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thE tASKS of thE IntErnAl trooPS of thE MInIStry of IntErnAl 
AffAIrS of UKrAInE  

In PUBlIC ordEr ProtECtIon SPhErE

Maintaining public order is one of the most important functions of the state. 
Protection of public order means, first of all, implementation by the public authorities, civic 
organizations, and individuals of measures ensuring inviolability of the person, protection 
of his constitutional rights and freedoms and his property, and creation of conditions for 
public peace and normal conditions for functioning of the bodies of public administration 
and institutions, enterprises and organizations of all forms of ownership. Stable public order 
is an indispensable condition and element of the society’s normal functioning. 

The meaning of public order and its protection has both scientific and practical 
significance, since the nature of public order and effectiveness of its protection bear upon the 
stability of citizens’ rights and labor and the comprehensive satisfaction of their material and 
spiritual needs. The legal framework regulating protective activities of public authorities and 
civic organizations and aimed at formation of social relations in this sphere is an important 
matter arising in the course of performance of this function by the state.

The system of entities directly engaged in the protection of public order includes 
almost any bodies of the executive power, institutions, enterprises and organizations 
regardless of their form of ownership, civic organizations, working collectives and individual 
citizens of Ukraine, stateless persons and foreign citizens, if all of them or each of them 
separately implement or implemented the measures of protection and strengthening of 
public order, prevention of offenses, and combating the crime.

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine is the principal body within the 
system of government agencies responsible for formation and implementation of the 
national policy on protection of rights and freedoms of the person and the citizen, 
property, interests of the society and the state against criminal attempts, and for combating 
the crime, protection of public order, and maintaining public security. At the same time, 
the Internal Troops as a division of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are involved, 
along with law enforcement authorities, in the protection of public order, maintenance 
of public security when the public security police will need assistance in the course of 
fulfillment of scheduled tasks, during mass public events, and in special conditions and the 
state of emergency.

In fact, to fulfill scheduled tasks on the protection of public order, almost 5 
thousand troops are engaged on the daily basis; over 1,600 patrols are assigned to this duty 
on the average, which is approximately 44% of the total number of patrolling and checkpoint 
personnel according to the Uniform Urban Disposition Plans for the cities where the Internal 
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Maintaining public order is one of the most important functions of the state. 
Protection of public order means, first of all, implementation by the public authorities, civic 
organizations, and individuals of measures ensuring inviolability of the person, protection 
of his constitutional rights and freedoms and his property, and creation of conditions for 
public peace and normal conditions for functioning of the bodies of public administration 
and institutions, enterprises and organizations of all forms of ownership. Stable public order 
is an indispensable condition and element of the society’s normal functioning. 

The meaning of public order and its protection has both scientific and practical 
significance, since the nature of public order and effectiveness of its protection bear upon the 
stability of citizens’ rights and labor and the comprehensive satisfaction of their material and 
spiritual needs. The legal framework regulating protective activities of public authorities and 
civic organizations and aimed at formation of social relations in this sphere is an important 
matter arising in the course of performance of this function by the state.

The system of entities directly engaged in the protection of public order includes 
almost any bodies of the executive power, institutions, enterprises and organizations 
regardless of their form of ownership, civic organizations, working collectives and individual 
citizens of Ukraine, stateless persons and foreign citizens, if all of them or each of them 
separately implement or implemented the measures of protection and strengthening of 
public order, prevention of offenses, and combating the crime.

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine is the principal body within the 
system of government agencies responsible for formation and implementation of the 
national policy on protection of rights and freedoms of the person and the citizen, 
property, interests of the society and the state against criminal attempts, and for combating 
the crime, protection of public order, and maintaining public security. At the same time, 
the Internal Troops as a division of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are involved, 
along with law enforcement authorities, in the protection of public order, maintenance 
of public security when the public security police will need assistance in the course of 
fulfillment of scheduled tasks, during mass public events, and in special conditions and the 
state of emergency.

In fact, to fulfill scheduled tasks on the protection of public order, almost 5 
thousand troops are engaged on the daily basis; over 1,600 patrols are assigned to this duty 
on the average, which is approximately 44% of the total number of patrolling and checkpoint 
personnel according to the Uniform Urban Disposition Plans for the cities where the Internal 
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Troops are stationed. 

By fulfilling the majority of their tasks the Internal Troops maintain public security 
and, in the event of extraordinary circumstances (especially if the state of emergency will 
be introduced in Ukraine), by using force they will be directly responsible for maintaining 
internal security of the state in a wider sense: Ukraine’s national security.

The legal framework regulating powers of the Internal Troops of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine to protect public order is based on the Law of Ukraine No 2235−
ХІІ of 26 March 1992 On the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
Thus, under Article 2 of the above Law of Ukraine, participation in protection of public 
order and combating the crime is one of the key objectives of the Internal Troops. Under 
Articles 9 and 10 of the same Law of Ukraine, the Internal Troops are obliged to participate 
in protection of public order and combating the crime, maintain public security during mass 
public events, and suppress public disorder and riots in cities and towns. If the Internal 
Troops are engaged in protection of public order and combating the crime, the duties placed 
by the Law of Ukraine On the Militsiya (Police) upon the police units responsible for the 
same tasks also apply to the Internal Troops. To perform the duties placed upon the Internal 
Troops, the troops have right to demand from individuals and officials to obey the order 
which guarantees security and performance of duties by the military units, detain and hand 
over to the police the persons suspected in committing a crime and those who committed 
administrative offenses, and other rights provided by the Law of Ukraine On the Militsiya 
(Police) to police officers charged with these duties. 
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ElECtronIC tEChnologIES In thE StAtE AdMInIStrAtIon of
thE SoCIAl SPhErE In UKrAInE (on ExAMPlE of thE CIty of yAltA)

raising the problem. On the current stage of development of humankind the social 
orientation of the state policies of the developed countries of the world is obvious. In   the 
world economic crisis conditions the problems related to the public welfare of the vulnerable 
categories of population become more grave for the world community, in particular for 
Ukraine. From our point of view, the Ukrainian families with many children have difficult 
living conditions. That is why they need the special support of the State. 

According to the socially oriented European countries’ experience, the strong 
system of social protection results not only from general prosperity, but also assists to 
the dynamic development of the national economy and stabilizes the social and political 
situation in our country. The social constituent of any State should become a locomotive in 
resolving the existing economic and political difficulties.

In accordance with the article 13 of the Constitution of Ukraine our State should 
provide the social orientation of the economy [5]. Satisfaction of the common for all the 
mankind needs of citizens is the greatest value for the socially orientated state policy. 
Besides, the new approach is needed for practical realisation of the declared norms, because 
of the limited financial resources for such purposes. It would help to guarantee social justice 
in Ukraine. 

The computer technologies develop rapidly in the whole world during the last 
time. The electronic co-operation processes are observed in all spheres of the society’s 
vital functions. And the special value such processes acquire in the sphere of the state 
administration. From our point of view, the most perspective development direction  of the 
state administration system  is the modern electronic technologies introduction.

By its resolution No 55/2 of September 8, 2000 the United Nations General Assembly 
adopted the “Millennium Declaration”, which obliged the member-states to follow the 
principles of human dignity, justice and equality at the global level. In this connection, the 
participating countries should demonstrate their intention to create (both on the national 
and global levels) such conditions which would contribute to the human development and 
liquidation of poverty.

All countries should take measures for creating the opportunity for all to use the 
advantages of the new technologies, in particular the information and communication 
technologies, in accordance with the recommendations contained in the Declaration of the 
Ministers at the ECOSOС session in 2000 [3].

In accordance with the Law of Ukraine “On the main measures of the informational 
society development in Ukraine during 2007 – 2015” the national legislator also stresses that 
the main strategic aim of the informational society development in Ukraine is the use of the 
information and communication technologies for improving the state administration  and 
contacts between the State and its citizens, as well as establishing the electronic forms of 
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interaction among the state authorities, self-governance bodies, natural and legal persons 
[9].

The research theme is topical because of the necessity to reform the national 
system of state administration in the social sphere and bring it into accordance with the 
requirements of the modern society.

Analysis of the last researches results and publications. Some theoretical and 
practical issues, which are related to the information systems in state administration sphere, 
are mentioned in the works of Barber В. [1], Тitorenko G.А. [11, p. 397], Коvаlsky G.Е. [12], 
Sendziuk М.А. [10, p. 50], Young К. [2] and other researchers.

Unresolved problems. At the same time, it should be mentioned that only few 
researchers are dedicated to the introduction of the modern technologies for the benefit of 
families with many children in the of state administration context.

The aim of this article is the theoretical study and introduction of the new 
electronic technologies as one of the elements of improving the state administration system 
in the social sphere in Ukraine.
 Introduction of the basic material. The modern society is especially influenced by 
the computer technologies, which form the new global perception of the social, economic, 
political and cultural elements of the world development. The new technologies development 
comes forward as the major factor of improving the receiving, processing and exchanging 
the information. All over the world, there are processes of global integration, including our 
country. Such society can be named the informational society. 

Some national and foreign scientists consider the informational society as the new 
historical stage of the civilization’s development after the post-industrial society. At present 
the information and knowledge are the main products.

The distinguishing features of the informational society are the following: increase 
of the information and knowledge role in the society’s life; increase of the information and 
communication among the products and services in the national gross product; creation 
of the global informational space, which provides effective informational co-operation of 
people, their access to the world information resources, as well as satisfaction of their needs 
and requirements concerning the informational products and services [4, р. 296-297].

In those societies, which have the informational vector of their development, the 
use of digital technologies in all spheres of life has a decisive value. In such conditions, the 
state administration, as the State’s basic, organizing and regulative impact on the public life 
of people, first of all needs the corresponding reforming and transformations. Introduction 
of electronic technologies and their permanent improvement in the state administration 
system of any country should become a strategic aim.

At present the state administration efficiency in any sphere of the public life 
depends directly on the level of development of the informational and communicative 
systems related to the state services providing.

Therefore it is necessary to provide the close informational co-operation of the state 
and local self-governance bodies among themselves, as well as with natural and legal persons 
on the basis of the modern informational technologies. In Ukraine and in many countries 
of the world the serious normative, legal, scientific and practical activities are carried out on 
introduction of the digital technologies in the activities of the state and local self-governance 
bodies, law enforcement institutions and judicial authorities.
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Sendziuk М.А. considers the informational systems in the sphere of the state 

administration as the human-machine systems with the computer-aided technology of 
collection, accumulation, storage, processing and providing the information (data and 
knowledge) necessary for the state administration [10, р. 50].

The fundamental informational system of the state administration is the electronic 
government. Semenchenko А.I. suggests to accept it as the system of co-operation of 
the state authorities with the population basing on the wide use of the informational 
technologies, including the Internet in order to make more easy the access, increase the 
quality and decrease the time period for providing the state services, as well as  decrease of 
the administrative pressure on the natural and legal persons related to their need in those 
services [6, р. 36].

Depending on the ways and methods of interaction of the involved persons, it is 
possible to mention the following directions:

• В2С (business-to-consumer), which envisages the provision of goods and services 
by the companies to the consumers (e.g. the Internet shops);

• В2В (business-to-business), which means the sale of goods and services between 
the companies using the Internet (e.g. different commodities exchange, Internet trade 
grounds). The directions of the e-commerce, in which the state bodies and institutions are 
involved, are not well-known;

• G2G (government-to-government), which means the automation of relations and 
documents circulation between the state institutions. It is needed to use the common national 
standards for co-operation and informational exchange between the state institutions [10, 
р. 70].

• В2G (business-to-government), which means the provision of goods and services 
to the state institutions by the commercial companies. At present this direction is realized 
by using the Internet for making the state purchasing by the developed states’ governments 
(from publishing the purchase announcements to publishing the results of the contracts);

• G2В (government-to-business), which means the provision of the services by 
the state institutions to the business organisations and includes the automation of the tax 
calculations, certification, provision of the information in the sphere of legislation and law, 
etc;

• G2C (government-to-consumer), which means the provision of the services by 
the state institutions to the final consumers using the Internet. The specific feature of such 
direction of electronic commerce is that the payment for the provided services is carried out 
in advance (before the tax payments) [10, р. 71].

• C2G (consumer-to-government), which envisages the provision of services by 
the persons to the State (e.g. the electronic voting, questioning of the public opinion, etc. 
[10, р. 72].

At present the direction G2C is poorly developed, but has a good potential and 
perspective, in particular in the sphere of social protection. It is necessary to agree with G.Е. 
Kovalsky’s opinion that the informational and consultative work for the benefit of families 
with many children is sharply needed [12].

We can mention the publication in the magazine «Public Administration», in 
which it was stressed that the political and social rights, available resources, support from the 
supreme administrative bodies, strategic planning and co-operation are of great importance 
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for the «development of the electronic government» [2].

We think that the most topical issue is the introduction of the modern informational 
technologies in the administrative activities of the self-governance bodies. The municipal 
authorities system needs the efficient way of functioning and further development.

On the basis of the conclusions of G.A. Tytarenko concerning  the conditionality 
of improvement of the mass computerization of the tasks in the sphere of the municipal 
management [11, р. 397], we analyze the realisation of the modern technologies introduction  
into the system of social protection of families with many children on example of the city 
of Yalta.
 On implementation of the “Strategy of economic and social development of the 
Autonomous Republic of Crimea for 2011 - 2020” we have proposed to improve the activities 
of the Council of the city of Yalta through providing the population with the complex of the 
informational, legal and social services, as well as the information systematization (creation 
of the social database concerning the vulnerable categories of population) using the modern 
technologies.
 On the 7-th session of the 6-th convocation of the Council of the city of Yalta the 
document was adopted (No 1 of March 30, 2011) “On approving the Programme of economic 
and social development of the Large Yalta for 2011” (here-in-after – the Programme for 
2011) [7]. Besides, on the 14-th session of the 6-th convocation of the
Council of the city of Yalta the document was adopted (No 1 of November 23, 2011) “On 
approving the Programme of economic and social development of the Large Yalta for 2012” 
(here-in-after –  the Programme for 2012) [8].

Based on the priorities of the social policy of the city of Yalta the architectonic of the 
Programme for 2011 and the Programme for 2012 has been established, taking into account 
the measures to address the pressing social problems citizens of Yalta. The introduction of 
the above mentioned programmes will contribute to the improvement of the social and 
economic situation, as well as the welfare of the inhabitants. One of the objectives is to 
provide the needed support to the vulnerable families (e.g. families with many children) 
through creation of the electronic consultative terminals (hereinafter - ECT) for providing 
the population with the social services [7, 8]. It is obvious that the purpose of introduction 
of such ECT is the optimization of the activities of the Council of the Executive Committee 
of the city of Yalta and increase of the number of beneficiaries (vulnerable categories of 
population) for receiving the professional social services. 

Indeed, it is very important to use the automated systems (electronic terminals) and 
to develop the appropriate software, as well as the social services provision. With the help 
of the ECT everybody can quickly receive the reliable consultative service (informational or 
legal one). 

The ECT is a hardware-software system for providing the public services. The 
device has a high degree of autonomy. Its work is controlled through the Internet. 

The ECT has some features, which are similar to any payment terminal, but the 
latter has its distinctive functional feature – transactions with the financial resources. 

The ECT’s main purpose is the quick and qualitative provision of the informational 
and legal public services to the vulnerable categories of population with the use of the 
technical means. 

For achieving such goal it is necessary to develop the corresponding software for 
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the proper provision of the informational and legal services. With the help of the touch 
screen the ECT user selects the needed service indicating the corresponding section (area) 
according to the issue direction.

If the ECT user needs to receive some public informational service he/she indicates 
his/her “social” legal status answering the questions, which are displayed on the touch screen 
terminal. 

Thus, even not knowing his/her social and legal status for certain, after providing the 
corresponding information by the client the ECT determines his/her status independently 
(whether the client has many children, belong to the guardian’s family or to the vulnerable 
category of population, etc. Then, taking into consideration his/her social and legal status 
and after following the instructions shown on the computer’s screen, a client receives the 
needed information about his/her rights and duties with reference to the current legislation 
of Ukraine, as well as the list of the state institutions and organizations, which can be involved 
in the realisation of the corresponding state social guarantees. Practical realisation, which is 
declared by the Constitution and other normative and legal acts of Ukraine, needs certain 
guarantees from the State. One of such effective guarantees in Ukraine is the possibility for 
a person to appeal to the independent court in order to protect his/her rights. However, 
such appeal to the court should be grounded from the legal point of view. For resolving such 
problem people need the legal advising.

The state legal service can be received by a client using the same method, as for 
receiving the informational service. But taking into consideration the specific nature of the 
legal service the client should answer some questions and provide the concrete essential 
elements (e.g. reference) of the available documents. As a result it will give the possibility 
for the ECT to make the legally reasonable claim and (or) complaint for any court. So, after 
receiving answers on the concrete algorithm of questions, which can be found on the touch 
screen of the terminal’s monitor, it is possible to form all the elements, which are necessary 
for structure of the corresponding claim and (or) complaint. 

It is necessary to mention that after processing the user’s data the device prints 
on the paper the corresponding informational or legal state service. Such services can be 
provided to the user either after the payment or free of charge (for the vulnerable categories 
of population). Besides, such system provides with the possibility free of charge to get legal 
and informative services will appear at the large circle of people, and also will be created.

Conclusions and topical directions of the research. Thus, it is possible to make the 
conclusion that in the city of Yalta, as well as in Ukraine in general, special attention is paid 
to the information technologies development. Taking into consideration the requirements 
of the modern world’s development, further improvement of the computer technologies in 
the state administration sphere is the main element of our society and the State development. 

In Yalta the real steps are made for introduction and use of the new computer 
technologies, which help to optimize not only the activities of the state authorities and local 
self-governance bodies, but also the expenses on providing the inhabitants with the state 
social services.

However, the main problem concerning the development of electronic technologies 
in the state administration sphere is the lack of financing of such important element of the 
country’s development, which can effectively assist to resolve the most difficult problems in 
the social sphere.
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 One of the most topical research directions of the electronic technologies 
development is the introduction and improvement of the ECT.
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12. Щодо проблем визначення категорії “багатодітні сім’ї» у соціальній сфері. 
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м. Донецьку. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/14.htm

Summary

Кramarenkо l.V. Electronic technologies in the state administration of the 
social sphere in Ukraine (on example of the city of yalta)

In this article the necessity of introduction of the new computer technologies for 
the system of the state administration in the social sphere of Ukraine is considered. 

The State and legal position of the modern informational technologies, as the 
priority direction in the sphere of social protection of the vulnerable categories of population, 
has been analyzed. 

On example of the city of Yalta the ways of improvement of mechanisms of the state 
administration in the social sphere with the help of the electronic-consultative terminals are 
proposed.

Keywords: state administration, social protection, local self-governance, electronic 
technologies, families with many children. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Государственное управление.

Терлецький о.М.
здобувач кафедри кримінального права і процесу 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

ПроБЛеМи ЯКІСноГо КаДроВоГо ЗаБеЗПеченнЯ УКраЇнСЬКоГо 
ПраВоСУДДЯ

Стаття 55 Конституції України надає право кожній людині звернутися до 
суду за захистом своїх інтересів, поновленням чи визнанням прав [1]. Обов’язок 
реалізовувати правосуддя покладений на професійних суддів.

З 01 січня 2013, у відповідності до наказу Державної судової адміністрації 
України від 13 липня 2012 року №83 «Про визначення кількості суддів у місцевих 
загальних судах»,  місцеві загальні суди України повинні вмістити 6014 суддів 
[2]. Кількість суддів, в порівнянні з попереднім роком, на 1176 осіб збільшена, що 
спричинено проведеною судовою реформою та введенням посади слідчого судді.

Наповнення суддівського корпусу здійснюється шляхом проведення добору 
кандидатів на посаду судді в порядку передбаченому ст.ст. 64-70 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» [3].

Добір кандидатів на посаду судді головним чином покликаний виявити 
теоретичні знання та практичні навички кандидата. Законом встановлено 
шестимісячний строк для проходження спеціальної підготовки: теоретичного та 
практичного навчання, яке організовується Національною школою суддів України.

Про необхідність включення до процесу професійної підготовки  суддів 
програми із навчання (тренування) різних професійних якостей наголошує 
Л.М. Москвич. Актуальними професійними якостями, на думку самих суддів,  є: 
справедливість, принциповість, дисциплінованість, об’єктивність, посидючість, 
уважність, терпіння, працьовитість, повага до чужої думки, почуття відповідальності 
за вирішення долі людей, організованість, впевненість у собі, терпимість, інтуїція, 
прогностичні здібності, милосердя, співчуття чужої біди та ін. [4, с. 204].

Чи достатньо шести місяців для виявлення, а особливо виховання в 
кандидатів всіх вказаних якостей судді? Звичайно, при такому обширному об’ємі 
навчально-практичного матеріалу, можлива лише одна ствердна відповідь, що ні – 
недостатньо.

За останніми опитуваннями DW-Trend українським суддям довіряють лише 7 
відсотків громадян [5]. Така критична ситуація в українському правосудді спричинена 
рядом негативних факторів, в тому числі і низькою професійно-моральною 
підготовкою суддівського корпусу.  Судді чи то через свій непрофесіоналізм, чи 
низькі моральні якості не виправдовують сподівання громадян на незалежне та 
об’єктивне судочинство, яке покликане захищати права людей. Першопричиною 
цього є неналежний рівень підготовки кандидатів у судді, не тільки теоретичної і 
практичної, але й моральної. Тому держава повинна приділити набагато більше уваги 
до процесу професійної підготовки суддівського корпусу.

Знання перевірити легко, навички – складніше, а моральні якості – 



конференция.com.ua

15

Наука в современном мире
надзвичайно важко, але можливо. Для перевірки лише теоретичних знань та 
практичних навичок достатньо і тих шести місяців, що вже визначені законом для 
проходження спеціальної підготовки. Проте, моральні якості кандидата у судді 
потребують не лише перевірки, але і цілеспрямованого їх формування. Держава з 
метою якісного кадрового забезпечення суддівського корпусу повинна фінансувати 
не лише спеціальну (теоретичну та практичну) підготовку кандидатів у судді, 
але і процес їх морального виховання протягом тривалого періоду. Потребу в 
детальній перевірці моральних і особистих якостей розуміють також ї члени Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України [6, с. 7].

Зважаючи на високий суспільний статус посади судді, її правову та 
функціональну важливість для держави, добір кандидатів варто здійснювати у більш 
тривалий період, ніж той що встановлений чинним законодавством України.

Процедура добору кандидатів у судді може розпочинатись ще зі студентських 
лав, із числа майбутніх юристів, шляхом проведення систематичних тестувань на 
виявлення рівня їх теоретичних знань, а особливо рівня аналітичного мислення, 
культурного, психологічного та морального виховання особи. 

Зазначені тестування варто проводити в спеціально утворених при місцевих 
державних судових адміністраціях структурних підрозділах, що забезпечить легку 
територіальну доступність таких спеціальних навчально-тренувальних центрів. 
Таким чином, може здійснювати первинний добір кандидатів у судді. Причому, 
первинний добір варто здійснювати не з прямою метою відсіву кандидатів, а з тією 
ціллю, щоб особа сама зрозуміла важливість та відповідальність майбутньої професії, 
могла робити висновки над здійсненими помилками та більше їх не повторювати.

Лише при відповідальному ставленні держави до процесу відбору кандидатів на 
посаду судді, належного його фінансування, суддівський корпус зможе наповнюватись 
дійсно кваліфікованими, відповідальними, високоморальними суддівськими кадрами. 

Звичайно, це лише один з багатьох необхідних кроків спрямованих на 
відновлення довіри до українського правосуддя, але він є першочерговим, так як 
закладатиме міцний фундамент у кадровому забезпеченні корпусу служителів Феміди.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Гражданский процесс.

Грабар наталія Михайлівна
 кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри цивільного права

та процесу Львівського державного університету внутрішніх справ

анаЛІЗ ПроЦеСУ ДоКаЗУВаннЯ У наКаЗноМУ ПроВаДженнІ

Аналізуючи розвиток суспільних правовідносин та їх різноманіття, 
слід наголосити на потребі Української держави у досконалій правовій системі. 
Необхідними є пошук нових форм, засобів та способів вирішення цивільних спорів 
або удосконалення існуючих. Дослідження проблем доказового процесу займає 
особливе місце у процесуальному праві.

Справи, які розглядаються у порядку цивільного судочинства, 
характеризуються своєю відмінністю та різноманіттям. За словами В.В. Яркова, це 
частково залежить від складності доказування обставин даної справи [3, с. 386].

Існують визначені справи, які можуть бути вирішені на основі наданих 
доказів  без  розгляду взагалі.  У зв’язку з наявністю специфічної процесуальної 
форми здійснення непозовного провадження, процес доказування у цих справах 
також матиме свої особливості. Одним з видів такого провадження є наказне.

 С.С. Бичкова зазначає, що наказне провадження є ефективним засобом 
вирішення безспірних справ і нині дедалі частіше застосовується судами. Це –  
особливий спрощений вид цивільного судочинства, спрямований на швидкий та 
ефективний захист безспірних прав та інтересів осіб за допомогою видачі судового 
наказу, що одночасно є судовим рішенням та виконавчим документом. Його метою 
є спрощення, скорочення та здешевлення судової процедури у тих випадках, коли це 
можливо та виправдано [4].

Із змісту ст.  96 ЦПК України випливає, що для застосування спрощеного 
провадження та видачі судового наказу вимоги заявника мають стосуватися 
лише стягнення грошової суми. Спори, що виникають на підставі інших вимог, 
розглядають за правилами позовного провадження. Другою дуже важливою умовою 
для застосування наказного провадження є необхідність, щоб із заяви та поданих 
документів заявника не вбачали спору про право, тобто вимоги заявника мають бути 
безспірними.

Безспірними є вимоги заявника, що випливають із визначених і 
неоспорюваних цивільно-правових відносин. Вимоги заявника викладаються у заяві 
про видачу судового наказу та підтверджуються відповідними документами, які, 
своєю чергою мають бути вагомими, переконливими і такими, що не викликають 
підозри щодо їх достовірності.

Справи про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 
заробітної плати розглядаються у порядку наказного провадження, із застосуванням 
певних особливостей доказування. Дані справи вирішуються на підставі безспірних 
письмових доказів. 

Обов’язковою умовою для видачі судового наказу є надання до заяви усіх 
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необхідних доказів. Судді потрібно встановити ряд обставин, які входять в предмет 
доказування та на основі яких можливо вирішити справу. Такими обставинами є: 
факт знаходження робітника і роботодавця в трудових відносинах; факт нарахування 
робітнику заробітної плати; факт затримки виплати (невиплати) уже нарахованої 
заробітної плати; розмір виплати, яка належить робітнику і не здійснена [5].

Засобами доказування даних обставин можуть бути: оригінал, укладеного 
між працівником і роботодавцем трудового договору, копія платіжної відомості або 
довідка з бухгалтерії та інше.

Документи, що підтверджують вимоги мають безспірно підтверджувати 
заборгованість роботодавця. На сьогоднішній день немає конкретного нормативно-
правового акта, що регулював би процедуру видачі такої довідки.  

Ст. 78 ЦПК України передбачає можливість розшуку відповідача органами 
внутрішніх справ за відповідною ухвалою суду[1]. Також вживати заходи щодо 
розшуку боржника або його майна вправі державний виконавець [2].

У кожному з названих випадків відповідні органи несуть витрати, тому вірним 
видається рішення законодавця про їх стягнення в порядку наказного провадження. 
Відповідальні особи подають заяву про видачу судового наказу, підтверджуючи свої 
вимоги документами з докладним описом проведених заходів та понесених витрат. 

Як документи, що додають до заяви про видачу судового наказу  можна також 
подавати ухвалу суду про розшук відповідача, боржника, дитини або транспортних 
засобів боржника (або постанову державного виконавця), а також документи, які 
підтверджують здійснені у зв’язку з таким розшуком витрати та їх вартість.   Тобто, 
можна зробити висновок, що до заяви про видачу судового наказу додаватимуть 
будь-які документи, котрі підтверджують витрати органів внутрішніх справ у зв’язку 
з проведенням відповідного розшуку (чеки, квитанції, квитки за проїзд тощо).

Третьою категорією вимог, за якими може бути видано судовий наказ є 
вимоги про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, 
телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення. Варто відзначити, 
що, суди повинні видавати судовий наказ лише за наявності у заявника в якості 
документа, що підтверджує його вимоги, договору про надання комунальних послуг. 
Сьогодні у судовій практиці трапляються випадки, коли судді не дотримуються 
цього правила, роблячи висновок про те, що сам факт надання комунальними 
підприємствами комунальних послуг і споживання їх наймачем чи власником житла 
свідчить про те, що сторони перебувають у договірних відносинах.

Також, відповідно до п.4 ст.96 ЦПК судовий наказ може бути видано, якщо 
заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана 
із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю 
залучення інших зацікавлених осіб.   Єдиним можливим варіантом застосування 
судового наказу для стягнення аліментів на неповнолітню дитину є випадок, коли сума 
аліментів дорівнюватиме мінімальному розмірові аліментів на дитину відповідного 
віку, встановленому законодавством України. Адже лише тоді буде відсутній спір 
про розмір аліментів, тобто вимога про стягнення аліментів є безспірною, а отже, 
і стягнути їх можна у спрощеному порядку. Враховуючи те, що такий мінімальний 
розмір аліментів визначений СК України, заявнику за такою вимогою для видачі 
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судового наказу достатньо підтвердити доказами лише факт того, що на боржника 
покладено обов’язок сплати аліментів на дитину.

Остання вимога, за якою може бути видано судовий наказ, – повернення 
вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, 
про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь 
невизначеного кола споживачів. При цьому довести заявникові свої вимоги дуже 
просто, додавши до заяви рішення суду про встановлення факту продажу товару 
неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола осіб. Отримати його 
можна із Єдиного державного реєстру судових рішень. Вважаю, що заявник попри 
відшкодування йому вартості товару неналежної якості у своїй заяві про видачу 
судового наказу може також викласти вимогу про відшкодування йому витрат 
на доставку даного товару до пункту призначення, якщо він має можливість її 
підтвердити відповідними документами, наприклад, накладною.

Розглянувши особливості наказного провадження, із специфікою їх 
доказового процесу, слід відмітити, що позиція законодавця стосовно втілення у 
даних справах спрощеної процедури доказування є цілком правильною з точки 
зору процесуальної економії. Формування шаблонного предмету доказування та 
визначення, у більшості випадків, необхідних засобів доказування забезпечують 
розгляд справи в значно коротші строки, відповідають принципам своєчасності 
правосуддя та економії процесуальних засобів.  Вказані особливості доказового 
процесу надають можливість судовим органам розширити свою правоохоронну 
діяльність з захисту і забезпечення інтересів громадян, організацій і держави.
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ProtECtIon of IntEllECtUAl ProPErty rIghtS AS hUMAn rIghtS

International and domestic law contains various instruments designed to regulate 
and protect intellectual property and human rights. These rights certainly interact, but it 
is important to know how that interaction takes place. If intellectual property rights are 
human rights it is much more an interaction between equals, but if it is not, then human 
rights should take priority as the higher norm [2, p. 271]. 

So the question can or not intellectual property rights protection as human rights 
is not an obvious one. We cannot find direct answer in the legislation.

The international law says that property rights are human rights. In particular, 
Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations 
General Assembly on 10 December 1948 provides: «(1) Everyone has the right to own 
property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived 
of his property».

An intellectual property rights are created as a legal fiction, but they serve the same 
purpose as a material property rights. According to Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property adopted 20 March 1883 the objects of industrial property are patent for 
an invention, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, 
indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition. So 
the most usual reference to human rights protection has been the notion that intellectual 
property rights are protected under property ownership in international law. 

Article 1 of Protocol № 1 to the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms also provides for the right to possess property: “Every natural 
or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.  No one shall be 
deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general principles of international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State 
to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with 
the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties”.

It is instructive to refer to interpretations of this article. So in the case of ANHEUSER-
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BUSCH INc. v. PORTUGAL the European Court of Human Rights says that the concept of 
“possessions” referred to in the first part of Article 1 of Protocol № 1 has an autonomous 
meaning which is not limited to ownership of physical goods and is independent from the 
formal classification in domestic law: certain other rights and interests constituting assets 
can also be regarded as “property rights”, and thus as “possessions” for the purposes of this 
provision. The issue that needs to be examined in each case is whether the circumstances 
of the case, considered as a whole, conferred on the applicant title to a substantive interest 
protected by Article 1 of Protocol № 1 (see Iatridis v. Greece, no. 31107/96, ECHR 1999-II; 
Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000-I; and Broniowski v. Poland [GC], no. 
31443/96, § 129, ECHR 2004-V). 

The registration of a trade mark came within Article 1 of Protocol No. 1, as it gave 
rise to interests of a proprietary nature. It is true that the registration of the mark – and 
the greater protection it afforded – would only become final if the mark did not infringe 
legitimate third-party rights, so that, in that sense, the rights attached to an application for 
registration were conditional. Nevertheless, when it filed its application for registration, the 
applicant company was entitled to expect that it would be examined under the applicable 
legislation if it satisfied the other relevant substantive and procedural conditions. The 
applicant company therefore owned a set of proprietary rights – linked to its application for 
the registration of a trade mark – that were recognised under Portuguese law, even though 
they could be revoked under certain conditions. This suffices to make Article 1 of Protocol 
No 1 applicable in the instant case and to make it unnecessary for the Court to examine 
whether the applicant company could claim to have had a “legitimate expectation”.

So the Grand Chamber agrees with the Chamber’s conclusion that Article 1 of 
Protocol № 1 is applicable to intellectual property as such.

In decision on 18 September 2007 in case of PAEFFGEN GMBH v. GERMANY 
the European Court of Human Rights recalls that the concept of “possessions” referred 
to in Article 1 of Protocol № 1 has an autonomous meaning. In the case of non-physical 
assets, the Court has taken into consideration, in particular, whether the legal position in 
question gave rise to financial rights and interests and thus had an economic value (compare 
Anheuser-Busch Inc., cited above, §§ 76, 78, as well as Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, 
judgment of 7 July 1989, Series A no. 159, p. 21, § 53). It has thus considered, for example, 
intellectual property, such as trade marks and copyrights (see Melnychuk v. Ukraine (dec.), 
no. 28743/03, ECHR 2005-IX; Anheuser-Busch Inc., cited above, §§ 72, 78) to constitute 
possessions.

So the European Court of Human Rights demonstrates that the concept of 
“possessions” referred to in the first part of Article 1 of Protocol № 1 of the European 
Convention for the Protection of Human Rights has an autonomous meaning and intellectual 
property rights can be protected as human rights.
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ПроБЛеМнІ ПиТаннЯ СТроКІВ ПриЙнЯТТЯ СПаДЩини

Спадкування - це один із найважливіших інститутів цивільного права. Адже 
практично кожна людина, яка працює та примножує свої матеріальні статки хоче 
після своєї смерті залишити це своїм дітям, іншим членам сім’ї чи родичам. Згадане 
пояснює той факт, що інститут спадкування є одним з найстаріших інститутів. У 
Цивільному кодексі України питанням спадкування присвячена ціла книга шоста 
«Спадкове право» [1].

Цивільний кодекс України визначає певний порядок оформлення права 
на спадщину, без належного дотримання якого бути власником майна неможливо. 
Проте, незважаючи на те, що оформлення права на спадщину найбільш ширше 
зазначено у ЦК але нажаль на практиці таке оформлення стикається з рядом 
негативних проблем. Ці проблеми зазвичай проявляються здебільше при спадкуванні 
за законом, оскільки за наявності заповіту спадкування стає більш врегульованим з 
точки зору кола спадкоємців, які чітко передбачені в заповіті.

Необхідно зазначити, що оформлення права на спадщину є правом особи, 
а не обов’язком. Проте якщо у складі спадщини передбачено нерухоме майно, то за 
ч. 1 ст. 1297 ЦК України як виняток передбачає обов’язок спадкоємця звернутися 
до нотаріуса для оформлення свідоцтва про право на спадщину нерухомого майно. 
Так законодавець зумовлює, що право власності на нерухоме майно здійснюється 
у спадкоємця не з моменту відкриття спадщини, а з моменту державної реєстрації.

Відповідно до ст. 1217 ЦК України спадкування здійснюється на підставі 
закону чи заповіту. Цивільний кодекс України під поняттям заповіт передбачає 
особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Спадкування за 
законом дозволяється у випадках: якщо спадкодавець не склав заповіт; якщо заповіт 
визнано недійсним; якщо спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину або 
відмовилися від її прийняття; якщо заповітом не охоплене усе спадкове майно.

Отже, спадкування за законом можна розділити на дві категорії: власне 
спадкування за законом; спадкування за законом, яке здійснюється у зв’язку 
неможливості спадкування за заповітом. Перш за все якщо: а) заповітом охоплене не 
все спадкове майно; б) спадкоємець за заповітом не прийняв спадщину чи відмовився 
від її прийняття; в)заповіт визнаний недійсним.

Свідоцтво, яке засвідчує право на спадщину є процесуальним нотаріальним 
актом, який засвідчує перехід права на майно від спадкодавця до спадкоємця [2].

  Відповідно до ч. 1 ст. 1298 ЦК України передбачено строк видачі свідоцтва 
про право на спадщину, а саме що свідоцтво про право на спадщину видається 
спадкоємцям після спливу шести місяців від часу відкриття спадщини.

Проте, крім шести місяців, чинне законодавство встановлює й інші 
строки, після завершення яких спадкоємець може оформити свідоцтво про право 
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на спадщину. Одним із випадків, коли дозволяється продовження строку для 
оформлення права на спадщину, є спадкова трансмісія.

Спадкова трансмісія - це перехід права на прийняття спадщини до 
спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у зв’язку зі 
смертю [3]. Відповідно до ст. 1276 ЦК України, якщо спадкоємець за заповітом або 
за законом помер після відкриття спадщини та не встиг здійснити певних рішень 
передбачених законом для її прийняти, право на прийняття спадщини переходить до 
його спадкоємців, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині.

На превеликий жаль законодавством України не передбачено жодних 
юридичних наслідків, які могли б наставати у разі, якщо спадкоємець у встановлений 
законодавством строк прийняв спадщину, проте не звернувся до нотаріуса після 
його закінчення за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно. Тобто 
спадкоємець може прийняти майно, у складі якого є нерухоме майно, користуватися 
ним, але не оформивши свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, що 
призведе до невизначеності правового статусу такого майна.

До того ж у ч. 4 ст. 1268 ЦК України недієздатна особа, неповнолітня, 
малолітня, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, 
що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених ч. 2 - ч. 4 ст. 1273 ЦК України. 
Тобто власники майна фактично існують, проте право на нього не оформлене. 
У ситуаціях, коли спадкоємцями є неповнолітні діти, це може призводити до 
порушення їхніх прав.

Враховуючи викладене, буде слушним визначити у ЦК України часову межу 
оформлення права на спадщину тривалістю у три роки. Для неповнолітніх осіб цей 
строк доцільно продовжити до 5-ти років, а для обмежено дієздатних та недієздатних 
осіб його, як виняток, не варто застосовувати з метою недопущення можливості 
зловживання правом їхніми батьками, опікунами чи піклувальниками.

Спадкоємці, яким на момент прийняття спадщини не виповнилося 18 років, 
зобов’язані звернутися до нотаріуса за видачею їм свідоцтва про право на спадщину 
на нерухоме майно після досягнення ними повноліття, але не пізніше п’яти років. 
Право недієздатних та обмежено дієздатних осіб на оформлення права на спадщину 
строком не обмежується».

Таке формулювання ч. 1 ст. 1297 ЦК України дасть змогу забезпечити сталість 
та прозорість цивільно-правового обороту, у неможливить існування нерухомого 
майна у неврегульованому правовому становищі, забезпечить права
малолітніх та неповнолітніх осіб, а також обмежено дієздатних та недієздатних осіб.
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ЦиВІЛЬно-ПраВоВиЙ ЗаХиСТ ПраВа на оСоБиСТІ ПаПери

Ефективність цивільно-правового механізму захисту права на особисті 
папери значною мірою залежить від точності термінологічного апарату, за допомогою 
якого відбувається фіксація розглядуваних правовідносин. Складнощі насправді 
існують і пов’язані вони, по-перше, із відсутністю єдності у формулюванні дефініції 
особистих паперів, а по-друге, із визначенням юридичної природи такого права. 

Як відомо, законодавчої дефініції поняття «особисті папери» не існує. 
У ч. 1 ст. 303 ЦК України вказується лише на примірний перелік предметів, які 
співвідносяться із особистими паперами, відповідно як вид та рід. Такими є: 
документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо. 
Наявна законодавча конструкція ніяким чином не полегшує роботу щодо з’ясування 
ознак особистих паперів. 

Лексичне значення термінологічної зв’язки «особистий папір» зумовлює 
необхідність з’ясування значення кожного слова, які її утворюють. Проведений 
аналіз дозволяє погодитися із висловленою у літературі позицією, відповідно до 
якої поняттям «особисті папери» охоплюються документи, які містять інформацію 
про особисте життя фізичної особи [3, с. 192]. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. (в редакції Закону України від 13 січня 2001 
р.) документ − матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями 
якого є її збереження та передавання у часі та просторі [4]. Ознаками документа 
є: 1) матеріальна складова; 2) відомості, які становлять певний вид інформації. 
Законодавець не обмежує поняття документа вказівкою на якийсь конкретний 
зміст відомостей. Своєю чергою під інформацією у згаданому вище законодавчому 
акті розуміються «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» (ст. 1 Закону України 
від 2 жовтня 1992 р. (в редакції Закону України від 13 січня 2001 р.) [4].

Правовий режим документа може бути поширений на поняття «особисті 
папери», однак, лише з деяким застереженням. Особисті папери слід визнавати 
документами, зміст яких обмежений інформацією про особисте життя фізичної 
особи. Загалом під особистим життям слід розуміти фізичну та духовну сферу 
життєдіяльності, яка контролюється самою особою та, яку вона бажає зберегти 
у таємниці чи обмеженому доступі, самостійно визначаючи обсяг інформації та 
коло осіб яким вона відома. Таким чином, особисті папери – це документи, тобто 
матеріальні носії, які містять інформацію, що відображають різні сфери особистого 
життя особи. 

Цивільне законодавство поширює на особисті папери правовий режим 
речових прав. Так у ч. 1 ст. 303 КК України зазначається, що особисті папери 



конференция.com.ua

24

Nauka w świecie współczesnym  
фізичної особи є її власністю. Наукові погляди на юридичну природу права на 
особисті папери не є настільки однозначними. Л.О. Красавчикова виділяє такі три 
складові цього права: а) право авторської приналежності; б) правомочності щодо 
користування і розпорядження матеріальним об’єктом даного права; в) диспозитивні 
правомочності, які, з одного боку, надають автору повноту свободи у створенні і 
веденні особистих документів, а з іншого, – відхиляють будь-які втручання в особисте 
життя громадянина шляхом втручання в його особисту документацію [5, с. 104-106]. 
Вважаємо, що наведене положення не сприятиме з’ясуванню змісту прав на особисті 
папери і потребує більш однозначного підходу.

Особисті папери – об’єкт, який складається із матеріальної та змістовної 
складових. Вид та форма цього матеріального носія не має принципового значення для 
особи. Іншими словами не можна передбачити, що конкретний вид інформації у сфері 
особистого життя має бути відображений у документі лише за умови відповідного 
оформлення. Особисті папери є цінними для особи, першочергово, як носії важливої 
особистої інформації. Інформація є нематеріальним благом, яка піддається лише 
моральному, а не споживчому старінню. Звідси цілком закономірним є передбачення 
правових підстав права на особисті папери у структурі глави 22 «Особисті немайнові 
права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи» ЦК України. 

Матеріальний носій такої інформації служить для зберігання та передачі 
інформації у часі і просторі. Дотримання цілісності матеріального носія є важливою 
гарантією захисту тих видів особистої інформації, яка існує виключно у документарній 
формі. Тому доцільно погодитися із висловленою в науці позицією, відповідно до 
якої право на особисті папери слід розглядати не як єдине, а як: право на таємницю 
документів особистого характеру і право на їх недоторканність [6, с. 170, 193]. Як 
видається зміст права на особисті папери (ст. 303 ЦК України) слід відмежовувати від 
права на інформацію (ст. 302 ЦК України). Об’єктом першого із них є документована 
інформація, тобто інформація, яка закріплена на певному матеріальному носієві. У 
зв’язку із вимогою про обов’язкову присутність документованої подачі інформації, 
паралельно виникає право на недоторканність особистих паперів. Із часом надання 
інформації про особисте життя певної форми матеріального носія пов’язується 
визначення моменту початку цивільно-правової охорони прав на особисті папери. 
Відповідно до ст. 302 ЦК України об’єктом права виступає будь-який вид інформації, 
незалежно від форми поширення. 

Застосування до права на особисті папери правового режиму 
особистого немайнового права цілком відповідає змісту цього права, підстави 
якого сформульовані у ст. ст. 303-305 ЦК України. Окрім властивостей самого 
об’єкта, підтвердженням для цього положення є наділення титульного володільця 
спеціальними повноваженнями щодо розпорядження особистими паперами, а також 
можливістю надавати згоду чи забороняти ознайомлення з особистими паперами. 
Однак і в цьому випадку мова йде не стільки про розпорядження самими особистими 
паперами як матеріальними благами, скільки про розпорядження тією інформацією, 
яка закріплена в таких документах.

Результатом проведеної наукової розвідки є висловлення пропозицій про 
законодавче редагування статей ЦК України шляхом заміни, використовуваного 
терміну «особисті папери» на «особисті документи», а також про включення у зміст 
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елементів права на особисті папери правомочностей, які випливають із немайнової 
природи відносин з розпорядження цими паперами. 
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ЮВенаЛЬнаЯ ЮСТиЦиЯ В УКраине: За и ПроТиВ

В последние годы в Украине не утихают споры по поводу внедрения так 
называемой ювенальной юстиции. Одни, ссылаясь на европейский опыт,
утверждают, что ювенальная юстиция просто необходима, другие с этим полностью 
не согласны. Так нужна ли в Украине ювенальная юстиция?

В данной статье предпринята попытка проанализировать аргументы, как 
сторонников, так и противников внедрения в Украине ювенальной юстиции.  

Ювенальная юстиция - это раздел юстиции, который занимается делами 
несовершеннолетних. Деятельность ювенальной юстиции делится на два направления: 
первое - это осуществление правосудия над несовершеннолетними преступниками, 
а второе – рассмотрение неправомерных действий родителей в отношении своих 
детей. Свою деятельность они осуществляют через ювенальные суды. 

Для начала рассмотрим первое направление деятельности ювенальной 
юстиции. Существуют три основных модели ювенальной юстиции:
1) англо-американская (Великобритания, Канада, США, Нидерланды); 
2) континентальная (Франция, Бельгия, Германия); 
3) скандинавская (Швеция).

В первой модели несовершеннолетний преступник несет личную 
ответственность за свое преступление, и суд присуждает соразмерное наказание. 
При этом большое значение уделяется профилактике детской преступности. Эту 
профилактику проводят разные организации. 

Во второй модели практически отсутствуют наказания, предусматривающие 
лишение свободы. 

В третьей модели вообще отсутствует уголовная ответственность до 15 лет. 
Впрочем, до 18 лет приговоры с лишением свободы невероятно редки. 

Какую же из этих моделей собираются ввести на Украине? Существует 
Указ Президента Украины «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні». [1]. Согласно этому указу планируется максимально 
усилить профилактику детской преступности, правосудие совершать не соразмерно 
преступлению, а учитывая возрастные, социально-психологические и другие 
особенности развития, а так же выстроить систему реабилитации детей, совершивших 
преступления и развить восстановительное правосудие - примирение потерпевшего 
и нарушителя [3, с. 67 - 68].

Таким образом, модель, внедряемая на Украине сочетает в себе элементы 
из всех трех моделей. Сторонники этого указа приводят следующий аргумент: В 
Уголовном кодексе Украины  говорится, что уголовной ответственности подлежат 
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лица, достигшие 16 лет. Кроме того существует несколько десятков статей в которых  
к ответственности привлекаются лица, достигшие 14 лет. То есть после совершения 
преступления малолетние преступники могут запросто попасть в колонию. Но, 
как известно, пребывание в местах лишения свободы не только не исправляет 
преступников, но и делает их еще хуже. Ювенальные же суды  дадут возможность 
перевоспитания. То есть, если подросток совершил кражу  (по статье 185 УК 
ответственность наступает с 14 лет) у него есть возможность на договорной основе 
возместить материальный, моральный и физический ущерб пострадавшего, и, таким 
образом, принять ответственность за совершенное преступление. После этого он 
будет находиться под надзором службы пробации [2; 3, с. 72; 4, ст. 22].

Представляется, что большое значение должно уделяться  психологической 
реабилитации. Ведь главное — достучаться до ребенка, совершившего проступок, 
чтобы он осознал свою вину и не повторял содеянное. Но, то, что хорошо в 
теории, далеко не всегда реализовывается на практике. Очевидно, что подобная 
безнаказанность приведет к росту детской преступности в Украине. В Европе это 
уже давно произошло. Доказательством того служат так называемые «молодежные 
бунты» произошедшие в некоторых странах Европы. Например, во Франции 
несколько лет назад начались массовые поджоги подростками автомобилей и 
другого имущества. Полностью уверенные в своей безнаказанности, малолетние 
правонарушители громили витрины магазинов и устраивали стычки с полицией. В 
2011 году похожие события произошли в Англии. По многим английским городам 
прокатилась целая волна погромов и беспорядков, участниками которых в основном 
были местные «тинейджеры». На новостном сайте «Голос России» по этому поводу 
было написано следующее: «Сообщения из туманного Альбиона больше похожи на 
сводки с фронта: столкновения с полицией и погромы перекинулись на Манчестер, 
Ливерпуль, Бирмингем. Список городов можно продолжить» [5].

Поводом для начала беспорядков послужила гибель от рук полицейских 
одного из лидеров молодежной банды. В итоге, беспорядки удалось подавить 
лишь разрешив полицейским применять огнестрельное оружие. Для подавления 
беспорядков в Лондоне пришлось ввести в город 16 тысяч полицейских [6].

Ювенальная юстиция создала на западе благоприятные условия для 
развития преступности, поскольку все молодежные банды подчиняются взрослым 
преступникам. Руками малолетних они могут безнаказанно осуществлять различную 
преступную деятельность.  

Отрицательных примеров очень много. Так,  в 2007 году в Германии 
состоялась крупная забастовка учителей, которые требовали от правительства, 
чтобы им вернули возможность выгонять учеников из класса и как-то на детей 
воздействовать. Как выяснилось, дети там творят, что хотят, и учитель ничего не 
может с ними сделать. 

То же самое будет и в Украине. Тем более что в наших школах и так не все 
благополучно. Например, когда автор данной статьи учился в 11 классе школы, 
ученики младших классов в присутствии учителя посадили на ручку своего 
одноклассника. Истекающего кровью  школьника увезли в реанимацию. Сейчас 
таким подросткам, согласно европейским нормам, будет грозить только беседа с 
психологом, а родителей жертвы профессиональные медиаторы будут примирять с 
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малолетними преступниками. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что данная сторона ювенальной 
юстиции приведет к росту беззакония и безнаказанности несовершеннолетних. 
Малолетние бандиты будут совершать все больше преступлений, поскольку за это 
они отделаются профилактической беседой. Такая ювенальная юстиция уж точно 
нам не нужна.  

А теперь  перейдем ко второму направлению деятельности ювенальной 
юстиции, которая рассматривает неправомерные действия родителей в отношении 
своих детей. Именно этот вид деятельности  вызывает в Украине большее количество 
споров. Существует мнение, что правовая система Украины не справляется с защитой 
прав ребенка. Известно большое количество фактов,  фиксирующих жестокое 
обращение родителей со своими детьми. По их мнению, исправить ситуацию 
поможет введение ювенальной системы. В таком случае можно будет забирать детей 
у родителей-алкоголиков, наркоманов и передавать их на воспитание в нормальные 
семьи. 

Но как уже упоминалось - то, что хорошо в теории далеко не всегда успешно 
реализовывается на практике. В европейских странах социальные инспекторы очень 
часто под любым предлогом отбирают детей у вполне адекватных родителей. Они 
получают право вмешиваться в воспитание ребенка и диктовать методы воспитания 
в семье. Фактически любое действие либо бездействие родителей по отношению к их 
ребенку может трактоваться ювенальным органом как угодно [7].

Следует рассмотреть некоторые основания, по которым можно будет забрать 
ребенка из его семьи.

 Первая причина - воспитательное давление. То есть будет запрещено 
воспитывать и наказывать своих детей. Из-за этого авторитет родителей в глазах 
детей быстро упадет, а дети привыкнут к вседозволенности. Родители уже не смогут 
запретить им употреблять наркотики и алкоголь.  Наши исконные семейные ценности 
будут разрушены окончательно. 

Вторая причина, по которой могут забрать ребенка из семьи, заключается в 
нарушении прав детей на самовыражение и свободу перемещения.  В Великобритании 
если 16 летний ребенок не ночевал дома, его даже нельзя спросить, где он был. А 
о том, чтобы сделать ему замечание, вообще не может быть и речи. В случае, если 
ребенок выполняет какую - либо домашнюю работу (например, выносит мусор или 
моет посуду) его также могут забрать органы опеки. 

Самое интересное заключается в том, что ребенка могут забрать и в  том 
случае, если родители не дают ему денег на карманные расходы.

Еще одной причиной «изъятия» ребенка из семьи может послужить то, 
что родители живут на съемной квартире. Или если они, по мнению социального 
инспектора, зарабатывают меньше, чем нужно ребенку.

Для того чтобы ребенка забрали из семьи, будет вполне достаточно жалобы 
соседей, в том числе и анонимной. 

Еще одним минусом ювенальной юстиции является поощрение детей к 
доносительству на своих родителей. Введя в нашей стране западную ювенальную 
систему, мы просто вырастим поколение «Павликов Морозовых». Кроме того, 
ювенальная система фактически навязывает несовершеннолетним раннюю 
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сексуальную жизнь. Поскольку у ребенка появляется право на сексуальную 
информацию [8; 9].

Пример всему вышеизложенному можно найти в европейских странах. 
Например, в Германии в 2009 году было отобрано больше шестидесяти тысяч детей. А 
во Франции число отобранных детей только за 2008 год составило больше ста тысяч. 
Десятки тысяч детей переданы в приюты или приемные семьи. Причем по оценкам 
исследования, проводимого в Англии и США, именно в приемных семьях дети чаще 
подвергаются насилию. В этих странах насилие над детьми считается  важнейшей 
социальной проблемой. Организацией специальной  службы и системы регистрации 
в США в 1983 году удалось выявить больше одного миллиона факторов жестокого 
обращения с детьми. Через два года количество случаев жестокого обращения с 
детьми возросло почти до двух миллионов.

Стоит ли говорить, что даже в очень бедных семьях, которым трудно содержать 
детей, детям будет намного лучше, чем в приюте или чужой семье. Например, в 
детских домах США уровень физического насилия над детьми превышает средний 
уровень по населению в 10 раз [10, c. 27; 11].

Подводя итог этому исследованию, можно сделать следующий вывод. 
Внедрение в Украине ювенальной системы приведет к катастрофическим 
последствиям. С одной стороны, у нас возрастет так называемая «детская 
преступность», а с другой - будет нанесен удар по нашим семейным ценностям. 
Родители станут полностью ограничены в праве на воспитание своего ребенка. 
Основной удар будет нанесен именно по благополучным семьям, которые будут 
лишены возможности воспитывать своих детей в рамках общепринятой морали. 

Внедряя у нас ювенальную систему, мы создадим ведомства тотального 
контроля над семьей, с собственными силовыми структурами, исправительными 
учреждениями. Ювенальная юстиция не защищает детей, а наоборот усугубляет 
ситуацию. А для того, чтобы защитить детей от родителей - алкоголиков или 
наркоманов достаточно и тех норм,  которые есть в действующем законодательстве. 
Например, в статье 164 Семейного кодекса Украины четко прописано, кого нужно 
лишать родительских прав:

 1. Хронических алкоголиков;
 2. Наркоманов;
 3. Родителей, которые не забрали ребенка из роддома;
 4. Родителей, которые эксплуатировали ребенка или совершили против него 

преступление [12].  .
Кроме того Уголовный кодекс содержит статью 166, которая называется 

«Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом в отношении, 
которого установлена опека и попечительство» [4].

Поэтому, перед тем как внедрять в Украину ювенальную систему, необходимо 
крепко подумать. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 7. Гражданское право.
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До ПонЯТТЯ СПаДКУВаннЯ У МІжнароДноМУ ПриВаТноМУ ПраВІ

Спадкове право охоплює норми, що регулюють відносини, пов’язані з 
переходом прав та обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до інших осіб 
(спадкоємців) [1, ст.1216]. У юридичній літературі справедливо проводиться поділ 
правовідносин у сфері спадкування на такі, що: 1) пов’язані з набуттям спадкових 
прав; 2) виникають в момент здійснення спадкових прав; 3) зумовлені процесом 
управління спадковим майном. Саме ці правовідносини стануть предметом розгляду 
з точки зору матеріально – правових та колізійних норм.

Різноманітність практики, що виникає в цій сфері, та складності, що 
виникають при розгляді конкретних спадкових справ з «іноземним елементом», 
пояснюються значними відмінностями у внутрішньому законодавстві різних країн 
щодо спадкового права.

Як свідчить дослідження тенденцій законодавчого регулювання у сфері 
питань спадкового права, основний масив проблемних ситуацій, що виникають у 
цій царині, пов›язаний із особистим статусом спадкодавця. Вирішуються такі колізії 
здебільшого шляхом застосування закону громадянства або доміцилію спадкодавця 
[2, с. 134].

Спадкове право «романо – германської правової сім’ї» має ряд принципових 
розходжень із спадковим правом країн « сім’ї загального права». Основна відмінність 
двох систем полягає у тому, що в першій - спадкування розглядається, як універсальне 
правонаступництво, внаслідок чого права і обов’язки спадкодавця переходять 
безпосередньо до спадкоємців. У Великобританії та США майно спадкодавця спочатку 
переходить за правом довірчої власності до його « особистого представника», який 
згодом передає спадкоємцям ту частку майна, що залишилася після розрахунків із 
кредиторами спадкодавця [3,с. 43].

Іншими досить поширеними відмінностями у сфері спадкового права різних 
країн є неоднакове коло спадкоємців за законом, різні вимоги до форми заповіту, 
різні системи розподілу спадкової майнової маси. Крім, того право різних держав по 
– різному вирішує питання щодо обмеження прав окремих категорій спадкоємців та 
спадкування з умовою [4, c. 143].

Спадкування є одним із важливих способів набуття права власності у всіх 
державах. У багатьох з них поєднуються два найважливіші принципи спадкового 
права: свобода заповіту та охорона інтересів сім’ї. Перший випливає з принципу 
свободи договору. Проте він обмежуються на користь сім’ї спадкодавця, за якою 
резервується частка спадкового майна. Будучи завжди консервативним, сьогодні 
спадкове право характеризується новими тенденціями, а саме: розширенням прав 
пережившого подружжя, усиновлених і позашлюбних дітей, участю держави у 
розподілі спадкового майна з допомогою системи оподаткування, обмеженням кола 
осіб, які спадкують за законом. Остання тенденція розширює можливості держави у 
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набутті виморочного ( безхазяйного ) майна.

Тенденцію розширення прав пережившого подружжя можна спостерігати, 
порівнюючи законодавство Франції. Якщо традиційно переживше подружжя 
закликалося до спадкування тільки за відсутності кровних родичів ( у тому числі й 
родичів по бічній лінії до 12 ступеня), то пережившому подружжю надали широкі 
можливості для отримання спадку. Водночас слушно зауважити, що сьогодні 
переживше подружжя в більшості випадків отримує не право власності на частку в 
спадковому праві, а тільки узуфрукт [5, с. 285- 286].

Інша тенденція – розширення прав усиновлених та позашлюбних дітей – 
підтверджується відповідними нормами Закону Франції від 11 липня 1966 року, ФРН 
– 2 липня 1977 року, Швейцарії – 30 червня 1972року. Позашлюбні діти, спадкові 
права яких на початку ХХ ст. майже в усіх правових системах отримують рівні 
права із законнонародженими дітьми. Їхні батьки можуть спадкувати після них. 
Необхідною умовою такого спадкування є визнання позашлюбної дитини батьком 
чи встановлення її походження за рішенням суду.

Найпоширенішими правовими підставами спадкування в усіх правових 
системах вважають заповіт і закон. Заповіт має переважаюче значення, а закон 
– субсидіарне, оскільки він застосовується у разі відсутності юридично дійсного 
заповіту, або коли заповітом охоплюється тільки частина спадкового майна чи якщо 
заповітом не охоплено інтереси осіб, які мають обов’язкову частку в спадковому 
майні. У деяких правових системах допускається укладення спадкового договору 
[6, c. 256-267].

Отже, підсумовуючи, можна зазначити , що у межах будь – якого правопорядку 
природним явищем є смерть фізичних осіб, яка припиняє правоздатність людини 
і відкриває спадщину. Але, хоча людина перестає існувати фізично, проте її права 
та обов’язки можуть переходити до інших осіб. На цьому однаковість ситуації 
закінчується, оскільки далі в дію вступають притаманні кожному окремому 
правопорядку національні особливості. Ці особливості стосуються всіх основних 
етапів процесу спадкування.
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ПраВоВе реГУЛЮВаннЯ ВСТаноВЛеннЯ ДІаГноЗУ «СМерТЬ МоЗКУ» 

 Трансплантологія, безумовно, є однією із найперспективніших областей 
медичної науки та практики: вона акумулює найновіші дослідження сучасної хірургії, 
імунології, анестезіології, спирається на величезну сукупність високих медичних 
технологій. Але разом з тим немає такої ж області в медицині, де так яскраво 
сфокусувались проблеми етичного порядку, як в трансплантології. Правомочність 
встановлення діагнозу смерті мозку при життєздатності інших органів, пересадка 
живих функціонуючих органів одного індивіда іншому, право особи визначати, як 
розпоряджатися його органами  та тілом після смерті, стали причинами багатьох 
дискусій в цілому ряді дисциплін.  
 Однією з найбільш невизначених на сьогодні проблем, з якими зіштовхуються 
спеціалісти, що проводять забір органів для трансплантації,  є етичні питання, 
пов’язані з констатацією смерті особи по критеріям смерті мозку. Історичними 
критеріями смерті особи вважалась відсутність самостійної діяльності двох систем 
організму: дихальної та серцевої. Сьогодні до традиційних, історичних критеріїв 
добавився ще один – «смерть мозку». Для появи критерію «смерть мозку» існувало 
декілька передумов. 
 Професор І.В. Сілуянова констатує, що формування поняття «смерті мозку» 
відбувається під впливом цілей і завдань трансплантології. [1, C.162]. П.Д. Тищенко 
відзначає, що введення нового критерію обумовлено як необхідністю зробити 
можливим зупинку безглуздого лікування пацієнтів зі «смертю мозку», так і появою 
медичних, юридичних і моральних основ забору органів, які використовуються при 
трансплантації [2,C.280].  
 Як відзначає відомий лікар- реаніматолог А. М Гурвіч, застосовуючи  смерть 
мозку як критерій смерті людини,  суспільство зіткнулося з трьома визначеннями 
смерті мозку: 
– згідно з першим визначенням смерть мозку ― це загибель всього мозку,  включаючи 
його ствол, з необоротним несвідомим станом, припиненням самостійного дихання і 
зникненням всіх стволових рефлексів; 
– друге визначення смерті мозку ― це загибель ствола мозку (при цьому можуть 
зберігатися ознаки життєздатності мозку, зокрема його електрична активність); 
– третє визначення смерті мозку ― це загибель відділів мозку, відповідальних за 
свідомість, мислення, тобто за збереження людини як особи [3,C. 156]. 
   Умовами етично бездоганного встановлення діагнозу смерті мозку є 
дотримання трьох умов або етичних принципів: принципу єдиного підходу, 
принципу колегіальності і принципу організаційної та фінансової незалежності 
бригад, які беруть участь у трансплантації. Принцип єдиного підходу полягає 
в дотриманні однакового підходу до визначення «смерті мозку»  незалежно від 
того, чи буде в результаті проведено забір органів для трансплантації. Принцип 
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колегіальності полягає в обов’язковій участі декількох лікарів в діагностиці «смерті 
мозку». Мінімально допустима кількість лікарів – три спеціалісти. Даний принцип 
дозволяє значно зменшити ризик передчасної діагностики і можливість зловживань 
[4, C. 49]. Наступний принцип  - принцип організаційної і фінансової незалежності 
бригад. У відповідності до даного принципу повинно бути три бригади, кожна з 
яких займається своїми функціями. Перша – тільки констатує «смерть мозку», 
друга – проводить забір органів, третя бригада здійснює саму пересадку органів. 
Фінансування даних бригад здійснюється паралельними потоками, які ніколи не 
перетинаються. 
 В Україні, питання правового регулювання встановлення діагнозу 
«смерть мозку» для проведення трансплантації закріплені в Законі Україні «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» та Наказі 
Міністерства охорони здоров’я України N 226 від 25.09.2000 «Про затвердження 
нормативно-правових документів з питань трансплантації». Закон України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» в ст. 15 встановлює: 
«Людина вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть її мозку. Смерть 
мозку означає повну і незворотну втрату всіх його функцій. Момент смерті мозку 
може бути встановлено, якщо виключені всі  інші  можливі  за даних обставин 
причини втрати свідомості та реакцій організму»[5].  Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України N 226 від 25.09.2000 в «Інструкції щодо констатації смерті людини 
на підставі смерті мозку», закріплює, що: «Смерть мозку -  повне  та  незворотне  
припинення  всіх  його  функцій,  які  реєструються  при серці,  що працює,  та 
примусовій вентиляції легенів. Смерть мозку прирівнюється до смерті людини»[6]. 
Крім чіткого визначенні самого поняття «смерть мозку», Інструкція також закріплює 
умови, необхідні для встановлення діагнозу,  надає вичерпний перелік клінічних 
критеріїв, наявність яких є необхідною для встановлення даного діагнозу, тривалість 
спостереження, а також закріплює форму Протоколу встановлення смерті мозку. 
 На відміну від українського, законодавство Європейського Союзу не 
закріпило положеня, які вимоги повинні ставитись до встановлення діагнозу «смерть 
мозку» для здійснення трансплантації, залишивши регулювання даного питання на 
розсуд держав. 

На міжнародному рівні Всесвітня Медична Асоціація в Положенні «Про 
донорство та трансплантацію», прийняте 52 Генералної Асамблеєю Асоціації в 
жовтні 2000 року, зафіксувала одну з найбільш невирішених та етичних проблем – 
встановлення діагнозу смерті мозку. В параграфі G даного Положення закріплено: «1. 
Всесвітня медична асоціація вважає, що визначення смерті є клінічним питанням, 
і повинно бути зроблено відповідно до широко прийнятих керівних принципів, 
встановлених експертною медичною групою, і, у відповідності із Декларацією 
Всесвітньої медичної асоціації «Про визначення смерті і відновлення органів.

- Протоколи і процедури повинні бути розроблені для навчання пацієнтів і їх 
сімей про процедури для діагностики смерті і можливості для донорства після 
смерті.

- Для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, лікар, який визначає та / 
або посвідчує факт смерті потенційного донора органу, не повинний бути 
залучений у вилучення органів або в наступних процедурах трансплантації 
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або відповідальний за піклування потенційних одержувачів цих органів» [7]. 

З точки зору медицини, для точного встановлення діагнозу смерті мозку 
обов’язкова присутність комплексу клінічних критеріїв: 1) повна та стійка 
відсутність свідомості (кома); 2) атонія всіх м’язів; 3) відсутність реакції на великі 
больові подразнення в зоні тригемінальних точок та будь-яких інших рефлексів, що 
замикаються вище шийного відділу спинного мозку; 4) відсутність реакції зіниць 
на пряме яскраве світло, при цьому повинно бути відомо, що ніяких препаратів, 
які розширюють зіниці, не застосовувалось. Очні яблука нерухомі; 5) відсутність 
корнеальних рефлексів; 6) відсутність окулоцефалічних рефлексів; 7) відсутність 
окуловестибулярних рефлексів; 8) відсутність фарингіальних та трахеальних 
рефлексів, 8) відсутність самостійного дихання.
 Правомочність встановлення діагнозу смерті мозку при життєздатності 
інших органів викликає найбільше суперечливих проблем, особливо це стосується 
судової практики. Хорошим прикладом судової справи, який підкреслює саме 
проблеми встановлення «смерті мозку» є справа “In Re T.A.C.P (609 So. 2d 588 (Fla. 
1992)”. Основними пунктами даного випадку є те, що батькам дитини T.A.C.P. на 
восьмому місяці вагітності, повідомили, що дитина народиться з аненцефалією. 
Це вроджений дефект з неминуче фатальним закінчення, в якій дитина зазвичай 
народжується з «стовбуром мозку». Проблема з такими захворюваннями, в тому, 
що дитина може вижити тільки протягом кількох днів після народження, тому 
що стовбур мозку має обмежені можливості для підтримки вегетативних функцій 
організму, таких як дихання і серцебиття. Лікарі рекомендували батькам продовжити 
вагітність і після кесаревої процедури органи народженої дитини будуть використані 
для трансплантації іншим дітям. Батьки подали клопотання до окружного суду, 
просячи винести судове рішення про визначення смерті, у зв›язку з тим, що медичні 
працівники у справі з T.A.C.P. відмовились констатувати смерть мозку з побоювання, 
що вони можуть понести цивільну або кримінальну відповідальність. Суд на підставі 
Статуту Флориди відхилив прохання батьків для визначення смерті дитини, допоки 
стовбур мозку продовжував функціонувати[8].
 З усього вищезазначеного випливає висновок про необхідність чіткого 
правового регулювання питань констатації смерті мозку у випадках проведення 
забору органів для трансплантації, оскільки дана проблема тісно пов’язана 
з питаннями комерціалізації трансплантації, етики медичного працівника. 
Встановлення всіх необхідних критерії в законі, полегшить роботу спеціалістів, 
які проводять трансплантацію, а також удів, в разі виникнення спорів стосовно 
правомірності встановлення діагнозу.
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СПаДКУВаннЯ За ЗаКоноМ  У риМСЬКоМУ ПраВІ

Римське спадкове  право є основою сучасного спадкового права,  тому є 
актуальним його походження і принципи. У сучасному законодавстві є прога-лини, 
тому звертаючись до першоджерел, ми маємо змогу зрозуміти помилки сьогодення 
і виправити їх. Спадкове право в системі римського приватного права було одним з 
найважливіших інститутів і займало проміжне місце між речовим і зобов›язальним 
правом. Це  зумовлено  тим, що об›єктом спадкування переважно було право власності.

Римський юрист Юліан говорив, що hereditas nihil aliud est, quam successio in 
Universum jus quod defunctus habuit (спадкування є не що інше, як правонаступництво 
у всіх правах, якими володів померлий) [3, с. 148 ]

Римське спадкове право не допускало одночасного спадкування за заповітом 
і за законом: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – не може бути 
спадкування в одній частині майна померлого за заповітом, а в другій – за законом. 
Цей принцип римського спадкового права закладений ще в Законах ХІІ таблиць і 
зберігся в праві Юстиніана.[ 5, с. 270]

Спадкоємцями за законом в римському праві визнавалися особи, які 
перебували в спорідненості зі спадкодавцем. Але римляни розрізняли агнатське 
споріднення, засноване на загальній підвладності, та когнатське споріднення, 
засноване на спільності за кровним походженням. При цьому, якщо в давні часи, 
в умовах панування патріархальної сім’ї, на передній план висувалось агнатське 
споріднення, то по мірі руйнування патріархальних зв’язків воно все більше 
витісняється спорідненням когнатським, а згодом і взагалі зовсім виходить з уживання. 
Вказана обставина зіграла вирішальну роль і в визначенні кола законних спадкоємців 
на різних етапах розвитку римського приватного права [3, с. 150] .

Таким чином, у багатовіковій історії римського спадкового права можна 
виокремити три етапи розвитку спадкового права:

I) Cпадкування за jus civile (за Законами ХII таблиць) ; 
II) Cпадкування за преторським едиктом; 
IІІ) Cпадкування у «праві Юстиніана» (власне,вже «після римське право») 

[1, с. 57] .
I. Hereditas (спадкування за jus civile) — регламентувалося Законами XII 

таблиць, які передбачали спадкування за заповітом і спадкування за законом. Однак 
через сімейний характер власності давнього періоду основним видом було все ж 
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спадкування за законом. Вважалося абсолютно нормальним після смерті глави 
родини залишати його майно тій самій родині, оскільки воно створювалося працею 
всіх її членів. Проте Закони XII таблиць спадкування за заповітом визнають уже 
переважною формою спадкування. Принцип свободи заповіту майже утвердився, 
а кровне споріднення ще не стало пануючим, і тому спадкування за законом не 
обмежувало свободи заповіту. У цей самий період почав діяти принцип єдиної 
підстави спадкування, що зберігся в усі часи.

II. Cпадкування за преторським едиктом. Послаблення сімейного характеру 
приватної власності, занепад агнатського споріднення, обмеження батьківської влади 
як наслідок зміни виробничих відносин і розвитку товарообігу зумовили потребу 
трансформацій спадкового права. Емансиповані діти не могли бути спадкоємцями 
після смерті свого батька.  Однак це не відповідало потребам суспільства. Тому 
втрутилися претори. Преторська система спадкування розширила коло спадкоємців 
за законом, все більше утверджуючи його одночасно з підвищенням значення 
когнатського споріднення. У цей період спостерігається обмеження свободи заповіту 
на користь кровних родичів. Важливим нововведенням преторів було визнання права 
спадкового наступництва за особами, які за за Законами ХII таблиць до спадкування 
не закликалися [4, с. 136] .

III. Cпадкування у «праві Юстиніана». Спадкування у «праві Юстиніана». 
У 542 р. новела 115 Юстиніана приводить у чітку систему спадкування за заповітом 
і, зокрема, необхідне спадкування. У 543 р. новелою 118, а в 548 р. новелою 127 
реформується спадкування за законом. Отже, реформа Юстиніана завершила 
становлення римського спадкування, створивши чіткий правовий інститут, в якому 
враховані нові соціально-економічні умови Римської імперії, закінчено утвердження 
когнатського споріднення, що тим самим зміцнило спадкування за законом.

Спадкування за законом – ab intestato – спадкування проти заповіту – мало 
місце в таких випадках: а) за відсутності заповіту; б) визнання його недійсним; в) 
смерті спадкоємців, зазначених в заповіті, до відкриття спадщини або їх відмови від 
прийняття спадщини [2, с.93 ]

Отже, в праві Юстиніана суворо дотримувався принцип – крім випадків 
спадкування за правом представлення – одночасне закликання до спадкування 
спадкоємців різних класів і ступенів не допускалося. Закликання до спадкування 
спадкоємців другого класу могло мати місце лише у випадках, якщо: а) спадкоємців 
першого класу на момент відкриття спадщини не виявилося; б) спадкоємці першого 
класу відмовилися від прийняття спадщини.

Коло спадкоємців за законом у праві Юстиніана практично було необмеженим 
[5, с. 271].

 При відсутності будь-яких спадкоємців, майно померлого вважалося 
виморочним. Виморочне майно належало до фіску, а іноді до монастирів, церков [6, 
с.236].

Отже, спадкування за законом виникло раніше, ніж спадкування за заповітом, 
пройшовши складний і тривалий шлях становлення. У процесі свого історичного 
розвитку склалися такі види спадкоємства за законом: спадкування за jus civile, 
спадкоємство за преторським правом - bonorum possessio, спадкоємство за правом 
Юстиніана. Уже Закони XII таблиць встановили, що відкриття спадщини за законом 
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можливе тільки тоді, коли немає заповіту і саме спадкування за законом визначалося 
положеннями Закону XII таблиць. Впорядкування системи спадкування за законом, 
відмова від зовсім застарілого агнатичного принципу і встановлення спадкування 
на засадах кровного споріднення без всяких обмежень для жінок є безперечною і 
великою заслугою Юстиніанівських реформ. Усі ці риси зближують її з сучасними 
системами.

Римське спадкове право в процесі свого розвитку набуло рис, що відповідали 
характеру римської власності та сім›ї. Про спадкування за законом, яке, в свою чергу, 
було зумовлене витісненням агнатського споріднення когнатським (кровним). 
Посилення значення кровного споріднення стало основою для зміцнення спадкування 
за законом. Римському спадковому праву завжди був властивий формалізм, від якого 
воно частково поступово вивільнилося. Проте багато які формальні вимоги (щодо 
форми заповідальних розпоряджень, порядку відкриття і прийняття спадщини тощо) 
збереглися й у сучасному спадковому праві. 

Отже, можна сказати що сучасне спадкове право бере початок з римського 
права і багато норм і принципів запозичено саме з нього. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. Земельное право.
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ПраВоВаЯ ПоЛиТиКа роССиЙСКоЙ иМПерии В оТноШении 
КаТоЛичеСКиХ КонФеССионаЛЬнЫХ ЗеМеЛЬ В xVIII ВеКе

В царствование императрицы Екатерины I возникла новая тенденция 
в конфессиональной политике Российского государства, которая сводилась к 
минимизации количества церквей инославных исповеданий во внутренних городах 
империи, то есть на канонической территории Русской Церкви. Для этих целей 
общинам иных христианских конфессий, состоявшим из различных национальных 
групп, было указано иметь только одну церковь, исходя не из национальности 
прихожан, а из общности их веры. Другими словами, если в одном российском городе 
имелось два римско-католических костела – французский и польский, – один из них 
подлежал упразднению, так как обе национальности являлись католическими и 
потому вполне могли пользоваться одним костелом, если и не сообща, то попеременно. 
Данная мера, направленная к ограничению культовой инославной недвижимости в 
ее количественном отношении, была для внутренних городов России, очевидно, не 
лишней, поскольку строительство инославных храмов на канонической территории 
титульной конфессии требовало какого-то регулирования, однако далеко не всегда 
такое объединение разноязычных групп в единый приход было осуществимо в 
реальности.

Например, единственный Санкт-Петербургский костел латинского обряда 
в середине 20-х годов XVIII века делили между собой поляки, итальянцы и немцы, 
имевшие право «попеременны службу божескую в публичной католической церкви 
отправлять» [1, с. 40]. Но когда с таким прошением к ним обратились французы, 
то получили в том категорический отказ. В виду этого последние вынуждены были 
обратиться в Коллегию Иностранных Дел с прошением о допущении их священника 
к служению в столичном костеле, дабы эта «церковь общая была всем в Санкт-
Петербурге сущим католикам». Кроме того, французы просили о выделении места 
для поселения их пастора при этом костеле, а в случае недопущения их общины к 
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служению там, они предлагали отвести им участок близ французского поселения 
в столице для того, чтобы они могли построить для себя отдельную церковь. 
Иностранная Коллегия передала это прошение в Святейший Синод, который уже 
успел зарекомендовать себя как орган, вполне успешно управляющий не только 
ведомством титульной конфессии, но и делами иностранных исповеданий. Синод 
не стал рассматривать вопроса об отводе земли для строительства ими отдельного 
костела, но указал допустить французов к пользованию общей католической 
церковью «для исправления службы и отправления проповеди слова Божия с 
немцами, итальянцами и поляками попеременно» [1, с. 40].

Но буквально через несколько дней французы обратились в Синод с жалобой 
о том, что, несмотря на состоявшийся синодский указ, итальянцы и поляки общину 
их в костел все равно не допустили, в виду чего они были вынуждены повторить свое 
прошение о том, чтобы столичным французам «особливое место ради отправления 
своей девоции дано было» [2, с. 52]. Святейший Синод, желая, по всей видимости, 
избежать скандала между разноязычными католическими общинами Петербурга, 
разрешил французам молиться в своей отдельной капелле. Под нее предлагалось 
выбрать какое-либо пригодное помещение в местах жительства французских 
подданных. Но, как говорилось в синодском указе, «ежели такой капеллы нет, и 
востребуют вновь себе кирху строить, то требовать о том определения в Иностранной 
Коллегии» [2, с. 53].

Эта ситуация со всей очевидностью показывает, что государственная 
политика, направленная на предельную минимизацию количества церквей иных 
вероисповеданий в пределах одного населенного пункта (по принципу «одна 
конфессия – один храм») даже в столице не могла быть осуществима уже потому, 
что те же католики были представлены разными национальными диаспорами, 
которые не имели ни возможности, ни желания договариваться о том между 
собою. Вместе с тем, и Святейший Синод, видя напряженность отношений между 
ними и понимая, что дело усугубляется нежелательными последствиями для 
международных отношений России с другими странами, вынужден был отказаться 
от попытки самостоятельного регулирования таких вопросов. Синоду пришлось 
апеллировать к дипломатической компетенции Коллегии Иностранных Дел, так 
что в период, последовавший за правлением Петра I, вопросы о недвижимых 
имуществах иностранных вероисповеданий в России находились в совместном 
ведении обозначенной государственной Коллегии и Святейшего Синода.

Достаточно сложно в этот период обстояло дело с выделением земли 
под церковное строительство на новых российских территориях. По мирному 
договору со Швецией Россия гарантировала местному населению сохранение 
лютеранской веры, ее институтов и ее недвижимости в неприкосновенности. 
Но, вместе с тем, провозглашалось равноправие и православной веры на этой 
традиционной лютеранской канонической территории. Конкуренция между двумя 
вероисповеданиями была неизбежной, и особенно ярко проявилась она в вопросе 
регулирования государством нового церковного строительства.

Так, в 1733 году по указу из Адмиралтейской Коллегии в Кронштадте было 
отведено две городские пустоши под строение церквей – православного собора и 
лютеранской кирхи. В 1739 году Синод повелел на земле, которая была по городским 
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планам отведена для строительства последней, возвести Андреевский собор 
титульной конфессии, на том основании, что земля эта находилась в центральной 
части города, тогда как под православный храм изначально было отведено место куда 
менее удобное.

Данный случай, прекрасно иллюстрирует, каким образом в России 
формировался принцип привилегированного отвода земли внутри поселений для 
нужд титульной конфессии по сравнению с прочими. Практически по всей империи 
для церквей православного исповедания отводились наиболее удобные земли – 
ближе всего к центрам населенных пунктов и на самых возвышенных местах. Любая 
попытка построить инославную церковь в обход этого первоначально негласного, 
а после и нормативного принципа строго пресекалась Синодом, что очень хорошо 
видно в указе 1739 года о возведении православного собора на земле, предназначенной 
для создания в Кронштадте лютеранской кирхи.

Впрочем, потребность названной конфессии в выделении земли для 
культового строительства не ограничивалась лишь новоприсоединенными 
территориями и крупными городами. В 1740 году генерал Миних подал на высочайшее 
имя государыни Анны Иоанновны доклад о необходимости создания двух кирх 
лютеранского обряда на Украинской линии, где по его словам служило множество 
офицеров-иностранцев с семьями, не имевших доселе возможности полноценно 
отправлять обряды своей веры [3, с. 426]. На доклад была наложена положительная 
резолюция. Миних, будучи комендантом этой области, осуществил отвод удобных 
на его взгляд участков и приступил к строительству. Но вскоре на престол вступила 
Елизавета Петровна, куда менее расположенная, как по отношению к, собственно, 
немцам, так и, вообще, ко всем инославным христианским исповеданиям. Уже в 1 
декабря 1741 года она направила в Святейший Синод именной указ, в соответствии 
с которым вышло синодальное распоряжение о переделке лютеранских кирх, 
начатых строиться по прошению генерала Миниха на южных рубежах империи, в 
православные церкви [4, с. 11].

В правление императрицы Екатерины II поземельно-имущественные права 
инославных христианских исповеданий испытали на себе ощутимое упорядочение 
государством. Если ранее свобода совести и религиозной веры гарантировалась 
иностранцам и населению новозавоеванных областей лишь в силу международных 
договоров, а реальные поземельно-имущественные права иностранных конфессий 
нередко ущемлялись, то при Екатерине II эти права стали декларироваться уже 
и в национальном законодательстве. Связано это было с изменением российской 
политики, которая снова переориентировалась на привлечение иностранцев 
в Россию для колонизации малозаселенных территорий, перспективных с 
экономической точки зрения [5, с. 126-127]. В 1763 году Правительствующий Сенат 
издал указ о позволении иностранцам, приезжающим в Россию на жительство, 
свободно строить свои церкви в местах компактного поселения приверженцев 
соответствующих инославных конфессий [6, с. 287-289]. Затем последовал вполне 
предсказуемый пересмотр компетенции Синода и подведомственных ему церковных 
властей в части регулирования ими правовых отношений, связанных с недвижимым 
имуществом инославных конфессий. По инициативе Правительствующего Сената 
круг вопросов синодского ведения был сужен до управления делами исключительно 
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лишь титульной конфессии, тогда как регламентация всех прочих, инославных 
конфессиональных дел подлежала ведению светской власти. В 1773 году вышли 
синодские указы, подтвердившие это положение и провозгласившие необходимость 
регулирования межконфессиональных правовых отношений государством на основе 
принципа веротерпимости.

В этих своих указах Синод предписывал «отныне преосвященным архиереям 
в дела, касающиеся до всех иноверных исповеданий и до построения по их законам 
молитвенных домов, не вступать, а предоставить оное все на рассмотрение светских 
команд» [7, с. 776]. Наряду с лишением церковных властей права решать судьбу 
недвижимого имущества инославных исповеданий самостоятельно, им было указано 
при необходимости вступать по этим вопросам в сношения со светской властью, если 
строительство церквей иных вероисповеданий каким-то образом касалось законных 
интересов титульной российской конфессии.
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ПОД- СЕКЦИЯ 18. Международное частное право.
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КонЦеПЦІЯ «HABITUAL RESIDENCE» У КоЛІЗІЙноМУ реГУЛЮВаннІ 
ДоГоВІрниХ ЗоБоВ’ЯЗанЬ В ЄВроПеЙСЬКоМУ СоЮЗІ

Колізійне регулювання договірних зобов’язань в державах-членах 
Європейського Союзу здійснюється на основі Розпорядження Європейського 
парламенту і Ради № 593/2008 про право, що підлягає застосуванню до договірних 
зобов’язань від 17 червня 2008 р. (Регламент «Рим І»).

 В своїй основі Регламент «Рим І» містить принцип найбільш тісного 
зв’язку, який найкраще визначається тестом характерного виконання. Відповідний 
правовий документ визначає для більшості видів договорів те, що правом, яке 
має найбільш тісний зв’язок із договором є право держави, де сторони договору 
здійснюють виконання умов договору або право державо, де сторони мають своє 
місцезнаходження (seat) чи звичайне місце проживання (habitual residence).

В ст. 19 Регламенту «Рим І» habitual residence є основним територіальним 
об’єднуючим фактором. Зокрема, п. 1 ст. 19 Регламенту «Рим І» говорить, що під 
звичайним місцем проживанням товариства, корпоративних чи некорпоративних 
осіб (асоціацій чи юридичних осіб) є місцезнаходження їхньої центральної 
адміністрації. А звичайним місцем проживанням фізичної особи, яка здійснює 
свою підприємницьку діяльність, є основне місце здійснення нею підприємницької 
діяльності.

Використання категорії habitual residence для визначення місцезнаходження 
юридичної особи є некоректним та потребує розуміння не як «звичайне місце 
проживання юридичної особи, товариства, тощо», а як «місцезнаходження юридичної 
особи, товариства тощо». Регламент «Рим І» використовує habitual residence для 
позначення місцезнаходження чи проживання обох: як і фізичних, так і юридичних 
осіб. І, на відміну від фізичних осіб, юридичні особи не проживають, а здійснюють 
ту чи іншу діяльність на певній території (тобто, доцільнішим було б використання 
терміну «seat»). До прикладу, в п. 1(а) ст. 60 Розпорядження № 44/2001 Європейського 
парламенту і Ради про юрисдикцію, визнання та виконання рішень в цивільній та 
комерційній сферах від 22 грудня 2000 р. (Регламент «Брюссель І») згадується термін 
«статутне місце» юридичної особи (statutory seat), яке є альтернативним до категорій 
«центральна адміністрація» чи «місце здійснення підприємницької діяльності» [2].

П. (39) преамбули Регламенту «Рим І» дає пояснення, чому термін «habitual 
residence» використовується як і для фізичних, так і для юридичних осіб: «Правова 
визначеність потребує, щоб було встановлено чітко визначене «звичайне місце 
проживання», зокрема, для товариств, корпоративних чи некорпоративних осіб 
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(асоціацій чи юридичних осіб). На відміну від п. 1(а) ст. 60 Регламенту «Брюссель 
І», яка визначає три критерії, дана колізійна норма повинна обмежуватися одним 
критерієм; в іншому разі сторонам стало б неможливо передбачити право, яке 
підлягало б застосуванню до їхньої ситуації».

Так, згідно з п. 1(а) Регламенту «Брюссель І» domicile товариства, 
корпоративної чи некорпоративної особи (асоціації чи юридичної особи) є місце, де 
відповідна організація має свою юридичну адресу або центральну адміністрацію, або 
основне місце здійснення своєї діяльності. На відміну від Регламенту «Брюссель І», 
Регламент «Рим І» замість терміна «domicile» (доміциль – офіційне місце проживання 
чи місцезнаходження) використовує поняття «звичайне місце проживання» 
(франц. residence habituelle; англ. habitual residence; нім. gewohnlicher Aufenthalt). Дану 
термінологію було реформовано у відповідності до п. 1 ст. 23 Регламенту «Рим ІІ».

Незважаючи на це, ми вважаємо, що для позначення різниці між 
місцезнаходженням юридичної особи та місцем проживання фізичної особи 
доцільніше використовувати у словесній формі саме термін «місцезнаходження» 
(seat) – для юридичної особи та термін місце звичайного проживання (habitual 
residence) – для фізичної особи.

Отже, habitual residence юридичних осіб повинно бути місце центральної 
адміністрації. Концепція «центральної адміністрації» повинна відрізнятися від 
категорій «основне місце здійснення діяльності» та «юридична адреса особи», 
оскільки останні дві категорії не відповідають меті Регламенту «Рим І», який 
вміщує в собі лише термін «центральна адміністрація». Нажаль, ні в положеннях 
Регламенту, ні в тексті преамбули Регламенту «Рим І» не можливо знайти визначення 
поняття «центральна адміністрація». Однак, в п. (13) преамбули Розпорядження 
Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1346/2000 щодо процедури банкрутства 
(Регламент банкрутства 2000 р.) [3] можна віднайти положення, яке говорить про 
те, що здійснення процедури відновлення платоспроможності боржника повинно 
відповідати місцю, де боржник здійснює управління своїми інтересами на постійній 
основі [4]. А значить, ми можемо зробити висновок, що під місцем центральної 
адміністрації слід розуміти місце здійснення юридичною особою на постійній 
основі своєї основної підприємницької діяльності, ведення всіх справ та здійснення 
управління майном товариства, корпоративної або некорпоративної особи (асоціації 
чи юридичної особи) чи інших юридичних осіб різних організаційно-правових форм 
тощо (авт.).

Варта зазначити, що Регламент «Рим І» не дає загального розуміння концепції 
«звичайного місця проживання» фізичної особи, а лише спеціальне правило для тих 
договорів, які укладаються фізичними особами в процесі здійснення ними своєї 
підприємницької діяльності. В даному випадку, звичайним місцем проживання 
фізичної особи повинно бути місце здійснення нею своєї підприємницької діяльності 
на постійній основі (авт.).

На нашу думку, основною причиною, що відрізняє визначення звичайного 
місця проживання фізичної особи від юридичної особи (як зазначено в п. 1 ст. 19 
Регламенту «Рим І») є те, що до фізичної особи неможливо застосувати категорію 
«центральна адміністрація». Тому і використовується habitual residence. Але, слушною 
на наш погляд є думка про те, що у використанні значення habitual residence для фізичної 
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особи є саме позначення місця здійснення нею своєї підприємницької діяльності, а 
не звичного місця проживання. До прикладу, якщо договір укладений в приватних 
справах фізичною особою, habitual residence  повинен бути врегульований правом 
держави місця проживання цієї фізичної особи. Таке правило було б доцільним у 
таких випадках, як, наприклад, коли фізична особа, яка укладає договір в приватних 
справах, проживає в Швеції, але здійснює свою підприємницьку діяльність в Латвії. 
В такому випадку до договору буде застосовуватися право Швеції.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Регламенту «Рим І» у випадку, коли договір є укладений 
в процесі діяльності філії, представництва чи іншої будь-якої установи (підрозділи 
організації, які не володіють самостійною правосуб’єктністю, тобто не мають статусу 
юридичної особи) або коли згідно договору зобов’язання підлягає виконанню цією 
філією, представництвом чи іншою будь-якою установою, то в якості звичайного 
місця проживання визнається місцезнаходження цієї філії, представництва чи 
іншої будь-якої установи (підрозділи організації, які не володіють самостійною 
правосуб’єктністю, тобто не мають статусу юридичної особи). Дане положення є 
суперечливим з тієї т.з., коли договір укладається між філією і представництвом різних 
юридичних осіб, однак укладення було здійснено в державі місцезнаходження філії, 
а виконання відбулося в державі місцезнаходження представництва. Відповідь на це 
питання розробники Регламенту «Рим І» вирішили помістити в п. 3 ст. 19 Регламенту 
«Рим І»: «З метою визначення звичайного місця проживання, відповідним моментом 
в часі повинен бути час укладення договору».

Тобто, фактично звичайне місце проживання визначається на момент 
укладення договору. Навіть у випадку, коли особи змінили своє звичайне місце 
проживання, це не впливає на визначення права, що підлягатиме застосуванню до 
договірного зобов’язання, оскільки за ним закріпиться саме право тієї держави, де 
було укладено договір, незалежно від зміни місцезнаходження сторін договору.
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еВоЛЮЦІЯ ПраВоВоЇ ІДеоЛоГІЇ: ІСТориКо-ПраВоВе ДоСЛІДженнЯ

У процесі побудови правової держави важливу роль відіграє правова 
ідеологія. Як особлива складова правової свідомості вона поєднує правові принципи 
та погляди, прагнення й вимоги суспільства та його різноманітних соціальних груп і 
прошарків. Детальне дослідження витоків і розвитку правової ідеології є необхідною 
умовою формування не лише правової та соціальної держави, а й створення правової 
доктрини.

Процес еволюції правової ідеології ґрунтується на низці таких чинників, як: 
верховенство права, пріоритет прав і свобод громадян, принцип розподілу влади, 
належний рівень правової, культури, соціальний компроміс, політичний плюралізм і 
морально-етичний потенціал суспільства тощо.

Ідеологія як сукупність політико-правових ідей є тією основою, на котрій має 
формуватися суспільна свідомість загалом і усвідомлення державницьких інтересів 
зокрема. На думку В.А. Бачиніна, саме на сторожі останніх непохитно стоїть ідеологія, 
оскільки саме вона володіє тими світоглядними та ціннісно-орієнтаційними 
функціями, що дозволяють, повною мірою виражати інтереси держави. Закладена в 
ідеології політична ідея є одночасно й нормою, яка спрямовує погляди громадян у 
чітко визначене ціннісно-смислове русло. Ідеї-норми або ідеологеми підкоряють собі 
офіційне та неофіційне життя і є присутніми в політиці та науці, моралі та праві. 
Вони являють собою жорсткі нормативні структури, котрі не допускають у свої 
внутрішні смислові та ціннісні межі нічого з того, що могло б вплинути на стійкість і 
стабільність того соціального порядку, на охороні котрого вони стоять [1, с. 125-126]. 
Ідеологія, котра обґрунтовує соціальний і політичний порядок, виробничі відносини 
тощо, співвідноситься з поняттями, за допомогою яких кожна людина осмислює своє 
існування в суспільстві. А вони нерозривно пов’язані з картиною світу і розумінням 
місця людини в цьому світі. Запропонувавши нову картину світу, європейська 
наука періоду її становлення наповнила ці поняття новим змістом чи навіть вперше 
сформулювала їх. Найважливішими за своїм ідеологічним значенням стали такі 
поняття, як свобода та прогрес [2, с. 10]. На нашу думку, передусім на таких засадах 
має ґрунтуватися правова ідеологія.

Один із родоначальників концепції правової держави Г.В.Ф. Гегель одночасно 
став у ряд чільних теоретиків правової ідеології. Заклавши у своїй „Філософії права” 
принцип гармонійного поєднання особистості та суспільства, Г.В.Ф. Гегель намагався 
пов’язати його з об’єктивною моральністю, втіленою в суспільстві [3, с. 46-47]. П. 
Новгородцев зауважив, що Г.В.Ф. Гегель, прагнучи організувати морально-релігійне 
життя народу та забезпечити його моральний прогрес, прийшов до висновку, що 
одна суб’єктивна моральність для цього є недостатньою: необхідні стійкі основи 
суспільної організації для того, щоб зміцнити шлях морального вдосконалення [4, с. 
154-159]. На думку Г.В.Ф. Гегеля, мораль, закони й конституція складають внутрішньо 
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організоване життя народного духу. Через історію різних націй і їх долі проходить 
розвиток загальний світовий дух [5, с. 204-205]. Розглядаючи природне та позитивне 
право як два щаблі одного феномена, Г.В.Ф. Гегель окреслював перший із них як 
раціональну основу права, що виражає ідею свободи, а другий – як втілення її в нормі. 
При цьому ідея права визначається через ідею свободи, що отримує своє існування в 
законі (позитивному праві), а через дію останніх реалізується поєднання загального 
з суб’єктивним. Ця діалектика виявляє внутрішній зв’язок між правом як загальним 
благом з моральністю, у формі якої проявляється субстанція суб’єктивної свободи 
волі [6, с. 167]. У цілому ж Г.В.Ф. Гегель намагався створити універсальну науку про 
абсолютну ідею як буття Бога у сфері чистої думки та пояснення всього сущого як 
втілення несвідомої творчості абсолютної ідеї. Відповідним чином ідеологію, згідно 
з концепцією Г.В.Ф. Гегеля, варто розглядати як один із проявів духу. Для філософа 
протиріччя, рухаючи історію, існують насамперед у сфері людської свідомості, тобто 
на рівні ідей та ідеології. Остання, в цьому сенсі, не зводиться лише до політичних 
доктрин, котрі з нею зазвичай асоціюються, а й включає також закладені в основу 
кожного суспільного устрою релігію, культуру та моральні цінності.

У контексті осмислення засад правової ідеології заслуговує уваги твердження 
П. Юркевича про „моральну ідею права”, під котрою розумілися незалежна воля, 
самовладання, сила волі, досконала мотивація, незалежний вибір тощо. Ідею 
моральної рівності вчений розглядав як основу вчення про право [7, с. 177-199]. 
Характеризуючи джерела права, П. Юркевич, окрім власне ідеї права та історичного 
характеру народу, особливо виділяв національний дух, який диктує народу закони. 
Оскільки останні можуть бути досконалими лише в тому, випадку, якщо будуть 
відповідати національному духу.

На думку Б. Чичеріна, право та моральність мають один спільний корінь – 
духовну природу людини; вони діють на одному й тому ж полі людських стосунків; 
зовнішні дії та внутрішні імпульси тісно пов’язані один з одним, тому важливою 
є тісна взаємодія. Особливо це стосується права, в якому існують зародки 
примусового, тобто того, чого позбавлений моральний закон. При цьому первинним 
постає питання відношення закону до свободи. Саме в цьому полягає сутність права 
та моральності й у цьому полягає їх відмінність. Юридичний закон ґрунтується 
на владному примусі; моральний закон звертається лише до совісті [8, с. 56-59]. У 
дусі політико-правового вчення Г.В.Ф. Гегеля Б. Чичерін розвиває ідею права як 
зовнішньої свободи людини, зумовленої загальним законом (об’єктивне право). 
Внутрішня свобода (суб’єктивне право) пов’язана із мораллю. Відтак право (закон), 
за визначенням вченого, це, насамперед, розвиток ідеї свободи, що ґрунтується на 
моральних засадах (справедливість, правда тощо).

Т. Андрусяк, який означив правову ідеологію як правовий порядок, „право 
в дії”, правову свідомість суспільства тощо, стверджує про необхідність визнання 
пріоритетності правової ідеології стосовно інших видів ідеології, її ключового 
значення у сучасному державно-правовому розвитку суспільства. Аргументація 
такої позиції зумовлена тими функціями, котрі виконує правова ідеологія, зокрема 
інтегративною, що полягає в об’єднанні людей, інтеграції різних соціальних утворень 
для успішного існування та розвитку всього суспільства; аксіологічною, тобто 
формулювання й пропагування правових цінностей та ідеалів, котрі покликані 
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виступати орієнтирами для суспільного розвитку; мобілізуючою, тобто за допомогою 
спільності ідей і відповідного їхнього змісту ідеологія мобілізує людей і спонукає до 
тих чи інших дій [9, с. 4]. Однак історичні реалії свідчать і про факти деформації 
ідеологічної політики, що, зокрема, мали місце в радянській державі.

B.С. Нерсесянц зауважив, що розглядаючи право як „буржуазний пережиток”, 
ідеологи більшовизму одночасно намагалися ліквідувати правову ідеологію. 
Існування права та товарно-правової ідеології розглядалося тільки як тимчасове 
явище, притаманне насамперед для періоду непу [10, с. 234]. Такий підхід, з-поміж 
інших, зумовив виникнення держави з яскраво вираженою антиправовою 
сутністю. Існувала тенденція заміни правової ідеології ідеологією пролетарською 
(комуністичною), що й призвело, зрештою, до утвердження тоталітарної ідеології.

Загалом, можемо констатувати, що еволюція ідеології відбувається в 
тісному взаємозв’язку з іншими суспільно-політичними факторами. Однак 
суттєвою особливістю ідеології є її здатність виконувати функцію визначального, 
спрямовуючого та консолідуючого чинника в суспільстві та державі. У процесі 
розвитку правової ідеології надзвичайно важливу роль відіграють не лише правові 
чинники, а й моральні. Останні значною мірою доповнюють і вдосконалюють ті 
аспекти, котрі не можуть повною мірою бути розвинені правом чи законодавством.
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ПОД- СЕКЦИЯ 32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.
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Студентка юридичного факультету

Чернігівського державного технологічного університету

оСоБЛиВоСТІ КриМІнаЛЬноЇ ВІДПоВІДаЛЬноСТІ За ПереВиЩеннЯ 
ВЛаДи аБо СЛУжБоВиХ ПоВноВаженЬ 

(СТ. 365 КК УКраЇни)

Постановка проблеми. Актуальність дослідження данної теми, зумовлена 
тим, що за даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, у 2012р. 
(станом на 20 листопада 2012 року) на території України зареєстровано 9667 злочинів 
у сфері службової діяльності, з них  328 – перевищення влади або службових 
повноважень. Таким чином, за даними кримінально-правової статистики, кількість 
службових злочинів,  є досить великою, а отже проблема э актуальною [1].

Розгляду цієї проблеми присвятили свої наукові доробки В. В. Антипов, П.П. 
Андрушко, Б.В. Волженкін, А.В. Галахова, П.О. Гвоздик, К.П. Задой, М.І. Мельник, 
А.О. Собакарь та ін.

Виклад основного матеріалу. У Резолюції Парламентської асамблеї Ради 
Європи (далі – ПАРЄ) ПАРЄ 1862 (2012) від 26 січня 2012 р. зазначено, що «статті 
364 і 365 Кримінального кодексу Україні є занадто широкими в застосуванні ... 
Тому асамблея закликає українську владу невідкладно внести зміни в ці дві статті 
Кримінального кодексу відповідно до стандартів Ради Європи» [3].

 Факт негативної оцінки з боку ПАРЄ норм українського Кримінального 
кодексу (далі – КК) про відповідальність за злочини у сфері службової діяльності 
є новим. Серед публікацій на цю тему можна назвати лише газетну статтю судді 
Вищого спеціалізованого суду України Гвоздика П.О.: «За ст.365 КК України, «умисне 
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи 
повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, 
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам 
юридичних осіб» [2]. 

Особливістю службових і посадових злочинів, зокрема злочинів щодо 
перевищення влади або службових повноважень – є те, що вони негативно впливають 
на рівень довіри до всієї системи органів державної влади, місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ та організацій усіх форм власності, підривають їх авторитет в 
очах суспільства та міжнародного співтовариства [4].

Також актуальним є питання про родовий об’єкт службової злочинності. 
Слід звернути увагу, що зазначений родовий об’єкт злочинів у сфері службової 
діяльності загалом є подібним до об’єкту корупційних злочинів [5].

При цьому, хоча певною мірою злочини у сфері службової діяльності та 
корупційні злочини й перетинаються, однак це не свідчить про тотожність даних 
категорій. З іншого боку, низка злочинів у сфері службової діяльності явно має 
корупційний характер (за винятком службової недбалості - ст. 367 КК України), а 
тому цілком можливе поєднання окремих ознак родового об’єкта злочинів у сфері 
службової діяльності та корупційних злочинів. Злочини у сфері службової діяльності 
пов’язані з неправомірним нецільовим використанням службових повноважень 
всупереч інтересам служби, що ставить під сумнів такі основи авторитету владно-
управлінських органів, як професіоналізм, добросовісність й неупередженість. 
Відтак, доцільно розглядати авторитет як один з елементів родового об’єкта злочинів 
у сфері службової діяльності.

Крім того, Кримінальним кодексом України (розділ 17 Особливої частини 
«Злочини у сфері службової діяльності») передбачено відповідальність за такі 
злочини: зловживання владою або службовим становищем (ст. 364); перевищення 
влади або службових повноважень (ст. 365); службове підроблення (ст. 366); службова 
недбалість (ст. 367); одержання хабара (ст. 368); давання хабара (ст. 369); провокація 
хабара (ст. 370).

Аналіз судової практики щодо розглядуваного питання свідчить, що 
найчастіше за злочини у сфері службової діяльності призначають покарання до трьох 
років позбавлення волі, але переважно засуджені не відбувають усього призначеного 
строку покарання, виходячи з місць позбавлення волі на підставі Закону України 
«Про амністію». Досить поширені випадки повернення таких осіб на раніше обіймані 
посади або на інші види державної служби. Зазначене свідчить про неефективність 
застосування покарань за злочини у сфері службової діяльності.

Системи покарань за службові злочини – це встановлений кримінальним 
законом обов’язковий для суду вичерпний перелік покарань, розміщених у 
відповідному порядку залежно від їх тяжкості – від найлегших до найтяжчих.

Санкції як структурна частина Особливої частини КК використовуються для 
визначення виду та розмірів покарання. Вчені виділяють три види санкцій: відносно 
визначені, альтернативні та кумулятивні.

Усі закріплені в КК України кримінально-правові санкції слід класифікувати 
за критерієм відносної визначеності передбаченого в кримінально-правових санкціях 
покарання, розподіливши їх на класи.

Перший клас – санкції, в яких передбачено застосування одного основного 
покарання з визначенням його меж. Другий клас – санкції, в яких передбачено 
застосування одного основного покарання з визначенням його меж і можливість 
суду призначити додаткове покарання. Третій клас – санкції, в яких передбачено 
можливість застосування декількох видів основних покарань, із яких суд може 
призначити тільки одне. Четвертий клас – санкції, в яких передбачено поряд з 
можливістю  застосування декількох видів основних покарань, із яких суд може 



конференция.com.ua

52

Nauka w świecie współczesnym  
призначити тільки одне, додаткового виду покарання [6].

Аналіз санкцій у сфері перевищення влади або службових повноважень, слід 
зазначити, що за більшість злочинів у сфері службової діяльності передбачено санкції 
другого класу, що, своєю чергою, дає змогу встановлювати широкий спектр покарань, 
які переважно є незначними та не відповідають ступеню тяжкості вчиненого 
злочину. Такий вид санкції спричиняє розвиток корупційних схем, коли за певну 
грошову винагороду особі, винній у вчиненні службового злочину, встановлюється 
більш м’яке покарання. На практиці трапляються випадки, коли, відбувши менш ніж 
третину визначеного покарання, законом про амністію особа звільняється з місць 
позбавлення волі, нерідко повертаючись на раніше обійману посаду.

Санкції за злочин перевищення влади або службових повноважень, 
передбачено у ч.1; 2; 3 ст. 365 КК.

Викладене свідчить про необхідність перегляду видів санкцій за злочини у 
сфері службової діяльності, зокрема  злочинів, пов`язаних із перевищенням влади 
або службових повноважень з метою їх посилення та більш чіткого визначення меж 
покарань, що, своєю чергою, унеможливить установлення більш м’яких покарань. 
Тобто встановити за злочини у сфері службової діяльності санкції першого класу, 
які визначатимуть чіткі межі покарання, усуватимуть можливість установлення не 
відповідних тяжкості вчиненого службового злочину покарань, що унеможливить 
ухилення службових осіб від справедливого покарання [6, С. 163-168].

Висновки. Таким чином, внаслідок аналізу наукових доробків, ми дійшли 
таких висновків, що існує об’єктивна необхідність перегляду видів санкцій за злочини 
у сфері перевищення влади або службових повноважень з метою їх посилення та більш 
чіткого визначення меж покарань, що, своєю чергою, унеможливить установлення 
більш м’яких покарань.
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tерориСТичниЙ ПроЯВ Та КриМІнаЛЬне наСиЛЬСТВо: ЇХ 
СПІВВІДноШеннЯ 

            Дослідники феномена тероризму доволі часто пов’язують поняття насильства 
із застосуванням тим або іншим класом (соціальною групою) різних форм 
примушування стосовно інших класів (соціальних груп) з метою отримання або 
збереження економічного і політичного панування, тих або інших прав чи привілеїв. 
При цьому насильству надається перевага аж до збройних дій. У цьому розумінні 
науковці насильству приписують вирішальну роль. На їх думку, проблема насильства 
завжди набуває особливого значення в періоди різких політичних, економічних, 
соціальних поворотів у розвитку кожного суспільства. Насильство при цьому 
розглядається в різних аспектах.        Насамперед, йдеться про політичне насильство, і 
ця проблема пов’язується із загрозою війни, військових дій, із введенням економічних 
санкцій тощо. В науковій літературі можна зустріти і такі терміни, як „силове 
вирішення економічних проблем” або „тиск на економіку”, коли, по суті, йдеться 
про економічне насильство. Досить часто вказується на особливість і небезпеку 
військового насильства. Проте всі ці різновиди насильства укладаються в рамки 
єдиного поняття – соціальне насильство, пов’язане з відповідними суперечностями 
та конфліктами. „Найширше розуміння насильства може розглядатися тільки в 
соціологічному контексті, коли виявляються суспільні суперечності та конфлікти” 
[1; 2]. Будь-які різновиди насильства можуть розглядатися тільки в рамках широкого 
соціологічного поняття. Це дає можливість, по-перше, виявити особливості того або 
іншого виду насильства; по-друге, співвіднести його поняття із загальносоціологічним 
визначенням. Однак при цьому, слід зважати не тільки на широку соціальну сферу, 
а й на психологічні проблеми. Цим самим визначається не тільки соціологічний, а 
й індивідуальний рівень. Учені, конкретизуючи поняття соціального насильства, 
виділяють „психологічне (або психічне) насильство”, орієнтуючи дослідників вже 
не на суспільство, а на конкретну особу. Тут провідну роль відіграють міжособові 
суперечності та конфлікти. Такий підхід можна трактувати наступним чином: 
поняття соціального насильства „поглинає” собою „галузеві” поняття, залишаючи за 
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ними певну самостійність.
           Науковці не оминають нагоди підкреслити, що насильство завжди набуває 
особливого значення у періоди загострення соціальних суперечностей, які 
призводять до різних конфліктів, негативні наслідки яких погіршують соціальні умови 
життєдіяльності людей. У складних трансформаційних процесах, що відбуваються 
у всіх сферах соціальної дійсності, проблема насильства неминуче висувається 
на передній план. Певною мірою вона пов’язується і з фінансово-матеріальними 
проблемами. Сьогодні багато хто з науковців схильний вважати, що диктат капіталу 
пов’язаний з диктатом насильства.
          За деякими відмінностями від США, Англії і Франції можна говорити про 
насильницькі злочини, передбачені законами Німеччини, шведською кримінальною 
статистикою, японською „білою книгою про злочини”, статистикою низки інших 
країн. Загальним для всіх країн є те, що до кримінального насильства відносяться 
всі діяння, спрямовані проти життя і здоров’я. У будь-якому випадку організована 
злочинність і тероризм розглядаються в системі кримінального насильства. Вчинені 
вбивства, що пов’язані з тероризмом, враховуються в статистиці окремо.
           Досліджуючи соціальні умови насильства, що проявляється в суспільстві, 
вивчаючи його місце в системі негативних явищ, можна помітити зв’язок насильства 
з безліччю соціальних чинників. Насильство не може існувати саме по собі, узяте 
окремо. Йому завжди необхідне соціальне підґрунтя у виді негативних особливостей 
(вад) суспільних відносин. Саме через такі вади проявляються особливі форми 
поведінки особи. Виникає орієнтація на такі форми поведінки, які неможливі без 
насильства. Розповсюджуючись, вони проникають у всі сфери життєдіяльності людей. 
Суспільство виявляється під впливом процесів розвитку насильства. Насильство, 
набуваючи стійкості, стає способом вирішення багатьох проблем: політичних, 
економічних, правових тощо. Неминуче з’являється вимушена криміногенність 
як спосіб адаптації населення до нових соціальних умов. Як ланцюгова реакція, 
насильство призводить до насильства, а звідси   і відповідні суспільні, групові 
(колективні) та міжособистісні конфлікти.
          Насильство, використовуване при вчиненні злочинів, у кожному конкретному 
випадку має свою специфіку. У різних злочинів свої особливості, ними наділені 
й ті суб’єкти, які вчиняють ці злочини, а звідси і специфіка того насильства, що 
застосовується. Із багатоманіття насильницьких злочинів при аналізі кримінології 
виділяються такі з них, як пише А. Алексєєв, що відрізняються підвищеною 
суспільною небезпекою і перш за все, тероризм. Ескалація кримінального насильства 
у виді тероризму, відзначає цей автор, одна з найгостріших проблем, яка нині 
хвилює світову спільноту [3, с. 230].                 Отже, для того, щоб вести ефективну 
боротьбу з тероризмом, потрібно не тільки знайти його коріння і вивчити те 
середовище, що живить його, а й визначити відповідні форми насильства: пряме, 
структурне і культурне насильство. З поміж них найбільш явним виступає пряме 
насильство з усіма видами жорстокості, що проявляється людьми один стосовно 
одного, до інших життєвих цінностей і природи загалом. Воно реалізується 
опосередкованим вчиненням будь-яких правопорушень, у першу чергу злочинів 
тяжких та особливо тяжких проти особи, її життя, здоров’я, свободи. Структурне 
насильство виявляється у тих випадках, коли, зокрема, люди із низьким соціальним 
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статусом, ущемлені настільки, що не можуть скористатися декларованими 
правами і свободами, абсолютно соціально незахищені, при цьому відбувається 
зомбування їх свідомості з використанням хибної, неправдивої інформації. Під 
культурним насильством розглядаються аспекти культури представлені релігією 
та ідеологією, мовою і мистецтвом, емпіричною і формальною наукою, які можуть 
бути використані для виправдання прямого і структурного насильства. Ці три форми 
насильства мають безпосереднє відношення до тероризму, хоч і наділені базовими 
відмінностями, але загалом розглядаються насильством, яке уособлює тероризм [4, 
с. 10-11]. Це дії, пов’язані з навмисним застосуванням сили або з погрозами такого 
застосування, спрямованими на заподіяння шкоди державі і суспільству, нанесення 
фізичної, матеріальної та психологічної шкоди життю, здоров’ю, власності людей. У 
цьому значенні тероризм слід розглядати як центральний елемент кримінального 
насильства, опосередкованого через терористичну діяльність. Складові елементи 
тероризму   насильницькі дії у всьому різноманітті їх форм (прямих, структурних, 
культурних) [5, с. 3]. Будь-які подібні дії розглядаються в системі кримінального 
насильства.
            За своїми психологічними особливостями терористи близькі до кримінально 
значимого насильства. Вчинювані ними терористичні акти, крім того, що самі по 
собі є проявами насильства, майже завжди пов’язані із позбавленням інших життя, з 
викраденням людей, захопленням заручників та іншими насильницькими діяннями. 
У всіх випадках мається на увазі не лише протиправне застосування насильства, а й 
сам терористичний спосіб вчинення його.
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ШЛЯХи ФІнанСоВоЇ ПІДТриМКи роЗВиТКУ ВиЩоЇ оСВІТи

Одним з головних наслідків трансформації системи вищої освіти за роки 
незалежності України стала диверсифікація джерел її фінансування: спочатку 
державне фінансування втратило статус єдиного, а надалі роль бюджетного 
фінансування зазнала суттєвих змін. 

Перехід України до масової вищої освіти (чисельність студентів університетів, 
академій та інститутів з 1993/94 по 2010/11 н.р. збільшилась у 2,85 рази) фактично було 
профінансовано за рахунок приватних коштів громадян у формі плати за навчання 
студентів (питома вага коштів фізичних та юридичних осіб у фінансуванні вищої 
освіти спочатку піднялась з 0% до 65% і лише в останні роки скоротилась приблизно 
до 50%). Також слід відзначити помітну зміну структури бюджетного фінансування 
від повного покриття витрат навчальних закладів у 80-і роки до заледве забезпечення 
заробітної плати персоналу, стипендії студентів та частини комунальних витрат 
після цього. За окремими винятками, коштів на капітальне будівництво, лабораторне 
обладнання та програми міжнародної діяльності державним навчальним закладам 
не надається. 

Отже, фінансування вищої освіти реально здійснюється коштами державного 
бюджету та оплати за навчання громадян приблизно в рівних пропорціях. Фактично 
це виявляється у існуючому жорсткому поділі студентів на дві категорії: особи, 
що навчаються за бюджетні кошти, та особи, що навчаються за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Перші отримують освіту безоплатно (навчальні заклади отримують 
бюджетне фінансування через механізм державного замовлення), близько 70% з 
них отримують соціальну, академічну, іменну стипендію, можуть брати участь у 
субсидованих державою програмах закордонного стажування тощо. Другі повинні 
сплатити за навчання в повному обсязі (навіть скорочення податкових зобов’язань 
на 15% внесеної оплати доступно не для усіх) та не можуть розраховувати на жодний 
вид державних стипендій. 

Водночас, поширеним явищем є перехресне фінансування навчання першої 
категорії студентів за рахунок другої. Це пов’язане з тим, що реальні витрати 
на студента, що навчається за бюджетні кошти, з урахуванням стипендіального 
забезпечення вище рівня реального державного фінансування в більшості 
навчальних закладів. Внаслідок цього особи, що навчаються за кошти фізичних та 
юридичних осіб, у державних вищих навчальних закладах покривають частину 
витрат на навчання більш привілейованої категорії студентів. Певна фінансова 
автономія приватних навчальних закладів є ціною повної відсутності бюджетного 
фінансування, а внаслідок цього очевидної нерівності в конкуренції за кращих 
студентів.
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Така практика суперечить європейському підходу рівності умов та 

недискримінаційності освіти, тим більш, що інструменти диференціації студентів 
не викликають належної довіри в суспільстві, а перейти з другої категорії до першої 
вкрай важко.

На наш погляд, викладені вище проблеми потребують розробки 
цілеспрямованої узгодженої державної політики фінансової підтримки розвитку 
вищої освіти, спрямованої насамперед на створення інструментів заохочення бізнесу 
до співфінансування освітньо-наукової сфери. Слід виправити наявну ситуацію 
відсутності жодної реальної державної програми заохочення бізнесу до фінансування 
вищої освіти: немає ані податкових пільг, ані програм співфінансування, ані 
державних гарантій інвестицій в освіту, ані гарантій банківських кредитів. Автор 
переконаний, що лише шляхом впровадження таких інструментів можливо відійти 
від практики фінансування закладів освіти за затратним принципом, спрямувати 
залучені кошти на їх розвиток та наукові дослідження, а також, найголовніше, 
припинити несправедливе перенесення на громадян виконання, непропорційних до 
рівня їх доходів, зобов’язань стосовно фінансової підтримки освіти.
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ПОД- СЕКЦИЯ 35. Экологическое право. Аграрное право. Земельное право.

антонюк У.В.
Кандидат юридичних наук, Івано-Франківський факультет Національного 

університету «Одеська юридична академія»

ПраВоВиЙ СТаТУС ГроМаДСЬКиХ еКоЛоГІчниХ ІнСПеКТорІВ В 
УКраЇнІ

Важливу роль у механізмі гарантування та забезпечення охорони довкілля в 
Україні відіграє не лише державно-правова, але й громадська діяльність, яка повинна 
полягати у активній участі представників громадськості при прийнятті екологічно 
значимих рішень. Однією з форм участі представників громади у екологічній сфері 
є діяльність громадських інспекторів у галузі охорони довкілля [1, с. 104]. Але, 
незважаючи на те, що функціонування інституту громадських інспекторів є досить 
актуальною темою на сьогоднішній день з огляду на стан навколишнього природного 
середовища та кризову екологічну ситуацію, діяльність представників громадськості 
у даній сфері створилась не так давно, більше того органи державної  влади не 
зовсім охоче допускають громадських активістів до вище вказаної діяльності. Тому 
дослідження правового статусу громадських інспекторів у сфері охорони довкілля є 
актуальним та має важливе не лише теоретичне, але й практичне значення.

Основним нормативно-правовим актом національного законодавства, який 
закріплює правовий статус громадських інспекторів у сфері охорони довкілля є 
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року 
[2]. У відповідності до п. 3.1 даного Положення визначено наступні вимоги, які 
пред’являються до осіб, що претендують обіймати посаду громадських інспекторів у 
сфері охорони довкілля: громадянство України; вік 18 років; досвід природоохоронної 
роботи; співбесіда у органах Міністерства екології та природних ресурсів України.

Позитивно оцінюючи дані положення, все ж таки доцільно вказати на певні 
зауваження. Першочергово це стосується віку громадських інспекторів, оскільки 
не завжди особи такого підліткового віку усвідомлюють усю повноту, важливість 
та значимість роботи щодо охорони довкілля. Крім того, якщо взяти до увагу ту 
обставину, що громадський інспектор прикріплюється до відповідної державної 
екологічної інспекції і діє в її складі, хоча і на громадських засадах, все одно він 
допомагає функціонувати державній екологічній службі, тому з таких міркувань, 
можливо і підвищити вікову межу громадських інспекторів до 21 року. По-друге, певні 
заперечення викликає співвідношення віку і наявності досвіду природоохоронної 
роботи, оскільки в переважній більшості випадків особа 18-річного віку не може 
набути обов’язковий досвід такої роботи. З іншого боку, якщо під досвідом 
природоохоронної роботи  розглядати і участь та діяльність підлітків у складі 
юнацьких природоохоронних організацій та формувань, то така вимога видається 
цілком логічною та обґрунтованою.

Окремої уваги заслуговують права, якими наділені громадські інспектори 
у сфері охорони довкілля. Зокрема: спільно з працівниками державних органів, які 
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здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням 
природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного 
законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання 
та відтворення природних ресурсів; складати протоколи про адміністративні 
правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, 
відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, і подавати їх відповідному органу Мінприроди для притягнення 
винних до відповідальності; за направленням органу Мінприроди, який призначив 
громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок; 
доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до 
органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських 
формувань з охорони громадського порядку; перевіряти документи на право 
використання об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) 
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, 
знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів; проводити 
у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку 
як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі 
охорони навколишнього природного середовища, роз’яснювати громадянам вимоги 
природоохоронного законодавства та їх екологічні права; одержувати в установленому 
порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела 
негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної 
ситуації тощо [2].

На перший погляд видається, що громадські інспектори у сфері охорони 
довкілля наділені широким спектром прав, але якщо порівняти дані права 
громадських інспекторів з повноваженнями державних екологічних інспекторів, які 
визначені в Указі Президента України «Про Положення про Державну екологічну 
інспекцію України» від 13 квітня 2011 року [3], то можна констатувати їх абсолютну 
неспіврозмірність та невідповідність. Перевагу державних інспекторів над 
громадськими видно неозброєним оком, з одного боку це є цілком виправданим, 
оскільки державні екологічні інспектори діють на постійній професійній основі 
і є державними службовцями, а з іншого, - таке нівелювання і применшення ролі 
громадських інспекторів апріорі робить їх діяльність не потрібною, суто формальною 
і, як наслідок, не результативною. 

Варто зазначити, що в юридичній літературі висловлюються думки щодо 
недоцільності існування інституту громадських інспекторів з охорони довкілля, 
оскільки це призводить лише до дублювання функцій державної інспектури, а також 
функцій державних наглядових органів, при чому на менш високому професійному 
рівні, однак слід погодитися з твердженням В. Зуєва про те, що в цьому випадку 
присутнє однобічне розуміння проблеми [4, с. 84]. Здійснення громадського контролю 
за охороною довкілля є надзвичайно важливою вимогою сьогодення. В умовах, коли 
здійснення державного контролю може відбуватися неналежним чином, окремі 
громадяни та різноманітні громадські природоохоронні організації виступають 
найбільш екологічно свідомими сегментами суспільства. Розуміння громадянами 
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своєї значущості у вирішенні екологічних проблем сприяє, з одного боку, зростанню 
рівня  суспільної екологічної свідомості, з іншого – має позитивний вплив на стан 
довкілля. 
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ПраВоВІ аСПеКТи, ЩоДо ЯКоСТІ ШоКоЛаДниХ ВироБІВ

Майже кожен любить солодощі і найчастіше це шоколад. Асортимент 
шоколадних виробів збільшується і не мало таких осіб, які вважають його найкращим 
кондитерським виробом. Тому питання якості шоколадних виробів є надзвичайно 
акутальним.

В 1770 р. була створена перша компанія «Pelletier & Co», яка застосовувала 
при виробництві шоколаду гідравлічний прес. В 1828 році голландець Ван Хутен 
відкрив шоколадну пудру, а в 1875 році в Європі Генрі Нестле винайшов сухе молоко, 
яке пізніше використовував Талер при використанні свого фірмового молочного 
шоколаду «Таблерон».  [1]

Щодо корисності, то є ось такі цікаві відомості. 
За результатами дослідження німецького інституту дієтології  в Потсдамі, 

6 грамів шоколаду в день імовірно асоціюються з зниженням ризику інсульту та 
інфаркту міокарда на 39 відсотків і зниженням кров’яного тиску в середньому на 1 
мм ртутного стовпчика.

В 1200-1000 роках до нашої ери індіанці Центральної Америки пили 
«шоколадне пиво», яке виготовляли із зброджених плодів какао.

11 липня - Всесвітній день шоколаду  (World Chocolate Day). Вперше був 
заснований французами в 1995 році. [2]

Сьогодні важливо, щоб виробники представляли шоколадну продукцію 
з натуральних продуктів, без замінників. Важливість якості шоколадної продукції 
невпинно зростає під впливом розвитку технологій виробництва та потреб людини. 
Тому виникає питання досить актуальне запитання «Чи є насправді шоколад 
корисним, справжнім і смачним як в часи коли його винійшли? Чи відповідає його 
якість встановленим стандартам?».

На наш погляд цікавим є не тільки визначення якості та безпечності 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83
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шоколаду, а й правова регламентація цього питання.

Шоколад від інших смачних виробів відрізняється високою енергетичною 
цінністю і легкістю засвоєння організмом. Бурхливий розвиток харчової індустрії 
має і зворотний бік , коли через різноманітні харчові добавки і замінники багато 
продуктів не відповідають своїм визначенням. Шоколад і вироби на його основі не 
виключення. 

Крім какао-продуктів і цукру, у складі шоколаду зустрічається таке «поняття» 
як лецитин, він же емульгатор Е322. Ця речовина відповідає за однорідну консистенцію 
шоколаду. Лецитин входить до групи фосфоліпідів, що містяться в рослинних оліях. 
Дослідження показали, що ніяких несприятливих змін при «вживанні» лецитину в 
організмі людини не відбувається. [3]

“Е” — це не показник смертельної небезпеки.   Міністерство охорони 
здоров’я України дозволяє використання в кондитерській галузі: Е140, Е162, E100, 
Е160 ,E160a, Е163, Е960, Е958, Е296, Е 330, Е440. А ось  Е102, Е127, Е 200-299, Е621 
краще не вживати. [4]

Найцікавіше, що в нині чинному на шоколад ДСТУ 3924-2000 немає багатьох 
звичних для нас понять, в тому числі і такого визначення як «чорний». Згідно з цим 
нормативним документом шоколад буває в першу чергу «звичайний». Та навряд чи 
хоч в одного виробника підніметься рука написати на своєму виробі «звичайний». 
Далі шоколад буває ще десертний і пористий. Окрема категорія - це шоколад для 
хворих на діабет, приготований на замінниках цукру. Також регламентується поняття 
«білий шоколад», який не містить какао тертого. Найменування «шоколад з великими 
добавками» говорить саме за себе: такий шоколад «багатий» горіхами, родзинками і 
т.д. Це і є «поле бою» виробників, адже за рахунок введення різних добавок можна 
створити таке різноманіття продукції. Тим не менш, виробники вінчають свій 
продукт назвою «чорний», якщо він містить какао-продуктів більше молочного.

Масло какао - найбільш дорогий інгредієнт шоколаду, склад і властивості 
якого значно змінюються в залежності від сорту бобів. Завдяки ньому шоколад має 
бути  одночасно твердим і тендітним продуктом, легко розплавляється при вживанні, 
просто «тане в роті», не залишаючи неприємного жирового (маргаринового) після 
смаку. Щоб здешевити і спростити виробництво шоколаду придумано безліч 
замінників какао-масла, сировиною для виробництва яких є пальмова олія, а також 
більш звичні нам рослинні олії соєва та ріпакова, і навіть бавовняне.

Теобромін є одним з двох важливих алкалоїдів містяться в какао-бобах і 
переходять в шоколад. Разом з кофеїном теобромін надає збудливу дію на нервову 
і серцево-судинну системи, знижує втому, підвищує працездатність. Теоброміну 
міститься в какао-бобах від 1 до 3%. Чим більша кількість какао-продуктів було 
використано при приготуванні шоколаду, тим більше в шоколаді буде теоброміну. 
Найбільше теоброміну в чорному шоколаді, білий же шоколад готують без додавання 
какао-маси, тому він не містить теоброміну. Якщо ж у чорному шоколаді теобромін 
не виявляється, значить, його готували на замінниках. [2]

Центральним органом виконавчої владив сфері контролю якості продуктів 
в тому числі харчової є Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів(Держспоживінспекція України).

Існує ціла низка нормативних актів, які включають вимоги та  стандарти, 
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що діють для шоколаду і кондитерських виробів. Митний кодекс, укази Президента 
України, постанови Кабінету Міністрів Україн. При аналізі цієї нормативної 
документації,  стає зрозуміло, що в цій сфері також необхідне узгодження цих 
нормативно-правових актів між собою і встановленню більш жорсткі вимоги.

З питанням безпеки шоколадної продукції пов’язане питання її фальсифікації. 
Асортиментна фальсифікація може проводиться шляхом підміни одного виду 

шоколаду іншим. Досить часто замість десертного шоколаду продають звичайний.
Якісна фальсифікація – це порушення рецептури під час виробництва 

(зниження частки какао – оливи й тертого какао рахунок запровадження підвищеного 
кількості сухого і сгущенного молока, вершків, родзинок тощо.), запровадження 
чужорідних добавок,антиокислителей, консервантів, барвників, ароматизаторів. 
Для збільшення маси шоколаду до нього можуть вводити підвищений вміст води 
та цукру. У ротовій порожнині натуральний шоколад тане швидко, не створюючи 
відчуття сальності. 

Кількісна фальсифікація шоколаду – це обман споживача за рахунок значних 
відхилень маси, перевищують гранично припустимі норми відхилень.

Інформаційна фальсифікація – це обман споживача, здійснюється шляхом 
перекручування інформації, реклами. Зокрема, цукерки штучні Марс, Снікерс, 
Баунті називають шоколадними батончиками, проте до цієї групи не належать. До 
інформаційної фальсифікації відносять також підробку сертифікату якості, митних 
документів, штрихового коду та ін. Виявляється така фальсифікація проведенням 
спеціальної експертизи. [5,6]

Шоколадні вироби, являють собою не тільки шоколадну плитку, а й цукерки, 
горіхи і ізюм в шоколаді, печиво з шоколадом тощо. І будь-який вид цієї продукції 
підробити можливо. Фізико - хімічні показники залежать від рецептури, а вона 
зазвичай  є конфіденційною інформацією, на розголошення якої погодиться не кожен 
виробник, тому провести експертизу  складно.

На упаковці необхідно зазначити компоненти, серед яких обов’язково мають 
бути: какао-масло, какао-терте, цукрова пудра, емульгатор та згідно Закону України 
«Про захист прав споживачів» на упаковці товару має бути зазначений цей склад. 
Допускається, що замість какао-масла будуть рослинні жири, такий виріб має бути 
дешевшим від шоколаду. Орфографічні помилки на упаковці можуть свідчити, що це 
фальсифікація. Необхідно звернути увагу на дату вироблення та термін реалізації. 

Під час транспортування і зберігання шоколад може зазнавати різних змін. 
Цукрове посивіння пов’язано з переміщенням шоколаду з холодного приміщення 
(або надходженні взимку) у тепле з підвищеною відносною вологістю повітря. 
Внаслідок цього на поверхні плиток конденсуються краплі вологи, які розчиняють 
цукор шоколаду. Після випаровування вологи на виробі залишаються кристалики 
цукру, що імітують сірий наліт. 

Певні проблеми виникають під час зберігання шоколадних батонів з 
лікерною начинкою, оскільки вода і спирт поступово мігрують у шоколадну оболонку 
і руйнують її. Із збільшенням тривалості зберігання вироби втрачають рідке 
вмістиме, деформуються, набрякають і покриваються тріщинами. Тому виробники 
зацікавлені у підвищені стабільності якості даної продукції під час зберігання і 
відповідно у збільшенні його тривалості. Підвищеною стійкістю до лікерної начинки 
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володіє шоколад без емульгаторів і шоколад, який містить тільки полігліцерину 
полірецинолеат (Е 476). Шоколад з фосфатидним амонієм (Е 442).

Зберігання шоколаду в приміщеннях з високою відносною вологістю повітря 
(90 % і більше) може призвести до його пліснявіння. 

Шоколад може пошкоджуватись комахами-шкідниками, серед яких найбільш 
небезпечною є шоколадна моль. Гусениці розміром до 0,5 мм можуть легко проникати 
через дрібні отвори в упаковці і пошкоджувати продукт.

Шоколад треба зберігати в сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, 
без сторонніх запахів, за температури (18 ± 3)°С і відносної вологості повітря не вище 
як 75 %, щоб не потрапляли прямі сонячні промені.[6]

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку що питання правового 
регулювання якості шоколадних виробів в Україні є актуальним та потребує уваги зі 
сторони виробників та державних органів, що мають повноваження в счері контролю 
якості харчової продукції.
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ПроБЛеМа оТнеСениЯ КоСМичеСКиХ оБЪеКТоВ 
К неДВижиМЫМ ВеЩаМ

В современной юридической литературе, посвященной вопросам 
недвижимого имущества, очень сложно найти что-либо о космических 
объектах, хотя ст. 130 ГК РФ эти объекты также отнесены к недвижимости.  
Данное обстоятельство, по всей видимости, можно объяснить сразу несколькими 
причинами. 

Во-первых, космическая промышленность появилась сравнительно недавно, 
и, следовательно, искать работы дореволюционных авторов, касающиеся данного 
вопроса, бессмысленно. В равной степени сложно отыскать и цивилистические 
работы «советского периода» по данной тематике: в этот период ни о каком обороте 
космических объектов речи и быть не могло, космическая деятельность была под 
полным контролем государства. 

Во-вторых, контролирующая функция государства в этой сфере в связи 
с ее особой общественной ценностью весьма ощутима и сегодня. Космическую 
аппаратуру в основном выпускают государственные предприятия; ракетно-
космические комплексы, которые необходимы для запуска космических объектов, 
относятся к объектам, ограниченным в обороте; космическая деятельность подлежит 
лицензированию. 

Вместе с тем космические объекты, несомненно, представляют интерес для 
гражданского права, в том числе и потому, что в эру информационных технологий 
просто невозможно обходиться без средств связи, телевидения, радиовещания, 
Интернета - без всего этого гражданский оборот в наше время просто бы замер. 

Действующее российское законодательство не содержит легального 
определения космического объекта, однако это определение можно обнаружить 
в международном праве.  Так, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство, дает следующую дефиницию: термин «космический 
объект» включает составные части космического объекта, а также средство его 
доставки и его части. 

Космический объект - это обязательно летательный аппарат, предназначенный 
для запуска в космос, созданный человеком. Им не может быть метеорит или другое 
космическое тело, случайно залетевшее на территорию земного пространства. 
Такой вывод можно сделать исходя из толкования норм разд. IV Закона РФ от 20 
августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности», в котором упоминается, 
что космическими объектами управляют, что они осуществляют маневрирование в 
воздушном пространстве, посадку на отведенные для этого полигоны. В литературе, 
к примеру, к космическим объектам относят искусственные спутники, космические 
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корабли и т.д.; это также различные автоматические межпланетные станции, лунные 
орбитальные корабли, орбитальные корабли, межпланетные станции и другая 
космическая техника. 

 Российское гражданское право относит космические объекты к недвижимому 
имуществу (п. 1 ст. 130 ГК РФ). При этом недвижимостью признаются космические 
объекты, которые не прошли регистрацию, а лишь подлежащие государственной 
регистрации, и, следовательно, эти объекты признаются недвижимостью с момента 
их создания, а не с момента государственной регистрации. Таким образом, 
космические объекты являются недвижимостью независимо от того, были ли они 
зарегистрированы или нет. 

 В теории гражданского права объекты недвижимости принято делить 
на недвижимость по природе и недвижимость по закону. Космические объекты, 
безусловно, являются недвижимостью по закону. То, что по своему прямому 
назначению должно перемещаться в пространстве, законодательным решением 
отнесено к недвижимости. Это решение можно объяснить только одной 
причиной: стремлением распространить на космические объекты правовой режим 
недвижимости, поскольку данные объекты для государства имеют большое значение, 
и государство заинтересовано в контроле над ними в не меньшей степени, чем над 
недвижимостью по природе. 

 Возможно, отнесение таких общественно значимых вещей к недвижимости 
не является единственно верным решением данного вопроса. Вполне допустимым 
было бы установление отдельного правового режима для таких объектов, которые 
имеют существенное публичное значение. Либо можно было бы распространить 
на них правовой режим недвижимости, но не признавать их таковой, поскольку 
космические объекты (а равно воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания) 
объединяет с иными объектами недвижимости лишь особая общественная ценность 
и необходимость контроля со стороны государства. 

 В современном гражданском праве первое упоминание о космических 
объектах появилось в Законе РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». Пункт 1 ст. 35 
названного Закона относит космические объекты к имуществу, которое может быть 
предметом залога с оставлением имущества у залогодателя. Закон РФ «О залоге» 
поставил космический объект в фокус гражданских правоотношений.

 Действующее гражданское законодательство не содержит запрета на 
отчуждение и переход от одного лица к другому космических объектов (лишь 
некоторые из них ограничены в обороте). Их собственниками могут быть не только 
государственные организации, но и частные лица. В настоящее время свободный 
оборот космических объектов осложняется отсутствием системы государственной 
регистрации прав на них, закрепленной на законодательном уровне. ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ на космические объекты не распространяется (ст. 4). 
 

 Кроме того, важным является также и то обстоятельство, что в соответствии 
с ГК РФ регистрации подлежат не только права на космические объекты (п. 
1 ст. 131), но и сами космические объекты (ч. 2 п. 1 ст. 130). То есть параллельно 
существуют две системы: во-первых, внутригосударственная система регистрации 
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прав на космические объекты (которая в России по сути не создана) и, во-вторых, 
(международная) система регистрации самих космических объектов, включающая 
в себя ведение регистра государством, которое запускает космический объект, и 
ведение Реестра Генеральным секретарем ООН. 

Резюмируя вышесказанное, можно еще раз подчеркнуть, что к космическим 
объектам, под которыми понимаются летательные аппараты (созданные и 
управляемые человеком), не относятся Луна, Марс и другие небесные тела. 
Космические объекты вполне оборотоспособны, и хотя космическая деятельность 
остается под бдительным контролем государства, расширению оборота в этой 
сфере препятствует не это, а отсутствие законодательного закрепления процедуры 
государственной регистрации прав на космические объекты и отнесение их к 
недвижимым вещам.
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EUroPEAn PArlIAMEnt In thE CoMMUnIty ExtErnAl rElAtIonS: 
EArly yEArS of thE IntEgrAtIon

Current discussion about the first results of the Lisbon treaty reforms [4] are doomed to 
be centred around the European Parliament as the reforms had the goal of overcoming the 
“democracy deficit” by expanding the European Parliament competences, in an endeavour 
to improve the EU transparency and accountability. The EU external relations were another 
major target for the reforms aimed at ensuring both unification of the Union policies and 
making them more transparent [11, p. 236-237]. However, the Lisbon Treaty innovations 
and modifications can only be understood and interpreted from an evolutionary perspective 
[5, p. 167]. From this perspective yearly years of integration1 are important as many ideas 
implemented by the Lisbon treaty were formed and vividly discussed during that time. 
Moreover, first three decades of integration were for the Assembly the time of search for 
its own identity. The Assembly was successful in accomplishing this uneasy task, which 
facilitated its further rise in competences. 

The period between the creation of Communities and ratification of the Single European 
Act is characterized by the following tendencies:
- development of Assembly into an institution of a parliamentary type with crystallization of 
instruments used to ensure that “its voice heard”;
- wide involvement of the Assembly in the EU external relations on the background of tiny 
consultative competences under the Treaties;
- development of own agenda for the international relations and of the consistent practice 
of its application;
- “EU future” discussion with the position of the Assembly being among its central objects.

Despite little visible impact on the Assembly activity in this period of integration, each 
of the trends has had a long-lasting and important effect of the further development of the 
European Parliament’s competences in the EU external relations.

The decade after the Second World War is characterized by a rapid formation of 
numerous international organizations with a standard institutional structure consisting of 
an executive and a representative body (assembly)2. However, the novelty of the Assembly 
was the fact that it introduced in the practice of an international organisation3instruments 
typically used in national parliamentssuch as debates, oral and written questions primarily to 
1  By yearly years first three decades of integration are understood from the time of the 
creation of Communities until the first reform implemented by the Single European Act. 

2 For example UN, Council of Europe, League of Arab States, etc.

3 The Communities certainly were purely international organization before revolutionary ECJ 
decision in the van Gend& Loos case (Case 26/62).
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the Commissionaires. The Assembly made utmost use of its special status as the institution 
consisting of “representatives of the peoples of the States united within the Community”4 
to assume the right to express the Communities’voxpopulu. Therefore those were EP’s 
resolutions, “concerning matters of major importance and general concern, on which 
Parliament seeks their comments”5 that became the most important instrument to influence 
the Community external relations, even though those resolutions did not have any legal 
effect and were not properly followed up [1, p. 24]. The resolutions were used for aims of both 
airing the Parliament’s views to the world and creating the pressure of the EC institutional 
having actual powers to take the decisions6. In addition to resolutions EP developed practice 
of special reports7 dedicated to a peculiar international or European problem, or practice 
of reports on Commission and Council reports. Together with resolutions the reports 
were used not only directly to make Council and Commission to heard the position of the 
Parliament, but also to “raise public awareness on issues” which were in the Parliament’s 
agenda [1, p. 24].

Discussing the Parliament’s involvement in the Community external affairs, it should be 
noted that the original founding treaties were “worded sparsely” not only in regards to the 
objectives of the Communities’ external policies [5, p. 165], and their competences but also 
in regards to the competences of the Assembly. The Coal and Steel Community Treaty did 
not have any special provisions dealing with the international activity of the Community at 
all. The Euroatom treaty contained provisions as for international actions8, although without 
involving the Assembly in the process.9 The only founding treaty including the Assembly into 
the Community international relations was the EEC treaty, however in a rather tricky way. 
Article 228, stipulated that “agreements shall be concluded by the Council after the Assembly 
has been consulted in the cases provided for by this Treaty”.10 However, the complete treaty 
contains only one specific clause – article 238, which provides for consulting of the Assembly 
in case of agreements “creating an association embodying reciprocal rights and obligations, 
joint actions and special procedures”.11 Other agreements were to be concluded without 

4 Art. 137 EEC Treaty

5 Para 2.3. of Stuttgart Solemn Declaration 1983 

6 Council and Commission

7 For example Birkelbachreport of 1962 as for Spain application to join the EEC.

8  Chapter X of Euroatom treaty and Art 113, 114, 228, 238 EEC

9  Art. 101 Euroatom.

10  Art. 228 EEC Treaty

11  Art. 238 EEC Treaty
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any involvement of the Assembly.12So, the Assembly had no real powers in the institutional 
triangle at the start of the integration process, despite the claims of Chancellor Adenauer in 
1952, comparing the Council and the Parliamentary Assembly” [3, p. 204].

The initial appeal for the EP participation in the in the Community international 
affairs was certainly inspired by the self-estimation as body of parliamentary type and the 
idea that it is entitled to speak on behalf of the Communities ipso facto of its existence 
independently from the fact that the founding treaties do not contain any provision of this type. 
Moreover, the idea of representative function usually associated with national parliaments 
was the major driving force for the Assembly in early years of integration, especially in the 
extremely limited competences. The activity of the Assembly in international affairs was 
developing in three major directions: 1) discussions of current issues of international life, 
especially those taking place on the European continent13; 2) expressing opinion as for 
important issues of the Communities actions in the external sphere14; 3) attempts to obtain 
the access to the Communities’ treaty-making process.

And all these three directions were closely connected with the specific agenda that the 
Assembly introduced and consistently followed from the very start of its existence. This 
agenda was centred on the “Western democracy values” such as protection of human rights 
and rights of minorities, rule of law, political freedoms, democracy ruling principles, which 
the Assembly and later European Parliament protected and promoted. For this purposes 
the European Parliament used the complete arsenal of the tools it had in its disposal such as 
resolutions, public declarations, reports “usually adopted under the urgent procedure” [1, p. 
23], as well as instruments of the “parliamentary diplomacy”.

As for the Parliament’s involvement into the Community treaty-making process 
the reference should be made to the Luns-Westerterp procedure, which introduced an 
obligation to keep the European Parliament regularly informed as for the Community’s 
relations with third countries [1, p. 16]. The procedure underwent developments expending 
the scope of its application from association agreements exclusively (Luns I, 1964), then on 
commercial and economic treaties (Luns II or Westerterp expansion 1973) and finally to 
“all significant international agreements” as stipulated in the Stuttgart Solemn declaration 
(1983) [14, p. 159-160]. Although further development of the EU primary law was explicitly 
rejecting this practice until Lisbon [12, p. 206], this procedure promoted inter-institutional 
cooperation preserving its major features.15 However, the Luns-Westerterp procedure did 

12  Art. 111 EEC Treaty for tariff agreements and Art. 113 EEC Treaty for agreements within 
common commercial policy

13 See for example:Polish Solidarity resolution, Prague Spring resolution, support for the 1975 
Helsinki agreement resolution

14 See for example: case of  Greece (the freeze on the association agreement with Greece 
following the military coup d’etat in May 1967), or Spain (Birkelbach report, insisting in March 1962 
that the application by Franco’s Spain to join the EC)

15 See for examples Code of Conduct of April 1990 between EP and Delors Commission , 
Code of Conduct of 14 March 1995 between EP and Santer Commission, Framework Agreement on 
Relations between the European Parliament and the Commission,2000, Framework Agreement on 
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not offer to the European Parliament more powers “in the context of what would become 
the assent procedure” [3].

After the euphoria of the first decade of the European integration the period of 
“Europessimism” and “Eurosclerosis” of the late 1970s and early 1980s [8, p. 19] launched a 
discussion about the future of the project with the role of the European Parliament being in 
the focus of this discussion not only due to its specific place in the EC institutional system 
as the only democratically elected organ, but also due to the specific agenda of promotion 
of democracy and human rights. The discussion took a specific form combining European 
Council declarations16 and special topical reports of high-profile politicians and scientists.17 
However, it wascharacterized by viewing the future of the European Union through 
federalists’lens, therefore the role for the European Parliament was mostly viewed as that 
heading to the direction of a state parliament in a federal state.18 The development of its 
authorities and competences was unanimously accepted among the measures to “respond to 
the expectations of the people of Europe by adopting measures to strengthen and promote 
its identity and its image both for its citizens and for the rest of the world”.19

Quite commonly the discussion is described as competition between “minimalist” 
and “maximalist” wings inside the federalists’ movement with difference in approaches to 
the scope of the integration as well as of new competences of the European Parliament [13, 
p. 7-10]. The “maximalists” movement, “led by venerable AltieroSpinelli”, culminated in the 
European Parliament resolution of 14 February 1984proposing a “Draft Treaty Establishing 
the European Union” [8, p. 22]. The document foresaw central position of the European 
Parliament in the EU institutional system with equal with the Council rights in the legislative 
and budgetary processes.20 The Draft Treaty also implied the conduct of common foreign 
policy established through EU institutional framework with the Commission being the 
sole EU representative in the external relations under the general rule of the Commission 
political accountability and responsibility to the European Parliament.21 The Union 
Relations between the European Parliament and the Commission,2006

16 The most famous summits in this regard are Copenhagen 14-15 Dec. 1973, Paris 9-10 Dec. 
1974; the Hague 29-30 Nov. 1976; Copenhagen 7-8 Apr. 1978; Stuttgart 17-19 June 1983; Fontainebleau 
25-26 June 1984.

17 The most famous are Adoninno report (28-29 June 1985); Dooge report (29-30 March 
1985); Vedel report (25 March 1972); 
Davignon report (27 October 1970);

18 See details of Dooge report (29-30 March 1985) or Vedel report (25 March 1972);

19  Conclusion of Fontainebleau European Council 25-26 June 1984

20  For the role of Parliament see Art.14-16, for its role in the legislative procedures Art.37-38 
and on budgetary process see Art.76 of the Draft Treaty establishing the European Union.

21 See art. 29, 63-69 ibid
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international treaty-making procedure consisted of Commission negotiating agreements 
under the Council guidelines and the Parliament being fully informed about the process 
and double approve of the agreement by Parliament and Council both acting “by an absolute 
majority”. 22 A. Moravcsik marked the Fontainbleau summit meeting as the breakthrough on 
the way to reformation of the Communities as a “package deal” and connects the process 
with the summit decision of establishing Adoninno and Dooge Ad Hoc Committees [8, p. 
37-38]. He described the SEA negotiationsas “a process of limiting the scope and intensity 
of reform – a process necessary to gain the acceptance of other member-states who, when it 
came to drafting a document, suddenly proved quite jealous of their sovereignty” [8, p. 42]. 
Although, the Single European Act indeed was mostly based on the White Paper and the 
Dooge Committee’s report [12, p. 56], not the Spinelli’s Draft Treaty [9, p. 35], this document, 
however, not only “launched the process of constitutionalising the European Union” [10, 
p. 40], but also had a tremendous influence on all further revision treaties, including the 
Lisbon reforms.[10, p. 40].

To conclude the article it is important to note that in terms of Community 
external relations the Single European Act did not go beyond codification of the established 
and successful practice of European Parliament playing an important role in accession 
and association agreements. Separately it should be mentioned that the rise of the EP’s 
competences in the external relations was facilitated by two major reasons: first was the 
specific agenda of protection and promotion of “Western values” of human rights, democracy 
and the rule of law. And the second reason was the federalists’ paradigm of the EU further 
development, which was prevailed as a result of the discussion in the 1980s.
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ПроБЛеМЫ КоМПенСаЦии ВреДа, ПричиненноГо раБоТниКаМ 
При иСПоЛнении ПроФеССионаЛЬнЫХ оБЯЗанноСТеЙ

Жизнь, здоровье, работоспособность - величайшие блага человека. В их 
сохранении заинтересован каждый гражданин, поскольку они дают ему возможность 
активно участвовать в труде и общественной жизни. В связи с тем, что одной из задач 
Российского государства является наиболее полное удовлетворение всесторонних 
потребностей личности, общество, само государство заинтересованы в охране 
жизни, здоровья и трудоспособности граждан.

Российское законодательство содержит целый ряд законов, трактующих 
вопросы компенсации вреда причиненного гражданам со своих специфических 
позиций. Однако ряд положений этих законов по вопросу возмещения вреда 
не в полной мере стыкуется между собой, оставляя возможность разночтения в 
конкретных жизненных ситуациях.

Мы рассматриваем вред, причиненный здоровью человека. При этом 
необходимо понимать, что вред, нанесенный здоровью, например, травма, 
в большинстве случаев может лишить человека возможности своим трудом  
прокормить себя и своих близких, которые сами прокормиться не могут.

Поэтому работодатели обязаны возместить вред, причиненный его 
работником при исполнении трудовых обязанностей. Порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан, определяется статьями 1084–1094,  
параграфа 2 главы 59 Гражданского кодекса РФ.

Для наступления ответственности, прежде всего, необходимо установление 
самого факта причинения вреда, а так же немало важно определить виновного в 
причинение вреда и установить его виновность в случившемся. Еще одним главным 
критерием наступления ответственности является причинно следственная связь меду 
причиненным вредом и действиями работодателя. Работодатель несет материальную 
ответственность за вред, причиненный здоровью работника трудовым увечьем, 
происшедшим, как на территории работодателя, так и за ее пределами, а также во 
время следования к месту работы или с работы на транспорте, представленном 
работодателем. Случаи повреждения здоровья могут быть связаны как с несчастными 
случаями на производстве, так и противоправными действиями или бездействиями  
работодателя. В ст.184 Трудового Кодекса РФ дается следующее разъяснение: признак 
противоправности заключается не в нарушении каких-то конкретных позитивных 
обязанностей администрацией, а в не создании здоровых и безопасных условий труда, 
это может быть любое несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и т.д. Причем работодатель обязан обеспечить соблюдение 
требований охраны труда всеми работниками. Поэтому ответственность наступает 
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и тогда, когда здоровье потерпевшего повреждено по вине любого работника данной 
организации при исполнении им своих трудовых обязанностей.

Применение рассматриваемой трудовой нормы сталкивается с рядом 
трудностей. Во-первых, является то обстоятельство, что наступление обязанности по 
возмещению ущерба может иметь место только при доказанности вины работодателя, 
т.е. совершения работодателем виновных действий или бездействия. Во-вторых, 
возникают  проблемы подсчета среднего месячного заработка, служащего одним из 
исходных данных для определения размера возмещения утраченного работником в 
связи с повреждением здоровья заработка. В-третьих, проблематично определение 
степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего работника, 
служащей вторым исходным данным для определения размера возмещения 
утраченного им заработка в связи с увечьем или профессиональным заболеванием. 
В-четвертых, определение факта подтверждающего причинение вреда работнику.

 Больше всего случаев  причинения вреда работнику встречаются на 
предприятиях с повышенной опасностью. ГК РФ устанавливает ответственность 
за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. В частности, юридические лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окружающих обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

 Таким образом, для компенсации вреда необходимо устанавливать, кто 
причинил вред, чем подтверждается факт причинения потерпевшему вреда,  при 
каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием), они нанесены, степень 
вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены 
потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения конкретного спора.
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ГражДанСКо-ПраВоВаЯ оТВеТСТВенноСТЬ За ВреД, 
ПричиненнЫЙ В реЗУЛЬТаТе ТерраКТа

Терроризм относится к числу самых опасных явлений современности. 
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, влекут  
разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными 
группами. Терроризм не только наносит ущерб экономике и политике, но и разрушает 
духовные и культурные ценности.  В связи с этим в стране создаются различные 
правовые средства реагирования на совершённые  террористические акты, целью 
которых является  применение со стороны государства мер адекватного воздействия 
в отношении преступников, создание системы государственных гарантий для 
потерпевших и обеспечение безопасности населения от актов терроризма.   Одним 
из таких правовых средств  выступает реализация  государственными органами 
институтов гражданско-правовой ответственности  и обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда террористическим актом. 

Однако в российском законодательстве до настоящего времени остаётся 
нерешённым вопрос о применении гражданско-правовой ответственности при так 
называемом массовом деликте, являющимся следствием  террористического акта. 
В настоящее время в России не выработано единого механизма возмещения вреда, 
причинённого террористическим актом. Не все аспекты  института возмещения 
вреда, причинённого таким деянием, достаточно разработаны и нашли окончательное 
разрешение.

В правоприменительной практике возникает немало проблем, которые 
отрицательно влияют на процесс восстановления нарушенных прав потерпевших от 
террористических актов. Так, при рассмотрении судебных дел о терроризме остаются 
не до конца решёнными вопросы распределения ответственности виновных лиц. 
По мнению потерпевших, тяжесть ответственности  должна возлагаться не только 
на террористов, но и на государство в связи с необеспечением государственными 
органами безопасности и защиты граждан. Вместе с тем, группой депутатов 
Государственной Думы был разработан и вносился на рассмотрение законопроект, 
согласно которому гражданско-правовая ответственность за ущерб, причинённый 
в результате террористического акта, должны нести террористы за счёт своей 
собственности, собственности их несовершеннолетних детей, члены семьи 
террориста, проживающие совместно с ним или владеющие общей с ним  собственно
стью.                                                                                                                                     Существует 
также проблема, связанная с государственной компенсацией за причинённый вред 
потерпевшим от террористических актов. В настоящее время в стране нет единой 
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методики осуществления компенсационных выплат. При этом  полагающиеся 
компенсации не учитывают тяжесть наступивших последствий и социальное 
положение потерпевших.

До настоящего времени не определён порядок возмещения вреда, 
причинённого правомерными действиями в ходе проведения контр-террористических 
операций по предотвращению совершения террористического акта.

Еще одной актуальной проблемой, связанной с применением гражданско-
правовой ответственности, остается  компенсация морального вреда жертвам 
терроризма. Часто потерпевшие лишены возможности получить справедливую 
компенсацию морального вреда ввиду отсутствия у осуждённых террористов 
денежных средств или их гибели при совершении террористического акта или 
осуществлении контр-террористической операции.                                                                                                              

Мы полагаем, что в настоящее время назрела необходимость создания 
в России механизма обязательного страхования потерпевших от действий 
террористического характера.
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ПриЗнание ДоГоВора ДарениЯ неДеЙСТВиТеЛЬнЫМ

Одной из разновидностью гражданских правоотношений в РФ является 
договор дарения, как элемент безвозмездных отношений. Наиболее проблемным 
вопросом реализации договора дарения является его отмена и признание 
недействительным.

Признание договора дарения недействительным становится возможным 
по общим основаниям, которые установлены в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации:
1.договор дарения заключается без намерения создать правовые последствия, то есть 
является  мнимым;
2.договор дарения не соответствует законодательным или иным требованиям;
3.договор дарения заключается с целью, которая заранее противоречит основам 
нравственности и правопорядка;
4.договор дарения заключается для прикрытия другой сделки, то есть является 
притворным;
5.договор дарения заключен с недееспособным лицом; 
6.в качестве дарителя выступает несовершеннолетнее или малолетнее лицо;
7.договор дарения заключен под влиянием заблуждения по поводу природы сделки;
8.договор дарения заключается под влиянием обмана, насилия, угрозы.

Признания договора дарения недействительным может потребовать и сам 
одаряемый. Для этого ему необходимо до передачи имущества отказаться от него. 
Однако даритель имеет право потребовать от одаряемого возмещения ущерба, 
который он понес из-за отказа принять дар.

Сущность отмены сделки дарения заключается в том, что вещь, которая 
была уже подарена в прошлом и которая поступила в собственность одаряемого, 
при некоторых обстоятельствах может быть по требованию дарителя или иных лиц 
возвращена обратно.

В ст.578 ГК РФ имеются в виду вполне определенные обстоятельства, 
независимо от момента заключения договора, при которых даритель вправе либо 
потребовать от одаряемого возврата вещи  в том виде, в каком она существует на 
момент отмены либо отказаться от ее передачи. Полученные одаряемым доходы, 
плоды от вещи остаются у него. Но если же вещь была отчуждена третьему лицу, ее 
возврат невозможен. Однако, если вина одаряемого в отчуждении или уничтожении 
вещи с целью избежать ее возврата будет доказана, то возможен иск вследствие 
причинения вреда:

— совершение одаряемым покушения на жизнь дарителя, жизнь кого-либо 
из членов семьи или близких родственников дарителя либо умышленное причинение 
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дарителю телесных повреждений;

— обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 
большую неимущественную ценность, таким образом, что это создает угрозу ее 
безвозвратной утраты;

— совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом сделки в нарушение положений Закона о несостоятельности (банкротстве) за 
счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести 
месяцев, предшествующих объявлению такого лица несостоятельным (банкротом);

— включение в договор между дарителем и одаряемым условия, что 
подаренная вещь перейдет обратно в собственность дарителя, если он переживет 
одаряемого.

Очевидно, что общим для всех случаев отмены дарения является то, что 
данный юридический факт влечет за собой обязанность одаряемого возвратить 
дарителю полученное от него в качестве дара имущество. Иными словами, в 
результате отмены дарения отпадают основания для удержания одаряемым 
переданной дарителем вещи или обладания переданным правом.

Было бы неправильным и несправедливым представлять себе ситуацию, 
возникающую в результате отмены дарения, таким образом, что один одаряемый 
(сохранивший подаренную вещь) обязан нести неблагоприятные последствия, а 
другой (успевший продать подарок) — нет. Кроме того, весь смысл отмены дарения, в 
случае, когда оно совершается должником накануне банкротства, как раз и состоит в 
том, чтобы возвратить подаренное имущество в конкурсную массу должника в целях 
использования выручки от его продажи для расчетов с кредиторами. Да и в случае, 
когда отмена дарения производится в связи с тем, что даритель пережил одаряемого, 
возложение на наследников одаряемого обязанности возврата подаренного 
имущества (либо его стоимости) дарителю, который вовсе не имел намерения 
увеличить их состояние за счет своего собственного имущества,  не представляется 
чем-то выходящим за рамки нормальных человеческих отношений.

Если же говорить о едином правовом основании для постановки вопроса 
об обязанности одаряемого при отмене дарения не только возвратить дарителю 
сохранившуюся в натуре подаренную вещь, но также выплатить денежную 
компенсацию при ее утрате, то таковыми являются положения Гражданского Кодекса 
РФ  об обязательствах из неосновательного обогащения. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее. При отмене 
договор дарения  никаких юридических последствий не  влечет, и одаряемый должен 
возвратить одариваемому все то, что было им получено в рамках сделки, а если это 
невозможно – возместить стоимость объекта дарения, заплатив нужную сумму 
денежных средств. Если же говорить о едином правовом основании для постановки 
вопроса об обязанности одаряемого при отмене дарения не только возвратить 
дарителю сохранившуюся в натуре подаренную вещь, но также выплатить денежную 
компенсацию при ее утрате, то таковыми являются положения ГК об обязательствах 
из неосновательного обогащения.
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ПринЦиПЫ КорПораТиВноГо УПраВЛениЯ 
аКЦионернЫМ оБЩеСТВоМ

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие 
в основе формирования, функционирования и совершенствования системы 
корпоративного управления акционерным обществом. К основным принципам 
управления, по мнению российских ученых, относятся следующие: принцип 
централизации управления, принцип децентрализации, принцип координации 
деятельности, принцип законности, принцип участия акционеров в работе их органов 
управления, принцип информационного обеспечения корпоративного управления [ 
6, с.12].

Под публично-правовыми и частноправовыми началами гражданского 
права понимаются основополагающие принципы, представляющие собой основные 
идеи (базисы), определяющие социально-правовые цели, пределы и виды публично-
правовых и частноправовых средств, используемых в механизме гражданско-
правового регулирования отношений экономического оборота [ 2, с. 63 ]. 

В этой связи можно отметить, что принципу сочетания частноправовых 
и публичных начал в современной науке придается самостоятельное значение. 
Одновременно особое внимание некоторые авторы уделяют анализу структурно-
функциональных связей принципа сочетания частных и публичных интересов с 
другими принципами гражданского права. Так в системе специально-юридических 
(частных) принципов гражданского и корпоративного права принцип сочетания 
частных и публичных интересов выступает своеобразной социально-правовой 
основой обеспечения их эффективной с точки зрения общенациональных интересов 
реализации, а также фактором, ограничивающим возможные злоупотребления 
реализацией частноправовых начал субъектами корпоративных правоотношений. 
В свою очередь специально-юридические (частные) принципы гражданского права 
обусловливают особенности законодательного закрепления стимулирующих и 
ограничивающих начал принципа сочетания частных и публичных интересов 
в соответствующих сферах гражданско-правового регулирования посредством 
определения пределов публичного вмешательства в частные отношения[8, с.21].

В соответствии с указанными принципами структура корпоративного 
управления общества должна обеспечивать: защиту прав акционеров; 
равное отношение к акционерам; признание предусмотренных законом прав 
заинтересованных лиц; своевременное и точное раскрытие информации по всем 
существенным вопросам, касающимся деятельности общества; эффективный 
контроль администрации со стороны совета директоров, а также подотчетность 
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совета директоров акционерам.

К принципам корпоративного права при всем многообразии подходов 
к определению их количественного и качественного состава подавляющее 
большинство цивилистов относят принцип охраны прав и законных интересов 
участников корпоративных отношений. Под охраной корпоративных отношений 
следует понимать применение всех норм гражданского права, которые обеспечивают 
их нормальное существование и развитие. Указанный принцип корпоративного 
права часто упоминается в судебной практике. Показательным является 
Постановление Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 4238/11, где указывается, 
что защита интересов уже имеющихся акционеров общества, которые в результате 
дополнительной эмиссии акций в значительной степени утрачивают свою долю в 
уставном капитале общества, имеет приоритет по сравнению с защитой прав лиц, 
приобретших ценные бумаги в результате такой эмиссии [ 7].

Принципы корпоративного управления были взяты за основу при разработке 
российского Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения 
закрепил следующие принципы корпоративного поведения  [ 3 ].

Во-первых, акционеры должны иметь реальную возможность осуществлять 
свои права, связанные с участием в обществе, и иметь возможность получать 
эффективную защиту в случае нарушения их прав. Иными словами, система 
корпоративного управления должна защищать права акционеров.

Во-вторых, система управления акционерного общества должна быть такова, 
чтобы его совет директоров, с одной стороны, мог осуществлять стратегическое 
управление деятельностью общества и эффективно контролировать деятельность 
исполнительных органов, а с другой стороны, был подотчетен акционерам общества.

В-третьих, исполнительные органы хозяйственного общества должны 
разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять 
эффективное руководство текущей деятельностью общества, будучи подотчетными 
совету директоров и акционерам общества.

В-четвертых, при осуществлении управления обществом должно 
обеспечиваться своевременное раскрытие полной и достоверной информации об 
обществе, доступной для акционеров хозяйственного общества и инвесторов.

Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(РСПП) также была проведена работа по анализу существующих стандартов, 
опыта российских и международных организаций в направлении разработки 
принципов корпоративного управления, требований российского законодательства, 
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ и практики российских 
компаний. На базе проведенного анализа РСПП были разработаны следующие 
принципы корпоративного управления для членов РСПП (принципы WEF/
РСПП). В основу принципов положены международные принципы корпоративного 
управления, предложенные Всемирным экономическим форумом (WEF) [1, с.188].

1. Принцип эффективного менеджмента. Политика менеджмента имеет 
долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стоимости. 
Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров.

2. Принцип финансовой дисциплины. Общество своевременно и в полном 
объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную по международным 
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стандартам и заверенную квалифицированным независимым аудитором. 
Менеджмент несет персональную ответственность за полноту и достоверность 
информации.

3. Принцип прозрачности структуры собственности. Раскрываемая 
информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров, 
включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерного капитала.

4. Принцип информационной открытости. Общество своевременно и в полном 
объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах 
деятельности и отвечает на запросы акционеров.

5. Принцип гарантии прав. Общество гарантирует всем акционерам 
возможность реализации своих прав. В том числе общество гарантирует реализацию 
права на участие в работе органов управления общества в соответствии с долей 
участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция 
– один голос» владельцам голосующих акций.

6. Принцип эффективного контроля. Совет директоров включает независимых 
директоров и на практике подотчетен всем акционерам.

7. Принцип справедливого вознаграждения. В обществе действует система 
оценки работы и вознаграждения директоров и менеджмента, стимулирующая 
работу в интересах всех групп акционеров и раскрываемая обществом.

8. Принцип законности и этичности. Общество действует в строгом 
соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, 
принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы 
общества должны быть разработаны на основе требований законодательства и норм 
корпоративной и деловой этики.

9. Принцип активного содействия. Общество является активным участником 
законодательных инициатив и диалога с исполнительной властью в вопросах 
совершенствования корпоративного управления.

Вышеуказанные принципы корпоративного управления частично нашли 
свое отражение в акционерном законодательстве. Так, например, акционерам 
предоставлено право обжаловать решения органов управления обществом – общего 
собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа. 
Акционеры наделены правом выдвигать своих представителей в органы управления 
и контроля общества. Акционеры вправе также требовать созыва и в определенных 
случаях самостоятельно созывать и проводить внеочередные общие собрания 
акционеров, требовать от общества предоставления информации и документов, могут 
обращаться в суд с требованием о взыскании убытков с членов совета директоров и 
исполнительного органа общества, причиненных виновными действиями указанных 
органов управления хозяйственного общества.

Поэтому считаем целесообразным внедрение этих принципов на 
законодательном уровне либо на уровне внутренних документов компании или 
нормативных документов регулятора рынка, что позволит повысить степень 
доверия между обществом, его акционерами и иными заинтересованными лицами 
и будет способствовать ведению сбалансированной политики при управлении 
хозяйственным обществом.

Представляется важным включить в систему принципов корпоративного 
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управления также принцип соотношения частноправовых и публично-
правовых интересов субъектов корпоративного права, значение которого имеет 
принципиальный характер для всего института корпоративного управления. 
Соблюдение данного принципа позволит в большей мере соблюдать интересы как 
самого общества, так и его акционеров (мажоритарных и миноритарных), кредиторов 
и потенциальных инвесторов, а также будет способствовать установлению 
конструктивного диалога между различными группами заинтересованных лиц 
и государством. Поэтому представляется целесообразным, на наш взгляд, в виде 
правила или принципа сформулировать следующий подход: каждое требование 
или интерес участника корпоративного управления должно быть экономически 
обосновано и должно учитывать интересы других участников корпоративного 
управления и общества в целом.
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