці фактори мали лише 
позитивний вплив на реалізацію конституційних обов’язків людини і громадянина. Однак всі 
ці фактори в свою чергу залежать від рівня правової та загальної культури кожної особи, які 
складають населення держави.  
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ДУХ У ТЛУМАЧЕННІ НОРМ ПРАВА 
 

Право – це не тільки норма, не тільки буква, але й дух закону. Дух не є якоюсь 
революційною правосвідомістю, абстрактним, дух – це вміння бачити положення, не 
вихоплені з контексту, а ті, що можуть бути в різних розділах конституції. Але якщо 
звернутися до досвіду європейських країн, то всі вони керуються духом закону.[1] Під духом 
правової норми необхідно розуміти правові, загальнолюдські, загальноцивілізаційні цінності, 
принципи, ідеї, ідеали, до яких можна зарахувати принципи: верховенства права, правової, 
демократичної, соціальної держави, справедливості, гуманізму, свободу, рівність, визнання 
людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності і безпеки найвищою цінністю, 
пріоритетності, невід’ємності й непорушності прав і свобод людини тощо. [2,с.127]  

Буква і дух у тлумаченні використовуються нерівномірно. Пріоритет у тлумаченні, 
безперечно, належить букві. Вона відтворена у словах, з яких складається правова норма, і є 
першоджерелом пізнання смислу правової норми. Процес інтерпретації завжди 
розпочинається з букви, з’ясування значення слів. Якщо слова дозволяють розкрити смисл 
правової норми, тоді дух не буде використовуватися. Слова не завжди можуть точно 
передати той смисл, який законодавець намагався вкласти у відповідну норму. Окремі слова 
можуть мати кілька значень, або у правовій нормі вжиті слова, яким у літературі або житті 
надається інше значення, ніж передбачав законодавець. 
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Тому в усіх випадках, коли за допомогою букви не можна розкрити смисл правової 
норми, інтерпретатор обов’язково має використати дух. Саме дух дозволяє повніше і 
правильніше розкрити смисл правової норми, і йому необхідно віддавати перевагу в 
з’ясуванні смислу правової норми. Тобто якщо слова не дозволяють точно з’ясувати смисл 
норми або виникають змістовні розбіжності в розумінні смислу правової норми за буквою і 
духом, то смисл норми має визначатися за духом. [3, с.15-16] 

Розкриття смислу правової норми потребує з’ясування, які ідеї, ідеали закладені у неї 
законодавцем, тобто закладеного у неї духу. Протягом більшої частини частини XIX ст. ст. 
використовувався традицією тлумачення і в судовій практиці «екзегетичний метод», в основі 
якого лежить принцип жорсткої прив’язки до тексту: «Все право вміщається в писаний 
закон; юрист повинен просто витягувати його звідти, слідуючи прямувати за волею 
законодавця». Хоча в тексті законів неможливо врахувати всі конкретні ситуації, хоча закон 
може бути неясним і двозначним міститиутримувати суперечності протиріччя або антиномії, 
одним словом, хоча шукане вирішення проблеми не знаходиться перебуває простим 
читанням закону, це не означає значить, що можна оспорювати заперечувати необхідність 
його тлумачення. В той же час, визнаючи таку необхідність, екзегетична школа, що виходила 
з постулату, що в законі, принаймні в імплементованій формі, закладено все, стверджувала, 
що інтерпретатор має право на докладний розбір тексту, але та з із єдиною метою ціллю — 
відкрити відчиняти в ньому думку гадку законодавця. Іншими словами, «давати 
інтерпретацію текстів — значить, досліджувати їх значення і їх значущість шляхом аналізу 
тільки лише самих цих текстів, удаючись при необхідності до підготовчих робіт». [4, с.425] В 
екзегетичному методі, який окрім різних описів текстів законів і граматичною інтерпретації 
їх «букви» літери включає також аналіз «духу» законів. Мається на увазі не лише  не те що 
мета ціль конкретного закону, яка стає видна показна вже з із аналізу документів, що 
підготували його появу, і яка повинна направити скеровувати тлумача в потрібному напрямі 
направленні і показати йому межі застосування вживання закону, але і дух цілого інституту 
цілій галузі права, а інколи іноді і всієї юридичної системи. Тому необхідно зіставляти 
співставляти і протиставляти один одному різні тексти, щоб аби шляхом індуктивного 
аналізу розкривати розтинати об’єднуючу їх ідею, а потім, відштовхуючись від цієї ідеї, 
шляхом дедуктивного аналізу знаходити находити інші приватні випадки, що підкоряються 
тому ж принципу. У жодному випадку ні в якому разі не відкидаючи принципу свободи 
судді, який не може у всіх випадках задовольнятися дедуктивним аналізом законів, 
дослідник повинен все-таки перш за все передусім спиратися обпиратися на закони і сходити 
до інтенції, що направляла скеровувала їх укладачів складачів . Мета ціль , яку переслідує 
законодавець, грає не меншу роль, ніж буква літера закону. Проте однак суддя, окрім 
відчуття почуття духу закону, повинен керуватися відчуттям почуттям духу всього права в 
цілому загалом, духу яким пронизані всі інші тексти. [4, с. 428,431] 

Але звернення до духу права у процесі прийняття правозастосовчих рішень може бути 
плідним лише за умови високої моральності, духовності самих правозастосувачів. В умовах 
занепаду моралі, цинізму, девальвації духовних цінностей, які ми переживаємо сьогодні, 
оперування виключно «духом права» справді часто закінчується свавіллям.[5,с.6]  

Необхідно не протиставляти поняття «букви» і «духу» закону, а спробувати їх поєднати. 
Звісно право не можна звести до тексту закону. Закон являє собою конкретно-загальні, 
формально-позитивні правові норми. Він є актуалізацією та конкретизацією принципів, крок 
на шляху до конкретного права, але ще не є правом в усій своїй повноті. Це свого роду 
«застигле право», право на певному етапі становлення. [6, с.182] Закон може і недостатньо 
правильно відображати в собі право і навіть викривляти його, тобто може бути неправовим. 
Проте, це не дає підстав розглядати закон як «пустой сосуд», який правозастосувач може 
заповнити будь-чим. [7, с.14-15] 

Право - це не щось застигле, закам’яніле, раз і назавжди сформульоване в законах. На 
відміну від законів, які, з огляду на низку обставин, мають схильність відставати від досить 
динамічного, особливо в наш час, життя, право, як зазначалося в одному з рішень 
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Європейського суду з прав людини, має бути здатним іти в ногу з обставинами, що 
змінюються. Інакше кажучи, право - це безперервний процес, воно має еволюціонувати 
разом зі зміною соціального життя. Звідси випливає, що будь-який закон чи інший 
нормативний акт має тлумачитися у світлі умов сьогодення. [5, с.7] 
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СПІВПРАЦЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
ТА ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ? 

 
Успіх вирішення певної проблеми залежить від ефективності діяльності зацікавлених 

організацій, інституцій та груп, однак найбільшою мірою від того, чи співпрацюють вони 
між собою при вирішенні цієї проблеми. На жаль, позиція українських неурядових 
організацій будь-якої спеціалізації, в тому числі й юридичні клініки та правозахисні 
організації, які виросли в опозиції до централізму влади, успішно заблокувала довіру до 
влади. Небажання співпрацювати з урядовими інституціями поширилось також на органи 
місцевого самоврядування та інші структури. Відсутнє розуміння неурядовими організаціями 
потреби співпраці з сектором бізнесу [1, с.96]. 

Першим бар’єром при налагодженні правозахисною організацією, юридичною клінікою 
співпраці з іншими інституціями є побоювання певних маніпуляцій. Це стосується, зокрема, 
співпраці з політиками та політичними партіями, які - і це трапляється все частіше, під 
вивіскою громадських приймалень, неурядових організацій будують свої майбутні 
електорати. Це тягне за собою другий бар’єр, а саме побоювання неурядовою організацією 
втратити щойно здобуту автономію [2, с.47]. 

Визначення юридичної клініки як неурядової організації, міститься в її місії і звучить як 
«політично незалежна», є відповідником до «та, що не бере участі в політичній боротьбі». І 
це є гарантом добросовісності неурядової організації. Залежність від однієї партії або 
політика, окрім втрати автономії, тягне за собою небезпеку поразки, особливо у випадках 
змін на політичній арені. 

Суттєвим бар’єром для налагодження співпраці є відсутність усвідомлення проблем, які є 
спільними для юридичних клінік та правозахисних організацій, місцевої адміністрації та 
бізнесу. Хоча всі вони працюють у тому самому середовищі і, відповідно, їх турбують 
подібні проблеми. Ототожнення себе із середовищем і розуміння закономірностей, які 
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функціонують у ньому, є, безперечно, одним із необхідних моментів при налагодженні 
співпраці.  

Важливим чинником, що гальмує розвиток співпраці є конкуренція в середовищі 
юридичних клінік та правозахисних організацій при однаково слабкій підготовці штату у 
сфері управління. На початку своєї діяльності робота та діяльність юридичних клінік 
характеризувалися небажанням формалізуватись, відсутністю підготовки у сфері управління, 
відсутністю чітких схем діяльності і напрацювань у таких галузях, як пошук коштів чи 
стратегічне планування. 

З іншого боку, неурядовий сектор поволі почав трактуватись урядовою адміністрацією 
так як це повинно бути і є в країнах Західної Європи, як партнер, форма балансу [3, с.112]. 
Поступово йому вдасться переконати державу, що його послуги дешевші і краще адаптовані 
до суспільних потреб, тому що він ближчий до людей (юридичними клініками надається 
юридична допомога малозабезпеченим громадянам). Держава починає щораз більше послуг 
переносити на неурядові організації, це зокрема правозахисні організації, юридичні клініки.  

Така ситуація, безперечно, веде до конкуренції між юридичними клініками, 
правозахисними організаціями. Адже якість надання послуг визначають до певної міри 
фінансові засоби. Отже, з’являється елемент боротьби за гроші, яких не так вже й багато. Це 
призводить до блокування інформації та небажання ділитися нею з іншими, відсутності 
інформації про ініціативи, які вже існують.  

І нарешті останньою перешкодою при налагодженні співпраці видається проста 
відсутність навичок розбудови партнерства, лобіюючих структур та коаліцій. 

Немає поділу на проблематику, пов’язану з розбудовою співпраці між секторами і 
проблематику розбудови партнерських стосунків у середовищі правозахисних організацій, 
юридичних клінік в Україні. Звичайно, проблеми, пов’язані з розбудовою партнерства, в 
кожному з цих випадків мають дещо іншу специфіку. Однак справа, мабуть, не в тому, що це 
різні проблеми. Просто потрібно дещо інакше розставити акценти. 

Резюмуючи можна констатувати, що пересічною правозахисною організацією державна 
адміністрація часто трактується як ворог (через її прагнення до централізації). Органи 
самоврядування є, на їх думку джерелом бюрократії, приватний сектор існує тільки для того, 
«щоб давати гроші», а інші організації - це конкуренти в процесі пошуку коштів. На жаль, 
такі стереотипи є досить розповсюдженими. 

Після періоду, коли державою контролювались мало не всі види суспільної діяльності, в 
даний час для українського суспільства стала пріоритетом самостійність і перенесення 
відповідальності на нижчі щаблі адміністрування. Слово «децентралізація» тісно 
пов’язується, окрім всього іншого, зі збільшенням кількості ініціатив «знизу» й утворенням 
дієвого «третього сектору». Багато діячів вбачає у ньому панацею від усіх проблем, які 
мають місце в державі [4, с.234]. Неурядові організації шляхом кращої ідентифікації 
середовища і спрощення каналів комунікації повинні забезпечити ефективніше визначення 
потреб. Вони повинні допомогти вибудувати дієву громадянську позицію в ситуації, коли 
більшість населення повністю покладається на державну опіку. Зокрема правозахисні 
організації завдяки ціні та якості послуг які ними надаються, повинні стати конкурентами 
для державного сектора, а в деяких сферах навіть і єдиним джерелом надання послуг. 
Завдяки їм суспільство може контролювати дії державної адміністрації. 

Співпраця правозахисних та інших неурядових організацій, органів місцевого 
самоврядування, урядових та приватних інституцій відіграє особливу роль на місцевому 
рівні. Необхідно зрозуміти, що будь-яким групам потрібні союзники і допомога у вирішенні 
нагальних проблем. Дуже часто правильна ідентифікація і взаємодія представників різних 
секторів сприяє вирішенню проблем на місцевому рівні. Тоді проблеми, пов’язані з даним 
питанням, що існують на державному рівні, зникнуть самі по собі [5, с.56]. 

Контакти між юридичними клініками та правозахисними організаціями та інституціями 
забезпечують кращий доступ до інформації, дозволяють уникнути помилок завдяки досвіду 
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інших. Також запобігають дублюванню вже реалізованих, подібних акцій і дозволяють 
долати власні труднощі за допомогою вже перевірених методів. 

А співпрацею є не просто нагромадження організацій, інституцій та осіб, а певною 
структурою або системою, в якій окремі елементи (в нашому випадку це юридичні клініки, 
правозахисні організації та інституції) з’єднані між собою чітко окресленими зв’язками, 
причому зміна бодай одного елементу спричиняється до зміни цілої системи. Це нова якість, 
новий витвір, незалежний від жодної організації, які взаємодіють між собою в цій системі [1, 
с.96].  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й 
ГРОМАДЯНИНА ТА ОПЕРАТИВНОЇ НЕОБХІДНОСТІ У ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Співвідношення принципів дотримання прав і свобод людини й громадянина та 

оперативної необхідності у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності 
Актуальність теми дослідження обумовлена не простим етапом державного розвитку: 

зміни в суспільно-політичному та громадському житті характеризуються зростанням 
національної й державної самосвідомості громадян, якісно новим їх ставленням до держави 
та інститутів влади. Суспільство не тільки розуміє необхідність набуття Україною статусу 
демократичної, правової держави, але й усвідомлює надзвичайну важливість її захисту від 
потенційних і реальних внутрішніх та зовнішніх загроз. Удосконалюючи механізм реалізації 
прав і свобод людини в процесі забезпечення безпеки держави, слід враховувати надбання 
соціальних демократичних процесів і особливості та специфіку виконуваних нею завдань. Це 
зумовлює підвищення ролі сучасної науки, потребує активізації взаємодії науки і практики, 
створення новітніх форм реалізації завдання щодо забезпечення державної безпеки.  

Найважливішим сучасним завданням науки, юридичної практики в боротьбі зі 
злочинністю є ефективне забезпечення правового захисту особистості, більш повне 
зміцнення і розвиток конституційних прав і свобод кожного громадянина, законних інтересів 
держави і суспільства в цілому. Виконання цих завдань багато в чому залежить від 
результативності діяльності з попередження, розкриття і розслідування злочинів, а також 
всебічного залучення наукових досягнень по різних галузях знань, таких як оперативно-
розшукова та контррозвідувальна діяльність, криміналістика, кримінологія, психологія тощо.  

Однією із сфер, де виникають суперечності інтересів людини, суспільства та держави, є 
певне законне обмеження конституційних прав і свобод людини у ході здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. Співробітники органів безпеки, як уповноважені 
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державою особи, нерідко змушені вчиняти дії, пов’язані з правомірним спричиненням шкоди 
людським цінностям, що проголошені та охороняються Конституцією України.  

Разом із тим, висновок про законність такого обмеження людських прав та правомірність 
заподіяння шкоди охоронюваним інтересам – виключна прерогатива держави. Тому і постає 
як одне з актуальних питання співвідношення принципів дотримання прав і свобод людини й 
громадянина та оперативної необхідності у ході забезпечення безпеки держави . Певні 
важелі рівноваги згаданих понять містяться у діючому законодавстві, а саме Законах України 
«Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», 
«Про контррозвідувальну діяльність» та ряді інших. У той же час, практика діяльності 
правоохоронних органів наочно демонструє недосконалість їх формального закріплення, а як 
наслідок розуміння та подальшого застосування в діяльності правоохоронних органів. 

На особливу увагу заслуговує якісно новий підхід до діяльності органів державної 
безпеки, яка має ґрунтуватися на конституційних принципах захисту прав і свобод людини, 
верховенства права та закону. Це, насамперед, означає, що всі без винятку підрозділи та їх 
посадові особи у своїй правозастосовчій та оперативно-розшуковій практиці повинні не 
просто орієнтуватися або декларувати конституційні засади, а й приймати відповідні 
рішення безпосередньо на їхній підставі та за змістом. Суттєвого значення набувають 
питання розробки та впровадження єдиної державної системи гарантій прав людини, у тому 
числі й у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Здійснюючи таку діяльність, підрозділи правоохоронних органів ведуть пошук та 
фіксацію фактичних даних про предмет, події, протиправні явища та процеси і, насамперед, 
про осіб, причетних до злочину. З огляду забезпечення законності загальним тут є те, що 
сфера виявлення осіб і фактів, особливо на першочерговому етапі, значно ширша. 
Оперативні працівники спочатку мають, як правило, тільки загальні орієнтири для виявлення 
меж пошуку, через що до пошуку залучається значна кількість об’єктів, більшість яких 
можуть і не бути причетними до злочину. Окрім того, процес виявлення осіб і фактів не 
зводиться лише до отримання первинних даних криміногенного характеру, а містить їх 
перевірку. У цьому зв’язку з позиції законності належить вирішити такі проблеми: 
визначення конкретних ознак кримінального зв’язку осіб, предметів чи фактів зі злочином; 
визначення підстав правомірності оперативно-розшукових заходів; визначення допустимих 
меж втручання у правосуб’єктність громадянина, навіть якщо його причетність до 
правопорушення достовірно обґрунтована; правомірність застосування оперативно-
технічних засобів, хімічних та інших речовин у документуванні причетності осіб до 
нерозкритого злочину; забезпечення таємниці відомостей, що стосуються особистого життя, 
честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом 
дій; правомірність оперативно-розшукових заходів щодо тимчасового обмеження прав 
людини і громадянина.  

Саме тому вважаємо, що питання, пов’язані із визначенням співвідношення принципів 
дотримання прав і свобод людини й громадянина та оперативної необхідності у ході 
здійснення оперативно-розшукової діяльності набувають особливого значення у контексті 
офіційно визначеного Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію. 
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Шабуневич Светлана Николаевна 
старший преподаватель Академии управления при Президенте Республики Беларусь  

 
К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ ПОНЯТИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА» 
 
В правовой науке нет вполне точного и общепризнанного понятия юридической 

ответственности. Некоторые ученые рассматривают юридическую ответственность в 
ретроспективном, другие – в перспективном аспекте. При этом считается, что разделение 
юридической ответственности на ретроспективную и перспективную в определенной 
степени отражает правовую действительность. Однако юридической ответственностью в 
специальном правовом смысле можно назвать только ответственность за совершенные 
противоправные деяния, но и при этом некоторые вопросы нуждаются в дополнительном 
исследовании. Длительная научная дискуссия по рассматриваемому кругу вопросов 
позволяет обозначить одну из основных проблем в исследовании сущности юридической 
ответственности, повлиявших на разработку понятия «юридическая ответственность 
государства».  

В правовой литературе присутствует мнение, что понятие ретроспективной юридической 
ответственности должно иметь свою понятийную индивидуальность и квалифицироваться 
как автономная дефиниция, в качестве вида и меры принудительного претерпевания 
лишения благ, непосредственно принадлежащих виновному лицу. При этом в данном 
контексте юридическую ответственность определяют посредством различных понятий: как 
правовое отношение, правовое состояние, применение или реализацию санкции правовой 
нормы, меру государственного принуждения. Нет спора в том, что каждый из подходов в 
определении ретроспективной юридической ответственности теоретически обоснован и 
имеет свое право на существование, а все указанные правовые явления, включающиеся в ее 
содержание, имеют ряд сходных с нею позиций. Вместе с тем каждое из них является 
самостоятельной правовой категорией, которое, выполняя специфическую функцию в 
правоохранительном механизме, обладает только им присущими признаками, отражающими 
отраслевую специфику юридической ответственности. При этом необходимо отметить, что 
государственное воздействие на субъекты правовых отношений осуществляется в различных 
формах, одной из которых и является юридическая ответственность. Кроме того, 
традиционное исследование содержания юридической ответственности с помощью 
отраслевого подхода обычно не сопровождается изучением соотношения различных видов 
юридической ответственности, в то время как практике крайне нужно комплексное 
понимание проявления, сочетания и эффективности различных видов и форм юридической 
ответственности не только с точки зрения реализации правовых норм, но и с точки зрения 
реального обеспечения необходимого качества управления, его эффективности, что целиком 
относится к разработке понятия «юридическая ответственность государства».  

Представленные в отдельности посредством ретроспективного подхода трактовки 
юридической ответственности сами по себе не являются достаточными для определения и 
раскрытия содержания юридической ответственности такого субъекта правоотношений как 
государство, поскольку существенные трудности их применения к разработке исследуемого 
явления связаны с проблемой виновности государства и его представителей, а также формой 
их ответственности, которая не всегда выступает в качестве меры принудительного 
претерпевания лишения благ, непосредственно принадлежащих виновному лицу. Разработка 
исследуемого понятия требует включения в ее содержание элементов, отражающих его 
сущность. 

С формально-юридической точки зрения содержание юридической ответственности 
государства представляет собой реализацию урегулированных правом отношений между 
государством и гражданином, в которых государство, государственный орган или 
должностное лицо, представляющее в своей деятельности государство и призванные в связи 
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с этим выполнять определенные обязанности, наносят своей деятельностью ущерб (вред) 
законным интересам и правам гражданина. При этом в ходе осуществления данного вида 
деятельности обязательно наличие не только юридического факта, но и фактического 
события, вследствие которого гражданин правомочен притязать к нарушившему его 
законные интересы и права субъекту (государственному органу, должностному лицу или 
государству), поскольку наряду с правовой регламентацией оснований юридической 
ответственности государства к обстоятельствам, порождающим данный вид 
ответственности, могут относиться и не урегулированные правом отношения, возникшие 
между государством и его представителями с одной стороны, и гражданином – с другой, 
вследствие которых был нанесен ущерб (вред) его законным интересам и правам. Кроме 
того, одним из условий реализации юридической ответственности государства и его 
представителей является применение определенных мер воздействия к названным 
субъектам, целью которых является не только возмещение ущерба (вреда), но и 
восстановление нарушенного интереса (права) потерпевшего гражданина, либо пресечение 
дальнейшего нарушения прав и законных интересов индивида. Кроме того деятельность 
указанных субъектов ответственности может быть как противоправной, если ущерб 
наносится умышленно (небрежно или по неосторожности) или когда ущерб нанесен в силу 
ненадлежащего исполнения имеющихся полномочий, так правомерной, когда 
государственные органы или должностные лица своей деятельностью причиняют вред 
(ущерб) гражданину, при этом действуя в соответствии с нормативными предписаниями.  

Данный подход в исследовании содержания юридической ответственности государства 
позволяет говорить о недостаточности применения традиционной конструкции 
ретроспективной юридической ответственности для разработки теоретической основы 
юридической ответственности государства, поскольку ее содержание требует 
соответствующего наполнения, исходя из специфики такого субъекта правовых отношений 
как государство.  

 
 

 
Шакірзянова Ілона Віталіївна 

аспірантка Інституту держави права 
ім. В. М. Корецького НАН України 

 
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ 

 
Проблема державного суверенітету завжди була актуальною, але після проголошення 

незалежності України вона постала на національному рівні з особливою силою. Набуття 
Україною державної самостійності, правовими підставами якої є Декларація про державний 
суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, поставило її перед 
необхідністю провести всебічну модернізацію суспільства на глибокому науковому 
підґрунті. Належне усвідомлення сутності та змісту реалізації суверенітету є однією з 
необхідних умов розбудови народом України власної держави, проведення її зовнішньої та 
внутрішньої політики. Орієнтація розвитку молодої держави на розбудову її як 
демократичної, правової, соціальної вимагає комплексного вивчення державного, народного 
і національного суверенітету, їхнього співвідношення та ступеня взаємозалежності. Ці 
питання особливо актуалізувалися із закріпленням Конституцією України таких 
визначальних засад, як пріоритет прав і свобод людини (ст. 3 Конституції України), 
суверенітет народу (ст. 5), принцип поділу влади (ст. 6) та принцип верховенства права (ст. 
8), на ґрунті яких здійснюється організація та функціонування державної влади. 

Проблема суверенітету з самого початку її концептуально визначеної постановки у новій 
історії була предметом багатоаспектного вивчення філософів, політологів, 
конституціоналістів, істориків та теоретиків права тощо. Об’єктивною основою необхідності 
опанування зазначеної проблеми суспільними науками є те, що суверенітет, як відомо, 
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втілюється в різних формах, його реалізація обумовлюється багатьма чинниками 
зовнішнього та внутрішнього, об’єктивного та суб’єктивного характеру. Теорія і практика 
суверенітету, в свою чергу, суттєво впливає на інші політико-правові явища, призводить до 
їх трансформації, модифікації, обмеження. Це потребує ґрунтовних досліджень поняття і 
сутності суверенітету, його ознак та форм реалізації, місця і значення у системі політичних 
та юридичних категорій.  

Суверенітет – (від фр. первісно - вершина, верховна влада; з лат.- верхній) - повнота 
влади держави. Суверенітет містить характеристику взаємовідносин державної влади з 
іншими суб’єктами влади як усередині країни, так і за межами державних кордонів. Його 
витоки сягають глибини століть. Держава являє собою суверенну організацію влади. Цим 
вона відрізняється від інших політичних утворень суспільства.  

Суверенітет держави — політико-юридична властивість держави, що виражається у 
верховенстві його влади усередині країни і незалежності зовні [1,с.4].  

Основними чинниками, що зумовлюють трансформацію розуміння суверенітету держави 
в сучасних історичних умовах є: 

- форма правління. Ідея суверенітету виникла в умовах монархічного правління. Такі 
ознаки монархії, як одноособовість, спадковість, безстроковість владарювання визначають і 
сприйняття державного суверенітету як влади абсолютної, нічим не обмеженої. Перехід до 
республіканської форми правління призводить до зміни природи суверенітету. Державний 
суверенітет має потребу спиратися на суверенітет народу як на своє джерело та 
легітимізуючий фактор; 

- ступінь деконцентрації, тобто поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і 
судову, та децентралізації державної влади, що означає, існування поряд з державними, 
органів місцевого самоврядування, які також певною мірою обмежують владарювання 
держави; 

- форма державного устрою. З появою федеративних держав з’являється необхідність 
встановлення співвідношення між владою суб’єктів федерації та центром; 

- політичний режим – сукупність або система методів, способів, за допомогою яких 
здійснюється державна влада в суспільстві, і характеризується станом демократичних прав і 
свобод людини, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів;  

- принцип верховенства права. Право, яке в своєму розвитку завжди спиралося на 
примусову силу держави, поступово перетворюється на чинник, що обмежує саму державну 
владу. Цьому сприяли ідеї конституціоналізму і правової держави;  

 - розвиток міжнародного права. Міжнародне право - це чинник, що впливає на державу 
ззовні та трансформує її політико-правовий статус у глобальному вимірі; 

 - утвердження міжнародних стандартів прав людини;  
 -глобалізаційні процеси у світі [2, с. 244-245].  
За формою політичного режиму Україна є демократичною державою. 
Демократичний режим - це коли державна влада здійснюється з дотриманням основних 

прав людини,  коли  враховуються  інтереси  всіх соціальних верст населення через 
демократичні  інститути  –  вибори, референдуми, засоби масової інформації.  

Державним суверенітетом є верховенство державної влади щодо всякої іншої влади 
всередині країни і її незалежність від усякої іншої влади за її межами [3, с.332]. З цього 
визначення випливає, що суверенітет держави виражається в системі його суверенних прав 
(внутрішніх і зовнішніх), які здійснюються державними органами і інститутами: право 
видавати закони; право формувати державні органи; право визначати свою символіку (герб, 
гімн, прапор) і ін.; право мати власну грошову одиницю; право встановлювати податки; 
право війни і миру; право призначати своїх представників в інші держави (дипломатів, 
консулів) і міжнародні організації; право вступати в міждержавні союзи і ін. Суверенітет не 
може бути відчужений; передаються повноваження, а не суверенітет. Принцип незалежності 
влади однієї держави від влади іншої за всіх політичних режимів має винятково велике 
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практичне значення. Поняття «суверенітет держави» не слід плутати з підпорядкованим 
йому поняттям «суверенні права».  

Ознаками суверенітету є його єдність, неподільність і невідчужуваність, що означає: в 
державі може бути одна суверенна влада, яку здійснює вся система державних органів; 
державній владі, яка діє на території певної країни, належить вся повнота суверенітету. 
Державна влада не може бути лише частково суверенною. Невідчужуваність суверенітету 
означає, що суверенітет не може бути нікому переданий або обмежений. Звичайно 
суверенітету не властивий абсолютний характер [4, с.111]. Основні ознаки суверенітету 
української держави зазначені в Декларації про державний суверенітет України, а саме: 
верховенство; самостійність; повнота; неподільність влади в межах території країни; 
незалежність; рівноправність влади в зовнішніх відносинах. Державний суверенітет може 
сполучатися з народним суверенітетом і національним суверенітетом. Поняття державного 
суверенітету тісно пов’язане з поняттям національного суверенітету та означає право націй 
на самовизначення навіть до відділення та утворення самостійної держави. Реалізація 
Україною в 1991 р. права на політичне самовизначення, аж до відділення, тобто права на 
створення самостійної держави (державний суверенітет), підкреслено в преамбулі 
Конституції України 1996 року — об’єктивний закономірний процес [5, с.33]. Таким чином, 
державний суверенітет - це «збірна ознака держави» він концентрує в собі найбільш істотні 
риси державної організації суспільства. При цьому, незалежність і верховенство державної 
влади виражається в: 1) універсальності - тільки рішення державної влади поширюються на 
все населення і громадські організації даної країни;  
2) прерогативі - можливості скасування і визнання незначним будь - якого незаконного 
прояву іншої суспільної влади;  
3) наявності спеціальних засобів впливу, якого не має ніяка інша громадська організація. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА: 
ПЛЮРАЛИЗМ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
В юридической литературе понятие «правоохранительная система» до сих пор не 

получило всестороннего анализа. Между тем в его исследовании заинтересованы не только 
теоретическая наука, прикладные отрасли правоведения, но и юридическая практика. 
Последняя, может быть, заинтересована даже больше, если рассматривать необходимость ее 
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совершенствования как актуальную задачу именно сегодня, в условиях реформы правовой 
системы, ее демократизации и формирования правового государства. 

В правовом государстве права и свободы граждан должны быть незыблемы, и для этого 
они должны всемерно охраняться. Однако охрана прав и свобод граждан, интересов 
государства не может быть достигнута сама по себе. Она должна быть обеспечена 
государством, рациональным и гуманным использованием тех правовых и организационных 
средств и методов, которыми оно располагает. Субъектами охраны прав и свобод граждан 
являются не только отдельные правоохранительные органы, но и вся правовая система. Не 
случайно на страницах юридической печати, неоднократно подчеркивалось, что организация 
и деятельность правоохранительных органов должны быть реформированы и приведены в 
соответствие с принципами правовой государственности, разделения властей, господства 
правового закона, защиты прав всех членов общества. «Надлежащим образом сохранять и 
защищать право могут лишь такие институты власти, которые сами организованы и 
функционируют на правовых началах. Это одна из аксиом правовой государственности» [7, 
с. 58]. Опираясь на разработанную концепцию правоохранительной системы [1] более 
эффективной сможет стать и охрана общественных ценностей в Кыргызстане. 

Под правоохранительной системой в юридической литературе часто понимают 
совокупность государственно-правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих 
защищенность человека от противоправных нарушений [1; 2; 7]. 

«Правоохранительная система» – понятие более широкое, чем понятие «система 
правоохранительных органов».  

Правоохранительная система функциональна. Она состоит из двух основных подсистем – 
охранительных правовых норм (нормативная подсистема) и правоохранительных органов, 
организаций. В соответствии с идеей приоритета права первое место принадлежит 
нормативной подсистеме.  

Правоохранительные органы представляют собой подсистему, согласованную по целям, 
средствам и методам с подсистемой правоохранительных норм. В свою очередь, 
правоохранительная система выступает как подсистема по отношению к системе более 
высокого порядка – правовой системе [4, с. 21]. 

Правоохранительная система включает в себя три субстанции:  
а) цели и объекты правоохраны;  
б) субъекты правоохраны;  
в) правоохранительную деятельность.  
Каждая из этих субстанций в юридической литературе понимается и трактуется 

неоднозначно [4, с. 21]. 
В сравнительно недавнем прошлом правоохранительная система, в соответствии с 

правовой политикой государства, ориентировалась на борьбу с преступностью как явлением. 
В начале 20-х годов известный полицеист А. И. Елистратов подчеркивал, что «для Советской 
Республики важен не столько индивид и его правовые гарантии, сколько революционные 
порядок и гарантии классового господства пролетариата» [3, с. 30]. 

Сходный подход к анализу «правоохранительной системы» демонстрирует А. Г. Братко. 
Он, в частности, отмечает, что правоохранительная система во многом обусловлена той же 
детерминацией, которой определяется и государство. Сущность государства, его содержание 
определяют функционирование всего государственного аппарата, всех его органов, в том 
числе правотворческих, правоприменительных и правоохранительных. Именно государство 
устанавливает систему юридических норм, регулирующих наиболее значимые отношения 
между людьми. Государство создает и систему специфических органов, призванных 
охранять эти нормы от нарушений. Поэтому организация и функционирование 
правоохранительной системы отражают сущность конкретного государства [1, с. 11]. 

Структура правоохранительной системы государства должного освещения в 
юридической литературе не получила. Чаще всего анализу подвергаются 
правоохранительная деятельность и правоохранительные органы без упоминания того, что и 
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правоохранительная деятельность, и правоохранительные органы одного государства 
являются структурно-функциональными элементами правоохранительной системы этого 
государства. Каждая из ее подсистем имеет в качестве элементов: 

– нормативную составляющую (правовые предписания, регламентирующие, 
правоохранительную деятельность); 

– субъектную составляющую (государственные правоохранительные органы и 
негосударственные субъекты, принимающие участие в правоохранительной деятельности); 

– функциональную составляющую (объекты правоохранительной деятельности, 
взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающие действенность правоохранительной 
системы, а также отношения, возникающие в процессе правоохранительной деятельности, в 
ходе практического воплощения правовых предписаний и реализации целей 
правоохранительной системы) [6, с. 14]. 

Таким образом, правоохранительная система – это комплексное явление государственно-
правового характера. Оно интегрирует многие сущностные черты государства и права. 
Правоохранительные органы – это элемент рабочего механизма государства. В условиях 
построения правового государства функционирование правоохранительной системы должно 
соответствовать принципам демократического государства, а модернизация национальной 
политико-правовой системы будет тесно связана с совершенствованием организации и 
функционирования правоохранительной системы государства. 
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ПРАВОВА КОНФЛІКТОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 
У сучасному процесі демократизації суспільних відносин чітко простежується пріоритет 

принципів гуманізму, справедливості, добра і моралі, що вимагають пошуку якісно інших 
підходів урегулювання конфліктів, які давали б змогу ефективніше розв’язувати державно-
правові, трудові, кримінальні, міжнародні конфлікти. Лише таке суспільство може вважати 
себе демократичним, коли в кожній пересічній людині вбачає ОСОБИСТІСТЬ. Саме такий 
акцент зроблено і у вітчизняному законодавстві, зокрема у Конституції України закріплено 
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положення, що людина, її права та свободи визнаються найвищою соціальною цінністю [1]. 
В той же час українське суспільство сповнене різноманітних, різномасштабних конфліктів на 
різних рівнях, що зумовлює необхідність пошуку ефективних шляхів їх розв’язання та 
попередження, уникнення гострого протистояння сторін.  

Підхід з позиції права до розв’язання спірних питань і конфліктів є необхідним в 
суспільстві і може бути ефективним, особливо, якщо випадок підпадає під юридичні норми. 
Однак, недосконалість законів, неможливість передбачити в них всю специфіку і складність 
ситуації, відставання від реальної практики, перевантаженість судів, тривалість судового 
розгляду, труднощі у реалізації прийнятих судом рішень свідчать про обмеженість такого 
підходу. Досить часто винесення судового рішення не означає дійсного розв’язання 
конфлікту, а навпаки провокує його ескалацію [3]. І тому виникає потреба пошуку 
альтернативних шляхів розв’язання юридичних конфліктів. 

До проблем, пов’язаних з причинами виникнення протиріч, суперечностей у суспільстві 
зверталися ще Платон і Аристотель, Н.Маккіавеллі і Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо та І.Кант, Г.Гегель 
і К.Маркс, М.Вебер, В.Паретто та Г.Зіммель. Сучасні конфліктологічні теорії викладено у 
працях Т.Парсонса, Н.Смелзера, Л.Козера, Р.Дарендорфа, К.Боулдінга та ін. Серед 
українських науковців, які активно розробляють конфліктологічну проблематику не лише на 
теоретичному рівні, а й в практичному спрямуванні, варто відмітити В.Землянську, 
І.Сенюту, Л.Герасіну, В.Крівцову, Д.Проценко та ін.  

Як бачимо, ця проблема не є новою і набуває актуальності з кожним роком. Практично з 
формуванням цивілізованого суспільства і усвідомленням людиною того, що вона є 
суспільною істотою і поза соціумом вона існувати не може, розпочалися пошуки шляхів 
оптимального поєднання людських інтересів та подолання конфліктності. В той же час 
історія доводить, що людське суспільство сповнене конфліктів, суперечностей, протистоянь, 
протиборств як окремих осіб, спільнот так і держав. Тому на сучасному етапі важливим є 
завдання пошуку ефективних шляхів попередження та розв’язання конфліктів в різних 
сферах суспільного життя.  

Сьогодні проблемами конфлікту займається не одна сфера наукового знання. Це і 
соціологія, історія, педагогіка, філософія і, звичайно ж, психологія. Кожна з них розглядає 
конфлікт зі своєї точки зору і тому існує багато видів понять як самого конфлікту, так і 
підходів та шляхів до їх розв’язання та попередження. В суспільній свідомості позначилась 
криза стереотипу розуміння сутності конфліктів, їх ролі та шляхів розв’язання. Вітчизняна 
юриспруденція в останні роки отримала ще один напрямок дослідження та практичного 
застосування, пов’язаний з позасудовою практикою вирішення правових конфліктів. Юристи 
опинились в складній ситуації, коли знання законів і правових норм стає недостатнім для 
успішної професійної діяльності. Пошук компромісу у вирішенні правових конфліктів стає 
необхідним елементом юридичної практики. Ця обставина стала поштовхом і стимулом 
звернення юристів, як науковців так і практиків, до пошуку та застосування альтернативних 
підходів до розв’язання конфліктів. 

Введення у систему юридичної освіти навчальної дисципліни «Правова конфліктологія» 
дає можливість одночасно розв’язати ряд теоретичних та практичних проблем, виходячи з 
специфіки юридичного конфлікту та ролі права у розв’язанні конфліктів. Навчальний курс 
«Правова конфліктологія» має на меті розширити загальний гуманітарний кругозір 
майбутніх юристів та привернути увагу до колізійних аспектів правової теорії і практики. 
Владно-примусова природа права розкриває особливості та специфіку його соціального 
призначення як особливого державного регулятора суспільних відносин будь-якого 
характеру – як стабільних, конструктивних, так і конфліктних. Здійснення глибоких 
державно-правових перетворень в Україні супроводжується не тільки загостренням 
соціально-правових протиріч, поширенням юридичних колізій, а й посиленням конфліктів 
правової дійсності.  

Теоретична значимість та пізнавально-практична виправданість наукового аналізу 
конфліктів, дослідження ролі об’єктивних і суб’єктивних чинників, що їх спричинюють, 
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зокрема, в Україні, зумовлені наявністю в її просторі потенційно конфліктогенних проблем – 
політичних, правових, соціальних, економічних, культурних, мовних, конфесійних та ін. Ці 
обставини не тільки визначають необхідність даної навчальної дисципліни, а й формують 
раціональну потребу наукового розвитку досліджень теоретико-прикладного характеру в 
галузі правової конфліктології. Ця навчальна дисципліна спрямована на дослідження 
феномену юридичного конфлікту, а також широкого спектру проблем, таких як конфлікт і 
право, колізії в праві як джерело юридичних конфліктів, систематизація різновидів правових 
конфліктів та виявлення їх специфіки, механізмів попередження й розв’язання юридичних 
конфліктів, альтернативних підходів до розв’язання юридичних конфліктів (медіація, 
відновне правосуддя, посередництво, арбітраж, громадський арбітраж) тощо.  

Таким чином, навчальна дисципліна «Правова конфліктологія» є ще досить новою у 
системі вітчизняної юридичної освіти, проте її значимість є безперечною. На сьогодні ми 
можемо з впевненістю констатувати факт формування нової для України галузі професійної 
діяльності, спрямованої на аналіз теоретичних питань та практики застосування підходів 
альтернативного розв’язання конфліктів, зокрема у сфері відновного правосуддя, на основі 
українського та зарубіжного досвіду. Впровадження у навчальний процес «Правової 
конфліктології» допоможе вирішити не лише пізнавально-теоретичні, а й практичні 
завдання. Адже професійна діяльність юристів безпосередньо пов’язана з правовим 
регулюванням суспільних відносин, вирішенням спірних питань на основі права, пошуку 
оптимальних шляхів розв’язання юридичних конфліктів та ефективного їх попередження. 
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ВРЕМЯ В ПОЗИТИВНОМ ПРАВЕ 
 

Позитивное право, с одной стороны, придает «силы» времени как объективному 
(природному) явлению. Облекая порядок существования, течения, измерения времени в 
правовые нормы, позитивное право тем самым, наделяет время общеобязательным 
характером. С другой – законодательство (позитивное право) – инструмент для подчинения 
времени. Более того, каждое государство использует время (часы, используемые для его 
исчисления) коньюктурно с выгодой для себя, например, чаще всего обосновывая 
необходимость отклонения от мировых часов по причине необходимости экономии 
энергоресурсов. Так время становится одним из неисчисляемого множества объектов 
правового регулирования, над которым право устанавливает свою власть, а государство 
использует время в своих интересах.  

При позитивистском правопонимании право всесильно, а время подвластно ему. Время 
есть по сути то, что установлено в нормативных правовых актах относительно порядка его 
исчисления. Более того, время необходимо настолько, насколько оно обладает 
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способностями регулировать общественные отношения, т.е. право использует управляющую 
(регулирующую) функцию времени. И прогресс научного знания в познании феномена 
времени используется позитивным правом лишь только контексте регулирующих свойств 
феномена времени. Позитивное право, заинтересованное в использовании феноменов, 
обладающих регулирующими свойствами, использует и время в этом качестве. Так, 
позитивное право интересует время как возможность установления пределов, точек отсчета, 
эталонов и др.  

При анализе белорусского законодательства создается ощущение смелости оперирования 
термином «время» (думается, чрезмерной, что приводит иногда к фривольности и 
некорректности его употребления). Впечатляет количество употреблений этого термина в 
обыденном, обывательском значении. Например, оборот «в настоящее время», который для 
юриспруденции сложно назвать удачным, поскольку он обозначает период / момент, 
который невозможно фиксировать, по данным электронной правовой базы Консультант 
Плюс в действующих на 01.10.2009 г. нормативных правовых актах Республики Беларусь он 
встречается более 5000 раз. 

В законодательстве феномен времени используется от эксплуатации его свойств как 
объективно существующего явления, открытых естественными науками, для регламентации 
общественных отношений – однонаправленности, длительности и других, особенно 
важнейшего для юриспруденции – способности упорядочивать, до выработки 
«квазивремени» («как бы времени»), своеобразного «юридического времени», при создании 
которого используются темпоральные свойства объективного времени, но при этом таковым 
не являющимся, например, учетно-отчетного времени, поясного и декретного времени, а 
также многочисленных категорий собственно юриспруденции, имеющих такие же свойства и 
последствия как и у объективного времени, – «время заключения подозреваемого, 
обвиняемого под стражу», «время пребывания в плену» и т.д.  

Термином «юридическое время» могут обозначаться явления, созданные законодателем, 
являющиеся результатом его усмотрения. Они имеют не объективную, а искусственную 
природу, наделены темпоральными свойствами и объективированы в законодательстве 
(позитивном праве конкретного государства, а не существуют в естественном праве, что 
свидетельствует в пользу корректности слова «юридическое», а не «правовое»). 
Используются законодателем с целью синхронизации тех или иных процессов с приданием 
им свойств объективного времени и создаются с целью усиления регулирующей силы права. 
Поскольку природа такого «времени» не объективна, оно не имеет отношения к 
объективному времени. «Юридическое время» не является разновидностью объективного 
времени, не выступает одним из типов локальных времен.  
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КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 
Українська суверенна і незалежна держава та суспільство вже майже п’ятнадцять років 

живуть за новою Конституцією, яку було прийнято 28 червня 1996 року після проголошення 
Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України 
та схвалення 24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалежності України. Цей день 
назавжди ввійшов видатною подією в історію українського державотворення. 

Нова Конституція України як Основний Закон держави, як важливий політико-правовий 
документ розбудови суверенної правової України має свою історію. Вона увібрала в себе 
світовий і вітчизняний досвід державотворення, в тому числі відомий правовий документ 
«Пакти й Конституція законів та вольностей Війська Запорізького», написаний ще гетьманом 
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Війська Запорізького Пилипом Орликом і прийнятий 5 квітня 1710 р. Це була перша 
європейська Конституція. В ній уже на той час були закріплені ідеали гуманної, 
демократичної, правової держави і громадянського суспільства. 

Конституція П. Орлика складається лише з 16 статей, дуже різних за обсягом і змістом, 
але основна ідея цього документа – добитися самостійності та незалежності України від 
іноземного панування та права українського народу на власну державу. Свідченням цього є 
друга стаття Конституції, де мова йде про кордони української держави: на заході кордоном 
з Польщею проголошено річку Случ, а на сході – зі Слобожанщиною, яка мала переважно 
українське населення, але перебувала під російською юрисдикцією. 

Стаття перша стверджує, що православна віра має бути в країні панівною релігією і 
повернення української Церкви в лоно Константинопольського патріархату. 

Конституція П. Олика передбачала утвердження республіканської форми правління в 
Україні. Так, у цьому документі повною мірою закріплена ідея поділу державної влади на 
законодавчу, виконавчу та судову. 

Пройшло майже триста років і знову це положення відтворене в Конституції України 
1996 р. Так, стаття 6 проголошує один з важливих принципів організації державної влади: 
«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України» [1, с. 4]. 

Конституція П. Орлика передбачала створення українського парламенту – Генеральної 
ради, яка повинна скликатися тричі на рік – на Різдво Христове, на Великдень і на свято 
Покрови Пресвятої Богородиці [2, с. 18]. До складу Генеральної ради обиралися 
представники генеральної старшини, полковники, а також «з кожного полку необхідно 
вибрати зі згоди гетьмана до Генеральної ради як генеральних радників по одному 
визначному вислуженцю із людей розважливих і заслужених» [2, с. 18]. На засіданнях 
Генеральної ради рекомендувалось розглядати важливі проблеми життя української держави, 
«особливо тих, що стосувалися закордонних справ». У міжсесійний період гетьман з усіх 
важливих питань мусив радитися з генеральною старшиною. 

Наявність українського парламенту обмежувала владу гетьмана і робила Україну 
конституційною державою. Задля цього гетьман позбавлявся доступу до державних коштів і 
мав жити тільки за рахунок власних земель, спеціально виділених для його посади. 

Запроваджувалась посада генерального підскарбія, на яку могла бути обрана лише 
«людина знатна й заслужена, маєтна і добросовісна». Під його владою повинні перебувати 
полкові підскарбії, «до обов’язків яких входить нагляд у їхніх полках за належними до 
військової скарбниці прибутками, збір їх і передання до рук генерального підскарбія. Панам 
полковникам рівно ж не пристало бути причетними до полкових коштів, а мусять 
удовольнятися доходами і пільгами своїх посад» [2, с. 22]. 

Передбачалося провести ревізію захоплених козацькою старшиною та урядовцями 
земельних маєтків. 

Отже, можна зробити висновок, що в Конституції П. Орлика вперше на рівні політико-
нормативного документа було закріплено основи парламентаризму та положення теорії 
поділу влади в організації державного управління за трьома напрямами, які функціонують 
самостійно, – законодавчий, виконавчий та судовий. 

Група статей Конституції (10-16) присвячуються соціально-економічному життю 
українського народу, захистові інтересів міщан, селянства та рядового козацтва, 
недоторканності особи та її відповідальність лише перед судом. Гетьман зобов’язувався 
пильно стежити, щоб «на рядовий і простий народ не покладати надмірних тягарів, утисків і 
надмірних вимог», щоб були скасовані обтяжливі державні монополії, оренди, ярмаркові 
податки тощо. Конституція засуджує корупцію і проводить межу між державною та 
приватною сферами. 

Конституція скріплювалась власноручним підписом П. Орлика, військовою печаткою і 
відповідною присягою, в якій гетьман давав клятву Війську Запорізькому бути «відданим і 
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вірним нашій Вітчизні і рівно дбатиму про суспільне благо і соборність Матері-Малоросії» 
[2, с. 29]. 

Отже, зміст Конституції П. Олика дає підстави стверджувати, що вона ґрунтувалася на 
принципах гуманної, демократичної, правової держави і громадянського суспільства. 
Незважаючи на те, що Конституція не отримала юридичної сили в Україні, була теоретичним 
проектом, вона не втратила свого історичного значення протягом майже 300-літньої 
конституційної історії. 
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STILL EXISTENCE OF TORRENT-TRACKERS IN EASTERN EUROPE 
 
The problem of copyrights protection in the Internet has gained especially actual meaning 

recently. The legislation of the western countries implies responsibility for the offences made by 
means of torrent-networks and torrent-trackers. And legal processes have proved that. However the 
legislation of the East European countries continues to remain loyal to similar offences. It is 
necessary to notice that according to 2007 research in Eastern Europe 95 % night and from 49 to 83 
% of the day Internet traffic it is necessary on P2P networks [1]. And this is brightest 
acknowledgement of prevalence of peering technology and impunity of offenders. In addition, 
functioning of such popular service as Skype is based on peer-to-peer technologies. Recently the 
question on Skype regulation is brought up because of impossibility of states to decipher the data 
[2]. 

This article concerns complexities in legal regulation of torrent-trackers in Eastern European 
countries and based on the partial analysis of awarded judgments (US, Australian, Swedish and 
Dutch courts) on such cases as Kazaa case and The Pirate Bay case to reveal common features and 
traits. Some could consider comparison incorrect, however contrary opinion would be presented 
further. There is a set of problems which have come to light and have developed during occurrence 
of P2P networks and torrent-trackers. However within the limits of paper it is not obviously 
possible to consider all of them. The most popular are: numerous copyrights infringement, sharing 
and distribution of the information by spammers, information exchange by malefactors, criminals 
and many others. The paper is briefly review of declares problem. 

Year 2003 became the starting point of prosecution for files distribution via file-sharing engines, 
when the major record labels filed high-profile lawsuits against four college students who ran this 
process. Then RIAA (Recording Industry Association of America) started full-fledged battles 
against individuals suspected of swapping and downloading music without authorization via P2P 
(peer-to-peer) networks, such as «Grokster», «iMesh», «KaZaA», and «Morpheus» [3]. As we see, 
by this time there were already popular different peer-to-peer tools and legal battle has started. In 
the subsequent time significant judgments were given concerning peering networks and torrent-
trackers era has come. 

The author supposes that prominent features which courts had noted in their decisions 
concerning torrent-networks can be related to torrent-trackers with certain reservations.  

First interesting issue is touched upon in KaZaA case, where the United States District Court for 
the Central District of California has indicated substantial contacts of KaZaA’s parent company 
(«Sharman Networks») with California in spite of registration in the South Pacific tax haven of 
Vanuatu, namely software downloading more than 143 million times by California residents having 
considered that minimum contacts with California residents [3]. Concerning torrent-trackers such 
relation could be established. 

Second is trait founded the knowing and understanding that their acts by torrent-networks 
creation and theirs working capacity help users to violate numerous copyrights [4]. Initially, in the 
United States, a federal judge has dismissed the entertainment industry’s lawsuits against two rival 
file-sharing services, «Grokster» and «StreamCast Networks», saying they could not be held liable 
for what their users do with the software [5], but in The Pirate Bay case Court rejected such 
argument oppositely. In case of torrent-trackers theirs founders know and understand many 
copyright infringements committed by users. 

Third important issue is focused on authorization of copyright infringement by users [4]. The 
main accusation of Swedish Court in the The Pirate Bay case is asquiescence for detection of «The 
Pirate Bay» founders with offenders during sharing piracy materials.  
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Fourth significant moment is warnings to users. Court has considered this measure ineffective 
[4].  

In Europe torrent-trackers are already equated to the sites independently placing piracy content. 
Three basic arguments of The Pirate Bay owners are related with abovementioned problem points. 
They are: 1) The site did not break the law because there were not any copyright objects on the 
server; 2) Source activity is not aimed at infringement of exclusive rights of legal owners, in file-
exchange process could be involved also lawful objects; 3) Service does not participate directly in 
file-exchange process only connecting files-changers in a uniform network. But Stockholm district 
Court has rejected such arguments. The four operators of the site were sentenced to one year in jail 
each and a total of 30 million Swedish krona (approximately US$3.5 million, €2.7 million) in fines 
and damages. The court found that the defendants were all guilty of accessory to crime against 
copyright law, strengthened by the commercial and organized nature of the activity. [6]  

But, for example in Russia, Belarus and other Eastern European countries it is impossible to 
punish torrent-trackers owners. Criminal (Art. 146; Art. 242; Art. 273) and Civil Codes (P.4 
Art.1252; P.2.2 Art 1299; P.2.2 Art.1300) provide punishment for distribution of counterfeit 
production, but there is no physical presence of content on torrent-trackers. There is no possibility 
to call to account in accordance with these articles for such activity. Russia and other countries of 
Eastern Europe have not developed any mechanism of a legal protection of intellectual property in 
the Internet yet taking into account technological features of the information technology having 
transnational character. 

All this allows to exist popular torrent-trackers in official domain zones of Eastern European 
countries: torrents.ru (Russia), fast-torrent.ru (Russia), opensharing.ru (Russia), torrents.ua 
(Ukraine), torrents.by (Belarus), torrent.by (Belarus), torrentsmd.com (Moldova), new but very 
perspective torrent tracker in popular Russian social network “VKontakte” (near 40 million users) 
and some absolutely illegal trackers (for example, pornolab.net) but still not limiting access by 
providers. 

Without dispute, no matter what downloading or allowing others to download piracy music or 
movies is, and always will be, illegal. 
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THE PRINCIPLE OF DIRECT EFFECT IN THE EUROPEAN UNION 
 
This paper examines the role of the principle of direct effect in the European Community 

System of law. The first part of paper will reflects on history of creation of the principle. The 
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position and application of the principle with reference to the European Community law will be 
mentioned in the second part. 

This paper bases on the most important decision of the European Court of Justice regards to the 
direct effect in the case of NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. 
Nederlandse Administratie der Belastingen, Case 26/62 [ 1963 ]. 

European integration constitutes a problem to the traditional understanding of law. The 
European Union currently associates states with diferentiated legal experiences. The European 
Union is based on three pillars. The first pillar creates the European Community. The legal system 
of the European Communities has been developing for many years. The system of law includes 
primary law, secondary law ( regulations, directives, decisins, recommendations, opinions ), general 
principes of the law and contract law. 

Direct effect is a principle of European Community law, but it is not mentioned in any of the 
European Community Treaties. The term „direct effect” was first established by European Court of 
Justice in the case of NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. 
Nederlandse Administratie der Belastingen, Case 26/62. The European Court of Justice in this case 
decided that a citizen was able to enforce a right granted by Europen Community legislation against 
the state. The obligations imposed upon member state could be enforced by individuals befor 
national courts. The Europen Court of Justice laid down the condition that the obligation must: 

-be sufficiently clear and precisely stated, 
-be unconditional or non-dependent, 
-do not call for national or Community measures. 
Provisions of the Treaties can be used by citizen agains the state if these conditions are satisfied. 
The European Court of Justice said in the decision: ‘the Community constitutes a new legal 

order of international law [...] not only imposes obligations upon individuals but also confers upon 
them legal right which become part of their legal heritage.’ 

Subsequently the European Court of Justice decided that there were distinction in these 
principle. If the right is enforced against the state that is the vertical direct effect as distinct from 
horizontal direct effect - concerns the relations between individuals. 

Consequently, the main issue is the scope of direct effect in Community legislation. The 
European Court of Justice decided that in the Treaty are the specific Articles which have direct 
effect ( for example Article 39 ). On the other hand, under the term of Art 249 of the Treaty, 
regulations are capable of creating rights for individuals by reason of their natur. So the regulations 
have full direct effect ( Politi s.a.s. v. Ministry for Finance of the Italian Republic, Case 43-71 ). 
Similary the individual decisions have the direct effect but only vertical, agains state. In contrast 
with regulations, directives could be directly effective only vertical if they respect the conditions 
laid down in the Van Gend judgment and prescribed date for implementation had passed ( M. H. 
Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority ( Teaching ), Case 
152/84, Van Duyn, Case 41/74 ). 

To conclude, the principle of the direct effect is considered as the most important principle of 
the European Communities despite that it is not explicitly mention in any documents creating the 
European Communities.  
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REFORM OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL 

 
Originally, one of the main aims for creation of the United Nations (UN) was to prevent the 

recurrence of World War II, achieve peace and states’ collaboration. 
The United Nations Security Council (Council) is one of the principal organs of the United 

Nations and, according the United Nations Charter, it is primarily responsible for the maintaining 
international peace and security. It consists of 15 members: five permanent ones - United States, 
Russian Federation, China, France and United Kingdom, and 10 more which are elected by the 
General Assembly [1, art. 23]. The first special characteristic of the Council is that all members of 
the UN agree to accept and carry out the decisions of the Council [1, art. 25]. It gives the Council 
exclusive opportunity to solve problems concerning breaches of peace. Another feature is that five 
permanent members have the «veto power» [1, art. 27]. So, decisions on substantive matters require 
at list nine votes and the absence of a negative vote by any of the permanent members. 

The functions and powers of the Council, under the Charter, include the following: a) to 
maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the UN; 
b) to formulate plans for establishing a system to regulate armaments; c) to call upon the parties to a 
dispute to settle it by peaceful means; d) to investigate any dispute or situation which might lead to 
international friction, and to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of 
settlement; f) to determine the existence of a threat to the peace or act of aggression and to 
recommend what measures should be taken; g) to call on members of the UN to take measures not 
involving the use of armed force - such as sanctions - to give effect the Council’s decisions; h) to 
resort to or authorize the use of force to maintain or restore international peace and security; i) to 
encourage the peaceful settlement of local disputes through regional arrangements; j) to recommend 
to the General Assembly the appointment of the Security-General and, together with the Assembly, 
to elect the Judges of the International Court of Justice; k) to request the International Court of 
Justice to give an advisory opinion on any legal question; l) to recommend to the General Assembly 
the admission of new members to the UN [2, p. 8]. 

Since the first Council session on 17 January 1946 till our days practice shows that it’s work 
might be more effective. Now the problem is that activity of Council doesn’t fully satisfies the 
requirements of «larger freedom». It means that Council needs more representatives of the member 
states of the UN and that the «veto power» needs reformation. 

Reformation of the Council goes along the reformation of the UN. It began with the report of 
the UN Security General, Kofi Annan, in 2005. The two options mentioned by Annan are referred 
to as Plan A and Plan B: Plan A calls for introducing six new permanent members, plus three new 
nonpermanent members too make the total of 24 seats in the Council; Plan B calls for creating eight 
new seats for the members of a new class - which would serve for four years, subject to renewal, 
plus one nonpermanent seat, also to make the total of 24 seats[4, p. 43]. Neither plan was accepted. 
One of the reasons was the fact that the five permanent members of the Security Council are the 
only nations recognized as possessing nuclear weapons under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 
This treaty, on one hand, reflects the aspiration of world most powerful states to reduce their 
nuclear arsenals and provide peaceful use of nuclear technology, on the other hand, they are 
interested in non-proliferation of nuclear weapons in order to have an opportunity to possess the 
most powerful weapon. Another factor is that the candidates for new permanent members usually 
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mentioned are Japan, Germany, India and Brazil (the G4 nations). But India, for example, has not 
singed the Treaty on non-proliferation of nuclear weapons, and the fact opposed today’s members 
of the Council and-member states of the UN. 

The UNSC veto system was formalized at the Yalta Conference, 4-11 February 1945 [5]. In 
recent years various discussions have taken place in connection with the reformation of the Council. 
The key arguments for the abolishment of the «veto power» are: the fact that today’s permanent 
representative states are not the most stable and responsible, and that the «veto power» slows down 
and even prevents important decisions on matters of international peace and security from being 
taken [6, art. 13]. The latest example is the conflict in Georgia which fully shows the 
ineffectiveness in decision-making process of the Council. 

If we look back in history, we can find a similar example in the history of the Grand Duchy of 
Lithuania (XIII - XVIII centuries) when the unlimited «veto power» combined with a big number of 
those possessing it in the legislative branch, the popular assembly, led to full disintegration of the 
state. Exactly the incompetence in decision-making process was the main reason for fault. 

Today the Council badly needs reform. The states must face the problem and begin reforming it 
in a way that the rights of all members states of the United Nations are observed and at the same 
time the system becomes more effective. 
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ПРОГРАМНІ ПРАВОВІ АКТИ, ЯК ФОРМА СЬОГОДЕННОГО МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВА 
 
У міжнародних відносинах використання програмно-управлінського підходу та 

відповідних програмних регуляторів відповідних відносин стало загальним явищем для 
будь-якої міждержавної, регіональної чи глобальній системі. Програмний регулятивний 
вплив міжнародного характеру обумовлює необхідність дослідження відповідного феномену, 
із використанням як методології загальної теорії права, так і наявних концепцій у сфері 
розуміння природи джерел та форм міжнародного права. Водночас усталена позитивістська 
концепція міжнародно-правової доктрини про те, що міжнародний договір є не лише 
основною, але й фактично безальтернативною (за умов істотного обмеження сфери 
застосування міжнародно-правових звичаїв) формою закріплення міжнародно-правових 
норм призвела до зведення усіх фактичних форм існування таких норм до категорії договору. 
Це відбувалося шляхом максимально широкого визначення міжнародного договору; 
віднесення до міжнародних договорів документів різного характеру, зокрема програм 
(стратегій, планів), що укладаються між суб’єктами міжнародного права та містять у собі 
норми поведінки.  
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Вважаємо, що подібна орієнтація на виключний характер договорів та звичаю як джерел 
міжнародного права багато у чому обумовлена певним побоюванням підпорядкування 
суверенних держав іншим міжнародно-правовим джерелам, зокрема, загальним принципам 
справедливості, свободи, міжнародним стандартам демократії та дотримання прав людини. 
Такі побоювання були і є характерними для багатьох недемократичних режимів, зокрема 
радянського. У цьому контексті вкрай цікаво навести думку Рябка А.Н. про те, що «будь-яка 
правова система повинна мати необхідне збалансоване для даного правопорядку 
різноманіття джерел права» [1, 63]. 

Багато авторів, аналізуючи проблему джерел міжнародного права, посилаються на ч. 1 ст. 
38 Статуту Міжнародного Суду ООН як на вичерпний їх перелік. Водночас прихильники 
відкритого переліку джерел міжнародного права вказують на застарілість зазначених норм, 
їх неповну відповідність сучасним міжнародно-правовим реаліям (таким, як принципово нові 
завдання міжнародних організацій, глобалізація, утворення інтегрованих регіональних 
систем та ін.). При цьому об’єктивне існування так званого «м’якого» міжнародного права не 
може бути обґрунтовано, виходячи з класичних міжнародно-правових концепцій.  

Заперечуючи належність окремих категорій актів (наприклад, рішень міжнародних 
організацій) до джерел міжнародного права, відкидаючи взагалі концепцію «м’якого права» і 
спроби розширити за межі договору та звичаю коло міжнародно-правових джерел, окремі 
автори висловлюють гіпотезу, що відповідні правила або норми, за умови ставлення до них 
як до юридично обов’язкових стандартів поведінки набувають форму міжнародно-правового 
звичаю. Інші автори розглядають такі акти, як додаткові джерела міжнародного права, що 
використовуються для встановлення існування міжнародно-правового звичаю або 
отримують юридичну силу внаслідок міжнародного визнання у формі міжнародного звичаю, 
з чим також повністю погодитися не можна. У цьому контексті важко буде співвіднести 
категорію звичаєвого міжнародного права із її розумінням вітчизняними дослідниками, як 
первинного засобу вираження тих матеріально-правових цінностей, що сформувалися на 
підґрунті багатовікового історичного досвіду суспільних відносин, чим наддали йому 
властивості, не залежні від політичної кон’юнктури.  

Особливе місце обіймає теоретичне розуміння місця міжнародних програм у контексті 
теорії джерел міжнародного права. Слід вказати, що виокремлення спеціального, 
програмного права можна знайти ще у працях Петражицького Л.І. Як зазначав, досліджуючи 
феномен програмних міжнародно-правових норм, вітчизняний автор радянського періоду 
Гавєрдовський О.С., у якості їх зовнішньої юридичної форми «виступають не традиційні 
джерела (договір та звичай), а програмні установки, програмні положення численних 
довгострокових програм, що увійшли у міжнародно-правову практику в наші дні»; цей автор 
визначав такі програми, саме як спеціальні міжнародно-правові акти [2, 129].  

Хибною також є концепція, за якою усі акти міжнародно-правового характеру остаточно 
невизначеної теорією природи, є міжнародно-правовим звичаєм. Зокрема, вона не може бути 
застосованою до програмних актів із наступних обставин. Будь-яка програма (зокрема, 
ухвалена резолюцією міжнародної організації) є актом, що містить приписи (як правило, 
загального та індивідуально-визначеного характеру), певну мету, етапність та термін дії; 
зміст приписів програми часто залежить від реальних наслідків виконання її попередніх 
етапів. Важко уявити собі міжнародно-правовий звичай, який мав би чіткі (як правило від 
року до 15-20 років) часові рамки дії та змінювався під час власної реалізації. Водночас слід 
додати, що у теорії права окремі автори взагалі заперечували можливість існування 
тимчасового джерела права, виходячи з тези про загальність закону. З цього приводу Л. Дюгі 
вказував, що правотворець може, «передбачаючи наперед вірогідні зміни соціальних 
відносин», може обмежити чинність свого акту певним терміном часу [3, 265]. 

Оборотов І.Г. у цьому контексті констатує, що «на даний час не викликає сумніву, що 
нормативно-правові акти можуть бути постійними і тимчасовими» та вказує, що різниця між 
ними полягає у початковій визначеності або невизначеності кінцевого моменту дії. Цей 
дослідник підкреслює підвищене значення способу дії у часі саме для нормативних актів, 
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виокремлюючи перспективний, негайний, ретроспективний та ультраактивний способі такої 
дії, та зазначає, що «при послідовному розгляді різних видів джерел права чітко видно 
тенденцію конкретизації їх темпоральних особливостей, все більшого значення набувають 
точні дані про початковий і кінцевий моменти дії правової норми [4, 95]. Слід вважати, що 
відповідні теоретико-правові конструкції можуть бути використаними для розбудови 
цілісної концепції міжнародних програм, як специфічної форми сучасного міжнародного 
права. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 

НОРМОТВОРЧОСТІ АПОСТОЛЬСЬКОГО ПРЕСТОЛУ 
 
Розвиток взаємовідносин держави та Церкви протягом багатьох століть викликав велике 

зацікавлення як зі сторони духовенства так і державних чиновників. Апостольський Престол, 
як представник Католицької Церкви, починаючи з ХІІ ст., започаткував укладання договорів 
з монархами європейських державах, які згодом отримали назву конкордати.  

Сучасне міжнародне публічне право визначає конкордат як міжнародну угоду, укладену 
між державою та Апостольським Престолом, яка регулює правове положення Католицької 
Церкви в даній державі та її відносини з Апостольським Престолом. Протягом багатьох 
століть правова природа конкордатів зазнала значної еволюції, на яку вплинули історичні 
події та зміни в устрої самих держав. Конкордати виступали як угоди миру, дружби, захисту 
та співпраці.  

Двостороннє правове регулювання відносин Церкви та держави було започатковане в 
період григоріанської реформи за правління папи Григорія VII у другій половині ХІ ст., під 
час боротьби за інвеституру, тобто за свободу та самостійність Церкви від світських 
правителів, особливо у практиці призначення останніми на церковні посади [5, с. 31-37; 6, с. 
161].  

Першим конкордатом вважався Вормський договір, укладений 23 вересня 1122 р. між 
папою Калікстом ІІ та імператором Генріком V [10, с. 260], який започаткував низку 
договорів між папством та християнськими імператорами [8, с. 260]. Середньовічні 
конкордати, яких була значна кількість, можна визначити як мирні, оскільки вони 
залагоджували суперечки між двома владами, і навіть більше – визначали, котра з цих влад 
вища – папи чи імператора, на тому чи іншому відрізку історії. Серію середньовічних 
конкордатів закінчують конкордати, укладені на Соборі в Констанції у 1414-1418 р. з 
Іспанією, Францією, Німеччиною та Англією, які відрізнялись від попередніх тим, що метою 
їх укладення було запровадження церковних реформ та попередження розколу.  
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Далі розвиток міжнародної нормотворчості Апостольського Престолу продовжував вид 
князівських конкордатів, в яких папа йшов на великі поступки світській владі, прикладом 
можуть бути конкордати, укладені в 1448-1516 роках, а саме: конкордат 1448 р. між папою 
Миколаєм V та германським королем Фрідріхом IV; Болонський конкордат 1516 р., між 
королем Франції Франциском І та папою Львом Х. [2, с. 185]  

Протягом XVI-XVIІІ ст. протестантська реформа, доктрина і практика державного 
абсолютизму вирішально вплинули на відносини Церкви та держави. Конкордати цієї епохи 
були спрямовані на уникнення небезпек розколу національних Церков, та на захист Церкви 
від незаконного втручання державної влади. У цій ситуації, намагаючись врятувати 
доктринальні принципи, Церква була змушена надати державам багато привілеїв, зокрема 
щодо номінації єпископів і церковних благ [1, с. 94-95].  

Французька революція, лібералізм і конституціоналізм, зумовили виникнення численних 
конкордатів у XIX ст., серед котрих важливу роль відіграв конкордат 1801 р. між 
Наполеоном Бонапартом та папою Пієм VII.  

У ХІХ ст. конкордати набули поширення і стали розглядатися як правовий спосіб 
регулювання відносин між Церквою та окремими державами. Вони називалися «дружніми», 
бо мали на меті розмежування повноважень між духовенством та світською владою для 
гарантії традиційної унії та співпраці між Церквою і переважно католицькими державами. 
Церква і держава стали на позиції рівності у взаємовідносинах, за винятком питань що 
стосувалися релігійної доктрини. В більшості випадків конкордати намагалися покласти 
край переслідуванням Церкви і захистити релігійні права, навіть ціною відмови від власних 
привілеїв і інтересів з боку Церкви [9, с. 18-20]. Яскравим прикладом цього являється 
конкордат, укладений між Росією, православною державою, та Апостольським Престолом. 

Конкордати, які Апостольський Престол укладав з державами ліберальної епохи, мали на 
меті забезпечення Церкві елементарної свободи для виконання своєї місії, і одночасно 
містили певні концесії зі сторони Церкви відносно світської влади. Така політика в укладанні 
договорів зберігалась до ІІ Ватиканського Собору (1962-1965 р.р.), а такі конкордати 
називалися «захисними» [9, с. 18-20].  

Після закінчення ІІ Ватиканського Собору, який чітко не висловлював своєї позиції 
відносно конкордатів, були впроваджені суттєві зміни в доктрині релігійної свободи. Деякі 
вчені вважали, що Собор закінчив епоху конкордатів та визнав за достатні ті гарантії 
свободи, які закладені у внутрішньому праві сучасних держав. Однак слід зазначити, що 
конкордат є певним юридичним засобом, утворений правовою культурою і може 
удосконалюватись та пристосовуватись до нових потреб [6, с. 163]. 

Сучасне розуміння суті конкордату ґрунтується, передусім, на праві релігійної свободи та 
необхідності співпраці Церкви і держави для спільного блага людини. Серед гарантій, які 
вписані до сучасних конкордатів, виділяють наступні: визнання Католицької Церкви та її 
церковних установ як юридичних осіб та їх відповідних установчих документів; вільне 
здійснення церковної юрисдикції, надання можливості Церкві засновувати нові церковні 
установи або реорганізацію існуючих; постійне підтримання зв’язків єпископів та мирян з 
Апостольським Престолом; самостійне призначення на посади єпископів; безперешкодне 
користування церковним майном та визнання права власності на нього; звільнення 
церковних установ від прибуткового податку; підтримка державою діяльності церковних 
установ, шкіл або теологічних факультетів католицьких університетів; звільнення 
духовенства від військової служби; особливий захист духовенства у кримінальних процесах; 
можливість викладання релігії в громадських школах з врахуванням права батьків на 
виховання дітей за власними переконаннями; визнання цивільних наслідків канонічного 
шлюбу тощо.  

Предметна сфера сучасних конкордатів не охоплює вже визнання державою католицької 
релігії, як єдиної, національної або державної, що полегшує укладання конкордатів зі 
світськими або релігійними некатолицькими державами [4, с. 20; 7, с. 215-245; 3, с. 31-32; 1, 
с. 106-108].  
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На сучасному етапі Апостольський Престол свою міжнародну нормотворчість виражає не 
тільки через укладання двосторонніх угод, але й через багатосторонні міжнародні угоди, які 
укладаються в рамках ООН та з іншими міжнародними організаціями. Переважно предметом 
цих угод виступає регулювання прав і свобод людини та їх захист у міжнародних судових 
установах [6, с. 173]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ БЕЛЬГІЇ 

НА ПРИКЛАДІ ПРОВІНЦІЇ ЕНО 
 
При формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в демократичному 

світі не застосовується якась одна універсальна система місцевих виборів, існує ряд спільних 
принципових рис, які характеризують єдині підходи до організації електорального процесу. 
Їх потрібно знати для того, щоб врешті-решт сформувати в Україні спроможну систему 
місцевої демократії.  

Прикладом її функціонування може бути Бельгія – країна, що поєднує демократичні 
конституційні засади в парламентській монархії, яка функціонує за принципом 
представницької демократії . Федеральна держава складається з спільнот і регіонів. До її 
компетенції належать всі сфери національних інтересів: оборона, закордонні справи, 
соціальна безпека, значна частина сфери податків, економіка, телекомунікації. На рівні 
федеральної держави, законодавча влада належить федеральному парламенту. Держава 
розподілена з одного боку на три Спільноти за мовою і культурою і по територіальному 
устрою теж на три Регіони. Ці Регіони і Спільноти наділені великою автономією та чітко 
визначеними повноваженнями. У кожної з них є свої Парламенти і Уряди. Уряд кожної 
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Спільноти (французької, фламандської і німецькомовної) відповідальний за культуру і 
освіту, допомогу громадянам. Регіональні уряди (фламандськй, валлонський і брюсельский) 
займаються територіальними і економічними проблемами своїх регіонів. Офіційний статус 
Брюселя - двомовний, Брюсель франкомовний і Брюсель фламандський мають свої політичні 
і адміністративні інституції (мал.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 1. Особливості федерального устрою Бельгії. 
 
У франкомовному регіоні Валлонії всього 5 провінцій (Брабан Bаллон, Ено, Л’єж, 

Люксембург, Намюр). Виборці кожної Провінції повинні призначити своїх представників в 
Раду Провінції (мал.2). Провінції розподілені на кілька виборчих округів, які називаються 
«дистрикти». У провінції Ено - 15 виборчих округів, які об’єднують 69 комун з 7 
адміністративних районів. В кожному окрузі провінції політична партія представляє свій 
список. Єдиний список партій у виборах до ради провінції складається з 15 окружних 
списків.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал.2. Адміністративно - територіальний устрій провінції Ено і вибори до її Ради. 
 
При формуванні партійних списків з 2001 року дотримуються рівного представництва 

жінок, особливо в першій частині списку. Але загалом у провінційній раді жінок близько 
третини її складу. За 30 днів до виборів виборчі списки вже не можна змінювати, принцип 
заміщення вибулих депутатів іде по черговості розміщення у списку. Позбавити 
депутатського мандата може лише суд, рішення якого зачитується на засіданні провінційної 
ради. Після законодавчих змін 2006 року, депутат, що вийшов з партії по списках якої 
обраний, позбавляється депутатського мандата. Найбільш впливовими є ліберальна, 
соціалістична та екологічна партії регіонів, бо політичні партії Бельгії носять регіональний 
характер. Вони поділяються на валлійські та фландрійські. 

Місцеві вибори проводяться в другу неділю жовтня на шостий рік повноважень ради 
провінції на принципах: таємності, рівності, обов’язковості участі у голосуванні. Причиною 
неявки на вибори може бути: відсутність в країні чи за межами провінції, хвороба, робота, 
що не дає можливість відлучитися. Перший штраф за неявку на вибори десь 200 – 250 євро. 
Якщо на вибори без поважної причини не прийшов працівник органів місцевого 
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самоврядування, то на 6 років він позбавляється права на підвищення по службі. У 
бельгійському законодавстві є два види голосування: за весь список партії, або за окремого 
чи кількох кандидатів у списку однієї партії. Кількість радників у Раді визначається в 
залежності від кількості населення. У провінціях з кількістю населення менш ніж 250 тис. 
обирається 47 радників, від 255 тис. до 500 тис. – 56, від 500 тис. до 750 тис. – 76, мільйон і 
більше – 84 члени регіональної ради. Радники обираються по округах, за партійними 
списками, а кількість депутатів визначається пропорційно кількості виборців у окрузі. В 
середньому по 6 депутатів з округу. Розподілення кількості обраних депутатів по списках 
кандидатів проводиться за методом d’Hondt. 

У провінції Ено (бл. 1 млн. жителів, столиця місто Монс – 91тис. жителів ) в провінційній 
раді засідає всього 83 радники, з яких 6 є постійними депутатами – тобто тими, що входять 
до виконавчих структур органу місцевого самоврядування і працюють на постійній основі. 
На Раді Провінції приймаються найбільш важливі рішення (бюджет, основні фінансові 
операції, які здійснюються в період нового скликання). Підготовка засідання Ради 
здійснюється Комісіями (Радники, об’єднані в групи). Засідання Ради є публічними. Головою 
нинішньої ради уже довгий час є Альбер Депре, який є одночасно мером одного з 
фламандських міст провінції Ено, що дозволяється законом. Рада збирається не рідше одного 
разу на місяць, при раді діють депутатські комісії та групи.  

Колегія провінції, що складається з голови ради, її секретаря та 6 постійних депутатів 
здійснює поточне управління, вирішує питання бюджету, готує проекти головних рішень, 
контроль використання коштів тощо. Її засідання відбуваються кожного тижня під 
головуванням Президента Колегії Провінції. В управлінні Провінцією Колегія Провінції 
наділена повноваженнями загального порядку. Найбільш важливими є нагляд над комунами, 
Громадськими Центрами Соціальних Дій (ГЦСД), майном православних і мусульманських 
церков. І нарешті, Колегія Провінції є органом адміністративної юрисдикції з виборчих і 
дисциплінарних питань по відношенню до місцевих уповноважених ГЦСД. Секретаріат 
здійснює Секретар Провінції, що призначається Радою Провінції за результатами конкурсу. 
Він присутній на засіданнях Колегії Провінції і складає протоколи засідань. Рішення Колегії 
Провінції завжди колегіальні. 

На засіданнях ради постійно присутній Губернатор, що здійснює державний нагляд за 
роботою органів ради, тобто слідкує за відповідністю рішень ради законодавчій базі країни, 
координує роботу державних структур провінції (поліція, цивільна оборона, пожежники 
тощо) та контролює їх, організовує виборчий процес, наглядає за діяльність неурядових 
структур в т.ч. і церкви. В разі невідповідності має право оголосити вето і передати справу 
до суду. В разі позитивного рішення суду рада повинна виправити своє рішення. Губернатор 
є одночасно Комісаром Уряду Валлонського регіону і Спільноти Валлонія-Брюсель, 
представником Короля (тож федерального Уряду) в Провінції.  

Враховуючи зарубіжний досвід організації місцевої влади, потрбно обережно ставитися 
до його впровадження в Україні. Це стосується передусім дискусії між прихильниками 
мажоритарної, пропорційної, змішаної систем. Останнім часом частіше лунають голоси 
противників пропорційної системи. Це пов’язано з деякими негативними наслідками 
запровадження такої системи в Україні. Та на нашу думку формування системи місцевих 
виборів в Україні повинно йти шляхом забезпечення інтересів місцевих громад в 
регіональних та субрегіональних представницьких органах і збереження партійності виборів, 
як шляху формування громадянського суспільства. І тут досвід організації місцевих виборів 
Бельгії може стати в нагоді. 
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Ворошилова Інна Валеріївна 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ЛІВІЇ З 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
Відносини Лівії та ЄС мають складну міжнародно-правову історію та систему. В 

результаті дії режиму санкцій, накладених на Лівію Резолюціями Ради Безпеки ООН 
№ 731 (1992) від 21 січня 1992 р.[1], № 748 (1992) від 31 березня 1992 р.[1] та № 883 (1993) 
від 11 листопада 1993 р.[2], країна фактично була позбавлена можливості повною мірою 
користуватися перевагами, що їх надає участь у міжнародних економічних і політичних 
відносинах. Ухвалення 12 вересня 2003 р. РБ ООН Резолюції № 1506 (2003)[3], якою 
скасовувалися обмеження на здійснення економічної співпраці з Лівією, зумовило 
активізацію інтеграційних зусиль країни, спрямованих на її входження до світового 
економічного простору і багатостороннього політичного діалогу, а також відкрило перед нею 
можливість стати повноправним і вагомим учасником світових економічних і політичних 
процесів. 

Незважаючи на те, що на заваді розбудови міжнародного співробітництва Лівії та ЄС 
стояла міжнародна ізоляція Лівії, спричинена дією економічних санкцій РБ ООН, відносини 
з іншими країнами регіону, а також окремими європейськими партнерами – членами ЄС 
(такими як, Італія, Велика Британія, Франція та Німеччина) розвивалися досить динамічно. 

16 квітня 1999 р. на виконання Резолюції РБ ООН 1192 (1998)[4] було прийнято Спільну 
позицію Ради ЄС стосовно Лівії, згідно з положеннями якої заходи щодо обмеження 
економічного співробітництва з країною скасовувалися, за винятком ембарго на експорт до 
Лівії зброї та іншого військового обладнання[5].  

Результатом ухвалення цього документа стало отримання Лівією у квітні 1999 р. статусу 
спостерігача у Барселонському процесі – ініціативі ЄС, що заклала підвалини для 
кардинально нового формату міжрегіональних відносин, а також запрошення від ЄК стати 
його повноправним учасником за умови та після остаточного скасування всіх санкцій і 
ухвалення Лівією Барселонського acquis у повному обсязі.  

Цей процес було започатковано на Європейсько-Середземноморській конференції 
1995 р., заключним документом якої стало підписання Барселонської декларації, в якій 
закріплено та згруповано за трьома напрямами розвитку партнерства основні цілі 
співробітництва ЄС із Середземноморськими країнами, а саме: 

1) політичне і безпекове партнерство: запровадження спільної зони миру і стабільності;  
2) економічне і фінансове партнерство: створення зони спільного процвітання (через 

поступове створення зони вільної торгівлі, економічну співпрацю і конкретні дії та 
фінансове співробітництво);  

3) партнерство у соціальній і культурній сфері та у сфері прав людини: розвиток 
людських ресурсів, сприяння міжкультурному взаєморозумінню та обмінам між 
громадянськими суспільствами. 

У сучасному правовому контексті Лівії слід якнайшвидше підписати Барселонську 
декларацію, аби перейти до активізації переговорного процесу щодо рамкової угоди з ЄС, та, 
як наслідок, розробки угоди щодо приєднання до зони вільної торгівлі. Для активізації 
процесу юридичного оформлення двосторонніх відносин необхідна, перш за все, політична 
воля обох партнерів та відповідні правові ресурси.  

Здійснивши аналіз відносин між ЄС і Лівією, зокрема політичної та економічної 
складових взаємин останніх років, можна зробити висновок про наявність політичної волі у 
партнерів, не говорячи вже про необхідні ресурси, які, на нашу думку, обидві сторони мають 
у достатній кількості. Але, незважаючи на це, прогрес на шляху до юридичного оформлення 
двосторонніх відносин відбувається досить повільно, що обумовлено, в першу чергу, 
відмінністю у правових механізмах реалізації міжнародного співробітництва. Проте, завдяки 
механізмам Барселонського процесу співпраці Лівія значно наблизилася до Європи у 
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багатьох аспектах. На нашу думку, незважаючи на те, що на перший погляд, Лівія ніби 
залишалася осторонь від ключових процесів Середземноморського партнерства (адже статус 
спостерігача обмежував її можливості у цьому сенсі), країна отримала вагомий досвід 
транскордонного співробітництва навіть на існуючих засадах. Будучи вигідно оточеною 
регіональними сусідами, які вже є членами Союзу, Лівія змушена – у позитивному сенсі – 
розвивати з ними партнерські і взаємовигідні відносини. 
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ПРАВО НА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Проблема обеспечения международной безопасности являлась актуальной во все 
времена. Многие из современных конфликтов могут казаться чем-то далеким для тех, кто 
непосредственно не находится на линии огня. Однако народы мира должны сопоставлять 
риски, возникающие в результате действия, с доказанными рисками бездействия. Лишь 
немногие современные конфликты могут считаться подлинно локальными. Нередко они 
порождают целый ряд проблем, таких как незаконный оборот оружия, наркотиков или 
торговля людьми; терроризм; потоки беженцев; голод и гибель среди мирного населения. В 
связи с этим особую актуальность приобретает вопрос оказания гуманитарной помощи 
странам и населению, пострадавшим от вооруженных столкновений. 

Под термином «гуманитарная помощь», как правило, в международном праве понимается 
широкий диапазон видов деятельности, включая как помощь жертвам конфликтов, так и 
вооруженное вмешательство с целью восстановления порядка в той или иной стране. Для 
целей данной статьи он будет применяться только для обозначения снабжения товарами и 
иными материалами, необходимыми при проведении операций по оказания гуманитарной 
помощи во время вооруженных столкновений. 

Необходимо сказать, что для условий вооруженного конфликта Международный Суд 
определил допустимую гуманитарную помощь как «предоставление продовольствия, 
одежды, лекарств и другой гуманитарной помощи, но это не включает предоставления 
оружия, систем вооружения, боеприпасов или другого оборудования, автотранспортных 
средств и материалов, которую могут быть использованы для причинения серьезных 
телесных повреждений или явиться причиной смерти» [1]. 

Одной из необходимых характеристик гуманитарной помощи является ее 
незамедлительный характер. 

Особое значение вопрос оказания гуманитарной помощи приобретает в связи с 
постоянным увеличением количества операций по поддержанию мира и, нередко, 
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наделением миротворцев функциями по оказанию гуманитарной помощи (наряду с рядом 
международных неправительственных организаций). 

Вместе с тем, вопрос относительно правового регулирования данного явления остается 
открытым. 

Кодекс поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и 
неправительственных организаций содержит норму, которая гласит, что право получать 
гуманитарную помощь и оказывать ее является основополагающим гуманитарным 
принципом, и граждане всех стран должны иметь возможность пользоваться данным правом. 
Более того, право на гуманитарную помощь зачастую рассматривается как неотъемлемая 
норма обычного международного права.  

Однако, справедливости ради, следует отметить, что значение и содержание права на 
гуманитарную помощь в как в международном договорном праве, так и обычном праве 
остаются неопределенными. Возникает целый ряд проблем. Например, должны ли 
сопредельные государства оказывать гуманитарную помощь, или эта обязанность целиком 
возлагается на государство, где происходит вооруженный конфликт? Обязаны ли 
государства в случае невозможности самостоятельно решить проблему гуманитарной 
помощи принимать помощь, представляемую другими государствами или международными 
организациями? Отсутствие четкого ответа на поставленные вопросы зачастую приводит к 
тому, что государства и международные организации затягивают начало проведения 
операций помощи, хотя и очевидна их чрезвычайная потребность. 

Один из аргументов противников признания «права на гуманитарную помощь» в 
качестве нормы обычного международного права сводится к следующему: требование от 
государств разрешения на доступ к жертвам вооруженных конфликтов для оказания им 
помощи несовместимо с основополагающим принципом государственного суверенитета, 
который признается международным правом в качестве императивной нормы. Конечно, 
нереально надеяться, что государства согласятся заключить международное соглашение, в 
соответствии с которым они должны предоставлять третьей стороне (государству, 
международной организации) право доступа на свою территорию, хотя бы и в случае 
гуманитарного стихийного бедствия. 

На наш взгляд, решить данную проблему ограничения суверенитета, а значит и оказания 
гуманитарной помощи можно следующим образом. Предлагается предоставить право на 
доступ на свою территорию только для нейтральных неправительственных организаций. Для 
этого необходимо на уровне ООН (в частности, в рамках Управления по координации 
гуманитарной деятельности) разработать список так называемых «компетентных и 
беспристрастных организаций». Естественно, в данный список можно внести лишь те, 
которые были бы свободны от какого-либо правительственного контроля и достаточно 
эффективно действуют при оказании гуманитарной помощи. Например, сюда можно было 
бы отнести такие организации как МККК, «Врачи без границ» и некоторые другие. 

Таким образом, в настоящее время международные нормы, регулирующие обеспечение 
гуманитарной помощи, продолжаются оставаться неэффективными. Целесообразна 
дальнейшая разработка международного соглашения, в котором бы нашли свое отражение 
кодифицированные принципы, касающиеся гуманитарной помощи и отражен эффективный 
и действенный механизм ее оказания. Важно гарантировать право доступа нейтральных 
международных неправительственных организаций на территорию тех стран, которые сами 
не в состоянии сами оказать гуманитарную помощь своим гражданам. 
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 
 

Международному частному праву свойственны свои, особые средства и приемы 
регламентации прав и обязанностей участников международного гражданского оборота. 
Своеобразие этих средств и приемов наиболее полно и ярко проявляется во взаимодействии 
коллизионного и материально-правового способов регулирования, обеспечивающих 
преодоление коллизионной проблемы, обычно «сопутствующей» частноправовым 
отношениям с иностранным элементом. Поскольку частноправовое отношение выходит за 
рамки юрисдикции одного государства, возникает ситуация, при которой на его 
регулирование претендуют два и более национальных правопорядка. Такая ситуация 
именуется коллизией (от лат. collision -»столкновение») разнонациональных законов. 
Решение коллизионной проблемы состоит в выборе в качестве регулятора какого-либо 
национального права, что собственно и составляет основную задачу международного 
частного права.  

Данный метод опосредует выбор права, а также применение в определенных случаях 
иностранного права, которое основывается на международных деловых связях, на 
необходимости признания юридической силы за действиями, совершенными за границей, на 
допуске иностранцев к участию в гражданском обороте. Сама объективная реальность 
является фактором, требующим применение иностранного права, а значит, обосновывающим 
применение коллизионного метода. И. Л. Кичигина в своей диссертации пишет, что ни одно 
государство не может стоять в стороне от глобального процесса интернационализации 
хозяйственной жизни; участвуя в международных деловых связях, оно заинтересовано в 
наиболее эффективном и адекватном регулировании этих связей, а отказ от применения 
иностранного права не ведет к указанной цели. Коллизионный метод долгое время являлся 
основным методом международного частного права , в других правовых дисциплинах он не 
применяется. В нем проявлялась специфика данной отрасли, он был единственным в своем 
роде, что давало основание для выделения международного частного права в качестве 
самостоятельной отрасли права [Цит. по 1, с. 37]. 

Коллизионно-правовой метод регулирования осуществляется посредством коллизионных 
норм, которые и содержат предписание о том, право какого государства надо применить. 
Этот способ называют также отсылочным. Коллизионный способ регулирования в настоящее 
время осуществляется в двух правовых формах: 

Национально-правовой (посредством национальных коллизионных норм, разработанных 
каждым государством в своем праве самостоятельно. Этому, в частности, посвящен раздел 
VII Гражданского Кодекса Республики Беларусь, Закон Украины О международном частном 
праве). 

Международно-правовой (посредством унифицированных коллизионных норм, 
разработанных совместно в международных договорах, например, в Конвенции о праве, 
применимом к международной купле продаже, 1986) [4, с.7]. 

Cуть коллизионно-правового регулирования основывается на том, чтобы отношение, 
подлежащее регулированию было подчинено материальному праву того государства, к 
которому отношение «тяготеет» [5, с. 25]. 

Сущность коллизионного метода заключается не в том, чтобы правовыми средствами 
непосредственно урегулировать специфичное общественное отношение, а в том, чтобы 
отыскать объективно существующую связь между правоотношением с иностранным 
элементом и национальной правовой системой, связать их друг с другом и только таким 
опосредованным способом, используя объективно применимое материальное право, 
урегулировать международное частное отношение [3, с. 53]. 
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В современной литературе традиционной является дискуссия о преимуществах и 
недостатках того или иного метода регулирования. 

Коллизионный способ регулирования оказывается необходимым: 
- в качестве основы для урегулирования вопросов, возникающих на отдельных участках 

сотрудничества, исходя из потребностей сотрудничества и с учетом конкретных условий его 
реализации; 

- в качестве общего субсидиарного начала, позволяющего восполнять пробелы, 
образующиеся при унификации материально-правовых норм; 

- в случаях, когда применение единообразных материально-правовых предписаний по 
тем или иным причинам встречает затруднения. 

Как пишет Канашевский В. А.: «К недостаткам коллизионного метода относится то 
обстоятельство, что коллизионная норма может отослать разрешение проблемы к 
иностранному праву, а следовательно, перед судом или арбитражем, разрешающим спор, 
возникает проблема установления его содержания. В этом смысле коллизионную норму 
принято характеризовать как «прыжок в неизвестность». К тому же, национальное право 
предназначено прежде всего для регулирования внутренних частноправовых отношений и не 
учитывает международный характер отношений сторон. Кроме того, несовпадение 
коллизионных норм различных стран вызывает специфические для коллизионного права 
проблемы (проблема обратной отсылки, квалификации юридических понятий и др.), что 
ведет к появлению так называемых «хромающих» отношений, то есть отношений, которые 
пользуются правовой защитой в одном государстве и не получают её в другом. [2, с. 23]. 

Интересы развития международного делового оборота требуют совершенствования 
коллизионного способа регулирования. С целью гармонизации коллизионных норм 
государства заключают международные договоры, устанавливающие унифицированные 
коллизионные нормы. Например, Конвенцией стран СНГ о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. унифицированы 
коллизионные нормы государств-участников в таких важных областях, как гражданское, 
наследственное, семейное право, в рамках которой Республика Беларусь, как и Украина, 
также применяет унифицированные коллизионные нормы. Использование унифицированных 
норм снимает частично рассмотренные недостатки коллизионного способа: способствует 
ликвидации такого негативного явления, как «коллизия коллизий», уменьшает вероятность 
возникновения «хромающих отношений», восполняет пробелы в национальном 
коллизионном праве. Более широко унификация коллизионных норм происходит на 
двусторонней основе, как правило, в форме заключения договоров об оказании правовой 
помощи. 

Несмотря на все успехи в области унификации права, в современном мире сохраняются 
существенные различия в регулировании частноправовых отношений в различных странах. 
В одних областях правового регулирования (международная торговля, перевозка, охрана 
интеллектуальной собственности), в которых тенденция унификации проявляется более 
активно, различий становится меньше, в других же (семейное, наследственное) – различия 
сохраняются, поскольку в этих областях существенное влияние на регулирование 
соответствующих отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности 
и традиции. Поэтому необходимость опосредованного отношения остается, а следовательно, 
актуальность коллизионного метода в международном частном праве не может ставиться 
под сомнение 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 
ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 
В условиях глобализации мировой экономики, роста инвестиций в развитие научной 

деятельности и творчества торговые аспекты прав интеллектуальной собственности 
приобретают все большее значение. В настоящее время одним из направлений деятельности 
ВТО является организация сотрудничества государств по вопросам интеллектуальной 
собственности, затрагивающим международную торговлю. Важным документом, лежащим в 
основе деятельности ВТО, выступает Соглашение о торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), в соответствии с которым члены данной 
организации обязаны соблюдать необходимые стандарты в подходах к защите объектов 
интеллектуальной собственности. Развитие инновационной деятельности в условиях 
формирования в Беларуси экономики знаний невозможно без эффективной системы охраны 
интеллектуальной собственности. В нашей стране проделана значительная работа по 
гармонизации национального законодательства с действующими в рамках ВТО стандартами 
в области защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Сегодня все минимальные стандарты, предусмотренные Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности, гарантируются в Беларуси. Это касается как 
объектов промышленной собственности, так и объектов авторского права. В Республике 
Беларусь приняты меры по оптимизации функционирования государственной системы 
охраны интеллектуальной собственности, развитию ее региональной инфраструктуры и 
управления ею, повышена эффективность патентно-информационной деятельности и 
реализованы мероприятия по обеспечению охраны прав авторов и защиты их интересов, 
исключена практика опубликования и рассылки в другие страны формул изобретения на 
стадии подачи заявки. Также осуществлены мероприятия по совершенствованию 
функционирования организации по коллективному управлению авторскими и смежными 
правами, повышению ее статуса, организуется взаимодействие с правоохранительными и 
контролирующими органами по противодействию обороту контрафактной продукции. В 
рамках переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь во Всемирную 
торговую организацию и развития международного сотрудничества постоянно доводится 
информация о проводимой в республике работе по обеспечению соответствия 
национального законодательства международным стандартам охраны интеллектуальной 
собственности, по предотвращению и пресечению правонарушений в данной сфере [1]. 

Однако, несмотря на все вышеуказанные предпринятые меры в области охраны 
интеллектуальной собственности, национальное законодательство содержит ряд пробелов. 
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Так, признаки служебных результатов творческой деятельности сформулированы в 
настоящее время неоднозначно, посредством использования терминологии, известной 
законодательству советского периода, но отсутствующей в законодательстве Республики 
Беларусь. Подобное осложняет практику применения соответствующих норм, способствует 
злоупотреблениям, как со стороны нанимателей, так и авторов служебных объектов права 
интеллектуальной собственности относительно необоснованного приобретения 
исключительных прав на них. В отношении объектов права промышленной собственности 
требуют уточнения критерии их отнесения к категории служебных. В частности, 
используемый в Законе «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» критерий «использование опыта или средств нанимателя» позволяет относить к 
категории служебных практически все результаты научно-технической и технической 
деятельности. При этом признание их служебными происходит вне зависимости от того, 
созданы они при выполнении трудовых обязанностей или нет.  

В действующем законодательстве в сфере промышленной собственности существует 
пробел, не позволяющий субъектам хозяйствования эффективно пользоваться институтом 
правовой охраны нераскрытой информации. Наниматель, работник которого создает 
патентоспособное техническое решение, не может перевести это решение в категорию 
охраняемых секретов производства (ноу-хау) несмотря на возможные преимущества такого 
варианта охраны. Согласно положениям Закона «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы» работник, создавший служебное изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, обязан уведомить об этом нанимателя в письменной форме. 
Если наниматель в течение трех месяцев с даты уведомления его работником о созданном 
объекте не подаст заявку в патентный орган, право на получение патента признается за 
работником. Таким образом, Закон в действующей редакции не предполагает возможности 
нанимателя принять решение о неразглашении сути служебных объектов права 
промышленной собственности и охране их в качестве ноу-хау; у нанимателя есть только две 
возможности – либо получить патент, либо отказаться от него с автоматическим переходом 
права на получение патента к автору. Кроме того, действующее законодательство не 
позволяет нанимателю, имеющему право на получение патента в отношении служебного 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, распорядиться правом на 
получение патента. Поэтому возникает необходимость закрепления права нанимателя либо 
патентовать служебные объекты права промышленной собственности, либо охранять их в 
качестве секретов производства с сохранением за работником права на получения 
соответствующего вознаграждения [2]. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно отметить, что одним их важных требований 
Соглашения ТРИПС является возложение на все вступающие в ВТО государства 
обязанности обеспечить, чтобы их законодательство предусматривало процедуры, 
позволяющие осуществить эффективные действия против любого акта нарушения прав 
интеллектуальной собственности. Для Беларуси стратегическим приоритетом является 
обеспечение инновационного пути развития экономики, который будет способствовать 
преимуществу белорусским субъектам хозяйствования как на отечественном, так и 
международном рынках. Поэтому, белорусская сторона, формируя свое национальное 
законодательство в области охраны объектов интеллектуальной собственности, должна 
устранить имеющиеся пробелы, что, в свою очередь, успешно отразится на процессе 
вступления в ВТО. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема защиты прав человека имеет как теоретическое, так и практическое значение 

для системы национального и международного права, в первую очередь потому, что они 
оказывают непосредственное воздействие на развитие всей системы права посредством 
установления важнейших юридических норм, регламентирующих правовой статус личности.  

Международное сотрудничество государств в области защиты гражданских прав 
человека осуществляется не только на универсальном, но и на региональном уровне. 
Система региональной защиты гражданских прав человека и основных свобод в рамках, к 
примеру, Совета Европы функционирует на основе целого ряда документов, центральным из 
которых является Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 
марта 1950 г., закрепившая основные международные стандарты в области защиты прав 
личности. Сама Конвенция представляет собой международный договор, согласно которому 
государства — члены Совета Европы обязались гарантировать некоторые 
основополагающие права человека всем лицам, находящимся под их юрисдикцией. Ее 
исключительное значение обусловлено не только широтой закрепленных в ней прав, но и 
закреплением механизмов защиты этих прав.  

 В развитие Конвенции в 1959 году был учрежден Европейский Суд по правам 
человека /далее – ЕСПЧ/ - международный судебный орган, в юрисдикцию которого входит 
как разбирательство споров между государствами, так и рассмотрение жалоб граждан на 
действия их государств, или на действия других государств-участников Конвенции, 
деятельность которых ущемила интересы гражданина. 

 ЕСПЧ призван обеспечивать неукоснительное соблюдение и исполнение норм 
Конвенции её государствами-участниками. Он осуществляет эту задачу путём рассмотрения 
и разрешения конкретных дел, принятых им к производству.  

Европейский Суд уникальное судебное учреждение, не имеющее аналогов в истории 
институтов международного права. Географический охват его деятельности велик – 
примерно для 1 миллиарда мужчин и женщин, живущих в 46 государствах, Европейский суд 
по правам человека выступает неким единым для всех судебным органом, куда этот 
миллиард людей вправе подать свои жалобы на действия властей, которые они считают 
нарушениями своих фундаментальных прав. Судебное решение, принятое органом, 
состоящим из независимых и беспристрастных судей, гарантирует объективное 
рассмотрение и решение дела по поданной жалобе, свободное от каких-либо политических 
соображений. [2, с. 2] 

Он не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства — 
участника Конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом 
государственной власти или национальным судом, не даёт указаний законодателю, не 
осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной 
практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические 
последствия. ЕСПЧ рассматривает только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, 
действительно ли были допущены нарушения требований Конвенции. Однако Суд вправе 
присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации 
материального ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей стороне всех 
издержек и расходов. 

Кроме выплаты компенсации Европейский Суд может также рекомендовать применить 
меры общего или индивидуального характера. К мерам индивидуального характера 
относятся, например, новое рассмотрение дела во внутренних судах, отмена предыдущего 
окончательного судебного решения или какая-либо иная мера, которая может восстановить 
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нарушенное право. К мерам общего характера относятся изменение внутреннего 
законодательства или судебной практики, существующей в стране, если законодательство 
или судебная практика не соответствует принципам Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.  

Юридически решение, вынесенное Судом, обязательно для государства — ответчика по 
делу. В соответствии со статьёй 46 Конвенции, надзор за исполнением решений Суда 
осуществляет Комитет министров Совета Европы, который во исполнение этой нормы 
призван следить не только за своевременной выплатой денежной компенсации, но и за тем, 
как государство — участник Конвенции исправляет ставшие очевидными в свете решения 
Суда расхождения норм его внутреннего права или позиции судебной практики со 
стандартами Совета Европы. За всю многолетнюю практику деятельности ЕСПЧ не было 
зафиксировано ни одного случая неисполнения решений Суда государствами — членами 
Совета Европы. Иное, согласно Уставу Совета Европы, может привести к приостановлению 
членства государства и, в конце концов, в соответствии с решением Комитета министров, — 
исключению государства из состава Совета Европы.  

Ежегодно ЕСПЧ публикует отчеты о своей деятельности. За 2008 год им было 
рассмотрено 42376 дел (к сведению: за 2005 год – 35360 дел, за 2006 – 39336, за 2007 – 
41717). Как видим, прослеживается устойчивая тенденция к увеличению обращений. Это 
может быть связано, как с повышением желания у населения защищать свои права, так и с 
увеличением количества нарушений прав и свобод человека со стороны государств. Самыми 
распространенным поводом обращения в 2008 году оказалось: длина судебного 
разбирательства (наибольшее количество обращений по этому поводу к Италии). 
Государством, в отношении которого было подано наибольшее количество жалоб, стала РФ 
– 54846 жалоб, 28787 из которых были отклонены, то есть по 26059 делам были приняты 
различного рода решения. [3] 

Конечно, не всё так гладко в деятельности ЕСПЧ. Существует ряд сложностей, например 
таких как: длительность рассмотрения дел в ЕСПЧ (рассмотрение длится от полутора до трех 
лет, а иногда достигает пяти-шести лет), узость юрисдикции (жалоба должна касаться 
нарушения государством именно тех прав, которые закреплены в Европейской Конвенции и 
протоколах к ней), требование от заявителя высокого уровня информированности и наличия 
специальной подготовки (жалоба должна быть обоснованной, то есть именно на заявителя 
возлагается обязанность доказать нарушение его права со стороны государства) и др. Но всё 
же Европейский суд по правам человека является весьма действенным и эффективным 
механизмом защиты прав человека, закрепленных в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 
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Федерації профспілок України, кандидат юридичних наук 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ В 
МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 
Проблема об’єкту завжди стоїть в якості основної (хоча і не єдиної) при визначенні того, 

чи є дана сукупність норм системою, підсистемою чи галуззю (або підгалуззю) права. В 
загальній теорії права досі не існує єдиної думки щодо визначення об’єкта. Так, Є. Курінний 
визначає об’єкт права як сукупність суспільних потреб та інтересів, реалізація яких 
забезпечується правовою регламентацією[4, c. 33]. О. Скакун зазначає, що це матеріальні та 
нематеріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої 
суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки [9, с. 396-397]. 

Що ж стосується міжнародного права, то наприкінці XIX ст. навіть існувала думка, що 
міжнародне право – право безоб’єктне[3, с. 447]. Вважалося, що об’єктами міжнародного 
права є все, що належить до галузі міжнародних відносин [6, с. 397]. Навіть зараз 
зберігається така думка. Зокрема, І. Лукашук визначає об’єктом міжнародного права те, на 
що спрямована його дія, що воно покликане регулювати [5, с. 39]. При цьому він розрізняє 
об’єкт та предмет міжнародного права, під яким автор розуміє все те, з приводу чого сторони 
вступають у правовідносини [5, с. 41]. Авторський колектив підручника з міжнародного 
права взагалі майже ототожнюють предмет та об’єкт, визначаючи, що предметом є 
міжнародні відносини, а об’єктом міжнародні, точніше міждержавні відносини [8 , с. 6]. 

На нашу думку, полеміка про те, що представляє собою об’єкт в міжнародному праві – 
самі суспільні відносини чи матеріальні та нематеріальні блага, може бути вирішена на 
користь першого, тобто об’єктом виступають самі відносини у зв’язку між суб’єктами права, 
а матеріальні і нематеріальні блага є зовнішнім об’єктом – предметом, з приводу якого 
суб’єкти права вступають в різні відносини між собою.  

Не дивлячись на те, що питання про об’єкт в міжнародному публічному праві 
залишається дискусійним, у всіх дослідників не викликає спорів констатація факту, що в 
міжнародному публічному праві регулюються міжнародні, тобто міждержавні в широкому 
значенні, відносини (що включають в себе не лише відносини власне між державами, але й 
між іншими суб’єктами міжнародного публічного права), які мають владну основу, а 
міжнародне приватне право спрямоване на упорядкування приватноправових, невладних 
відносин.  

В новітній юридичній літературі з міжнародного права істотне місце займає проблема 
обґрунтування правосуб’єктності індивіда, що не могло потягнути за собою і коректування 
поглядів відповідних вчених на об’єктну основу міжнародного публічного права. Так, окрім 
розмежування міждержавних відносин і міжнародних відносин недержавного характеру (так 
звані відносини «з іноземним елементом» чи «з міжнародним елементом», куди входять 
лише відносини між фізичними та юридичними особами різних країн), виявляють і ще одну 
(особливу) категорію суспільних відносин – «змішані міжнародні відносини державно-
недержавного характеру». До останніх належать відносини держав з юридичними та 
фізичними особами, які перебувають під юрисдикцією інших держав, а також з 
міжнародними неурядовими організаціями і міжнародними господарськими об’єднаннями 
[7, с. 8]. Автори пояснюють включення відносин неміждержавної природи тим, що 
зближується і навіть «суміщається» предмет регулювання, коло учасників правовідносин, 
методи та форми регламентації міжнародного публічного та міжнародного приватного права 
[7, с.10-11]. 

Вважаємо, що встановлення об’єктної основи міжнародного права за допомогою 
підкреслення закономірно існуючої в сучасному світі взаємодії між ним та 
внутрішньодержавним правом, а також між різними національно-правовими системами, не 
повинно призводити до їх змішування та ототожнення. 
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Деякі автори, не даючи дефініцій самої сукупності норм та їх об’єкта регулювання 
міжнародного приватного права, описують те, що, на їх думку, підпадає під сферу його дії. 
Так, М. Богуславський зазначає, що в міжнародному приватному праві мова йде про майнові 
та особисті права іноземців в сфері трудових, сімейних та низці інших сфер, а предметом 
регулювання є відносини цивільно-правового характеру, що виникають в міжнародному 
житті [2, с. 13]. Це досить звужене розуміння об’єкту регулювання міжнародного приватного 
права. Більш вдале, на нашу думку, є визначення об’єкту регулювання, що дає Закон України 
«Про міжнародне приватне право», який визначає його як приватноправові відносини, які 
хоча б через один із своїх елементів пов’язані з одним або кількома правопорядками, 
іншими, ніж український правопорядок [1]. 

Таки чином, слід зазначити, що норми міжнародного публічного та міжнародного 
приватного права служать одній і тій же меті – створенню правових умов розвитку 
міжнародного співробітництва в різних сферах. Загальне полягає в тому, що в обох випадках 
мова йде про міжнародні відносини в широкому сенсі цього слова, тобто відносини, що 
виходять за межі однієї держави, пов’язані з двома чи декількома державами. Але норми 
міжнародного приватного права регулюють не публічно-правові, а приватноправові 
відносини. Міжнародні вони лише в тому сенсі, що регулюють відносини, ускладнені 
іноземним елементом. В міжнародному публічному праві головне місце займають політичні 
взаємовідносини держав – питання забезпечення миру та міжнародної безпеки, суверенітету 
держав, проблеми роззброєння тощо. Питома вага правових питань міжнародної торгівлі, 
питань урегулювання економічного співробітництва в міжнародному публічному праві весь 
час збільшується, що дозволяє говорити про формування міжнародного економічного права. 
Але відносини, що ним регламентуються, носять не цивільно-правовий, а міждержавний 
характер. Це насамперед майнові відносини. Поряд з майновими відносинами в 
міжнародному обігу виникають і пов’язані з ними немайнові відносини (наприклад, в сфері 
авторського чи патентного права), які також відносяться до сфери регулювання 
міжнародного приватного права. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (ЄС) 

 
Мережа Інтернет є найважливішим елементом інформаційної інфраструктури світового 

співтовариства. Європа звертає особливу увагу на правове регулювання Інтернет, і визнає 
його новим і одним з найважливіших соціальних, політичних та економічних факторів 
сучасного світу. Розробка концепцій і наступних програм їх реалізації супроводжується 
загальною демократизацією європейського ринку телекомунікацій. Мережа Інтернет визнана 
одним з наріжних каменів Глобальної інформаційної інфраструктури і найважливішим 
елементом Інформаційного суспільства в Європі. Значне місце в офіційних документах 
приділяється правовим проблемам, пов’язаним з діяльністю громадськості в мережі Інтернет. 
Ці проблеми включають: регулювання змісту Інтернет-ресурсів (шкідливий і незаконний 
зміст); дотримання авторських і суміжних прав в умовах технічно легкого копіювання будь-
якої інформації, що представлена в цифровому вигляді; питання формування 
«кіберекономіки» (електронні гроші, оподаткування, електронні контракти, реклама, 
маркетинг, електронні публікації); інформаційна безпека (безпека життєво важливих для 
суспільства систем керування, яке можна здійснювати і за допомогою комп’ютерних 
технологій). 

Національне регулювання Інтернет-відносин в державах – членах ЄС розпочалось в 90-х 
роках. Тоді робились спроби створити правовий базис для регулювання діяльності учасників 
Інтернет-ринку в країнах Європи на внутрішньодержавному рівні, при цьому особлива увага 
приділялась необхідності саморегулювання Інтернет-iндустрiї. Одну з перших спроб 
правового регулювання сфери комп’ютерних технологій у Європейському Союзі було 
здійснено в 1991 році, коли розроблявся проект «Директиви про приватність», яка була 
пізніше прийнята Радою Міністрів ЄС у 1995, як Директива про захист персональних даних. 
Директива обмежувала збирання даних лише для визначених і легітимних цілей, і надавала 
індивідам права доступу до їх особистих записів. На додаток, визначалось потенційне 
зловживання при передачі інформації через національні кордони – у тому числі, і в Інтернеті.  

З 1991 року ЄС здійснив значний прогрес у правовому регулюванні Інтернет, хоча 
спеціальне законодавство не встигло скластись. 19 липня 1994 р. Європейська Комісія 
прийняла документ під назвою «Шлях Європи до Інформаційного суспільства: план дій». 
Комісія запропонувала «широку регулятивну рамкову программу», яка стосувалась доступу 
до відповідного ринку, сумісності мереж, права інтелектуальної власності і захисту даних. 
Комісія зазначала в документі, що головною метою регулювання ЄС у галузі Інтернет стане 
створення «галузі відповідного рівня».  

У вересні 1996 року Європейська Комісія (ЄК) і Європарламент опублікували Документ 
щодо основних напрямків політики із впливу інформаційних технологій на формування 
політики ЄС, у якому зазначалось, що ЄК зацікавлена у підвищенні ефективності загального 
законодавства різних галузей права для того, щоб створити структуроване й об’єктивне 
середовище. Підтверджуючи позицію ЄС щодо суворого регулювання Інтернет, в Документі 
зазначено, що слід приділити окрему увагу необхідності відповідного і вчасного створення 
регулятивної і законодавчої системи для інформаційного суспільства, що постійно 
розвивається. Інформаційне суспільство має регулюватись на наднаціональному рівні.  

В Європі вперше було зазначено необхідність у міжнародно-правовому регулюванні 
мережі Інтернет. В листопаді 1996 року в оцінці Зеленої книги Комісії Комітет з економічних 
і соціальних питань зазначив, що розвиток Інтернет вимагатиме від держав-членів 
координувати їх регулятивні рамкові системи. А пізніше ЄС закликав до високого рівня 
внутрішньо - державного регулювання Інтернет. B документі «Європейська ініціатива щодо 
Електронної комерції» визначались плани щодо регулювання всіх аспектів електронної 
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комерції. Комісія зазначила, що в регулюванні Інтернет на рівні ЄС існує потреба, оскільки 
необхідно запобігти фрагментації Європейського внутрішнього ринку.  

До 1997 року регулятивна політика ЄС у галузі Інтернет базувалась на принципі 
виключного урядового регулювання з метою захисту суспільства і створення 
неупередженого правового середовища для існування Інтернет. Разом з цим, ЄС проголоcив 
необхідність міжнародної співпраці і гармонізації Інтернет-регулювання на світовому рівні.  

Однак, поступово в політиці Інтернет-регулювання намітились зміни – у вересні 1997 
року ЄС здійснив заходи із розвитку саморегулювання цієї галузі – було створено Асоціацію 
Європейських Інтернет - сервіс провайдерів, яка представляла інтереси близько 400 
провайдерів в ЄС. При цьому ЄС частково надавав фінансування і заохочував спроби 
Асоціації розробити політику з саморегулювання галузі. Згодом сталася значна зміна 
політики ЄС щодо методів правового регулювання Інтернет у зв’язку із новою стратегією, 
спрямовану на прискорення входження ЄС до світового комерційного Інтернет-ринку.  

Загалом, стандартний підхід на рівні ЄС полягає в тому, що загалом регулювання 
Інтернет відбувається на рівні специфічних аспектів таких відносин, в основному, це 
стосується економіки – електронної комерції. У будь-якому випадку визначення політики в 
галузі Інтернет – співрегулювання, як поєднання галузевого саморегулювання, державного 
регулювання і міжнародного регулювання, свідчить про здатність визнати необхідність 
оновлення правового регулювання в новому середовищі, і застосовувати до них гнучкі 
регулятивні режими. В Європі відбувається стрімкий розвиток Інтернет, і ЄС докладає 
відповідних зусиль для формулювання регулятивних схем Інтернет – відносин. Щодо 
правового регулювання Інтернет-відносин у ЄС використовуються: глобальні регулятивні 
рішення, підготовлені в рамках таких міжнародних організацій; регіональне наднаціональне 
законодавство на рівні ЄС; законодавство, що приймається на рівні держав-членів ЄС; 
регламенти, що відносяться до саморегулювання, і приймаються провайдерами сервісів 
Інтернет; кодекси поведінки Інтернет-користувачів. 

Європейські фахівці збігаються у своїй думці щодо того, що спрямованість ЄС до 
Інтернет-регулювання на міжнародному рівні має під собою підґрунтя: існує широке коло 
заходів – від «м’якого права» до участі в міжнародних неурядових організаціях, таких як 
ICANN, Всесвітня Організація Інтернет чи поєднання таких заходів. Ще одним аргументом 
на користь міжнародного Інтернет-регулювання є те, що країни, які розвиваються, 
отримають здатність приймати участь в цьому процесі. ЄС запропонував змішаний 
приватно-публічний режим регулювання мережі, разом із значними повноваженнями 
державних органів.  

У ЄС приділено значну увагу окремим галузям Інтернет – законодавства, зокрема, 
захисту персональних даних, поширенню протиправної інформації в Інтернет та боротьбі із 
кіберзлочинністю. На рівні держав-членів ЄС не має жодних сумнівів щодо намірів якомога 
повнішого регулювання Інтернет. Однак, через культурне, історичне і соціополітичне 
різноманіття склались різні підходи до регулювання Інтернет в різних європейських країнах.  

Виходячи з того, що інституції ЄС зацікавлені у функціонуванні, відкритості і розвитку 
внутрішнього ринку, регулювання (чи нерегулювання) Інтернет на рівні окремих держав-
членів може призвести до розбіжностей і таким чином, порушити вільний обіг цих послуг, 
що у свою чергу призведе до втрати конкурентоспроможності на міжнародному рівні 
європейців.  
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СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ ЄВРОПИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НА 
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

 
Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю розвивається на трьох 

рівнях: рівень двостороннього співробітництва між державами; регіональний рівень; 
універсальний (загальносвітовий) рівень. 

Відзначимо, що на сьогодні організована злочинність – це злочинні спільноти, що 
складаються з окремих індивідуумів, невеликих осередків злочинців, а також легальних 
структур і професіоналів (юристів, бухгалтерів, фінансових експертів), котрі тією чи іншою 
мірою пов’язані або співпрацюють у різних поєднаннях з конкретною організацією. Тому, 
транснаціоналізації організованої злочинності повинні бути протипоставлені не лише 
національні, а й міжнародні заходи, як у рамках Інтерполу, Ради Європи, так і в 
міждержавних та міжурядових договорах. 

ООН зобов’язала уряди держав, що є її членами, надавати першочергового значення 
попередженню злочинності як однієї з умов безпечного існування їх громадян і зміцнювати 
належні національні механізми, що забезпечують виконання цього завдання. У Статті 28 
Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності зазначено, що кожна 
держава-учасниця повинна аналізувати тенденції в галузі організованої злочинності на своїй 
території, умов, в яких діє організована злочинність, обмінюватися висновками щодо цієї 
проблеми з іншими країнами [1, 574]. У зв’язку з цим існує необхідність розвивати бази 
даних щодо злочинності, активно застосовувати новітні досягнення науки й техніки в 
інтересах ефективного попередження злочинів. 

Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав Європи стало активно 
розвиватися з 70-х років ХХ століття, коли у 1975 році 12 держав (Бельгія, Великобританія, 
Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, ФРН, Франція) 
заснували координаційний орган «TREVI» («Тероризм, радикалізм, екстремізм та 
насильницькі дії міжнародного характеру»). Робоча група проводила два рази на рік наради 
міністрів внутрішніх справ (юстиції), очільників поліції та органів безпеки для координації 
боротьби зі злочинністю [2, 49]. 

7 лютого 1992 року був підписаний Маастріхський договір та створений Європейський 
Союз. Договір мав принципіальні основи поліцейської співпраці держав-членів ЄС. Згідно зі 
ст. К-1 «метою Союзу є забезпечення громадян високим рівнем безпеки, шляхом здійснення 
спільних дій держав в галузі співпраці поліції та судів у кримінально-правовій сфері». 

2 червня 1993 р. 12 міністрів бувшого «TREVI» підписали Угоду про створення 
підрозділу Європолу по наркотикам, який почав свою діяльність у 1994 році. 26 липня 
країни-члени Європолу підписали Конвенцію про принципи роботи, яка вступила у дію 1 
жовтня 1998 р., а реально почала діяти 1 липня 1999 р. Мета роботи є підвищення 
ефективності і співробітництва компетентних органів країн-членів ЄС у запобіганні 
тероризму і боротьби з ним, торгівлею наркотиками та іншими формами міжнародної 
організованої злочинності. 

У 1997 році Рада Європи створила Комітет експертів з кримінального права та 
кримінологічних аспектів організованої злочинності (РС - СО), Сьогодні ця структура має 
назву Група фахівців з кримінального права та кримінологічних аспектів організованої 
злочинності (РС-S-СО), її завдання: щорічні доповіді щодо ситуації з організованою 
злочинністю, оцінка заходів та розробка рекомендацій щодо ефективності національної та 
міжнародної боротьби. 

У 2004 році Рада Європи затвердила Гаагську програму створення «зони свободи, 
безпеки і справедливості» на 2005 – 2010 рр.  
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У доповідях Ради Європи звертається увага на те, що ситуація з у країнах-членах РЄ 
відрізняється одна від одної, організована злочинність має багато форм і включає 
різноманітну злочинну діяльність. Однак, виділено три кримінальні ринки, які є загальними 
для більшості країн. Це шахрайство та інші форми економічної злочинності, виробництво і 
торгівля наркотиками, контрабанда і торгівля людьми.  

Особливої уваги правоохоронних органів країн Європи потребують такі кримінальні 
ринки: експлуатація людей як наслідок торгівлі і нелегальної міграції, шахрайство, злочини у 
сфері інтелектуальної власності, відмивання брудних грошей. 
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сотрудничества государств Европы в борьбе с преступностью // Международное публичное и 
частное право. – 2006. - № 2.- С.49 
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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
Оговорка о публичном порядке как особый институт международного частного права 

(далее – МЧП) направлена на ограничение действия коллизионной нормы, отсылающей к 
иностранному закону [1, с. 269]. Это означает, что не всякий иностранный закон, 
выступающий в силу действия коллизионной нормы данного государства в качестве статута 
отношения, должен безусловно применяться его судами. Согласно законодательству о 
международном частном праве большинства государств иностранный закон, к которому 
отсылают нормы отечественного МЧП, не может быть применён, и основанные на нём права 
не могут быть признаны судами данного государства, если подобное применение закона или 
признание прав противоречило бы публичному порядку страны суда.  

Доктрина публичного порядка связывается в юридической литературе с континентальной 
системой права, как отмечают, например П. Норт и Дж. Чешир, хотя в сущностном 
отношении и более широком его понимании этот институт права знаком ещё со времён 
постглоссаторов (XIV в.), когда объяснения причин неприменения иностранного права 
использовалась категория противоречия «добры нравам» и «морали». Однако в строгом 
юридическом смысле концепция публичного порядка сложилась во французском праве, и 
связывается она прежде всего со статьей 6 Гражданского кодекса Франции (Кодекса 
Наполеона), в которой говорится следующее: «Отдельными соглашениями нельзя исключить 
действие законов, которые касаются общественного порядка и добрых нравов» («On ne peul 
deroger, par les conventions particulieres aux lois qui interessent l’ordre public et les bonnes 
maeurs») [2, с. 142]. Статья эта имела ввиду указать, что существуют французские законы, 
которые устраняют действие частных соглашений, им противоречащих; подобные законы 
французская доктрина относит к так называемому внутреннему или национальному 
публичному порядку (ordre public interne). Практика установила, например, что в силу 
«внутреннего публичного порядка» нельзя соглашениями устранять ответственность за 
умышленное причинение ущерба, вносить изменения в гражданское состояние лица 
(например, признать, что «незаконнорожденный» ребёнок является «законнорожденным»); 
нельзя при действии принудительного курса бумажных денег вводить в договоры золотую 
оговорку и т.д. [1, с. 270]. Вначале, таким образом, имелся ввиду сугубо внутренний 
«публичный порядок». Впоследствии было установлено, что не только частные соглашения, 
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но и иностранные законы, к которым отсылает коллизионная норма, могут устраняться 
действием определённых норм, имеющих основополагающее значение для общественных 
интересов. Это позволило говорить о существовании т.н. «внешнего», «международного» 
публичного порядка (ordre public international).  

Во французской доктрине концепция публичного порядка имела, как видим, значение 
совокупности некоторых французских законов, которые в силу особой важности 
применяются даже и в тех случаях, когда французская коллизионная норма отсылает к 
иностранному праву. Речь здесь шла о действии определённого рода законов французского 
права, вытесняющих применение коллидирующих с ними норм иностранного права 
независимо от свойств этих последних. Такое применение законов публичного порядка (lois 
d’odre public) не рассматривалось как исключение из общего правила, выраженного в данной 
коллизионной норме [1, с. 270]. 

 В законодательстве РФ основное правило публичном порядке содержится в ст.1193 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК). Приведём текст данной статьи: «Норма 
иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего 
раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно 
противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В 
этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права. 
Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии 
правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного 
государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации» 

Стоит отметить, что в приведённой формулировке ст.1193 обращает на себя внимание то, 
что в ней в отличие от ранее действовавшей ст.158 Основ гражданского законодательства 
ССР и союзных республик 1991 г., особо подчёркивается исключительный характер 
обращения к оговорке о публичном порядке, что представляется вполне логичным. 
Известный отечественный исследователь Л.А. Лунц в свое время отмечал: «Построить 
понятие публичного порядка на одном лишь несходстве местного гражданского закона и 
иностранного закона – значит вообще отрицать Международное Частное Право, т.к. 
коллизионная проблема возникает только в случаях такого несходства». В подтверждение 
своего тезиса он приводит пример, что ещё с самого начала Октябрьской революции в 
«буржуазной» практике международного частного права выдвигались доктрины о 
непризнании советского права в целом, т.к. социалистическое право противоречило их 
«публичному порядку» [1, с. 272]. 

Итак, что же такое «публичный порядок»? Этот вопрос до настоящего времени относится 
к числу дискуссионных и единообразия мнений ни в литературе, ни в правоприменительной 
практике не наблюдается. Кассационный Суд Бельгии в известном решении по делу 
Vigouroux определил публичный порядок как «принцип, который законодатель 
рассматривает как существенный для действующего нравственного, политического и 
экономического порядка». Кассационный Суд Франции в решении по делу Latour указал, что 
публичный порядок является «совокупностью универсальной справедливости, которые с 
точки зрения французского правосознания обладают абсолютной универсальной ценностью» 
[3, с. 311-312].  

Верховный Суд РФ предлагает под «публичным порядком Российской Федерации» 
понимать основы общественного строя российского государства и указывает, что 
применение оговорки о публичном порядке возможно лишь в тех отдельных случаях, когда 
применение иностранного закона могло бы породить результат, недопустимый с точки 
зрения российского правосознания (определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 25 сентября 1998 г.). В дальнейшем в одном из постановлений 
Президиума Верховного Суда РФ (от 2 июня 1999 г.) было указано, что под публичным 
порядком следует понимать основные принципы, закреплённые в Конституции и законах 
Российской Федерации.  
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К сожалению, дать исчерпывающий перечень этих принципов невозможно. В 
отечественной литературе отмечалось, что критерии применения оговорки о публичном 
порядке к предпринимательским отношениям пока только формируются. В основном в 
практике судов проблема обращения к оговорке о публичном порядке чаще всего возникает 
при рассмотрении вопроса об исполнении решений третейских судов (международных 
коммерческих арбитражных судов, находящихся как в России, так и за рубежом). Эта 
практика отличается неустойчивостью, причём часто приходится сталкиваться с 
недостаточно чётким пониманием того, что представляет собой эта оговорка. Приведём 
пример. 

Верховный Суд РФ в одном из своих определений, вынесенных в 1998 г., признал 
неправильным вывод Московского городского суда противоречии решения МКАС 
публичному порядку РФ на том основании, что это решении не соответствует российскому 
законодательству. 

Этот вывод, как совершенно справедливо указал Верховный Суд, основан на неверном 
толковании понятия «публичный порядок Российской Федерации», а также противоречит 
содержанию решения, в котором отсутствуют ссылки на нормы международного или 
иностранного права. Решение арбитражного (третейского) суда основано на нормах 
российского гражданского законодательства, что вообще исключает возможность ссылки на 
нарушение публичного порядка, поскольку применение норм национального российского 
права не может трактоваться как нарушение публичного порядка Российской Федерации. 
Содержание понятия «публичный порядок» не совпадает с содержанием национального 
законодательства Российской Федерации. Поскольку законодательство Российской 
Федерации допускает применение норм права иностранного государства (ст. 28 Закона РФ 
«О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г.), наличие принципиального 
различия между российским законом и законом другого государства само по себе не может 
быть основанием для применения оговорки о публичном порядке. Такое применение этой 
оговорки означало бы отрицание применения в Российской Федерации права иностранного 
государства вообще [3, с. 343]. 

Наличие в ГК ст.1193 делает очевидными попытки законодателя достигнуть объективно 
возможной меры конкретизации рассматриваемого института и соответствующего 
совершенствования его нормативного выражения. Однако в нынешних условиях данный шаг 
имеет и обратную сторону, вызванную включением специальной части, посвященной 
собственно МЧП, и конкретно приведенных предписаний в акт гражданского права, к тому 
же в раздел, трактующий общие положения МЧП. Но если его общие положения признаются 
таковыми, они должны квалифицироваться как касающиеся всех «блоков» отношений, 
регулируемых последним, - и семейных, и трудовых, и прочих их разновидностей. 

Между тем в Семейном кодексе РФ (далее – СК), а именно в его ст. 167, других 
законодательных актах содержится оговорка о «публичном порядке», имеющая иное 
юридическое содержание, причем более «размытое», следовательно, располагающее 
большими потенциальными возможностями использования, и другое внешнее (текстуальное) 
выражение. Достаточно привести текст упомянутой статьи СК: «Нормы иностранного 
семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы 
основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае 
применяется законодательство Российской Федерации» 

Очевидны различия данной статьи с положениями ГК. Стоит сразу обратить внимание на 
то, что применение норм иностранного семейного права никак не может противоречить 
основам правопорядка Российской Федерации, ему могут противоречить только последствия 
такого применения, (а именно на это обращается внимание в ст.1193 ГК РФ). Кроме того, в 
СК отсутствует указание на то, что отказ в применении нормы иностранного права не может 
быть основан только на отличии правовой системы российского государства и иностранного 
государства. Приведем пример: обычное право иностранного государства, допускающее 
полигамию, противоречит основам российского семейного права, но не из этого не вытекает, 
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что полигамные браки, заключённые в стране, где они действительны, не могут порождать 
юридические последствия, которые были бы признаны в России (требования об уплате 
алиментов на содержание детей и т.д.).  

Возникает вопрос: как надлежит судам и другим компетентным органам применять 
данный институт при рассмотрении брачно-семейных отношений? Главный мотив для 
обращения к названным нормам ГК налицо, поскольку речь идет об «общих положениях 
международного частного права», а значит, касающихся и семейных отношений. В этом 
случае приоритет ст. 1193 ГК при сравнении двух одинаковых по юридической силе правил 
обусловлен известной еще с римских времен максимой «lege posteriori derogat lege anteriori» 
(«более поздний акт отменяет предыдущий»), в результате сфера действия оговорки о 
публичном порядке будет закономерно сужена. С другой стороны, Семейный кодекс 
представляет собой специальный акт, предназначенный для регулирования особой 
разновидности отношений, который в силу этого должен применяться на основе принципа 
«legis specialis derogat legis generalis» («общие законы отменяются специальными»). При этом 
обосновать сущностное расхождение общих положений МЧП, сформулированных в ГК, и 
таковых в семейном праве в части регламентации отношений, связанных с «публичным 
порядком» и действием «оговорки о публичном порядке», весьма затруднительно, поскольку 
областью, наиболее подверженной применению этого института, являются именно брачно-
семейные отношения как традиционная сфера международного частного права. 

Всего этого можно было бы избежать, если бы был принят отдельный самостоятельный 
акт по международному частному праву. В подобной ситуации проблема оговорки о 
публичном порядке разрешалась бы на совершенно других принципах: положения, ныне 
присутствующие в ГК РФ, обладали бы качеством и акта специального (lege speciali, 
содержащего нормы, посвященные МЧП, даже если вопрос касается регулирования 
семейных или иных отношений, не входящих в сферу действия Гражданского кодекса), и 
одновременно акта, принятого позднее (lege posteriori). Вследствие этого их приоритет по 
нескольким направлениям одновременно был бы несомненен. Тем не менее реальность, как 
известно, сегодня выглядит иначе. 

Именно по такому пути пошли украинские законодатели. В Украине действует Закон «О 
международном частном праве» (далее – Закон), который является основным актом, 
регулирующим частноправовые отношения, связанные с одним или несколькими 
правопорядками, иными, чем украинский правопорядок. Оговорке о публичном порядке 
посвящена 12 данного Закона: «1. Норма права иностранного государства не применяется в 
случаях, если её применение влечёт последствия, явно несовместимые с основным 
правопорядком (публичным порядком) Украины. В таких случаях применяется право, 
имеющее наиболее тесную связь с правоотношениями, а если такое право определить или 
применить невозможно, применяется право Украины. 2. Отказ в применении права 
иностранного государства не может основываться лишь на отличии правовой, политической 
или экономической системы соответствующего государства от правовой, политической или 
экономической системы Украины». В связи с этим примечательно, что, хотя в статье 1 
Закона присутствует глоссарий, однако дефиниция понятия «публичный порядок» в нем 
отсутствует. С одной стороны, это можно объяснить отмеченными выше трудностями в 
очерчивании сферы публичного порядка, а с другой – отсутствие определения публичного 
порядка не снимает проблему, но лишь подтверждает ее существование.  

Структурно статья 12 украинского Закона схожа со статьёй 1193 ГК РФ, хотя и имеет ряд 
особенностей: в частности, в ней говорится, что при невозможности применения 
иностранного права в качестве статута частного отношения применяется право, которое 
имеет наиболее тесную связь с ним. О каком праве здесь идёт речь – не совсем ясно. Во 
второй части статьи, как и в статье 1193 ГК, присутствует пояснение, что отказ от 
применения иностранного права не может основываться на отличии правовых систем, что 
указывает лишь на исключительные случаи применения оговорки о публичном порядке. 
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Таким образом, в качестве заключения настоящей работы можно отметить, что 
применение оговорки о публичном порядке является эффективным средством ограничения 
применения иностранного права и защиты интересов России, её публичного порядка и 
моральных ценностей, хотя она и применяется в исключительных случаях. Несовершенство 
российского законодательства, тем не менее, порождает ряд вопросов о надлежащем 
применении данного правового института. Решение их возможно путём совершенствования 
отечественного регулирования в области МЧП – например, посредством принятия единого 
законодательного акта, который бы регулировал частные отношения, связанные с 
несколькими правопорядками, как это сделано, в частности, в Украине.  
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ПРАВА РЕБЕНКА И ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 
В 2009 году отмечается 20-летний юбилей Конвенции о правах ребенка. Являясь 

основным международно-правовым документом, регулирующим столь важную сферу как 
защита прав ребенка, он предопределил законотворческое будущее этого вопроса. 
Несомненным является и его влияние практически на все остальные международно-
правовые акты. 5 лет назад одним из новых государств членов Европейского Союза стала 
Литовская Республика. Вслед за восстановлением независимости в Литве последовали 
неизбежные изменения в социальной сфере. Значительным преобразованием можно назвать 
обеспечение прав ребенка. Очевидно, что на осуществление этой задачи способствовало не 
только национальное законодательство, но и нормы и инструменты международного права. 
Мировое сообщество принимает целый комплекс мер по реализации и охране прав ребенка. 
Помимо подробного перечисления прав ребенка, в Конвенции о правах ребенка 1989 года 
содержатся механизмы и инструменты по реализации целей Конвенции. Был создан Комитет 
по правам ребенка, которому государство-участник обязано каждые 5 лет представлять 
доклады и отчеты о проделанной работе.  

В своем отчете в январе 2006 года Литва отчиталась перед Комитетом ООН по правам 
ребенка. В подробном отчете нашли свое отражение законодательные и административные 
меры, направленные на защиту детей. Государством многое было реализовано из 
намеченных приоритетов за истекший период. Эксперты Комитета высоко оценили 
проделанную работу и план действий 

В 2005 году в Литве был создан Совет по обеспечению благополучия детей, которому 
было поручено выносить на всеобщее обсуждение проблемы, с которыми сталкиваются дети.  

Безусловно, еще не все инструменты исчерпаны по реализации, намеченных 
приоритетов. Помимо этого принимаются документы на решение конкретных задач. 
Например, в 2000 году Литвой была принята Национальная программа против 
экономической и сексуальной эксплуатации детей, направленная на создание превентивных 
норм, как на государственном уровне, так и в Балтийском регионе в целях защиты прав 
ребенка.  
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Одной из тяжелых проблем является проблема последствий влияния на ребенка вредной 
информации. Здесь примечателен опыт Литвы. Помимо вступления в силу закона о правах 
ребенка, в государстве был создан Закон «О защите несовершеннолетних от негативного 
воздействия публичной информации», направленного именно на решение вышеуказанной 
задачи. Задача закона - «установить критерии общественной информации, которая оказывает 
негативное воздействие на физическое, умственное или нравственное развитие 
несовершеннолетних, порядок ее оглашения и распространения, а также обязанности и 
ответственность подготовителей, распространителей и собственников такой информации, 
журналистов и организаций, регламентирующих их деятельность» [3] Отличительным 
положением акта является существование специального органа, который несет 
ответственность за защиту несовершеннолетних от вредного воздействия информационной 
среды. Именно этот орган определяет, насколько содержание того или иного СМИ может 
нанести вред здоровью несовершеннолетнего, дает экспертные заключение и определяет 
критерии негативной информации. Согласно выводам международных организаций данный 
закон и механизм его реализации являются весьма эффективными и сумели значительно 
решить данную проблему. Тем самым были реализованы и директивы международных 
организаций и союзов, направленных на решение этой задачи.  

Несомненным достижением Европы является институт омбудсмена. Существует он и в 
Литве. Вопрос об учреждении такого института по защите прав ребенка поднимался в 
Литовской Республике еще 17 сентября 1997 года, когда на заседании комиссии Сейма по 
делам семьи и ребенка члены парламентской комиссии вместе с представителями 
международных организаций обсуждали возможность создать специализированное 
учреждение Контролера по защите прав ребенка. 13 мая 1998 года на конференции в 
Конституционном суде Литвы говорилось о возможности учредить такой институт. 25 мая 
2000 года Сеймом Литвы был принят Закон о Контролере Литовской Республики по защите 
прав ребенка. Контролер по правам ребенка входит в единую европейскую сеть омбудсменов 
по правам ребенка (ENOC) Организация осуществляет политику защиты здоровья детей, 
интеграция в школы детей-инвалидов, предупреждение насилия в школах, защита ребенка от 
негативной информации СМИ.  

Но, несмотря на вышеуказанные достижения Литвы в сфере защиты прав ребенка 
существовали и некоторые проблемы. Наиболее заметны они были в судебной практике. Эта 
проблема активно исследовалась правовой доктриной и вскоре была разрешена на 
законодательном уровне. В частности, несмотря на большое количество судебных решений, 
где, в частности, была применена Конвенция о правах ребенка 1989 года должным образом, в 
тоже время существовали различия в применении и интерпретации таких положений 
Конвенции как право ребенка на достойные условия жизни, право знать своих родителей. 
Согласно ранее действующему законодательству запись отцовства можно было оспорить 
только лицом, записанным в свидетельстве о рождении. Верховный Суд Литовской 
республики указал в своем определении, что данное положение противоречило Конвенции о 
правах ребенка, которая указывает, что ребенок с момента рождения имеет право насколько 
это, возможно, право знать своих родителей[4,c. 47] 

Что касается вопроса регулирования и обеспечения прав ребенка, принадлежащих к 
национальным общинам, то помимо равных прав детей, они имеют право развивать свой 
язык, культуру, обычаи и традиции. [2] Это право обеспечивается Конституцией Литовской 
Республики, законами и другими правовыми актами. 

Одним из самых востребованных, но сложных способов защиты прав ребенка в наше 
время является обращение в международные органы. Здесь важно отметить, что существует 
закрепленный принцип самостоятельности детей как субъектов права и необходимость их 
охраны и заботы, включая правовую защиту. В отличие от решений Комитета по правам 
человека ООН, решения Европейского суда являются обязательными для государства, в 
отношении которого было вынесено решение. Несмотря на то, что статей, напрямую 
затрагивающих права детей, в Европейской Конвенции не так много. Тем не менее, к 
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ребенку, как и к любому другому субъекту права, могут быть применены все положения 
данной Конвенции. И сама она, и прецеденты Суда прямо говорят о том, что заявителем 
может выступить несовершеннолетний [1, с.76]. Как показывает практика, этот механизм не 
очень востребован в Литве. Большинство судебных конфликтов решаются в рамках 
национальной судебной системы.  

Подводя итоги, стоит отметить большие достижения Литвы в сфере защиты прав 
ребенка. Государством был проделан путь от ратификации основополагающих 
международных документов до реализации и воплощения их в стране. Помимо 
государственного участия заметна и работа общественных организаций. Особо активный 
этап реализации защиты прав ребенка был заметен в процессе интеграции балтийского 
государства в Европейский Союз. Несмотря на это, все же есть еще проблемы в данной 
сфере. Но, как видно, приоритетом государства является комплексное решение 
поставленных задач и, безусловно, Литва реализует свои планы.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

При осуществлении международных торговых операций субъекты хозяйствования часто 
сталкиваются с финансовыми проблемами, основными из которых являются проблема 
недостатка оборотных средств и проблема платежных рисков. Международный факторинг 
позволяет не только решить указанные выше проблемы, но и обеспечить субъектам 
хозяйствования предоставление комплексного финансового обслуживания. 

В законодательстве разных стран по разному дается определение термину «факторинг». 
Так в США факторинг с правом регресса попадает под детальную регламентацию раздела 9 
ЕТК «Обеспечение сделок». В нем факторинг определяется как длящееся соглашение между 
фактором и продавцом, реализующим товары на условиях открытого счета, согласно 
которому фактор в отношении возникающей дебиторской задолженности оказывает 
следующие услуги: покупает всю выручку с немедленным расчетом; ведет бухгалтерские 
книги и выполняет другие учетные функции, относящиеся к такой выручке; инкассирует 
дебиторскую задолженность; принимает на себя все убытки. Возникающие в результате 
неплатежеспособности покупателя. Согласно данному определению, услуги оказываются не 
в отношении продавца, а в отношении дебиторской задолженности (т.е. фактически самому 
себе). Это важный момент в налогообложении. 

В Англии под факторингом понимается «покупка долгов (за исключением возникших в 
результате покупки должником товаров и услуг для личного или домашнего потребления, а 
также долгосрочной задолженности или задолженности, погашаемой в рассрочку) с целью 
предоставления финансирования или освобождения продавца от административных 
функций, или от плохих долгов, или для двух и более этих целей». 
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В Германии признаком факторинга является осуществление фактором трех основных 
функций – финансирования, управления дебиторской задолженностью (учет, выставление 
документов на инкассо и т.д.) и делькредере. Однако все эти функции в совокупности 
присущи лишь стандартному варианту факторинга, отраженному, в частности, в проформе 
примерного договора, разработанного Немецким факторинговым союзом. Отдельные виды 
факторинга могут исключать некоторые из данных функций. 

В международной практике факторинг чаще всего определяется как соглашение между 
одной стороной (поставщиком) и другой стороной (финансовым агентом). В соответствии с 
этим соглашением поставщик уступает финансовому агенту денежные требования, 
вытекающие из контрактов купли-продажи товара (оказания услуг, выполнения работ), а 
финансовый агент, в свою очередь, выполняет, по меньшей мере, две из следующих 
функций: финансирование поставщика (включая заем и авансирование); ведение учета 
(бухгалтерских книг) по причитающимся суммам; предъявление к оплате денежных 
требований; защита от неплатежеспособности должников. 

Особенностями международного факторинга в мировой практике выступают: 
Фактор анализирует не только экономические, но и политические и геофизические риски. 
Операции международного факторинга регулируются международным 

законодательством, правилами и обычаями проведения международных факторинговых 
операций. 

Документами, подтверждающими наличие задолженности, являются счета-фактуры 
(инвойсы), а также товарно-транспортные накладные, акты приемки-сдачи продукции и 
другие документы, необходимые для проведения международного факторинга в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода операциям в 
международной практике. 

С целью снижения рисков фактора при проведении международной факторинговой 
операции банк, как правило, требует при заключении факторинговой сделки предоставления 
обеспечения кредита в виде залога имущества, залога права получения выручки по другим 
экспортным контрактам, гарантий или поручительства третьих лиц. 

Банк – фактор осуществляет мониторинг и сравнительный анализ политических, 
экономических и страховых рисков реальных и потенциальных плательщиков, использует 
доступную достоверную информацию для анализа финансового состояния плательщика, его 
кредито- и платежеспособности. 

По данным международной факторинговой сети Factors Chain International, в которую 
входит порядка 68 стран, в 2008 г. общий объем факторинга в мире составил 1 325 111 млн. 
евро и вырос по сравнению с 2007 г. на 2% [1].  

Статистика показывает, что сегодня в мире преобладает безрегрессный факторинг 
(37,8%), следом за ним по объему оборота идут финансирование под уступку дебиторской 
задолженности – инвойс дискаунтинг – (32,2%) и факторинг с регрессом (26,0%). На 
коллекторские и другие услуги факторинговых компаний мира приходится всего 4% их 
оборота. В структуре международного факторинга по-прежнему лидирует экспортный 
факторинг, объемы которого превышают импортный факторинг почти в 3 раза. 

Доля внутреннего факторинга существенно превалирует над международным: 81,7% от 
общего объема факторинга против 18,3%, приходящихся на международный факторинг в 
2008 г [1].  

В мировом обороте факторинга, на 2008 год, 67,1 % приходится на европейские страны, 
следом идут страны Азии –17,1 % мирового оборота, и лишь за ними Америка – 11,7 %, в 
которую входит порядка 68 стран, в 2008 г. общий объем факторинга в мире составил 1 325 
111 млн. евро и вырос по сравнению с 2007 г. на 2% [1]. 

Безусловный лидер на мировом рынке факторинга – Великобритания, которая еще в XIV 
веке стала его родоначальницей. Факторинг беспрепятственно развивается из-за того, что 
данный вид деятельности в этой стране не требует лицензирования. Однако в 2007 году в 
этой стране насчитывалось 110 факторинговых компаний, в 2008 году – 90. Если в 2007 году 
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суммарный факторинговый оборот Объединенного Королевства составил 286 496 млрд. 
евро, около 22% мирового, то в 2008 году – 188 000 млрд. евро, около 14,2% [1]. 

Лидерами по объему факторинговых операций в 2008 г. также являются Италия (128 200 
млн. евро), Франция (135 000 млн. евро), США (100 000 млн. евро) и Испания (100 000 млн. 
евро) [1].  

Проанализировав приведенные статистические данные можно прийти к выводу, что 
факторинг на международной арене развивается и широко используется в международной 
торговле. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ БІЖЕНЦІВ 
 
Світ сьогодні неможливий без конфліктів. Їх жертвами стають не тільки військові, а й 

мирне населення. Ці люди вимушені шукати долю в інших державах. Проблема правового 
статусу біженців виникла ще після закінчення Першої Світової війни і є надзвичайно 
актуальною і сьогодні. 

Від самого проголошення незалежності Україна зіткнулася з проблемою біженців. Стаття 
1 Конвенції «Про статус біженців» визначає біженця як „особу, яка знаходиться поза межами 
рідної країни внаслідок добре обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідування 
через свою расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи або 
політичні погляди, і не може або не бажає скористатися захистом своєї країни чи 
повернутися туди через такі побоювання”.[1,ст.1] У Конвенції визначені права біженця, у 
тому числі такі, як свобода віросповідання та пересування, право на працю, освіту та 
доступність проїзних документів. Водночас Конвенція визначає обов’язки біженця щодо 
уряду, який його приймає. Ключовим положенням передбачено, що біженці не можуть бути 
повернуті або вислані до країни, у якій він чи вона побоюються переслідувань. Не 
підпадають під дію Конвенції особи, які скоїли злочини проти миру, воєнні злочини, злочини 
проти людяності чи серйозні неполітичні злочини за межами країни, де вони шукають 
притулку. Біженець є цивільною особою. Колишні солдати, для прикладу, можуть 
претендувати на отримання статусу. Але особа, яка продовжує брати участь у воєнних діях, 
не може отримати притулку.  

В Україні з’явилися жертви етнічних і релігійних конфліктів у Нагірному Карабаху, 
Придністров’ї, Таджикистані, Абхазії тощо. У зв’язку з цим Верховна Рада України 24 
грудня 1993 року прийняла Закон України «Про біженців», у якому визначений статус 
біженця і регламентована процедура одержання статусу біженця в Україні. Наявність статусу 
біженця дозволяє цій категорії осіб одержувати певну допомогу (грошові виплати і пенсії, 
одержання освіти, охорона здоров’я, відправлення релігійних культів, судовий захист і т.п.) 
від держави, що надала такий статус.[2]  

Україна стала стороною Конвенції «Про статус біженців» у січні 2002 р. Цим було 
виконано відповідну норму Конституції України, яка проголосила найвищою соціальною 
цінністю життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людини. Крім того, у 
статті 26-й Конституції зазначається, що іноземцеві може бути надано притулок в Україні.[3]  
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Проте кількість осіб, які отримують статус біженця в Україні, незначна. Так, у 2006 році 
статус біженця був наданий лише 44 з 1959 осіб, що подали заяви. Цьому сприяють великі 
проблеми в законодавчому плані. Українським законодавством не передбачено проведення 
заходів для інтеграції в українське суспільство, наприклад програм з вивчення української 
мови, працевлаштування, навіть для біженців, яких Україна визнала такими. Недостатньою є 
робота з доведення до населення всіх аспектів міграційних процесів, які відбуваються в 
Україні, зокрема, щодо подолання проявів ксенофобії та расової нетерпимості, покращення 
розуміння громадянами України проблем і психології біженців. Гостро стоїть також 
проблема житла. Існує лише один пункт тимчасового розміщення біженців в Одеській 
області, де строк перебування обмежується трьома місяцями. Всі ці проблеми, що безумовно 
незалежні від волі самих біженців є проблемами нашої держави, а саме відповідності наших 
законів міжнародним стандартам, та реалізації цих стандартів на практиці, а не лише 
законодавчому їх декларуванню, штовхають біженців на кримінал, а український народ на 
реакцію, тобто прояви расизму. І тут зароджується нова проблема. Українське суспільство не 
зацікавлене у марґіналізації біженців, витісненні їх на периферію суспільства, на «чорний 
ринок» праці, у «тіньовий» бізнес, тим більше у кримінальну сферу. Навпаки, інтереси 
України полягають у щонайшвидшому створенні умов, за яких біженці перетворяться на 
повноцінних членів суспільства.[4,с.4-5] 

А тому сьогодні для України актуальною стоїть проблема законодавчого вирішення 
питання статусу біженців та надання їм реального захисту. І в цьому процесі вже є певні 
зрушення. В Україні розробляються проекти законів «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» (нова редакція) та «Про біженців та осіб, які заслуговують допоміжного 
або тимчасового захисту в Україні». Законопроектами пропонується визначити порядок 
надання, втрати і позбавлення статусу біженця та допоміжного і тимчасового захисту, 
встановити державні гарантії захисту прав біженців та осіб, які заслуговують допоміжного та 
тимчасового захисту в Україні.  

Отже ми можемо сказати, що сьогодні в Україні є певні позитивні зрушення в 
законодавчому регулюванні проблеми статусу біженців, проте поки що не має реальних 
механізмів захисту біженців та реалізації права на притулок в Україні. З великими 
труднощами статус біженця в Україні можна отримати, проте після цього біженець не 
отримує належного ставлення до себе з боку держави.  
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АКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 
 

Важное значение в регулировании вопросов, связанных с туризмом и международными 
путешествиями, имеют акты международных организаций. Причем речь идет об актах 
международных организаций как общей компетенции, так и специальной.  

К числу международных организаций общей компетенции, координирующими 
сотрудничество государств в различных областях общественной жизни, в том числе, и в 
сфере туризма, относятся Организация Объединенных Наций (ООН), Содружество 
Независимых Государств (СНГ) и др.  

Так, вопросы международно-правового механизма координации деятельности государств 
в области туризма, его организационной структуры находят постоянное отражение в 
документах сессий Генеральной Ассамблеи ООН – главном органе ООН, состоящем из 
представителей всех государств – членов ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
включают в себя вопросы по упрощению туристских формальностей, правовому 
регулированию положения иностранных туристов, обеспечению безопасности туристов и их 
имущества, техническому сотрудничеству в области международного туризма, а также по 
ряду других аспектов межгосударственного сотрудничества в сфере туризма. 

Международными организациями специальной компетенции, затрагивающими в своей 
деятельности сферу туризма, являются Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и др. 

Например, в ходе сессий Генеральной конференции ЮНЕСКО был принят ряд 
рекомендаций, содержащих информацию, которую государствам-членам было 
«настоятельно рекомендовано» довести до сведения организаций, занимающихся развитием 
туризма: 

О сохранении красоты и характера пейзажей и местностей: подписана в г. Париже 11 
декабря 1962 г. на 12-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО; 

О сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате 
проведения общественных или частных работ: подписана в г. Париже 19 ноября 1968 г. на 
15-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО; 

Об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь: принята в г. Найроби 26 ноября 
1976 г. на 19-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и др. 

Особенно значительна роль актов Всемирной туристской организации (ВТО) – 
международная межправительственная организация системы ООН, основная цель 
деятельности которой – содействие развитию туризма для внесения вклада в экономическое 
развитие, международное взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее уважение и 
соблюдение прав человека и основных свобод для всех людей без различия расы, пола, языка 
и религии. Можно сослаться на ряд резолюций ВТО: 

- резолюция 6-ой Генеральной ассамблеи ВТО (София), которой были приняты Хартия 
туризма и Кодекс туриста от 26 сентября 1985 г.; 

- резолюция 9-ой Генеральной ассамблеи ВТО (Буэнос-Айрес), касающаяся упрощения 
поездок, а также безопасности и защиты туристов от 4 октября 1991 г.; 

- резолюция 11-ой Генеральной ассамблеи ВТО (Каир) о предотвращении 
организованного секс-туризма от 22 октября 1995 г.; 

- резолюция Генеральной ассамблеи ВТО (Сантьяго), которой был одобрен Глобальный 
этический кодекс туризма от 1 октября 1999 г. и др. 
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Следует заметить, что обычно акты, принимаемые международными организациями, не 
являются юридически обязательными для государств-членов и носят характер 
рекомендаций. Между тем международное право не содержит положений, препятствующих 
государствам предоставлять международным организациям право издавать обязательные для 
них постановления. Поэтому любая норма, содержащаяся в таких актах (рекомендациях, 
резолюциях и др.), при определенных условиях может быть признана государством, во-
первых, как международно-правовая норма, во-вторых, как норма, обязательная для данного 
государства. 

Важное место в системе правового регулирования отношений в сфере туризма занимают 
акты международных конференций. Международные конференции созываются, как правило, 
для разработки и принятия международных договоров или решения политических, 
экономических и иных проблем. Итогом работы конференции является принятие 
соответствующего документа, чаще всего заключительного акта, резолюции или 
рекомендации. Наиболее важными международными конференциями, которые созывались 
для решения проблем в сфере туризма, являются: 

Конференция Организации Объединенных Наций по таможенным формальностям при 
временном ввозе частных дорожных моторных перевозочных средств и в отношении 
туристов (Нью-Йорк, 1954 г.). Заключена и открыта для подписания Конвенция о 
таможенных льготах для туристов; 

Всемирная конференция по туризму (Манила, 27 сентября – 10 октября 1980 г.). 
Основная цель созыва данной конференции – выяснение реальной сущности туризма во всех 
его аспектах и той роли, которую туризм был призван играть в динамичном и значительно 
изменяющемся мире. В ходе работы конференции были выявлены направления, мнения и 
рекомендации по развитию туризма, которые государствам и другим участникам 
конференции, а также Всемирной туристской организации было «настоятельно 
рекомендовано учитывать». Все это нашло отражение в принятой в ходе конференции 
Манильской декларации по мировому туризму; 

Всемирная конференция по туризму (Акапулько, 1982 г.). Принят Документ Акапулько, в 
котором была закреплена концепция дальнейшего сотрудничества государств в области 
международного туризма и намечены основные направления такого сотрудничества. 
Документ Акапулько способствовал улучшению организации перемещения туристов через 
государственные границы, унификации таможенных формальностей, валютных и 
медицинских правил; 

Межпарламентская конференция по туризму (Гаага, 1989 г.). Принята Гаагская 
декларация по туризму. В ней были изложены принципы, которые должны учитывать 
парламенты, правительства, государственные и частные организации, ассоциации и 
учреждения, отвечающие за туристскую деятельность, профессионалы в области туризма и 
сами туристы.  

Названные международные акты носят рекомендательный характер, но могут, как и в 
случае с актами международных организаций, иметь нормообразующее значение, исходя из 
принципа «consensus facit jus» – согласие творит право.  

Обобщая изложенное, заметим, что к текущему моменту, ввиду отсутствия 
универсального кодифицированного акта, регламентирующего вопросы, касающиеся 
международного туризма, роль актов международных организаций и международных 
конференций в системе регулирования отношений в сфере туризма весьма значительна. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 
1. Исходя из существующей на данный момент практики, следует отметить, что 

эффективность международных механизмов защиты прав человека является недостаточной, 
поскольку: 

а) Относительно уставных и договорных институтов по защите прав человека в рамках 
Организации Объединенных Наций отсутствует обязательная юридическая сила их решений, 
а также какие-либо специальные механизмы по исполнению данных решений и санкции, 
налагаемые в случае нарушения государством своих обязательств по международному 
договору. 

б) Региональные механизмы защиты прав человека в рамках Совета Европы 
представляются более эффективными по сравнению с системой ООН, поскольку существует 
контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека, а в случае 
нарушений – штрафные санкции для государств-участников [1, с. 46]. Тем не менее, 
несмотря на это, далеко не все решения Европейского Суда выполняются. Более того, 
европейская система защиты прав человека не является универсальной, поскольку только 
государства, ратифицировавшие Европейскую Конвенцию по защите прав человека и 
основных свобод и Протоколы к ней, попадают под юрисдикцию Европейского Суда. Это 
далеко не все государства, даже если рассматривать ситуацию в географических рамках 
Европы.  

2. Для осуществления наиболее эффективного исполнения государствами своих 
обязательств по международным договорам необходима как политическая воля данных 
государств, так и всеобъемлющий и эффективный контроль на национальном и 
международном уровнях. Такому повышению эффективности функционирования 
международных механизмов по защите прав человека призвано содействовать гражданское 
общество (а именно – неправительственные организации). 

3. Участие национальных и международных неправительственных организаций в 
функционировании международных механизмов защиты прав человека можно свести к 
следующему: 

- проведение консультаций [2, п. 30, 36 и 38] и предоставление правозащитным органам в 
рамках системы ООН и Совета Европы альтернативных докладов, описывающих ситуацию с 
правами человека в том или ином государстве; 

-обращение в международные правозащитные органы с индивидуальными жалобами о 
нарушении прав человека. Такое обращение по линии специальных процедур либо в 
соответствующий Комитет ООН НПО может сделать от имени частного лица, 
утверждающего, что оно является жертвой нарушений прав человека, и только при условии, 
что были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты [3, c. 159] Относительно 
Европейского суда по правам человека НПО может предпринять действия такого рода 
только в том случае, если она считает себя непосредственной жертвой данного 
правонарушения [4, с. 34]. 

- контроль за соблюдением государством рекомендаций международного органа;  
- в случае нарушений государствами своих обязательств по международным договорам – 

документирование подобных случаев, а также привлечение внимания общественности к 
подобным фактам; 

- просветительская деятельность, представляющая собой проведение учебных 
мероприятия для различных групп граждан: прокуроров, судей, адвокатов, учителей, 
сотрудников правоохранительных органов, а также представителей других профессий; 
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- распространение и публикация учебных материалов о стандартах, применяемых в 
рамках механизма защиты прав человека, а также работа в СМИ по распространению данной 
информации среди граждан; 

- проведение работы в национальных судах в соответствии с принципами, 
установленными тем или иным международным механизмом. 

Таким образом, осуществляя столь широкие полномочия, неправительственные 
организации играют значительную роль в функционировании международных 
правозащитных механизмов, тем самым помогая воплощению на практике международных 
стандартов по защите прав человека. 

Тем не менее, поиск способов совершенствования международных правозащитных 
механизмов является необходимым для предоставления больших гарантий соблюдения прав 
человека государствами.  
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СПОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 
 
Инвестиционные споры занимают особое место в практике международного 

коммерческого арбитража.  
Под инвестиционными спорами в широком смысле понимаются любые споры, связанные 

с инвестициями. Сюда относят споры экономического, административного, 
технологического, технического и правового характера между различными субъектами. 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами, физическими или юридическими лицами других государств 1965 года 
(которую, следует заметить, подписала и ратифицировала и Республика Беларусь) понятие 
«инвестиционные споры» определила следующим образом:  

к категории «инвестиционных споров» относятся споры, возникающие в связи с прямыми 
иностранными инвестициями между договаривающимся государством и лицами других 
договаривающихся государств, а именно: 

 инвестиционные споры, которые вытекают из отношений, связанных с иностранными 
инвестициями;  
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споры, возникающие между договаривающимся государством и иностранным частным 
инвестором;  

правовые споры, касающиеся сущности и объема юридических прав и обязанностей 
сторон, условий и размеров компенсации за нарушение обязательств по данному 
инвестиционному контракту (ст. 25 Конвенции). 

Как видим, по Вашингтонской конвенции 1965 года, для инвестиционных споров 
характерным является следующее:  

особый состав участников спора: инвестор как обязательный участник; 
специфика предмета спора: связаны с инвестиционной деятельностью; 
особый порядок урегулирования спора. 
С точки зрения М.А. Баратовой, из п. 4 ст. 25 Вашингтонской конвенции следует, что 

«государству – участнику Конвенции предоставляется возможность дать определение 
понятия «инвестиционные споры» в национальном законодательстве… Государство, 
самостоятельно определяя категории инвестиционных споров, передаваемых для 
рассмотрения в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее – 
МЦУИС), косвенным образом дает определение понятия «инвестиционные споры» [1, с. 68].  

С.И. Крупко признает такой вывод ошибочным и считает, что «таким способом 
государство всего лишь определяет компетенцию МЦУИС относительно инвестиционных 
споров со своим участием или с участием лиц, имеющих национальность этого государства» 
[2, с. 19].  

Практика использования термина «инвестиционные споры» в международном частном 
праве государств различна.  

Так, в инвестиционном законодательстве Российской Федерации (Законе «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об 
иностранных инвестициях в РФ» и иных актах) термин «инвестиционный спор» не 
употребляется и имеет лишь доктринальное значение.  

В отличие от российского законодательства, законодательство Республики Казахстан 
(Закона «Об инвестициях» 2003 года.) закрепило следующее понятие инвестиционного спора 
– это спор, вытекающий из договорных обязательств между инвесторами и 
государственными органами в связи с инвестиционной деятельностью инвестора.  

Что же касается белорусского законодательства, то практика использования термина 
«инвестиционный спор» в нем такая же, как и в российском законодательстве. Иначе говоря 
– прямо не используется. 

Развитие правового режима международных инвестиционных споров является 
процессом, которому отечественной юридической наукой должно уделяться самое 
пристальное внимание в свете интеграции стран бывшего СССР в мировую экономику.  

С точки зрения мировой практики, инвестиционный спор возникает тогда, когда 
государство нарушает гарантии защиты прав иностранных инвесторов, которые оно же им 
само предоставило путем закрепления в национальном законодательстве (в частности, в 
законах об иностранных инвестициях или инвестиционных кодексах) или международных 
договорах о поощрении и взаимной защите инвестиций.  

В данной области отношений, помимо определения понятия инвестиционного спора, 
существует ряд других проблем, которые позволяют утверждать, что научная проработка 
проблематики инвестиционных споров не является полной. Во-первых, имеющаяся 
литература по прямым иностранным инвестициям, основанная главным образом не на 
отечественных источниках, фокусирует внимание на изучении правовых и политических 
рисков, касающихся экспроприации, особенно там, где речь идет о развивающихся странах. 
Аргумент заключается в том, что подобные исследования являются 
узкоспециализированными и посвящены в основном вопросам экспроприации и 
компенсации. Во-вторых, имеющиеся исследования по проблемам инвестиционных споров в 
силу наличия успешно действовавшего на протяжении многих лет механизма разрешения 
инвестиционных споров в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее — 
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ГАТТ) зачастую ставят своей задачей изучение технических особенностей разрешения 
споров в рамках указанного соглашения. Разумно предположить, что такая проблематика не 
может быть признана не относящейся к предмету разрешения споров, однако разрешение 
споров в рамках ГАТТ ограничено рамками торговых споров, что не полностью отражает 
специфику инвестиционных споров. В-третьих, в отечественной литературе данная 
проблематика не в полной мере разработана, а имеющиеся источники посвящены 
международным экономическим спорам в целом либо акцентируют внимание на отдельных 
особенностях разрешения инвестиционных споров. Все указанные обстоятельства с 
необходимостью подчеркивают актуальность исследования действующих в мировой 
практике институтов, механизмов и процедур разрешения международных инвестиционных 
споров [3, с. 161]. 

Возвращаясь к законодательству Республики Беларусь, представляется, что есть 
необходимость закрепить термин «инвестиционные споры» в Инвестиционном кодексе 
Республики Беларусь.  
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ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 

 
17 июля 1998 г. в Риме Дипломатическая конференция полномочных представителей под 

эгидой ООН приняла «Римский Статут Международного уголовного суда». Международный 
уголовный суд – первый постоянный правовой институт, в компетенцию которого входит 
преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против 
человечества. Он задумывался как универсальный инструмент международного права, 
предотвращающий и карающий отдельные виды преступлений. Международный уголовный 
суд действует с июля 200 2г. 

Римский статут определяет следующие органы Международного уголовного суда: 1) 
Президиум; 2) Апелляционное отделение; 3) Судебное отделение и Отделение 
предварительного производства; 4) Канцелярия прокурора; 5) Секретариат. Если 
рассматривать структуру в широком смысле, то можно выделить административные органы: 
Ассамблея государств-участниц; секретариат; бюро как орган ассамблеи. Эти органы 
сближают структуру Международного уголовного суда с другими международными 
организациями, и непосредственно органы расследования и суда, наличие которых позволяет 
говорить о том, что это органы международной уголовной юстиции. 

Международный уголовный суд состоит из 18 судей. С момента своего избрания судьи 
должны быть готовы приступить к исполнению своих обязанностей, если в том появится 
необходимость. 

Таким образом, по структуре и организации деятельности Международный уголовный 
суд – это самостоятельная межправительственная организация со специальной 
компетенцией. 
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Надо сказать, что при разработке вопроса о создании Международного уголовного суда 
рассматривались три модели суда, отличающиеся друг от друга особенностями компетенции. 

Первая модель - это Международный уголовный суд с исключительной компетенцией. В 
этом случае отдельные государства будут воздерживаться от осуществления правосудия в 
отношении преступлений, входящих в компетенцию Международного уголовного суда. Это 
позволило бы устранить или решить многочисленные сложные проблемы, связанные с 
коллизией компетенции Международного уголовного суда и национальных судебных 
органов. Однако эта модель не нашла поддержки среди государств, т.к. они считали, что в 
этом случае ущемляется их суверенитет. 

Вторая модель - с параллельной компетенцией по отношению к национальным судам. В 
этом случае речь шла о компромиссном решении, более приемлемом для ряда государств в 
связи с принципом суверенитета. Государства вольны либо осуществлять судебное 
преследование в своем национальном суде, либо выдать лицо другому государству, либо 
передать его Международному уголовному суду. Государства могут задействовать 
национальный суд, когда речь идет о суде над их гражданами, когда преступление было 
направлено против их граждан или когда преступление было совершено на их территории. 
Однако такая модель, очевидно, может привести к коллизиям компетенции. 

В качестве третьей модели рассматривался Международный уголовный суд, имеющий 
компетенцию лишь в отношении пересмотра. Государствам не пришлось бы отказываться от 
осуществления правосудия в национальных судах. Им пришлось бы согласиться с тем, что 
окончательные приговоры их высших судебных инстанций могут передавать на пересмотр 
Международного уголовного суда. Это позволило бы унифицировать наказание и обеспечить 
объективность и беспристрастность судебного разбирательства. Такая модель выполняла бы 
преимущественно профилактическую функцию, поскольку она побуждала бы национальные 
судебные органы быть более осторожными и внимательными в применении норм 
международного права. Эта модель допускает, что Международный уголовный суд должен 
рассматривать дела, которые уже стали предметом окончательного решения национальных 
судов (принцип исчерпания внутренних средств защиты).  

Можно сделать вывод, что у каждой из перечисленных моделей есть свои достоинства и 
недостатки. На данный момент не существует модели, которая бы устроила все государства. 
И какая бы модель Международного уголовного суда не действовала, есть ряд государств, 
которые не согласны с компетенцией Международного уголовного суда. 

На данный момент действует вторая модель, главным её недостатком является то, что 
происходит коллизия компетенции национальных судебных органов и Международного 
уголовного суда. Но с другой стороны, необходимо подчеркнуть, что Международный 
уголовный суд действует только в случае, если государство, на территории которого 
совершено преступление или гражданином которого является преступник, не желает или 
фактически не может осуществить расследование и выдвинуть обвинение. Так называемая 
система комплементарности (дополнительности) оставляет государствам первичную 
ответственность расследования и выдвижения обвинений по международным 
преступлениям.  

Международный уголовный суд – это новый этап в развитии международной уголовной 
юстиции, его опыт будет использован и при совершенствовании и реформировании других 
судебных органов, в частности судов различной юрисдикции. 
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» 
 
Мрія об’єднати Європу не є новою. Історія знає тих, хто намагався зробити це з 

допомогою зброї (від Карла Великого і Наполеона до Гітлера), так і тих, хто плекав мирні 
проекти, які все ж таки залишалися тільки проектами (від Ж.Ж.Руссо та І.Канта до В.Гюго). 
Період розквіту націоналізму в Європі, Перша і Друга світові війни, що стали її 
самогубством, витиснули ці ідеї в забуття. Але зерно мрії про об’єднану Європу не померло. 

В ХХ ст. ця ідея отримала конкретний вираз в проекті утворення Сполучених Штатів 
Європи на зразок США, яку відстоював У.Черчіль у 1946 р. Засновниками, на його думку, 
мали стати три найкрупніші на той момент держави: США, Британська імперія, СРСР. Лише 
згодом країни Заходу почали вбачати метою майбутнього ЄС об’єднання сил проти 
можливої агресії зі сторони СРСР. 

На початку Другої світової війни Ж. Монне (керівник Програми модернізації Франції 
після війни) дійшов висновку, що економічна інтеграція є єдиним засобом, який дасть змогу 
уникнути конфліктів в Європі. У серпні 1943 р. в записці, адресованій Французькому 
комітету національного визволення в Алжирі, він стверджував, що в Європі не буде миру, 
якщо державне відновлення базуватиметься на національному суверенітеті з усім, що з цього 
випливає з позиції політичного престижу та економічного протекціонізму. Ж. Монне 
пропонував натомість, що держави Європи мають сформувати федерацію або «Європейський 
організм», що приведе їх до перетворення на єдине економічне ціле [1, с.23]. 

Рух за європейську єдність у Західній Європі, в основі якого був історичний ідеал 
європейської інтеграції, активізувався досить швидко відразу ж після розгрому гітлерівської 
Німеччини. Його мета зводилася до усунення першопричини минулих міжнародних 
конфліктів, зокрема стихії ультранаціоналістичних поглядів, та запровадження в практику 
співробітництва європейських народів ідеї як їх сучасної національної самобутності, так і 
спільного минулого [2, с.12]. 

У перші роки після Другої світової війни європейські політики й урядовці не 
наважувалися розглядати питання про ті чи інші форми міждержавних утворень типу 
федерації чи конфедерації народів Західної Європи. Основною причиною такої обережної 
позиції були побоювання викликати занепокоєння з боку Росії та зашкодити колективній 
безпеці на світовому рівні. 

22 лютого 1946 р. Джордж Кеннан16 надіслав у Державний департамент США телеграму, 
в якій зазначалося, що радянське керівництво націлене на «смертельну боротьбу із 
суперником», готується знищити «традиційний спосіб життя» у Сполучених Штатах і 
відкидає будь-які компроміси. Радянський Союз вестиме постійну підривну діяльність проти 
західних держав і розширюватиме сферу свого контролю [3, с.50]. 

Зміст цієї телеграми співпав з настроями президента Трумена. Той був дуже стурбований 
політикою СРСР у Східній Європі, в Ірані, Туреччині, Греції, тим, що США після війни 
демобілізували свою армію воєнного часу, а Радянський Союз і не збирався цього робити. 
Тому політика «стримування» щодо СРСР та комунізму була взята Труменом за основу його 
зовнішньої політики після війни. 

Ідею «стримування» Кенанна і виступ у м. Фултон (штат Міссурі) Черчілля (5 березня 
1946 р.) щодо загрози Заходу з боку СРСР, який відгородився від вільного світу «залізною 

                                                
16 Джордж Кеннан перебував на посаді радник-посланець посольства США в Москві в період своєї акредитації 
1943-1946 рр. 
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завісою» розглядають не стільки як причину початку «холодної війни», скільки наслідки 
політики Радянського Союзу з просування свого впливу (соціалізму) за межі СРСР [4, c.744-
760]. 

Свою роль у повоєнному піднесенні руху за європейську інтеграцію відігравали, з одного 
боку, такі події, як розкол у таборі союзників і початок «холодної війни» на фоні 
безпрецедентного масштабу матеріальних втрат у Другій світовій війні, а з іншого – ці ж 
події були стримуючими чинниками євроінтеграційних процесів. 

На основі проголошеної «Доктрини Трумена» 12 березня 1947 р. було закладено 
принципи підтримки європейських країн і прокладено шлях для надання програми 
американської допомоги післявоєнній Європі, державним секретарем США Джорджем 
Маршаллом, яка отримала офіційну назву «Програма відбудови Європи» (План Маршалла). 
Допомогу було запропоновано всім державам континенту, проте прийнята вона була лише 
тими країнами, які в подальшому стали називатися Західною Європою. 

Уже на початку 1950 р. у багатьох країнах було зупинено інфляцію, а обсяги 
європейської внутрішньої та зовнішньої торгівлі значно перевищували показники, очікувані 
на початку реалізації Плану Маршалла. Зазначений План мав істотний вплив на відбудову 
європейської економіки, особливо ФРН, а також те, що він посідав особливе місце в 
історіографії «холодної війни», оскільки був доповненням до політики стримування 
комунізму, яку проводили США.  

Деякі історики вбачали у ньому цілеспрямовані зусилля США на завоювання панівної 
позиції в Європі. Інші вважали, що поступити саме у такий спосіб американців зумовила 
слабкість європейської економіки. Багато європейців, чітко усвідомлюючи небезпеку, яку 
таїла в собі економічна щедрість та військовий захист США, сприймали європейську 
інтеграцію як спосіб збереження незалежності континенту.  

Допомога США практично поширювалася лише на країни Західної Європи, і жодним 
чином не на СРСР та його союзників у Східній Європі, які з політичних причин відмовилися 
від неї. Оцінюючи з об’єктивних позицій відмову СРСР та всіх його сателітів від участі в 
«Плані Маршалла», слід зазначити, що СРСР з політичних мотивів дійсно не міг брати в 
ньому участь і допустити участь своїх сателітів. При цьому він брав на себе величезний тягар 
виходу з післявоєнної скрути виключно за рахунок подальшого зубожіння радянського 
народу. З другого боку, СРСР тим самим остаточно відмовлявся від політики «продовження 
великого альянсу» і приймав принцип розколу Європи на два табори.  

За «Планом Маршалла» країни Західної Європи протягом чотирьох років (1948-1952) 
отримували від США допомогу на загальну суму в 17 мільярдів доларів. Парадокс полягав у 
тому, що Німеччина, яка пограбувала і зубожіла Європу, отримала лев’ячу частку 
«американського пирога» – ФРН дісталось 2 мільярди 244 мільйонів доларів, більше, ніж 
Великобританії (1324 млн.дол.) і Франції (1150 млн.дол.) разом узятих. Італія отримала 704 
млн. дол. [3, с.56]. 

Подібний розподіл американських грошей викликав роздратування напівголодного 
Сходу, особливо Радянського Союзу, який на своїх плечах виніс головний тягар війни проти 
гітлерівського блоку, країни якого тепер обдаровувалися Сполученими Штатами. Цей 
момент вдало використовувався радянською пропагандою, і духовний розрив між Заходом і 
Сходом зростав, посилюючи ідеологічні засади «холодної війни». 
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ТРАНЗИТА ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ 
 
На протяжении эволюции международного права вопросы обоснованности права 

внутриконтинентальных государств на свободный доступ к морю и от него рассматривались 
с позиций ряда доктрин, теорий и мнений, касающихся как природы самого международного 
права, так и собственно права транзита. 

 В специальной литературе выделяются три основных направления в эволюции 
теоретических обоснований права доступа к морю государств, не имеющих выхода к нему.  

1). Теория «свободы сообщений», которая рассматривает доступ к морю 
внутриконтинентальных государств как их естественное право, основанное на свободе 
сообщений вообще, которая необходима для развития торговли на условиях равноправия 
всех людей и народов, независимо от того, расположены их территории у берегов моря или 
окружены сушей. Основоположниками данной теории считаются Г. Гроций и Э. де Ваттель, 
полагавшие, что суверенные права на свою территорию одних государств не должны лишать 
прав на доступ к морю других государств [1; 2]. Советский ученый В.В. Голицын вполне 
справедливо отмечал, что «сторонники естественной школы права считали, что государства, 
несмотря на теоретически исключительное право пользования своей территорией, не могут 
отказать другим государствам и их подданным в безвредном пользовании своими 
сухопутными и водными путями сообщений для удовлетворения духовных и материальных 
потребностей» [3, c. 29-30]. В.В. Голицын в своей работе «Внутриконтинентальные 
государства и международное морское право» 1978 г., критикует позицию английского 
позитивиста Г. Лаутерпахта о наличии обычной нормы транзита в международном праве, 
обязывающей государства заключать соглашения о предоставлении транзита через свою 
территорию. Кроме того, указывает Голицын, «понятие свободы транзита <…> очень 
расплывчато и не гарантирует, таким образом, странам, не имеющим выхода к морю, 
никаких определенных прав при заключении соглашений о транзите» [3, с. 32]. 

2). Следующая теория обеспечения свободы транзита базируется на концепции 
«сервитута международного публичного права», родоначальником ее была Е. Рейд, 
считавшая что «транзитный сервитут представляет собой единственно возможный метод 
гарантирования постоянного доступа к морю внутриконтинентальной территории» [4, с. 
131]. 

Однако и В.В. Голицын, и белорусский ученый М.И. Савченко сходятся во мнении, что 
теория международных сервитутов противоправна и поэтому не может применяться к 
решению проблем транзита внутриконтинентальных государств. 

3). Еще одна теория рассматривает право транзитного доступа внутриконтинентальных 
государств к морю как следствие свободы открытого моря. Ее приверженцами были Ж. 
Ссель, Н. Паундз, Ч. Хайд, а также советский ученый А.А. Савельев, который считал, что 
«право свободного пользования открытым морем для всех государств мира без ограничений 
практически не могло бы осуществляться, если бы указанные выше гарантии 
(гарантированная общепризнанная возможность выхода к открытому морю – В.М.) для 
внутриконтинентальных государств не были бы созданы» [5, с. 293]. Данная теория 
подчеркивает специфический характер транзита внутриконтинентальных государств к морю, 
рассматриваемого в данном случае как составная часть права на доступ к морю. 
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Однако, на наш взгляд, ни одна из рассматриваемых выше теорий в полной мере не 
подходит для решения вопроса о природе права на свободный транзит 
внутриконтинентальных государств. 

Представляется обоснованным мнение, что право свободного транзита присуще 
внутриконтинентальным государствам в силу двух основополагающих принципов 
современного международного права: принципа суверенного равенства государств и 
принципа свободы открытого моря.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО УТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ 

  
Міжнародному публічному праву завжди була притаманна значна кількість теоретичних 

та практичних проблем. Ця його характеристика обумовлена, зокрема, особливостями 
нормотворення та забезпечення дотримання правоположень, що надають регулювання 
міжнародним міжвладним відносинам. Із процесом нормотворення у міжнародному праві 
щільно пов’язане питання джерел права, де ці норми отримують свою об’єктивізацію та 
закріплення. Міжнародно–правова доктрина містить значну кількість різноманітних думок 
щодо того, які саме джерела притаманні міжнародному праву, як вони співвідносяться між 
собою, якою є процедура їхнього утворення. Відповідним питанням присвячені праці 
багатьох визначних науковців – міжнародників, зокрема, Д. Анцилотті, Г.Кельзена, 
П.Н.Бірюкова, Ф.І.Кожевнікова, Є.О.Коровіна, В.М.Корецького, І.І.Лукашука, Г.І.Тункіна та 
інших. Разом із тим, зазначені питання залишаються остаточно невирішеними й актуальними 
для наукових досліджень і зараз. Необхідність відродження доктрини джерелознавства 
міжнародного права диктується також і тим, що бурхливий розвиток багатьох галузей 
міжнародного права призвів до ситуації, коли якість джерел міжнародного права надається 
формам, що такими не є [3, с.3]. 

Незважаючи на наявність суттєвих наукових розбіжностей, більшість авторів 
погоджується на думці про наявність двох джерел міжнародного публічного права – 
договору та звичаю. Як відомо, норми щодо застосування міжнародного договору для 
врегулювання міжнародних відносин є кодифікованим у Віденській конвенції про право 
міжнародних договорів 1969р., яка детально регламентує порядок укладення, зміни та 
денонсації міжнародних договорів. Нажаль, застосування міжнародного звичаю аналогічною 
конвенцією не визначено. Така невизначеність закономірно породжує низку проблем, 
пов’язаних із функціонуванням цього джерела міжнародного права. Одна з таких проблем 
стосується процедури утворення міжнародного звичаю.  



 

 165 

Поширеним при визначенні міжнародного звичаю є посилання на пункт 1 статті 38 
Статуту Міжнародного Суду ООН, який закріплює, що „суд, що повинен розглядати спори, 
які передаються йому, у відповідності до міжнародного права, застосовує ... міжнародний 
звичай як доказ загальної практики, визнаної правовою нормою...” [7]. Наведена договірна 
норма дозволяє казати про етапність утворення звичаю у міжнародному праві. По–перше, 
повинна сформуватися „загальна практика”, по-друге, така практика має бути визнана у 
якості „правової норми”. Разом із тим, ані Статут Міжнародного Суду ООН, ані будь–який 
інший міжнародно–правовий акт не дає тлумачення того, що саме потрібно розуміти під 
загальною практикою, а не визначеним також лишається те, яким саме способом суб’єкти 
міжнародного права мають визнавати таку практику юридично обов’язковою для себе. Крім 
того, не всі дослідники міжнародного права взагалі визнають наявність таких елементів 
утворення звичаєвої норми, вважаючи виокремлення другого етапу утворення норми 
штучною конструкцією [5, с.102].  

Із такою позицією важко погодитись, адже майже загальноприйнятою є думка про те, що 
довгострокова однакова практика поведінки держав у аналогічних ситуаціях призводить до 
формування, перш за все, узвичаєння, що не має характеру юридично обов’язкової норми, 
порушення якої може викликати застосування міжнародної відповідальності. Деякі автори, 
зокрема, автори підручнику „Міжнародне право” за редакцією Ю.М. Колосова, 
Е.С.Кривчікової, під узвичаєнням розуміють міжнародну практику, якої держави 
дотримуються з міжнародної ввічливості (comitas gentium) [4, с.24]. До правил міжнародної 
ввічливості, зокрема, відносять правила дипломатичного етикету та так званого 
дипломатичного протоколу.  

Узвичаєння як специфічний регулятор суспільних відносин знайомий не тільки 
міжнародному, але й внутрішньодержавному праву. У цьому аспекті мова йде, перш за все, 
про торговельні узвичаєння, що отримали широке застосування останнім часом. Як у науці 
міжнародного права, так і у національній юридичній науці багато хто проводить різницю між 
звичаєм та узвичаєнням за критерієм часу їхнього утворення. Узвичаєння звуть звичаєм на 
стадії становлення, що по суті відображує позицію вчених – міжнародників. Однак деякі 
автор не поділяють такого підходу, зазначаючи, що такий критерій як критерій часу, навряд, 
можна вважати дієвим для розмежування зазначених категорій, так як важко встановити час, 
необхідний для становлення звичаю [6, с.102]. На думку Л.Г.Ануфрієвої, узвичаєння являють 
собою частину волевиявлення сторін [1, с.228].  

Звичайно, така позиція має право на життя, адже додержання узвичаєнь дійсно залежить 
від доброї волі сторін. Разом із тим, не можна заперечувати, що міжнародний звичай у його 
класичному розумінні дійсно проходив довгий період свого формування, не маючи ще риси 
юридичної обов’язковості. Особливістю формування звичаєвої норми міжнародного права є 
перш за все те, що її виникнення та практичне застосування хронологічно передують 
юридичній кваліфікації. На думку Оппенгейма, юрист – міжнародник каже про звичай у 
тому випадку, якщо ясна та тривала практика абсолютно визначених дій склалася під знаком 
впевненості у тому, що такі дії, відповідно до міжнародного права, обов’язкові чи вірні. 
Якщо такої впевненості немає, то наявне узвичаєння, а не звичай [2, с.180].  

Підводячи підсумки, вважаємо за необхідне ще раз підкреслити багатогранність 
проблеми щодо розуміння звичаю у сучасному міжнародному праві. Наведене розуміння 
етапності утворення міжнародного звичаю діє, якщо розглядати звичай саме як результат 
регулярної довгострокової практики держав. Разом із тим, останнім часом усе більш 
поширеною стає думка щодо наявності іншого різновиду звичаєвих норм, які утворюються 
завдяки визнанню державою юридично обов’язковими для неї декількох чи навіть одного 
попереднього акту. У будь–якому разі наявність opinion juris при формуванні норм 
міжнародного права, як звичаєвих, так і договірних, уявляється необхідним, адже саме воно 
демонструє узгодження воль держав щодо їхнього утворення. 
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СУД ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ ЯК СУДОВИЙ ОРГАН 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Суд Європейських співтовариств (далі – Суд ЄС) є одним з найстарших органів 
Європейського Союзу (далі – ЄС), оскільки був заснований ще у 1952 р. в рамках 
Європейського об’єднання вугілля та сталі. У процесі європейської інтеграції Суд став 
судовим органом ЄС, основним завданням якого є забезпечення однакового застосування та 
тлумачення європейського права. Із часом навантаження на Суд постійно збільшувалося – з 
кожним роком суд розглядав усе більше справ, головним чином за участю приватних осіб 
[1].  

З метою прискорення процесу розгляду справ і надання можливості Суду ЄС 
зосередитися на своєму основному завданні – забезпеченні однакового тлумачення права ЄС, 
в 1989 р. був створений Суд першої інстанції. А з 2005 р. відповідно до Ніццького договору 
[2], у структурі Суду функціонує Трибунал цивільної служби. Суд ЄС у своїй діяльності 
керується Статутом і Правилами процедури від 19 червня 1991 р. із наступними 
доповненнями (останні зміни від 13 січня 2009 р.). До складу Суду ЄС входять 27 суддів і 8 
генеральних адвокатів, які призначаються урядами держав-членів ЄС строком на шість років. 
Очолює Суд Голова, що обирається суддями строком на три роки. Генеральні адвокати є 
посадовими особами Суду, які виконують допоміжні функції у здійсненні правосуддя. Суд 
першої інстанції також складається з 27 суддів [3]. У суді першої інстанції генеральні 
адвокати відсутні. Трибунал цивільної служби складається з семи суддів. 

Суд Європейських співтовариств відповідає за однакове застосування та тлумачення 
права ЄС державами-учасницями і органами ЄС. У компетенцію Суду Європейських 
співтовариств входить розгляд різних позовів і звернень з питань тлумачення та дотримання 
європейського права. Як приклад, можна привести судочинство за позовом Європейської 
комісії або держави-учасниці про невиконання іншою державою своїх зобов’язань по праву 
ЄС, за позовом держави-учасника або органу ЄС про анулювання окремих положень 
законодавства ЄС. Суд Європейських співтовариств в порядку апеляційного провадження 
також розглядає судові рішення Суду першої інстанції. 

Окремо варто згадати таку важливу і ефективну процедуру, як винесення Судом 
Європейських співтовариств попередніх (преюдиціальних) постанов (згідно із ст. 234 
Договору про заснування ЄС). У рамках даної процедури здійснюється взаємодія 
національних судів і Суду Європейських співтовариств з питань однакового застосування 
європейського права. Якщо перед національним судом по конкретній справі постає питання 
про тлумачення або дійсність окремих положень права ЄС, то він може звернутися за 
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тлумаченням або роз’ясненням положень європейського права в Європейський суд 
справедливості, призупинивши судочинство у справі. Після винесення попередньої 
постанови Судом Європейських співтовариств судочинство у національному суді 
відновлюється. 

У компетенцію Суду першої інстанції входять справи, порушені фізичними і 
юридичними особами проти інститутів ЄС (позови про анулювання окремих положень 
законодавства ЄС, про бездіяльність, про відшкодування шкоди), трудові спори між 
органами ЄС і їх працівниками, спори з антимонопольного законодавства ЄС тощо. 

Судочинство у Суді Європейських співтовариств порушується з моменту надходження 
відповідної позовної заяви, що реєструється в секретаріаті. Після цього призначається суддя-
доповідач і генеральний адвокат, які ведуть справу на даному етапі. Потім починається 
стадія обміну доказовими документами між сторонами, що сперечаються. По завершенні цієї 
стадії вирішуються питання про необхідність проведення додаткового розслідування в 
справі, про те, чи підлягає справу розгляду палатою Суду або повним складом. Голова Суду 
призначає дату публічного слухання, і суддя-доповідач готовить спеціальну доповідь, у якій 
вказуються обставини справи і аргументація сторін. Наступною стадією є слухання у справі. 
Судді, генеральний адвокат, якому доручено вести справу, заслуховують сторони, задають їм 
питання. Через кілька тижнів генеральний адвокат представляє свою думку Суду, у якому він 
аналізує фактичні обставини справи, правові проблеми і пропонує своє рішення виниклих 
проблем. На цьому стадія усного розгляду закінчується. Судді переходять до обговорення 
справи, вивчають проект судового рішення, підготовленого суддею-доповідачем, надають 
свої зауваження і доповнення. Рішення приймається більшістю голосів. Воно підписується 
всіма суддями, які брали участь у судовому засіданні. Коли остаточний текст судового 
рішення погоджений між суддями, він оголошується на судовому засіданні. 

Судові рішення та думки генеральних адвокатів публікуються в офіційному виданні Суду 
– Reports of Cases before the Court of Justice and the court of First Instance. Протягом останніх 
років спостерігається підвищення активності Суду. У 2008 р. кількість справ, що 
розглядалась Судом Європейських співтовариств становила 567 справ [4]. Середня 
тривалість розгляду справи у Суді складає 23-25 місяців, що свідчить про ефективність 
організації, процедури та практичної діяльності суддів по вирішенню спорів.  

За підсумками розгляду організаційної структури та процесу розгляду справ Судом ЄС 
можна констатувати, що його діяльність є достатньо ефективною. А суттєвою тенденцією є 
збільшення кількості звернень до даного Суду, що свідчить про зростання його ролі у 
розвитку міждержавних і національних правових систем. На сьогоднішній день діяльність 
Суду ЄС стала однією з основних гарантій ефективності європейського права та важливим 
фактором його подальшого вдосконалення.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Высокий уровень промышленного развития современных государств обуславливает 

наличие факторов риска загрязнения окружающей среды. Они выражаются во-первых, в 
длительном воздействии со стороны промышленных предприятий на окружающую среду, 
во-вторых, постоянно существущей вероятности техногенной катастрофы, которая 
сопровождается долговременным выбросом большого количества вредных веществ в 
окружающую среду. В результате чего, все последствия загрязнения окружающей среды 
распространяются далеко за пределы района промышленной деятельности или района 
аварии и несут угрозу другим государствам. В настоящее время ситуация усугубляется. 

Государства Европы предпринимают ряд усилий по предотвращению загрязнения и 
деградации окружающей среды, особое внимание уделяя проблемам трансграничного 
загрязнения атмосферного воздуха, а также охраны и использования трансграничных 
водотоков и международных озер.  

В связи с этим под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (далее – ЕЭК 
ООН) были предприняты усилия, направленные на выработку скоординированного 
регионального подхода к данной проблеме. В результате чего был принят ряд универсальных 
деклараций по вопросам внешней политики и рекомендаций для правительств, связанных с 
охраной окружающей среды. 

В целях решения существующих проблем в рамках ЕЭК ООН в 1979 году была принята 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а в 1992 году - 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 
Так, согласно положениям Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 года государства-участники обязаны принимать все 
соответствующие меры для предотвращения, ограничения или сокращения трансграничного 
воздействия, которое означает любые значительные вредные последствия, возникающие в 
результате изменения состояния трансграничных вод, вызываемого деятельностью человека 
[1, ст. 1]. Кроме того, на стороны возлагается обязанность по охране трансграничных вод от 
загрязнения из точечных источников посредством предварительной выдачи разрешений на 
сброс сточных вод, а также использования современных технологий очистки промышленных 
стоков, содержащих опасные вещества. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года под 
трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния рассматривает загрязнение 
воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в пределах 
территории, находящейся под национальной юрисдикцией одного государства, и 
отрицательное влияние которого проявляется на территории, находящейся под юрисдикцией 
другого государства, на таком расстоянии, что в целом невозможно определить долю 
отдельных источников или группы источников выбросов [2, ст. 1]. Участники данной 
Конвенции обязуются постепенно сокращать и предотвращать загрязнение воздуха, включая 
его трансграничное загрязнение на большие расстояния. Конвенцией предусматривается 
проведение консультаций между сторонами, на которые фактически распространяются 
неблагоприятные последствия или которые подвержены значительному риску наступления 
таких последствий, и между сторонами, в пределах или под юрисдикцией которых возникает 
или может возникнуть значительная доля трансграничного загрязнения в связи с 
осуществляемой или предусматриваемой ими деятельностью. В развитие данной Конвенции 
принят ряд протоколов, устанавливающих пределы снижения выбросов для главных 
загрязняющих воздух веществ, что стимулировало применение правительствами стран 
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Европы государственных мер по снижению выбросов. Последним из протоколов является 
Протокол по снижению концентрации тропосферного озона. Данный Протокол 
предусматривает новые обязательства государств по сокращению выбросов сернистого газа, 
окислов азота, летучих органических веществ и аммиака. 

В Европейском Союзе (далее - ЕС) вопросы трансграничного загрязнения окружающей 
среды регулируются не только на универсальном уровне, но и на региональном, посредством 
директив, которые подлежат обязательному внедрению во всех странах ЕС. К примеру, 
Европейская Водная Рамочная Директива 2000/60/ЕС (далее - ЕВРД) предусматривает 
управление внутренними поверхностными водами, подземными водами, переходными 
смешанными водами и прибрежными водами с целью предотвращения или сокращения 
загрязнения, поддержки устойчивого использования водных ресурсов, улучшения состояния 
водных экосистем и смягчения последствий наводнений и засух [3]. Цели Европейской 
Рамочной Директивы по Качеству Воздуха 96/62/ЕС (далее - ЕРДКВ) и её Дочерних 
Директив включают в себя: установление минимальных требований качества к 
окружающему воздуху и инициирование действий в случаях, когда эти требования не 
соблюдаются; существление мониторинга и контроля за определенными видами 
загрязнителей воздуха у источников выброса; гармонизацию измерительных стратегий и 
методов, а также методов стандартизации и оценки качества внутри стран-членов ЕС; 
обеспечение общества обновляемой информацией и гарантия его участия в разработке мер 
по снижению загрязнения. 

Кроме того, согласно политике добрососедства ЕС, законодательство стран (Украина, 
Молдова), граничащих с Европейским Союзом направлено на гармонизацию с правом ЕС [4, 
с. 9]. Таким образом положения ЕВРД и ЕРДКВ реализуются в том числе и за пределами ЕС. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ ІЗ 

ПОЛОЖЕННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України». Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори 
України» «якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства 
України, то застосовуються правила міжнародного договору». Водночас, у цьому 
нормативно-правовому акті не було чітко визначено, що слід розуміти під «відповідним 
актом законодавства України» і чи стосується правило пріоритету міжнародного договору 
України, зокрема перед законом, всіх міжнародних договорів чи їх окремих видів. Крім того, 
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залишається дискусійним питання співвідношення норм міжнародних договорів, які 
підлягають ратифікації і тих, що підлягають затвердженню, із положеннями законодавчих 
актів України. 

У зв’язку з цим у вітчизняній правовій доктрині отримала широке поширення думка, 
згідно з якою лише норми міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких 
надається Верховною Радою України шляхом прийняття закону про ратифікацію, мають 
пріоритет перед положеннями закону, і, у випадку розбіжностей між ними, застосуванню 
підлягають норми міжнародного договору. Норми договорів іншого рівня – укладених від 
імені України, Уряду України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
державних органів, які не підлягають ратифікації, відповідно до цієї точки зору, не мають 
такого пріоритету. Норми міжурядових договорів можуть мати пріоритет лише перед 
положеннями актів, які приймаються Урядом. Відповідно, норми міжвідомчих договорів 
можуть мати пріоритет лише перед положеннями актів цих відомств.  

Водночас, на нашу думку, аналіз положень ст. 12 Закону України «Про міжнародні 
договори України» дає можливість зробити висновок, що у випадку затвердження 
міжнародного договору його норми матимуть пріоритет не лише перед положеннями актів 
суб’єкта його укладення, але й органу, який його затверджує. Іншими словами, за таких умов 
положення міжнародного договору України міжвідомчого характеру матимуть пріоритет у 
застосуванні не лише перед нормами підзаконних актів відомства, але й Кабінету Міністрів 
України. Відповідно, положення міжнародного міжурядового договору, який затверджується 
Президентом України, мають пріоритет у застосуванні також перед нормами указів та 
розпоряджень глави держави у випадку їх колізії. 

Згідно з ч. 1 ст. 151 Конституції України та п. 2 ст. 13 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» висновки щодо відповідності чинних міжнародних договорів 
Конституції України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВР України для 
надання згоди на їх обов’язковість, за поданням Президента України або Кабінету Міністрів 
України дає Конституційний Суд України. Відповідно до ч. 2 ст. 87 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» у разі висновків про невідповідність міжнародного договору 
Конституції України Конституційний Суд у цьому ж провадженні вирішує також питання 
щодо неконституційності цього договору чи його окремих частин. У разі визнання 
міжнародного договору чи його окремих частин неконституційними, вони втрачають 
чинність із дня ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України (ч. 2 ст. 152 
Конституції України). 

Таким чином, якщо міжнародний договір України визнаний у встановленому 
законодавством порядку Конституційним Судом неконституційним, він втрачає чинність і 
застосуванню підлягають норми актів національного законодавства. Однак, якщо 
відповідний висновок відсутній і норми міжнародного договору суперечать положенням 
законодавчих актів, на нашу думку, застосуванню підлягають лише міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких у встановленому порядку надана Верховною Радою 
України, відповідно до принципу pacta sunt servanda (добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань) та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України». 
Означений принцип передбачає, зокрема, необхідність забезпечення відповідності 
національного закону і внутрішньої правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням 
держави. Він сформульований у ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів, згідно з якою сторона не може посилатися на положення свого внутрішнього 
права як виправдання для невиконання ним договору. Держава також не має права 
посилатися на ту обставину, що її згода на обов’язковість для неї договору була виражена в 
порушення того або іншого положення її внутрішнього права, яке стосується компетенції 
укладати договори як на підставу недійсності її згоди, якщо тільки це порушення не було 
явним і не стосувалося норми її внутрішнього права особливо важливого значення (ст. 46). 

Із точки зору внутрішньодержавного права диференційований підхід до міжнародних 
договорів різного рівня видається цілком логічним. Адже правила різних міжнародних 
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договорів, включених у правову систему держави, займають неоднакове становище в ієрархії 
норм, які її складають. Відповідно, у цій системі правила ратифікованих міждержавних 
договорів стоять вище в ієрархії норм внутрішнього права, ніж правила міжурядових і, тим 
більше, міжвідомчих договорів. Тому у випадку розбіжностей між положеннями 
міжвідомчого договору і закону норма про пріоритет договору не може бути застосована. 

Однак міжнародне право не робить різниці з точки зору юридичної сили між 
ратифікованими і нератифікованими договорами чи договорами, укладеними на різному 
рівні. Адже, не дивлячись на те, що міжнародні договори міжвідомчого характеру укладені 
на міжвідомчому рівні, вони є договорами не відомства, яке їх уклало, а держави в цілому, і 
зобов’язують останню, а не лише відомство. На нього лише покладається основна 
відповідальність за виконання міжнародного договору, реалізацію положень останнього. 
Тому, якщо навіть вважати, що міжвідомчий договір не може відмінити положення закону, з 
яким у нього розбіжності, було б некоректно вважати і протилежне, тобто стверджувати, що 
у випадку такої колізії застосуванню підлягають положення законодавства. Такий підхід 
призвів би до порушення зобов’язань держави по міжвідомчому договору. Це може 
викликати заперечення партнера чи партнерів по такому договору, яким його невиконання 
може завдати певної шкоди. Результатом цього був би підрив міжнародної довіри до нашої 
держави. Щоб цього уникнути, необхідно ретельно перевіряти відповідність положень 
договору законодавству держави на всіх етапах його укладення. Якщо ж колізія виявиться 
непоміченою і договір вступить в силу, то, очевидно, слід не відміняти останній, а лише 
призупинити його дію в тій частині, в якій він суперечить закону, з тим щоб провести з 
партнерами переговори про прийняття до нього протоколу, що надасть змогу усунути 
відповідні розбіжності.  

 
 

 
Сапарова Анастасія Олександрівна 
магістрантка юридичного інституту 

Київського міжнародного університету 
 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І СФЕРА 
ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДУ «ПРАВОВИХ ТРАНСПЛАНТАНТІВ» 

 
Право показує багато парадоксів. На думку А. Ватсона, «можливо, найдивнішим з них є 

те, що, право, не дивлячись на всю його зовнішню багатогранність і багатоманітність, 
насправді є знаком людської ідентичності» [4, с. 21]. 

Зокрема, цей вчений вказує, що «окремі мислителі і цілі суспільства, які знаходяться у 
географічній, культурній і економічній віддаленості один від одного дуже часто 
погоджуються на однакові конкретні норми, наприклад, у договірному праві. Ілюстрацією 
можуть бути ідентичні положення Цивільних кодексів, які однаково діють у Франції, Іспанії, 
Колумбії, Німеччині, Нідерландах, Італії, Мексиці, Португалії та ін» [4, с. 22]. 

Важливо підкреслити, що змістовно подібні ідеї займають чільне місце в сучасному 
порівняльному правознавстві з самого початку його становлення як окремої сфери правових 
досліджень. Так, Р.Паунд на початку ХХ століття писав, що «історія системи права у значній 
мірі є історією запозичення правового матеріалу з іншої правової системи» [4, с. 22]. А 
учасник Першого міжнародного конгресу з порівняльного правознавства 1900 р. в Парижі 
Е.Ламбер стверджував, що «виконуючи ряд практичних функцій, порівняльне правознавство 
у той же час покликане сприяти виробленню загального законодавчого права. Порівняння 
законодавств і юридичних інститутів повинне було показати, що, не дивлячись на 
різноманітні формулювання, деякі норми позитивного права повторюються в різних 
системах, відповідно, вони створюють правила загального законодавчого права» [1, с. 93]. 

У порівняльному правознавстві вказані ідеї оформилися в окремий інтелектуальний рух, 
який отримав назву підходу «правових трансплантантів». Як зазначається в літературі 



 

 172 

правові трансплантанти «означають спробу перенести правові норми і інститути з одного 
середовища в інше» [3, с. 299]. А фундатор і найбільш авторитетний представник підходу 
правових трансплантантів А.Ватсон взагалі вважає їх «загальним законом розвитку 
людських суспільств, починаючи з найдавнішої писаної історії» [4, с. 21]. 

Він виділяє три основні причини цього правового явища. По-перше, переселення людей в 
цивілізаційно вільний простір, в якому несформовані самостійні правові уявлення. По-друге, 
переселення людей в цивілізаційно заповнений простір, але при цьому імпортуючи в нього 
свої власні правові уявлення. По-третє, коли правова трансплантація є наслідком 
добровільного прийняття чужих правових поглядів [4, с. 29-30]. 

Варто зазначити, що в порівняльно-правовій літературі особливу увагу приділяють третій 
причині правового перенесення, поясненням цього є поширене твердження, що «простіше і 
дешевше скопіювати вже існуючу норму, ніж створити нову» [2, с. 434]. 

Спробі пояснення підходу правових трансплантантів може слугувати вказівка на основні 
сфери його застосування. Першою сферою є розуміння правових трансплантантів як 
інструменту правових змін у цілому. «Запозичення з однієї правової системи в іншу сьогодні 
є найбільш поширеною формою правових змін. Цьому процесу сприяє багато чинників. 
Найбільш яскраві з них це правонаступництво соціалізму у Східній Європі до кінця 80-х 
років і різноманітні спроби до глобалізації – прагнення багатьох держав приєднатися до 
Європейського Союзу і розвинути комерційні відносини зі Сполученими Штатами, пошук 
вільної торгівлі і міжнародна гармонізація правил захисту інтелектуальної власності, 
посилення визнання прав людини. І всі ці процеси відбуваються, не зважаючи на правові ідеї 
політичних кордонів чи культурних відмінностей між різноманітними правовими сім’ями, 
розробленими компаративістами у другій половині 20 ст.» [2, с. 434]. 

Другою сферою є розуміння правових трансплантантів як інструменту оптимізації і 
підвищення ефективності законодавчого процесу, адже «практичний досвід іноземної моделі 
дуже часто доступний, не потребує додаткових витрат, а отже сприяє економії часу і грошей 
на створення законодавства» [2, с. 434]. 

Третьою сферою застосування цього підходу є розуміння його як способу гармонізації 
права у межах міжнародних домовленостей, а також як результат загального впливу 
«материнських» правових систем на свої колишні колонії, зокрема і через вимоги 
дотримання демократичних стандартів і поваги до прав людини» [2, с. 434]. 

Четвертою сферою застосування правових трансплантантів може розглядатися механізм 
розширення «аргументаційного горизонту» при постановленні суддями національних 
правових систем своїх рішень з конкретних справ, оскільки вони можуть запропонувати їм 
ряд різних тлумачень і рішень з правових спорів зі схожим або ідентичним фактичним 
походженням, а отже створює передумови для швидкого розгляду складних справ, сприяючи 
збереженню дорогоцінного часу [2, с. 434]. 

Наступною сферою застосування є розгляд правових трансплантантів як ключового 
підходу до вивчення як порівняльного правознавства так і історії права, який володіє 
важливою здатністю проникати в сутність правової теорії – особливо в сьогоднішньому світі, 
який стає все більш глобалізованим [3, с. 299]. 

І нарешті, в останні роки почали з’являтися спроби розуміння підходу правових 
трансплантантів як належного інструменту аналізу феномену Західного правового 
імперіалізму – тобто, масивних спроб здійснити з місіонерською завзятістю перенесення 
західних правових інститутів в інші частини світу. Таке розуміння правових трансплантантів 
пропонує, зокрема Д. Вітман [3, с. 299]. Надзвичайно цікавими і перспективними є і погляди 
Д.-Л. Халперіна, котрий пропонує розглядати саму ідею поняття права як західний 
трансплантат [3, с. 299-300]. 

Завершуючи даний виклад, вважаємо за можливе вказати на деякі проблеми, які можуть 
складати виміри осмислення підходу правових трансплантантів. 
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Однією з основних є проблема правового перекладу: «будь-який переклад часто 
породжує відмінності між оригіналом і запозиченим. А отже, іноземні правові ідеї 
обов’язково стають предметом подальших змін» [2, с. 434]. 

Наступною проблемою є так звані «приховані трансплантанти». Цей феномен пов’язаний 
з тим, що «часто правове запозичення є не результатом копіювання конкретного тексту, а 
скоріше перенесення ідеї» [2, с. 435]. Це робить складним завдання ідентифікації правових 
трансплантантів. 

І нарешті, однією з основних є проблема визначення природи підходу правових 
трансплантантів: чи є він самостійним методом порівняльно-правових досліджень, чи 
результатом застосування інших методів, тобто чи він є методичною чи предметною 
(змістовною) реальністю. Це, на наш погляд, дозволить поставити питання про 
інструментарій дослідження цього підходу, а також визначити його науковий потенціал і 
можливу сферу застосування.  
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Ефективне реформування кримінально-правової системи України, яке є актуальним 

політичним і правовим питанням для нашої держави, має відбуватися з врахуванням 
глобальних та європейських тенденцій розвитку кримінального права та практики його 
застосування. Однією з них є щораз активніше використання електронного моніторингу осіб, 
котрі конфліктують із законом. Технічний механізм його дії полягає в тому, що особі, котра 
має правові підстави для застосування цього виду контролю і бажання скористатися ним, 
одівається на руку чи ногу електронний браслет, щоб зняти який необхідна спеціальна 
апаратура. Якщо ж хтось спробує його зірвати чи пошкодити – сигнал тривоги буде передано 
на центральний пункт. Аналогічно відреагує браслет і при спробі зайти на заборонену для 
особи територію у визначений час. Система постійно відстежуватиме, де на даний час 
знаходиться в’язень[4]. В правовому розумінні електронний моніторинг є ефективним 
засобом здійснення контролю засуджених, що стимулює їх до поведінки в рамках закону та 
вимог, визначених правосуддям, з метою їх виправлення та ресоціалізації. Цей механізм є 
маловивченим в українській правовій науці, хоча останнім часом він фрагментарно 
згадується дослідниками перш за все порівняльного кримінального права, зокрема в 
докторських дисертаціях М.І. Хавронюка та А.В.Савченка, працях інших українських 
правників. Тому є нагальна потреба спеціально зосередитися на вивченні цього правового 
інструменту з компаративістських позицій, оскільки зарубіжною юридичною наукою і 
практикою накопичено значний матеріал для цього. Варто відзначити праці Ф.Амаро, Р.-К. 
Гейбла, Е.Ерес, Л. Йохансона, Л.Коннеллі, М.Нелліса, М.Новаковські, Дж. Петерсіліа, 
М.Ренземи, Л.Тайджеса та інших. Дана проблематика актуалізується й тим, що останнім 
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часом запровадили електронний моніторинг в кримінально-правову практику чи планують 
це зробити в найближчій перспективі сусіди України. З вересня цього року електронний 
моніторинг розпочав діяти в Польщі[7], на 2011 рік відтерміновано в зв’язку з політичною 
кризою його впровадження в Чехії, хоча значна підготовча робота в цій країні вже 
проведена. Після категоричної заяви Президента Росії Д. Мєдвєдєва про необхідність 
впровадження цього інституту в російську правову практику [1] значно активізувались 
процеси щодо нормативно-правового закріплення електронного моніторингу в цій країні та 
інформаційна кампанія про суть та результати трирічного експерименту, який проходить на 
базі кримінально-виконавчих інспекцій Воронезького управління виконання покарань і в 
якому беруть участь 218 умовно засуджених, що за вироком суду мають перебувати з 22 до 6 
години вдома, не відвідувати розважальні заклади та громадські місця в нічний час. Певні 
спроби розпочати роботу щодо запровадження електронного моніторингу було 
задекларовано в Україні ще в 2005 році під час приїзду до нашої країни відомого шведського 
дослідника даної проблематики Л. Йохансона[2], про що було повідомлено в ЗМІ[3], проте 
після цього інша інформація на цю тему відсутня.  

Крім батьківщини електронного моніторингу – США (там він «працює» в 49 штатах з 50) 
[6], – цей кримінально-правовий інструмент активно використовується в Австралії, Новій 
Зеландіі, Швеції, Норвегії, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії, Ірландії, Португалії, 
Іспанії, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Швейцарії. З пострадянських країн першою 
застосувала електронний моніторинг Естонія. Серед причин, які спонукають до 
запровадження цього правового інструменту, дослідниками найчастіше відзначаються три 
найважливіші. Перша – переповненість тюрем. Друга – економічна: застосувати систему 
електронного моніторингу дешевше, ніж будувати нові заклади позбавлення волі. Як 
стверджують польські посадовці, якщо використання браслета обійдеться 100 дол. 
щомісячно, то перебування у в’язниці за цей же термін коштує 2300 євро.[7] Третя – 
ресоціальна – електронний моніторинг дає можливість громадянам, які покарані за незначні 
злочини, не втрачати зв’язку з родиною, не піддаватися негативному впливу тюремної 
субкультури, з розумінням та бажанням відбувати пробаційні процедури та переносити 
визначені обмеження. Якщо в постсоціалістичних країнах більш визначальною є перша 
причина (в Польщі, скажімо, засуджених чекає), то в багатьох західних країнах, де 
напрацьовано значний досвід соціальної реабілітації в рамках пробаційних процедур, 
перевага надається другій та особливо – третій позиції. Такої ж думки дотримуються і відомі 
представники західної кримінально-правової науки, які стверджують, що електронний 
моніторинг є ефективною складовою пробації як системи заходів ресоціалізації засуджених 
та безпеки суспільства. [4,5,6] Такий підхід передбачається закріпити наступного року в уже 
узгодженій Рекомендації Ради Європи з питань пробації, де серед інших питань 
відзначається – коли моніторинг застосовується для наглядових цілей, то це повинно 
робитися з метою ресоціалізації і при цьому рівень спостереження не повинен бути вищим, 
ніж це потрібно в кожному конкретному випадку з врахуванням ризиків для безпеки 
суспільства та тяжкості злочину. Оскільки в різних країнах, зокрема європейських, 
електронний моніторинг здійснюється як державними службами пробації, так і приватними 
структурами, гостро при цьому постає питання відповідної підготовки працівників в 
правовому та психолого-педагогічному плані для ефективної роботи із засудженими. 
Теоретиками та практиками висловлюються пропозиції щодо необхідності робити ставку на 
відповідним чином підготовлених та проекзаменованих працівників служб пробації[4]. 

Слід відзначити, що в справі запровадження електронного моніторингу, як і пробації 
взагалі, в постсоціалістичних та пострадянських країнах багато важить громадська думка – 
саме на цьому наголошувалося на загальноєвропейському пробаційному форумі 
представниками Естонії, уряд якої чітко роз’яснив громадянам необхідність запровадження 
нової форми електронного контролю через одну з найвищих на пострадянському просторі 
кількість засуджених в розрахунку на 100000 осіб, та її економічну вигоду і ефективність з 
точки зору ресоціалізації. Якщо Україна в руслі глобальних та загальноєвропейських 
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тенденцій буде запроваджувати електронний моніторинг для засуджених, то це та інші 
повчальні напрацювання зарубіжних країн вона зможе ефективно використати з метою 
вдосконалення своєї кримінально-правової системи. 
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УСЛОВИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Усыновление – один из наиболее важных институтов в семейном праве, так как именно 

этот институт включает в себя вопросы устройства детей, лишившихся родительского 
попечения. Усыновление способствует созданию полной семьи, предоставляет возможность 
лицам, не имеющим детей, удовлетворить присущее людям чувство родительской любви, 
потребность в отцовстве и материнстве[1, с.98] . 

В белорусском законодательстве существует процедура международного усыновления, 
которая требует особого подхода, так как существует необходимость защиты прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в 
семьи, проживающие за пределами Республики Беларусь. Имевшиеся пробелы в правовом 
регулировании международного усыновления нередко приводили к существенным 
нарушениям прав детей, которые фактически становились объектом коммерческой 
деятельности. 

В большинстве государств усыновление ребенка зарубежными гражданами 
осуществляется при соблюдении ряда условий: 

1) невозможность усыновления ребенка в своей стране; 
2) детальное изучение социального, экономического, психологического состояния семьи, 

которая желает усыновить ребенка; 
3) установление факта, будет ли соответствовать усыновление ребенка его важнейшим 

интересам; 
4) соотнесение законодательства Беларуси с законодательством страны проживания 

усыновителей, с тем чтобы определить, обеспечивает ли оно защиту интересов ребенка в 
случае его усыновления; 
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5) представление органами страны, в которой проживает усыновитель, регулярной 
информации о процессе адаптации ребенка в приемной семье; 

6) решение процедурных вопросов усыновления решается центральными органами обеих 
стран в процессе взаимных контактов, переговоров и переписки; 

7) разрешение принимающей стороны и ее иммиграционной службы на приезд ребенка; 
8) недопустимость получения определенных материальных или финансовых выгод кем-

нибудь из участников международного усыновления; 
9) решение процедуры дополнительного контроля по защите прав усыновленных детей и 

сохранение их контактов с родиной [2, с. 33]. 
Наиболее общей тенденцией в развитии международного частного права в области 

иностранного усыновления стало судебное производство соответствующих дел. В 
Республике Беларусь также введен судебный порядок усыновления. Он введен в интересах 
детей и гарантирует юридическую обоснованность и законность. Его преимущества связаны 
с независимостью суда и подчинением его только закону, обеспечением соблюдения 
процессуальных гарантий при вынесении решений, осуществлением защиты правовых и 
социальных интересов ребенка [3, с.48]. 

Правовая природа усыновления состоит в полном приравнивании усыновленного ребенка 
в личных и имущественных правах и обязанностях к родным детям усыновителя на 
основании произведенного в соответствии с требованиями закона усыновления. 

Исходя из смысла закона, усыновители в первую очередь наделяются родительскими 
правами и обязанностями, которые утрачивают кровные родители ребенка. Требование 
закона, обязывающее родителей воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, в полной мере относится и к 
усыновителям, добровольно берущим на себя обязанности по воспитанию усыновленного 
ими ребенка. 

Основываясь на принципе полного приравнивания усыновленных к родным детям 
усыновителя, а также руководствуясь нравственно-этическими соображениями, закон 
запрещает браки между усыновленным и усыновителем. Другие родственные связи, 
создаваемые в результате усыновления, не являются препятствием к заключению брака. Так, 
может быть заключен брак между усыновленным и родной дочерью усыновителя. 

После усыновления никаких взаимных личных и имущественных прав и обязанностей 
между усыновленным и его родственниками по происхождению не существует. В пользу 
усыновленных нельзя взыскать алименты с их кровных родителей, а родители, в свою 
очередь, не вправе требовать выплаты средств на свое содержание от своих 
совершеннолетних детей, усыновленных другими лицами. Усыновленные дети и их кровные 
родители не являются по закону и наследниками друг друга. 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 
содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого 
они имеют совместное место жительства; при отсутствии совместного места жительства - 
законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Права и 
обязанности родителей и детей, проживающих в Беларуси, независимо от гражданства, будут 
определяться по белорусскому законодательству [2, с.38]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях развития внешнеэкономических, 
политических и культурных связей, также получило свое развитие и международное 
семейное право, в том числе и институт международного усыновления. Усыновление 
является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эта форма наилучшим образом обеспечивает защиту прав ребенка, поскольку он 
полностью приравнивается в правовом отношении к родным детям и приобретает в лице 
усыновителей родителей и родную семью. Однако наряду с положительными моментами 
существуют и ряд отрицательных. На сегодняшний день злободневным остается вопрос о 
сложности, а порой и невозможности процедуры контроля по защите прав усыновленных 
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детей; неурегулированным остается вопрос и об ответственности за виновные деяния, 
совершенные против ребенка как в процессе самого усыновления, так и в дальнейшем.  

Видно, что законодательная база по усыновлению (международному) нуждается в 
совершенствовании. Требуется более тщательная регламентация соответствующих 
отношений, более серьезный подход к данной проблеме, так как понятно, что на 
сегодняшний день развитие международных отношений требуют соответствующего 
развития государств-участников. 
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 

ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Конкуренция на рынке труда в условиях кризиса, миграции рабочей силы, появления 

новых технологий обусловливает спрос на высококвалифицированных специалистов с 
широким спектром знаний в области двух, а порой и трех направлений. Это заставляет все 
большее количество людей в России и в Европе задумываться о поиске оптимальных 
способов приобретения дополнительного образования. К тому же, движение по карьерной 
лестнице становится сегодня возможным только при постоянном поддержании и повышении 
уровня своего мастерства. Учитывая эти тенденции, успешный переход к обществу, 
основанному на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного образования. 
Европейская комиссия и страны-члены ЕС определили учение длиною в жизнь (lifelong 
learning) в рамках Европейской стратегии занятости как всестороннюю учебную 
деятельность, осуществляемую на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и 
профессиональной компетенции. (Европейская стратегия занятости была принята на 
Люксембургском саммите глав государств ЕС в ноябре 1997 г. Она определяет порядок 
контроля и отчетности всех стран-членов ЕС по выполнению ежегодно пересматриваемых 
задач в сфере занятости. Стратегия строится на четырех основных принципах: 
квалификация, предпринимательство, гибкость и равные возможности.) 

Главная идея нового подхода состоит в том, что непрерывное образование перестает быть 
лишь одним из аспектов образования и переподготовки; оно становится основополагающим 
принципом образовательной системы и участия в ней человека на протяжении всего 
непрерывного процесса его учебной деятельности. В ближайшее десятилетие этот принцип 
должен быть полностью реализован в европейских странах. С помощью системы 
непрерывного образования все жители Европы должны получить равные возможности 
адаптироваться к требованиям социально-экономических перемен и активно участвовать в 
формировании будущего Европы. 

Почему непрерывное образование приобретает такое значение в странах ЕС именно 
сейчас? Для этого есть две основные причины: 

– Европа стала «обществом, основанном на знании» (knowledge-based society). Это 
означает, что информация, знания, а также мотивация к их постоянному обновлению и 
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навыки необходимые для этого становятся решающим фактором европейского развития, 
конкурентоспособности и эффективного рынка труда. 

– Европейцы живут в сложной социально-политической среде, где полноценное развитие 
личности становится невозможным без умения активно участвовать в общественных 
процессах и адаптироваться к культурному, этническому и языковому разнообразию. И лишь 
образование в самом широком понимании этого процесса может помочь успешно справиться 
с этой задачей. 

Эти два аспекта социально-экономических перемен тесно взаимосвязаны. Они 
определяют две главные цели непрерывного образования: активная гражданская позиция и 
конкурентоспособность на рынке труда. Участие в гражданском обществе практически 
невозможно без успешной профессиональной карьеры, поскольку она составляет фундамент 
личной независимости, самоуважения и благосостояния, а значит, определяет качество 
жизни. Таким образом, занятость становится важным параметром развития гражданского 
общества и благосостояния Европы в целом. Однако и успех на рынке труда, и участие в 
общественных процессах требуют определенных умений и навыков и доступа к 
современным знаниям. Именно на это должны быть нацелены сегодня и усилия государств-
членов ЕС, и действия местных организаций - социальных партнеров, и стремления каждого 
отдельного человека, который, в конечном счете, и является главным действующим лицом в 
системе непрерывного образования. 

Значение непрерывного образования было подчеркнуто на самом высоком уровне - главы 
государств ЕС договорились, что в ближайшем десятилетии Европейский Союз должен 
показать пример всему миру, успешно реализуя задачи экономического развития и достигая 
при этом социального единства (social cohesion). Особо выделяя, что «человек является 
главным европейским достоянием и, следовательно, центральным элементом любой 
политической деятельности ЕС», документы европейских саммитов заключают, что 
образовательные системы должны приспособиться к новым реалиям 21-го века, и 
«непрерывное образование должно стать главной политической программой гражданского 
общества, социального единства и занятости» [1, ст. 2 и 8; 2, ст. 6]. 

Формируя политику в области непрерывного образования, европейские страны все более 
обращают внимание не только на его экономическую необходимость, вызванную 
особенностями меняющегося рынка труда, но и на его социально-культурную значимость. В 
настоящее время пересматриваются традиционные представления о разделе полномочий 
между общественностью и органами власти. Система управления вынуждена передавать все 
больше полномочий в руки самих граждан, привлекая их к принятию решений. Однако, 
такой процесс увеличивает разрыв между социально активными гражданами и теми, кто 
исключен по разным причинам из общественной жизни. Образование становится ключевым 
фактором не только профессионального, но и личного успеха. Как сейчас образование играет 
главную роль при вхождении человека в профессиональную среду, так в будущем оно будет 
решающим для его «включенности» в общество (social inclusion) [3; 4]. 

Шесть ключевых принципов непрерывного образования: 
Новые базовые знания и навыки для всех. 
Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы. 
Инновационные методики преподавания и учения. 
Новая система оценки полученного образования. 
Развитие наставничества и консультирования. 
Приближение образования к дому [5]. 
Нынешний уровень капиталовложений в человеческие ресурсы крайне низок, при том, 

что социально-экономические перемены требуют нового набора необходимых базовых 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, 
семейной и общественной жизни: компьютерную грамотность, иностранные языки, 
технологическую культуру, предпринимательство и социальные навыки, которые в первую 
очередь и получаются в процессе непрерывного образования. 
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