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В

ідомо з історії людства, що адек!
ватне вирішення питань землі,
власності на землю, користуван!
ня земельними ділянками, які перебу!
вають у чужому володінні, є одним із
пріоритетних для забезпечення стало!
го розвитку суспільства. Натомість —
невдоволення порядком розподілу
землі як матеріального блага, тривалі
зловживання владними повноважен!
нями з розпорядження цим ресурсом
та їх зухвалість, відсутність або недо!
тримання адекватних правил (у сучас!
ному світі — легітимних правових
норм) є традиційним супутником
соціальних катаклізмів.
Реформування земельних відносин
відповідно до нових засад використан!
ня землі триває в Україні з 1991 р. (як
відомо, відповідно до Постанови Вер!
ховної Ради УРСР «Про земельну ре!
форму» від 18 грудня 1990 р., усі землі
УРСР з 15 березня 1991 р. було оголо!
шено об’єктом земельної реформи).
У подальшому стан цього реформу!
вання неодноразово й на офіційному
рівні визнавався незадовільним, пере!
біг реформи — повільним, коорди!
нація й робота державних органів у

цій сфері — недостатньою, законодав!
ство — недосконалим.
Очевидно, невтішна загалом ситу!
ація зумовлена відсутністю єдиної
методології та системного бачення
реформи, хитанням між моделями
нормативного регулювання, в основі
яких, швидше, політичний та особи!
стий інтерес, ніж фаховий аналіз.
За таких умов діяльність судів із
вирішення земельних спорів, судова
практика набувають особливого зна!
чення. Прагнучи хоча б до мінімальної
передбачуваності відносин у сфері
землекористування, їх учасники де!
далі частіше звертаються до суду для
вирішення суперечок, захисту своїх
прав. Вони очікують від судів чітких,
придатних до виконання, рішень,
вирішення конфлікту попри законо!
давчі прогалини та неузгодженість, за!
стосування однакових принципів у
справах за однакового контексту об!
ставин, внаслідок яких, навіть за умов
невдалого нормативного регулюван!
ня, можна визначити, спрогнозувати
розв’язання тієї чи іншої конфліктної
ситуації на майбутнє, а отже, бути
впевненими щодо власної поведінки
та наслідків дій.

© О. Святоцький, А. Осетинський, 2009
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ВСТУПНЕ СЛОВО ДО АКТУАЛЬНОЇ ТЕМИ ЖУРНАЛУ

Чи вдається це вітчизняним судам?
Як співвідноситься така діяльність з
функціями судової влади? Чи виника!
ють проблеми розмежування юрис!
дикції спеціалізованих судів з розгля!
ду земельних спорів та якими є пер!
спективи їх вирішення? Пошук відпо!
відей на ці та інші запитання, що вини!
кають під час вирішення земельних
спорів, був метою науково!практичної
конференції «Земельні відносини:
правове регулювання та судова прак!
тика», яка відбулась у м. Чернігові
10–11 червня 2009 р. Конференцію бу!
ло організовано судовою палатою з
розгляду спорів, пов’язаних із держав!
ним регулюванням економічних від!
носин, Вищого господарського суду
України у рамках роботи із забезпе!
чення однакового правозастосування
у судовій практиці господарських
судів.
Основними висновками, яких ді!
йшли учасники конференції, стали:
По!перше, — це питання юрисдикції
судів з розгляду земельних спорів. Як
свідчать останні дослідження, аналіз
судової практики, що здійснені, у тому
числі Вищим господарським судом
України, про чітке розмежування юри!
сдикції адміністративних та господар!
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ських судів і нині, через чотири роки,
вести мову не доводиться.
По!друге, — це блок питань, що
пов’язані з порядком надання земель!
них ділянок комунальної власності в
оренду, який постійно зазнає змін,
внаслідок чого у судовій практиці спо!
стерігається тенденція своєрідного
«правонаступництва».
Третя ключова проблема — само!
вільне зайняття земельної ділянки та
самочинне будівництво. Ці норматив!
ні конструкції потребують удоскона!
лення з урахуванням практики
земельних відносин.
Зважаючи на актуальність питання
земельних відносин в Україні, а також
на особливе значення судової практи!
ки у питаннях застосування законо!
давства при вирішенні земельних
спорів, журнал звернувся до учасників
конференції, знаних науковців і суддів
господарських судів висловитись на
сторінках нашого часопису щодо за!
значених проблемних питань.
Сподіваємось, що актуальна тема,
яку порушує на своїх сторінках жур!
нал «Право України», стане у нагоді
всім, хто цікавиться питаннями зе!
мельних відносин.
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Актуальна тема номера:
Земельні відносини в Україні:
правове регулювання та судова практика
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ГРОМАДЯНАМИ
ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ
В. СЕМЧИК
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України,
член#кореспондент НАН України,
завідувач відділу проблем аграрного,
земельного та екологічного права
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)

О

сновні права громадян та юри!
дичних осіб на землю та їх
обов’язки визначені Земель!
ним кодексом України (далі — ЗК Ук!
раїни) та іншими законами про землю.
У цих нормах проголошуються ос!
новні вимоги і можливості, дозволи і
заборони щодо земельних ділянок
учасників земельних відносин.
Але цього недостатньо для ре!
алізації належних фізичним і юридич!
ним особам прав на практиці. Реалі!
зація прав на землю передбачає поря!
док, умови і форми їх здійснення,
дотримання зобов’язань, дозволів і за!
борон. У теорії права виділяється три
основні форми реалізації прав: вико!
ристання, дотримання, виконання [1].
Для здійснення зазначених форм
реалізації прав потрібна правозасто!
совна діяльність, що розглядається як
діяльність органів державної влади
(законодавчої, виконавчої та судової),

органів місцевого самоврядування, що
спрямована на виконання всіма фізич!
ними та юридичними особами, управ!
лінськими структурами нижчого рів!
ня, іншими членами суспільства
встановлених нормами земельного
права приписів і зобов’язань, на вико!
ристання дозвільного права у своїх
інтересах або в інтересах інших осіб чи
суспільства.
Правозастосовна діяльність перед!
бачає встановлення певної організа!
ційної структури, що зобов’язана за
допомогою організаційно!правових,
економічних, соціально!психологіч!
них, інформаційних та інших засобів
забезпечити виконання і дотримання
всіма членами суспільства встановле!
них правил поведінки, впорядкувати
соціально!правовий механізм, створи!
ти належні умови для нормальної, зла!
годженої й соціально впорядкованої
життєдіяльності суспільства [2].

© В. Семчик, 2009
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ГРОМАДЯНАМИ...

Одне з перших місць у системі ме!
ханізму реалізації посідає земельно!
процесуальна форма реалізації права
на землю. Вона розглядається як вста!
новлений земельним законом поря!
док органів державної влади та ор!
ганів місцевого самоврядування у пи!
таннях: віднесення земель до відпо!
відної категорії, переведення їх з
однієї категорії до другої; права влас!
ності на земельні ділянки і правового
захисту цих прав; передачі земельних
ділянок у власність і надання у кори!
стування, в тому числі на умовах
оренди; припинення і переходу права
на землю; гарантій прав на землю; ви!
конання обов’язків власниками землі
й землекористувачами та забезпе!
чення раціонального використання
землі; відшкодування збитків влас!
никам землі та землекористувачам і
витрат сільськогосподарського та лісо!
господарського виробництва; контро!
лю за використанням та охороною
земель, ведення земельного кадастру,
здійснення моніторингу і земле!
устрою; дотримання земельного зако!
нодавства про приватизацію та про
ринок земель; вирішення питання про
відповідальність
за
порушення
земельного законодавства та про роз!
гляд земельних спорів.
Механізм реалізації земельних
прав на землю передбачає наявність
земельних норм матеріального права й
водночас норм земельно!процесу!
ального права.
Механізм реалізації матеріальних
норм інших галузей права, наприклад,
кримінального, цивільного і господар!
ського встановлено в кримінальному,
цивільному і господарському кодек!
сах, а питання реалізації норм зазначе!
них галузей права вирішені в Кримі!
нально!процесуальному, Цивільному
процесуальному і Господарському
процесуальному кодексах України.
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Матеріальні та процесуальні відно!
сини у сфері земельного, екологічного
права регулюються відповідними єди!
ними законодавчими актами, зокрема,
ЗК України, Лісовим кодексом Украї!
ни, Кодексом України про надра, За!
коном України «Про охорону навко!
лишнього природного середовища».
Свого часу академік А. Гетьман об!
ґрунтовував пропозиції про доціль!
ність прийняття відокремленого еко!
лого!процесуального закону, які до
цього часу не реалізовані [3]. Пред!
ставники земельного права дотриму!
ються позиції, що земельні відносини
настільки різноманітні, правовий ре!
жим земель різних категорій різний і
навіть окремих земельних ділянок має
такі особливості, що роз’єднання прав
на землю і порядок їх здійснення наба!
гато ускладнили б можливості їх ре!
алізації, негативно вплинули б на
ефективність земельного законодав!
ства. Правове регулювання різнома!
нітних земельних відносин здійсню!
ється не лише земельно!процесуаль!
ними нормами, а й процесуальними
нормами інших галузей права, якими
забезпечується діяльність органів ви!
конавчої влади і управління, місцевого
самоврядування, правосуддя, спеціаль!
них землевпорядних органів тощо.
Правовий механізм реалізації зе!
мельного права містить у собі як всі
основні елементи правового механіз!
му, що діють в інших сферах суспіль!
ного життя, так і ті, що виходять за
межі комплексу загальноприйнятих
елементів. Вони визначені, в першу
чергу, земельним законодавством і
відтворюють ті особливості правового
регулювання і правозастосовної діяль!
ності, спеціальних процесуальних дій,
які притаманні земельно!правовим
відносинам, що стосуються землі, як
об’єкта природи, просторового базису,
території України, місця для розмі!
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щення об’єктів житлової та громад!
ської забудови та інше.
Так, правоздатність суб’єктів зе!
мельних правовідносин визначається
Конституцією України, ЗК України,
Цивільним кодексом України (далі —
ЦК України), Господарським кодек!
сом України (далі — ГК України),
законами України «Про охорону на!
вколишнього природного середови!
ща», «Про основи містобудування»,
«Про місцеве самоврядування», «Про
державний контроль за використан!
ням та охороною земель».
З метою гарантування права на
землю ЗК України визначає перелік
порушень земельного законодавства,
за вчинення яких застосовується
адміністративно!правова, цивільно!
правова, кримінальна відповідаль!
ність. При цьому необхідно виходити
з того, що нормами перелічених галу!
зей права встановлені такі підстави
юридичної відповідальності: цивіль!
но!правової — цивільне правопору!
шення, адміністративно!правової —
адміністративний проступок, кримі!
нальної — злочин. Отже, при вирі!
шенні питання про застосування ме!
ханізму реалізації права на землю в
разі вирішення питання про відпо!
відальність за порушення, перелік
яких встановлений ЗК України, не!
обхідно виходити з такого. Земельний
кодекс України визначає лише загаль!
ний зміст правопорушення, не торка!
ючись його складу. Оцінюючи кон!
кретне правопорушення, з метою
відкриття провадження щодо юридич!
ної відповідальності уповноважена
особа (потерпілий, посадова особа,
адміністративний орган, орган досудо!
вого слідства, суд) повинна дати пра!
вову оцінку кожного з елементів скла!
ду правопорушення і зробити висно!
вок, нормами якої галузі права перед!
бачена юридична відповідальність.
8

Так, перелік адміністративних пра!
вопорушень встановлено як у ЗК
України, так і в Кодексі України про
адміністративні правопорушення (да!
лі — КпАП України). Отже, підстава!
ми притягнення до адміністративної
відповідальності за відповідними
статтями КпАП України є самовільне
зайняття земельної ділянки (ст. 53),
псування сільськогосподарських угідь
та інших земель, їх забруднення
(ст. 52), використання земель не за
цільовим призначенням (ст. 53) та ін.
Підставою для кримінальної відпо!
відальності є злочини, передбачені
Кримінальним кодексом України
(далі — КК України). Так, ст. 239 КК
України встановлена кримінальна
відповідальність за забруднення або
псування земель речовинами, відхода!
ми чи іншими матеріалами, шкідливи!
ми для життя, здоров’я людей або до!
вкілля внаслідок порушення спеціаль!
них правил, якщо це створило небез!
пеку для життя, здоров’я людей чи
довкілля. Цією ж статтею КК України
передбачена кримінальна відповідаль!
ність з більш суворими санкціями за
те саме діяння, що спричинило заги!
бель людей, їх масове захворювання
або інші тяжкі наслідки.
Кримінальна відповідальність від!
повідно до ст. 197!1 КК України засто!
совується за самовільне зайняття
земельної ділянки на самовільне бу!
дівництво. Адміністративна відпові!
дальність за такі порушення застосо!
вується, якщо в діях правопорушника
немає ознак складу злочину, передба!
ченого ст. 197!1 КК України.
Незалежно від притягнення винної
особи до адміністративної чи кримі!
нальної відповідальності за самовіль!
не захоплення земельної ділянки са!
мовільно зайняті земельні ділянки
відповідно до ст. 212 ЗК України
підлягають поверненню власникам
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землі або землекористувачам без від!
шкодування витрат, яких зазнали за
час незаконного користування.
Якщо до винної особи не застосову!
вались заходи адміністративної чи
кримінальної відповідальності, то
самовільне захоплення землі є підста!
вою для притягнення її до цивільно!
правової відповідальності. У разі
порушення порушення договірного чи
позадоговірного зобов’язання щодо
земельної ділянки чи об’єктів нерухо!
мості, пов’язаних із використанням зе!
мельної ділянки або порушення умов,
визначених змістом зобов’язання,
уповноважена особа вирішує питання
про притягнення зобов’язаної особи
до цивільно!правової відповідальності
відповідно до статей 611–625 ЦК
України.
Невиконання або неналежне вико!
нання зобов’язань щодо використання
або охорони земельної ділянки учас!
ником
господарських
відносин
вважається господарським правопору!
шенням, яке є підставою господар!
сько!правової відповідальності відпо!
відно до ст. 218 ГК України. При цьо!
му згідно зі ст. 216 ГК України потер!
піла сторона має право на відшкоду!
вання збитків, заподіяних порушен!
ням земельного законодавства, неза!
лежно від того, чи є застереження про
це у договорі.
Згідно зі ст. 156 ЗК України і
ст. 1166 ЦК України, збитки, заподіяні
самовільним зайняттям, вилученням
(викупом), забрудненням земельних
ділянок, а також обмеженням прав
власників земельних ділянок і земле!
користувачів, у тому числі орендо!
давців, погіршенням якості земель або
приведенням їх у непридатність для
використання за цільовим призначен!
ням у разі негативного впливу, спри!
чиненого діяльністю громадян, під!
приємств, установ і організацій, підля!
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гають відшкодуванню у повному
розмірі власникам землі і землекорис!
тувачам, у тому числі орендарям, які
зазнали цих збитків. Суди можуть
зменшити розмір відшкодування шко!
ди, заподіяної громадянином на
підставі ст. 1193 ЦК України, в тому
числі з урахуванням матеріального
становища заподіювача шкоди, крім
випадків, коли шкоду заподіяно вчи!
ненням злочину.
Основним завданням механізму ре!
алізації права на землю є забезпечення
гарантій цих прав. На виконання цьо!
го завдання спрямовані розмежування
і взаємодія застосування матеріальних
і процесуальних норм, визначення
правового призначення кожної з них.
Кожній матеріальній земельно!пра!
вовій нормі відповідає процесуальна
земельно!правова норма, яка разом з
відповідними нормами інших галузей
права (цивільного, господарського,
адміністративного, кримінального) та
іншими важелями організаційно!пра!
вового впливу забезпечує реалізацію
матеріальних земельно!правових норм
відповідно до способів гарантування
прав на землю.
Порядок та умови забезпечення
гарантій прав на землю забезпечу!
ються за допомогою земельно!проце!
суальних норм, якими регулюються:
а) відносини права власності, пере!
дачі земельних ділянок у власність та
надання їх у користування. Належне
правове вирішення унеможливлю!
ється, наприклад, невиконанням орга!
нами державної влади розмежування
земель державної та комунальної
власності відповідно до Закону від
3 лютого 2004 р.;
б) порядок безоплатної привати!
зації громадянами земельних ділянок,
які перебувають у їх користуванні;
в) порядок безоплатної привати!
зації земельних ділянок громадянами
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України для ведення фермерського чи
особистого селянського господарства,
будівництва та обслуговування жило!
го будинку, садівництва, дачного і
гаражного будівництва;
г) порядок припинення і переходу
прав на землю, вилучення, викуп
землі;
ґ) порядок обмеження прав на зем!
лю (права земельного сервітуту, права
добросусідства);
д) порядок припинення прав на
землю іноземними громадянами та
особами без громадянства, а також
іноземними юридичними особами, у
разі невідчуження ними в установле!
ний строк земельних ділянок сіль!
ськогосподарського призначення у
разі їх успадкування.
До механізму реалізації прав на
землю належить також порядок розг!
ляду земельних спорів. Земельним ко!
дексом України встановлено (ст. 158),
що земельні спори вирішуються суда!
ми, органами місцевого самоврядуван!
ня та органами виконавчої влади з пи!
тань земельних ресурсів. Застережено,
що виключно судом вирішуються
земельні спори з приводу володіння,
користування і розпорядження зе!
мельними ділянками, які перебувають
у власності громадян і юридичних
осіб, а також спори щодо розмежуван!
ня територій сіл, селищ, міст, районів
та областей. Органи місцевого самов!
рядування вирішують земельні спори
у межах населених пунктів, а також
щодо розмежування меж районів у
містах. Органи виконавчої влади з пи!

тань земельних ресурсів вирішують
земельні спори щодо меж земельних
ділянок за межами населених пунктів,
розташування обмежень у викори!
станні земель та земельних сервітутів.
У разі незгоди власників землі або
землекористувачів з рішенням органів
місцевого самоврядування та органа!
ми виконавчої влади з питань земель!
них ресурсів спір вирішується судом.
Відповідно до ст. 8 Конституції Ук!
раїни зазначені особи мають право
звертатись з питанням щодо розгляду
земельного спору до суду безпосеред!
ньо, незалежно від того, чи мав місце
позасудовий розгляд спору.
З наведеного можна сформулювати
таке визначення поняття механізму
реалізації права на землю — це єдиний
комплекс взаємопов’язаних елементів
правового регулювання земельних
відносин, що охоплює узгоджену си!
стему земельного права, взаємозв’язок
між нормами, інститутами і підгалузя!
ми земельного права, якими встанов!
люються правила поведінки фізичних
і юридичних осіб у сфері земельних
відносин, а також діяльність органів
державної влади, органів місцевого са!
моврядування, управління і контро!
лю, а також правосуддя, земельний
процес (процедуру) реалізації норм
земельного права з метою забезпечен!
ня гарантій прав на землю і створення
організаційно!правових, економічних
і соціальних умов для безперебійного,
стабільного, впорядкованого здійс!
нення земельних відносин [4].
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СПОРІВ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
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доктор юридичних наук,
професор,
академік АПрН України

Р

оки розбудови самостійної дер!
жави не зняли з порядку денно!
го земельне питання, вирішення
якого з кожним роком ускладнюється.
Це, у свою чергу, призводить до
постійного збільшення кількості зе!
мельних спорів, справи про які в судах
вважаються одними з найскладніших.
Незважаючи на численні публікації
з обраної тематики, сьогодні досить
актуальним є питання місця інституту
земельних спорів у системі земельного
права, яке є неоднозначним і вирі!
шується по!різному. Одні правники
пропонують розглядати його поряд з
іншими питаннями державного уп!
равління земельним фондом (Ю. Вовк,
Н. Малишева), дехто — серед питань
щодо гарантій прав на землю
(М. Шульга, В. Семчик) або поряд із
захистом земельних прав (Б. Єрофєєв
та ін.).
Погоджуючись із тим, що інститут
земельних спорів більше не можна
розглядати серед питань управління
земельним фондом, слід визнати, що
звернення до процесуальних питань
вирішення земельних спорів виходить
за межі предмета земельного права.
Залишаючи інститут, що розглядаєть!
ся, у межах останнього, необхідно аку!

мулювати весь досвід вирішення цих
спорів і відшукати їх спільні риси й
особливості, систематизувати їх,
запропонувати шляхи подолання кри!
зових явищ тощо.
Керуючись позиціями пріоритет!
ності судового захисту, не можна зали!
шити осторонь окремі питання, що по!
стають у практиці судової діяльності у
сфері, що розглядається, визнаючи та!
кий порядок захисту найбільш дієвим,
прозорим і демократичним механіз!
мом вирішення земельних спорів. Ми
торкнемося окремих аспектів лише
двох актуальних питань — про межі
компетенції суду при вирішенні зе!
мельних спорів і розмежування судо!
вих юрисдикцій щодо таких справ.
Дискусійними й досі залишаються
питання розмежування цивільної, гос!
подарської й адміністративної судо!
вих юрисдикцій у вирішенні земель!
них спорів. На думку А. Мірошничен!
ка, який розглядає спори, що підляга!
ють вирішенню в порядку адміністра!
тивного судочинства, серед тих, на які
згідно зі ст. 17 КАС України поши!
рюється компетенція адміністратив!
них судів, слід виокремити: 1) спори
фізичних чи юридичних осіб із суб’єк!
том владних повноважень щодо
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оскарження його рішень (нормативно!
правових актів чи правових актів
індивідуальної дії), дій чи бездіяль!
ності; 2) спори за зверненнями
суб’єкта владних повноважень у ви!
падках, установлених законом. Проте
з позицією щодо виокремлення другої
групи важко погодитись. За концеп!
цією КАС України та його змістом у
порядку адміністративного судочин!
ства зазвичай підлягають вирішенню
спори за схемою «особа проти суб’єкта
владних повноважень» або спір між
суб’єктами владних повноважень.
Згідно зі змістом ч. 4 ст. 50 КАС Украї!
ни ситуація, коли приватна особа
може бути відповідачем у справі
адміністративної юрисдикції, — це
лише виняток із загального правила.
У цьому Кодексі не передбачено
інституту зустрічного позову, тому
суб’єкт владних повноважень вправі
звернутись до приватної особи лише з
цивільним або іншим неадмініст!
ративним позовом.
З цього випливає, що інші земельні
спори, що виникли в публічно!право!
вих відносинах, за позовом суб’єкта,
який здійснює владні управлінські
функції на основі законодавства, до
приватної особи за змістом положень
про компетенцію адміністративних
судів, а також ст. 15 ЦПК України,
підлягають вирішенню загальними
судами в порядку цивільного судочин!
ства (крім справ, прямо віднесених до
компетенції господарських судів).
Спірними є позиції тих правників,
які до спорів, що підлягають вирі!
шенню в порядку адміністративного
судочинства, відносять спори з при!
воду набуття в оренду, приватизації
або придбання земельних ділянок
державної власності. Згідно з ч. 3
ст. 105 КАС України адміністративний
позов не може містити вимог про
визнання права, зобов’язання укласти
12

договір тощо. Тобто повноваження
адміністративного суду в питанні
спонукання до встановлення, зміни
або припинення цивільних прав є
доволі обмеженими, що доводиться й
нормами ст. 162 цього Кодексу.
Заслуговує на підтримку точка
зору Р. Гусєва й В. Солдатенкова,
згідно з якою будь!яка стадія порядку
набуття земельних прав і охороню!
ваних законом інтересів громадян
може бути оскаржена в суді, а пору!
шення земельних прав та інтересів
громадян і юридичних осіб підлягає
судовому захисту.
Суперечливими залишаються пи!
тання визначення меж повноважень
суду при вирішенні земельних спорів,
зокрема, щодо визнання за особою
права власності на земельну ділянку.
Показовою є позиція Вищого арбіт!
ражного суду України щодо цього.
Згідно з п. 2 роз’яснення Вищого
арбітражного суду України «Про деякі
питання практики вирішення спорів,
пов’язаних із захистом права влас!
ності на землю і землекористування»
від 27 червня 2001 р. № 02!5/743,
оскільки вирішення питань про пере!
дачу землі у власність чи користу!
вання є виключним правом ради як
суб’єкта права власності на землю,
заяви заінтересованих осіб про зобо!
в’язання відповідної ради передати
земельну ділянку у власність або
користування задоволенню не підля!
гають. Виняток із цього правила
містять ст. 51 ЗК України (тут мається
на увазі ЗК 1990 р.; у чинному
законодавстві така норма міститься в
п. 11 ст. 118 ЗК України 2001 р.) та
ст. 5 Закону України «Про селянське
(фермерське) господарство» (у ново!
му Законі України «Про фермерське
господарство» цю норму збережено в
ч. 4 ст. 7), відповідно до яких спори,
пов’язані із зобов’язанням рад
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відвести земельну ділянку у власність
або користування для ведення селян!
ського (фермерського) господарства,
вирішуються відповідною радою, а в
разі її відмови — судом. При цьому, на
думку Вищого арбітражного суду
України, питання відведення земель!
ної ділянки у власність або в кори!
стування слід відрізняти від оформ!
лення права на земельну ділянку. За
пунктом 3 вказаного Роз’яснення обо!
в’язок рад відвести земельну ділянку у
власність або в користування необ!
хідно відрізняти від їх обов’язку
оформити право на земельну ділянку,
якщо воно виникло у зв’язку з перехо!
дом права на будівлю чи споруду,
приватизацією об’єктів незавершеного
будівництва або внаслідок укладення
передбачених законом цивільно!пра!
вових угод (міна, дарування, купівля
тощо), а також якщо земельну ділянку
було надано підприємству чи організа!
ції до набуття чинності новим ЗК
України. Але з такою позицією можна
погодитись лише частково. Слід вра!
ховувати, що зазначені роз’яснення
надано на підставі практики застосу!
вання попереднього земельного зако!
нодавства, яке дійсно містило норму
про можливість вирішення питання
про передачу земельної ділянки лише
стосовно надання земель для ведення
селянського (фермерського) господар!
ства: за частинами 6, 7 ст. 51 ЗК
України 1990 р. у разі відмови
сільської, селищної, міської, районної
ради у відведенні земельної ділянки
для ведення селянського (фермер!
ського) господарства це питання
вирішується вищою радою, а у разі її
відмови — судом; рішення суду про за!
доволення позову є підставою для
відведення ділянки в натурі, видачі до!
кумента, що посвідчує право власності
або користування землею, а також для
укладення договору на оренду.
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Проте у п. 6 ст. 118 ЗК України
2001 р. йдеться про порядок одержан!
ня громадянами земельних ділянок у
власність із земель державної або ко!
мунальної власності для ведення фер!
мерського або особистого селянського
господарства, садівництва, будівни!
цтва й обслуговування жилого будин!
ку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), індивідуально!
го дачного будівництва, будівництва
індивідуальних гаражів. У цій самій
статті у п. 10 міститься загальне пра!
вило, згідно з яким районна, Київська
чи Севастопольська міська державна
адміністрація або сільська, селищна,
міська рада у місячний строк розгля!
дає проект відведення і приймає
рішення про передачу земельної
ділянки у власність. Тому у разі неви!
конання обов’язкових положень п. 10
ст. 118 ЗК України настає можливість
застосування положень п. 11 цієї
статті, згідно з умовами якої у разі
відмови органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування в
передачі земельної ділянки у влас!
ність або залишення заяви без розгля!
ду питання вирішується в судовому
порядку.
Наведена правова позиція фактич!
но підтримується й у п. 7 постанови
Пленуму ВСУ «Про практику засто!
сування судами земельного законо!
давства при розгляді цивільних
справ» від 16 квітня 2004 р. № 7, за
змістом якої, зокрема, при оскарженні
рішень органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування з
питань, віднесених до їх компетенції
(наприклад, про відмову в передачі у
власність чи в продаж земельної
ділянки або розміщенні об’єкта), суд
при задоволенні позову визнає рішен!
ня цих органів недійсними й зобо!
в’язує їх виконати певні дії на захист
порушеного права чи сам визнає це
13
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право за позивачем. Таким чином,
виняток, який містився у по!
передньому законодавстві стосовно
ситуації з відмовою у відведенні зе!
мельної ділянки й можливістю вирі!
шити таке питання по суті судом, має
бути поширений на всі випадки
одержання громадянами земельних
ділянок у власність із земель дер!
жавної або комунальної власності для
ведення фермерського чи особистого
селянського господарства, садівни!
цтва, будівництва й обслуговування
жилого будинку, господарських буді!
вель і споруд (присадибна ділянка),
індивідуального дачного будівництва,
будівництва індивідуальних гаражів.
В Україні зберігаються два порядки
вирішення цих спорів — судовий і по!
засудовий. І хоча законодавець не за!
провадив правила про виключно судо!
вий порядок вирішення земельних
спорів, утім практика фактично
свідчить саме про переважність цього
порядку, він є пануючим. Такий стан
речей є цілком виправданим, оскільки
саме судовий порядок вирішення
земельних спорів найбільшою мірою
здатен забезпечити реалізацію фунда!
ментальних принципів рівності, за!
конності, справедливості, розумності
й добросовісності.
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Нагальною для науки земельного
права є розмежування земельних
спорів на ті, що належать до справ
адміністративної юрисдикції, та ци!
вільних справ у широкому розумінні.
Критерії виокремлення зі справ про
вирішення земельних спорів окремої
групи — адміністративних справ —
містяться у ст. 2 та ч. 1 ст. 3 КАС Украї!
ни. Такими критеріями є публічно!
правовий характер відносин між його
учасниками, особливий суб’єктний
склад, специфічний предмет спору, що
має на меті захист прав, свобод та інте!
ресів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб у сфері публічно!пра!
вових відносин від порушень з боку
органів державної влади, органів міс!
цевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлін!
ських функцій. При цьому вирішення
інших земельних спорів, якщо вони не
віднесені до компетенції господар!
ського суду, належить до компетенції
загальних судів. Це стосується й тих
публічно!правових спорів з приводу
захисту земельних справ, що не підпа!
дають під визначення справи адмініст!
ративної юрисдикції.
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С

учасний розвиток науки зе!
мельного права є досить склад!
ним і багатовекторним явищем
сьогодення нашої держави. Численна
низка дисертаційних та монографіч!
них досліджень, які активно готують!
ся та видаються вченими харківської,
київської,
одеської,
львівської,
донецької та інших шкіл земельного
права після прийняття ЗК України
2001 р., є свідченням потужного на!
укового потенціалу, що сформувався в
нашій державі. У полі зору дослід!
ників перебувають питання права
власності та користування (у тому
числі на умовах оренди) земельними
ділянками, обмеження та обтяження
земельних прав, створення дієвого
правового механізму контролю за мас!
штабами концентрації земельної влас!
ності в окремих суб’єктів (латифун!
дизм), інститутів припинення прав на
землю, гарантій землевласників та
землекористувачів, забезпечення еко!
логічної безпеки у процесі госпо!
дарської діяльності та експлуатації зе!
мель сільськогосподарського призна!
чення, житлової та громадської забу!
дови, промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення. Фактично наука про зе!

мельне право в сучасних умовах є тією
ланкою, яка забезпечує ефективність
подальшого соціально!економічного
та політичного розвитку України.
І саме в цьому аспекті важливим є ре!
троспективний погляд на методологію
становлення науки про земельне
право.
Наукові дослідження проблем зе!
мельного права пройшли досить
складний шлях свого зародження, ста!
новлення та розвитку. Перший етап
таких досліджень припав на так
званий період «соціалізації землеко!
ристування» (1917–1940 рр.), пов’яза!
ний із прийняттям декретів «Про зем!
лю» (1917 р.) та «Про соціалізацію
землі» (1918 р.), «Основних засад зем!
лекористування і землеустрою»
(1928 р.) та ін. Він характеризується
відсутністю монографічних дослі!
джень з питань земельного права, а то!
му більшість наукових проблем,
пов’язаних із земельними правовідно!
синами, вирішувалися науковцями у
процесі підготовки підручників із зе!
мельного права. У 1925 р. публі!
кується праця С. Кавеліна «Земельне
право і земельний процес (догматич!
ний аналіз земельного законодавства
СРСР)». На його думку, наука про зе!
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мельне право повинна навчити юри!
дично мислити, правильно оцінювати
та поділяти явища реального життя в
питаннях землекористування.
У другій половині 20!х років ХХ ст.
формується наукова думка про май!
бутній земельний закон. Так, у науко!
вій статті «До питання про всесоюз!
ний земельний закон» (1928 р.) про!
фесор Ф. Некрасов наголошував, що
цей акт не повинен бути декларацією
земельних відносин. Його необхідно
ретельно відпрацювати і лише в тако!
му вигляді він буде відігравати відпо!
відну роль у радянському земельному
будівництві. Суттєвим досягненням
для науки земельного права стала до!
повідь А. Рускола на першій сесії Все!
союзного інституту юридичних наук,
яка мала назву «Предмет та система
земельного права» (1939 р.). Автор до!
повіді зазначав, що впродовж багатьох
років земельне право ототожнювалося
з колгоспним, а в юридичних вищих
навчальних закладах викладалася
єдина дисципліна – земельно!кол!
госпне право. Нині необхідно ставити
питання про поділ земельного й кол!
госпного права та побудови двох само!
стійних навчальних дисциплін.
У 1940 р. видається підручник «Зе!
мельне право» для юридичних вищих
навчальних закладів, який було підго!
товлено колективом відомих учених!
правознавців того часу: М. Гурвич,
Л. Дембо, М. Казанцев, А. Нікітін,
І. Павлов, А. Рускол, П. Толстой,
С. Фукс. Ними було наведено ряд ар!
гументів на користь виділення земель!
ного права в самостійну галузь. Під
об’єктом правового регулювання цієї
галузі розглядалася земля як спе!
цифічний засіб виробництва з особли!
вим правовим режимом, функціями
управління державним земельним
фондом, змістом права державної
власності на землю, системою прав
16

землекористувачів та комплексом са!
мостійних джерел права.
Другий етап в еволюції науки про
земельне право — період так званого
«наукового накопичення», тобто фор!
мування наукових поглядів на земель!
не право як самостійну галузь. Цей
період обмежується серединою 40!х –
1968 р. – роком прийняття Основ зе!
мельного законодавства.
Наприкінці 40!х — на початку 50!х
років з’являються наукові праці, при!
свячені дослідженню історичних та те!
оретичних проблем земельного права.
Зокрема, статті Л. Дембо «Юридична
природа феодальної земельної влас!
ності» (1948 р.), «Історія радянського
земельного права» (1949 р.), «Основні
теоретичні проблеми земельної влас!
ності» (1950 р.), «Право землекорис!
тування в СРСР та його види»
(1950 р.).
У цей же час науковці розпочали
дослідження різнопланових проблем
земельного законодавства та правової
охорони земель. Надзвичайно акту!
альним для науки земельного права
став аналіз питань державної влас!
ності на землю, яким було присвячено
ряд монографічних досліджень. Серед
них слід виокремити працю Г. Аксень!
онка «Право державної власності на
землю в СРСР» (1950 р.). Автор дохо!
дить висновку, що націоналізацію
землі юридично слід розглядати як
право виключної державної власності
на землю. За цих умов не може існува!
ти інших, окрім держави, суб’єктів
права власності на землю. Важливим
науковим положенням цієї праці стала
теза, згідно з якою всі землі, що знахо!
дяться в межах державних кордонів,
становлять єдиний державний земель!
ний фонд. Тому земельному праву не
відомо поняття так званої «нічиєї» або
«безгосподарної» землі. На відміну від
інших об’єктів державної власності,
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земля в умовах радянської держави не
є товаром, тому вона не має грошової
оцінки (ціни), й повністю вилучена з
цивільного обігу. Крім того, Г. Аксе!
ньонок вважав, що право виключної
державної власності на землю нероз!
ривно і безпосередньо пов’язане з пра!
вом територіального верховенства
держави. Саме держава є єдиним і мо!
нопольним власником землі. Це дає
підстави стверджувати, що право дер!
жавної власності на землю в умовах
радянської держави має винятковий
характер, а земля в межах державних
кордонів, безвідносно до того, у корис!
туванні яких суб’єктів вона знаходить!
ся, належить державі на праві виключ!
ної власності.
Ще одним важливим напрямом тео!
ретичних досліджень у науковій сфері
стали дослідження земельних право!
відносин. Фундаментальним доробком
цього напряму є праця Г. Аксеньонка
«Земельні правовідносини в СРСР»
(1958 р.). Автор цього дослідження за!
значав, що проблема земельних пра!
вовідносин у теперішній час висува!
ється як одна з центральних у науці
земельного права і має велике теоре!
тичне та практичне значення.
Досліджуючи поняття земельних
правовідносин, Г. Аксеньонок першим
серед науковців зазначав, що в юри!
дичній літературі до цього часу не
визначені зміст і завдання науки
земельного права. На його переконан!
ня, предметом науки земельного права
є земельні правовідносини, встанов!
лені на основі націоналізації землі й
державної власності на землю. Саме
ця сфера відносин у своїй сукупності
становить предмет науки земельного
права. Разом з тим, виявляючи особ!
ливості та специфіку земельних
правовідносин, наука земельного пра!
ва повинна відрізняти їх не лише від
інших правовідносин, а й від одно!
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йменних правовідносин в інших
суспільно!економічних формаціях. Ці
відносини у своїй сукупності, на дум!
ку Г. Аксеньонка, визначають зміст
науки земельного права.
Земельні правовідносини, як вва!
жав автор, засновані на виключній
державній власності на землю і вини!
кають між державою!власником землі
і землекористувачами, а також самими
землекористувачами стосовно вико!
ристання землі. До земельних право!
відносин були також віднесені й ті, що
виникають між державними органами,
які здійснюють правомочності в сфері
розпорядження й управління землею,
а також між цими органами і землеко!
ристувачами щодо відводу та вилучен!
ня землі, обліку землі та реєстрації
землекористувань, землеустрою тощо.
Важливим для науки земельного
права стало дослідження питань про
розмежування земельно!правових,
адміністративно!правових, цивільно!
правових, колгоспно!правових та
інших правовідносин; поняття та кола
суб’єктів земельних правовідносин;
правоздатності та дієздатності грома!
дян й інших землекористувачів;
визначення поняття та класифікація
об’єктів земельних правовідносин;
підстав їх виникнення, змін та припи!
нення.
На думку Г. Аксеньонка, радянське
земельне право своїми нормами, крім
земельних правовідносин, регулює
також відносини, пов’язані з викори!
станням лісів, надр, вод. У майбутньо!
му Г. Аксеньонок не виключав подаль!
шого розвитку цих відносин та відпо!
відного законодавства і пов’язаної з
цією обставиною можливості виок!
ремлення з системи земельного права
та формування як самостійних лісово!
го, гірничого і водного права. Таким
чином, на глибоке переконання Г. Ак!
сеньонка, існувало виключно земель!
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не право, предмет якого об’єднував не
лише земельні, а й водні, лісові та
гірничі правовідносини.
Аналізуючи теоретичні досліджен!
ня, які стосуються співвідношення зе!
мельного, водного, лісового та гірни!
чого права та пропозицій стосовно їх
майбутньої кодифікації, слід звернути
увагу на наукову позицію М. Казанце!
ва стосовно цих питань, оприлюднену
у статті «До питання про кодифікацію
земельного законодавства СРСР»
(1957 р.). Автор доходить висновку
про необхідність кодифікації земель!
ного законодавства, формою якої
повинні стати Основні засади земле!
користування СРСР. Окрім того, на
думку автора статті, Водний і Лісовий
закони необхідно видавати окремо,
але вони мають бути продовженням
Земельного закону.
Цікавим із наукової точки зору слід
вважати монографічне дослідження
В. Григор’єва «Питання теорії земель!
ного права» (1963 р.). Аналізуючи
предмет земельного права, автор вва!
жав, що до земельних правовідносин у
широкому розумінні належать не ли!
ше правовідносини стосовно права
власності на землю та її використан!
ня, а також правовідносини стосовно
права власності на надра, води, ліси та
їх використання. У зв’язку з наведе!
ним В. Григор’єв доходить висновку,
що гірниче, лісове і водне законодав!
ство необхідно розглядати як продов!
ження земельного законодавства, як
його спеціальні «гілки». Важливою
для науки земельного права стала про!
позиція В. Григор’єва про кодифіка!
цію земельного законодавства. Фор!
мою такої кодифікації повинні стати
Основи земельного законодавства.
Черговий етап становлення та роз!
витку науки земельного права пов’яза!
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ний з проведеною на теренах колиш!
нього СРСР кодифікацією земельного
законодавства (1968 р.). Саме з нею
вчені пов’язують надзвичайно потуж!
не зростання науково!методологічних
та теоретичних досліджень найрізно!
манітніших проблем правового регу!
лювання охорони та використання
земельних ресурсів, появи невідомих
до цього напрямів теоретичного пошу!
ку та доктринального тлумачення
прийнятих Основ земельного законо!
давства та земельних кодексів, що ви!
водило науку земельного права на її
принципово новий, якісно змістовний
рівень.
Ряд наукових публікацій з відпо!
відними пропозиціями та рекомен!
даціями правового характеру був при!
свячений проведенню кодифікації
земельного законодавства. Зокрема, в
1968 р. виходить стаття Ю. Вовка та
В. Гречко «До проекту Основ земель!
ного законодавства», в якій автори
зазначали, що Основи земельного за!
конодавства матимуть велике значен!
ня для раціонального використання
всіх земель держави. Стаття присвяче!
на покращанню структури та змістов!
ної частини проекту Основ, класифі!
кації земель єдиного земельного
фонду, правового режиму земель насе!
лених пунктів, визначенню понять
вторинного та тимчасового землеко!
ристування тощо. Важливим є те, що
значна частина цих рекомендацій була
врахована при остаточному доопрацю!
ванні Основ земельного законодав!
ства. Їх прийняття обумовило появу
нових наукових досліджень проблем
правового регулювання земельних
відносин, забезпечення раціонального
використання й охорони земель, уп!
равління земельним фондом та інших
питань земельного права.
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З

розвитком ринкових відносин та
появою права приватної влас!
ності на землю в Україні постала
необхідність у докорінній зміні зако!
нодавчої бази, зокрема у прийнятті
нормативно!правових актів, здатних
забезпечити ефективний механізм
здійснення прав суб’єктів ринкових
відносин у нових умовах. З цією ме!
тою були прийняті новий Земельний
та Цивільний кодекси України. Обид!
ва кодекси містять норми стосовно
цивільно!правового обороту земель!
них ділянок, набуття та зміни прав на
землю. Однак загальні засади право!
вого регулювання цих питань у ЗК та
ЦК України відрізняються, що зумов!
лює проблеми співвідношення та за!
стосування норм кодексів на практиці.
Під час вирішення проблеми спів!
відношення ЦК та ЗК України в пер!
шу чергу слід застосовувати принцип
lex specialis. За таким принципом ЦК
України щодо ЗК України залишаєть!
ся кодексом загального характеру, що
закріплює основні засади майнових
відносин. ЗК України у своїй основі є

спеціальним кодексом, що, використо!
вуючи загальні засади цивільного
законодавства та спеціалізуючи їх,
регламентує широку сферу сучасних
земельних відносин. Втім, слід мати на
увазі, що lex specialis завжди є вичерп!
ним нормативним актом, який перед!
бачає повноту регулювання. Однак з
огляду на ту кількість неузгодженос!
тей та бланкетних норм, які містить
ЗК України як спеціальний норматив!
ний акт, назвати його вичерпним і по!
вним достатньо складно.
Зокрема, це можна проілюструвати
на такому прикладі. Відповідно до ч. 1
ст. 119 ЗК України громадяни, які доб!
росовісно, відкрито і безперервно
користуються земельною ділянкою
протягом 15 років, але не мають доку!
ментів, які б свідчили про наявність у
них прав на цю земельну ділянку, мо!
жуть звернутися до органу державної
влади або органу місцевого самовря!
дування з клопотанням про передачу її
у власність або надання у користуван!
ня. Розмір цієї земельної ділянки вста!
новлюється у межах норм, визначених
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цим Кодексом. Згідно з ч. 1 ст. 344 ЦК
України особа, яка добросовісно заво!
лоділа чужим майном, продовжує
відкрито, безперервно володіти неру!
хомим майном протягом 10 років або
рухомим майном — протягом п’яти
років, набуває право власності на це
майно (набувальна давність), якщо
інше не встановлено цим Кодексом.
Відповідно до п. 8 Прикінцевих та
Перехідних положень ЦК України
правила ст. 344 ЦК України про набу!
вальну давність поширюються також
на випадки, коли володіння майном
почалося за три роки до набрання чин!
ності цим Кодексом.
Враховуючи принцип lex specialis,
до відносин, пов’язаних з набуттям
прав на земельну ділянку за набуваль!
ною давністю, повинен застосовувати!
ся ЗК України. Однак цей Кодекс не!
обґрунтовано звужує коло суб’єктів
права набувальної давності лише до
громадян та встановлює інший строк
набувальної давності, чим створює
певну колізію норм ЦК та ЗК України.
Як випливає з постанови Верхов!
ного Суду України «Щодо протиріччя
закону визнання права власності на
спірне нерухоме майно» від 16 серпня
2005 р., визнання права власності за
набувальною давністю не може бути
застосовано раніше 1 січня 2011 р. За
таких умов, вирішуючи питання про
набувальну давність на земельну
ділянку, сьогодні суди застосовують
положення ЗК України. Однак неод!
нозначним залишається питання про
те, яким чином будуть застосовувати!
ся норми ЦК України, які допускають
набувальну давність юридичних осіб
після 1 січня 2011 р. У будь!якому разі
це питання потребуватиме додатково!
го тлумачення та законодавчого врегу!
лювання.
Окрім колізій окремих норм ЦК та
ЗК України, при застосуванні цих ко!
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дексів виникають більш глибинні
суперечності у розумінні суті право!
відносин, які в свою чергу зумовили
проблему підсудності земельних
спорів.
Як відомо, цивільні правовідноси!
ни ґрунтуються на засадах рівності
учасників. Земельні правовідносини
мають більш складну правову природу
і ґрунтуються як на засадах рівності
сторін, так і на засадах адміністратив!
ної підпорядкованості.
При розгляді судами земельних
спорів саме питання щодо співвідно!
шення публічного та приватного у
земельному праві викликає низку про!
блем щодо розмежування компетенції
адміністративних та господарських
судів щодо розгляду таких спорів.
У земельних правовідносинах органи
державної влади та місцевого само!
врядування можуть виступати як
органи, які здійснюють владні управ!
лінські функції, так і як органи, через
які держава реалізує своє право на зе!
мельні ділянки державної власності.
З огляду на зазначене, у відноси!
нах, де органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування виступа!
ють у ролі власників землі, вони є
рівними учасниками земельних відно!
син з фізичними та юридичними
особами. Тому спори, що стосуються
скасування рішень органів державної
влади чи місцевого самоврядування
про відмову в наданні земельних діля!
нок у власність чи оренду, чи про
надання таких ділянок, повинні роз!
глядатися за правилами господарсько!
го (цивільного), а не адміністративно!
го судочинства.
Дотепер законодавцем не визначе!
но, за якими правилами повинні роз!
глядатись справи у спорах, які, завдя!
ки участі в них суб’єкта владних
повноважень, мають певні ознаки пуб!
лічно!правового спору, але за змістом
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спірних відносин є, безумовно, ци!
вільними чи господарськими. Слід за!
значити, що розподіл публічних і при!
ватних інтересів не є раз і назавжди
визначеним, а закріплення такого
співвідношення у законодавстві зале!
жить від відповідних поглядів, які
превалюють у суспільстві та зміню!
ються залежно від актуалізації тих чи
інших суспільних умов.
У цілому аналіз практики застосу!
вання ЦК та ЗК України свідчить про
те, що проблеми, які виникають при
реалізації норм цих кодексів, в тому
числі під час розгляду господарськи!
ми судами земельних спорів, пов’язані
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в першу чергу з нерозумінням суті та
характеру правовідносин, очевидними
колізіями норм ЦК та ЗК України та
відсутністю ефективного законодав!
чого механізму регулювання питань
цивільно!правового обороту земель!
них ділянок. За таких обставин по!
тенційні інвестори змушені всіляко
пристосовуватися до існуючих умов
законодавчого регулювання, а за наяв!
ності значних колізій та недоліків та!
кого регулювання, змушені звертатися
за захистом своїх прав до суду, що, бе!
зумовно, є перепоною створення умов
для залучення інвесторів.
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У

процесі здійснення в Україні зе!
мельної реформи виникла важ!
лива правова проблема — про!
блема конфлікту між широкомас!
штабною приватизацією земель сіль!
ськогосподарського призначення та
забезпеченням охорони і належного
використання сільськогосподарського
земельного фонду країни. Адже пере!
хід переважної частини сільськогоспо!
дарського земельного фонду країни у
приватну власність не тільки не при!
зупинив, а в багатьох випадках навіть
посилив процеси деградації ґрунтів.
Одним із проявів цього конфлікту є,
на нашу думку, невідповідність змісту
права власності на землю функціям
цього інституту на сучасному етапі
розвитку правового регулювання
відносин сільськогосподарського зем!
лекористування.
Питання права власності на землю
були предметом дослідження у пра!
цях О. Крассова, І. Іконицької,
М. Шульги, В. Андрейцева, В. Носіка,
В. Рубаника, В. Гуревського, А. Мі!
рошниченка, Л. Заставської та інших
науковців. Однак аспекти динаміки
змісту прав власників земельних діля!
нок залежно від виконуваних цим
інститутом функцій є недостатньо
дослідженими.

У порівнянні з правом власності
взагалі право власності на землю має
спеціальний характер, який зумовле!
ний особливостями землі як об’єкта
природи і господарювання. Будучи
різновидом права власності, право
власності на землю характеризується
комплексним характером, поєднанням
загальнодозвільних та спеціально!
дозвільних методів правового регулю!
вання, а також провідним місцем норм
земельного права у регулюванні пере!
важної більшості суспільних відносин
земельної власності норм земельного
та екологічного права. Тому є цілком
логічним, що коли в нашій країні була
усвідомлена потреба у введенні до
законодавства права приватної влас!
ності на землю, то законодавець вико!
ристав для цього лоно не цивільного, а
земельного права як галузі права Ук!
раїни, традиційну основу якої станов!
лять саме публічно!правові норми.
У науці земельного права знайшла
висвітлення проблема виробничої
функції права власності на землю вза!
галі. Адже запровадження права влас!
ності на землю переслідувало мету
надання виробникам сільськогоспо!
дарської продукції статусу господаря
на землі, який передбачає наявність
високої мотивації праці у сільському

© П. Кулинич, 2009
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господарстві в першу чергу через роз!
ширення правомочностей суб’єктів зе!
мельних прав та зміцнення їх госпо!
дарської незалежності. Однак крім ви!
робничої мети, інститут права власності
на землі сільськогосподарського при!
значення покликаний забезпечити до!
сягнення і цілей соціального характеру.
На нашу думку, на соціальний ха!
рактер права власності вказує насам!
перед Конституція України, у ст. 14
якої зазначено, що земля є основним
національним багатством, яке перебу!
ває під особливою охороною держави.
Вважаємо, що це положення слід роз!
глядати як конституційну передумову
формування соціальної функції права
власності на землю, зокрема, форму!
вання «охоронного» змісту всіх без
винятку інститутів права, які регулю!
ють земельні відносини.
Водночас це конституційне поло!
ження не знайшло адекватного відоб!
раження в чинному ЗК України, зок!
рема у нормах про зміст права влас!
ності на землю. Так, згідно зі ст. 78
Кодексу, право власності на землю —
це право володіти, користуватися і
розпоряджатися земельними ділянка!
ми. Власне, Кодекс містить таке саме
визначення змісту права власності на
землю, яке закріплене і в ЦК України.
Реалізована в ЦК України концепція
права власності на землю, по суті рег!
ламентує лише відносини власника
землі з іншими особами. В той час як
земельно!правове регулювання відно!
син земельної власності має, на нашу
думку, врегулювати і ставлення влас!
ника до землі, яке не завжди можна
виміряти його відносинами з іншими
особами.
З викладеного випливає, що зе!
мельне право має оперувати іншим за
змістом правом власності, ніж ци!
вільне право. На наше переконання, у
пошуках власної моделі права влас!
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ності на землю земельне право має в
першу чергу адекватно сприйняти і
реалізувати у своїх основних інститу!
тах норму ст. 13 Конституції України
про те, що власність зобов’язує. Оче!
видно, земельно!правове трактування
цієї норми слід зводити не лише до в
цілому загальноприйнятого в докт!
рині постулату, що право власності є
обмеженим в інтересах суспільства,
тобто власник обмежений законом у
вчиненні певних дій щодо землі. Зе!
мельно!правова наука має трактувати
це конституційне положення й таким
чином, що закон зобов’язує власника
землі вчиняти дії щодо охорони землі,
включаючи й ті, які, можливо, безпо!
середньо чи найближчим часом не
принесуть власнику певної вигоди.
Отже, у сучасних умовах, у світлі кон!
ституційного положення про те, що
власність зобов’язує, право приватної
власності на землю має бути визнане
доктриною земельного права засобом
забезпечення реалізації такого аспекту
соціальної функції цього інституту, як
покладення на власників земельних
ділянок обов’язку враховувати при їх
використанні суспільні інтереси та
інтереси інших осіб.
Земельно!правова доктрина Украї!
ни ґрунтується на тому, що земля
характеризується такою сукупністю
специфічних рис і притаманних їй
особливостей, які виводять її за рамки
звичайних уявлень про речі, майно,
предмети і товари. Земля не є звичай!
ним майном чи товаром у традиційно!
му розумінні — вона виступає як цін!
ність особливого ґатунку, насамперед
як унікальний природний об’єкт, тому
чисто цивілістичний підхід до врегу!
лювання і регламентації правовими
засобами суспільних відносин, що ви!
никають щодо землі, не є прийнятним.
Відповідно правовий режим власності
на землю не може бути повною ана!
23
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логією правового режиму власності на
інше майно, включаючи будь!яку
неземельну нерухомість, а цивільно!
правові приписи стосовно інституту
права власності на землю повинні
мати додатковий, субсидіарний харак!
тер [1].
Цей теоретичний постулат знай!
шов певне втілення в чинному законо!
давстві України. Так, ст. 9 ЦК України
встановлено, що його положення
застосовуються до врегулювання від!
носин, які виникають у сферах вико!
ристання природних ресурсів та охо!
рони довкілля, а також до трудових та
сімейних відносин, якщо вони не
врегульовані іншими актами законо!
давства. Оскільки в нашій країні
прийняті й діють ЗК України та інші
законодавчі акти про землю, то роль
ЦК України як субсидіарного законо!
давчого акта, який застосовується до
регулювання відносин земельної влас!
ності тільки в тій частині, в якій вони
неврегульовані земельним законодав!
ством, є цілком очевидною і безспір!
ною.
Водночас зазначений вище теоре!
тичний постулат щодо особливостей
землі як об’єкта права власності є не!
достатньо повним, методологічно
функціональним без визначення тих
правових особливостей, які відрізня!
ють право власності на землю за
цивільним і земельним правом.
Цілком очевидно, що цивільне і зе!
мельне право, регулюючи ті сектори
земельних відносин, які входять до
предмета кожної з цих галузей права,
забезпечують різний ступінь враху!
вання публічних та приватних інте!
ресів. Якщо цивільне право сфокусо!
ване на забезпеченні волевиявлення
суб’єктів майнових прав на землю як
на об’єкт нерухомості, ставлячи на
перше місце приватні інтереси, то
земельне право покликане насамперед
24

забезпечити належне використання й
охорону земель як основи життєдіяль!
ності людини, предмета та засобу
суспільного виробництва тощо. Так, у
цивільному праві домінуючими є
принцип неприпустимості втручання
в приватні справи, принцип необме!
женості майна, що може перебувати у
приватній власності, принцип пріори!
тету волевиявлення власника щодо
розпорядження власністю. Земельне
ж право керується наявністю у
суб’єкта права власності та інших прав
на землю не тільки правомочностей
щодо володіння, користування та роз!
порядження землею, але й обов’язків
щодо використання землі відповідно
до її цільового призначення та охоро!
ни землі (ст. 91 ЗК України). Цілком
очевидно, що зміст права власності на
землю за цивільним і земельним пра!
вом не може не відображати зазначе!
них галузевих особливостей цивільно!
го і земельного права.
В Україні, як і в Росії та інших
країнах СНД розвиток права приват!
ної власності на землю розпочався, так
би мовити, з «чистого аркуша»,
оскільки до початку 90!х років ХХ ст.
у цих країнах існувала монополія дер!
жавної власності на землю. Саме тому
в Україні після законодавчого введен!
ня в 1992 р. інституту права приватної
власності домінуючими в його розвит!
ку були тенденції, які певною мірою
були протилежними за своїм вектором
щодо світових тенденцій розвитку
права приватної власності на землю.
Адже в перші роки після запроваджен!
ня інституту права приватної влас!
ності на землю (1992–2000 рр.) він
розвивався шляхом розширення як
сфери його дії, так і повноважень при!
ватних власників земельних ділянок.
І лише під час останньої кодифікації
земельного законодавства України
була звернута увага на необхідність
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досягнення певного балансу між сво!
бодою власника земельної ділянки та
суспільними інтересами у сфері вико!
ристання землі як національного над!
бання. Однак через неповне наукове
опрацювання, недостатній рівень кон!
цептуалізації ідеї збалансування при!
ватноправових і публічно!правових
підходів до регулювання земельних
відносин вона не отримала повно!
цінного законодавчого вирішення.
Сучасна Україна належить до країн
із перехідною економікою. Відповідно
земельним відносинам нашої країни
також притаманний перехідний харак!
тер. У зв’язку з цим у вітчизняній
юриспруденції відбувається постій!
ний перегляд, уточнення уявлень про
суть права власності на землю взагалі
та статус земельного власника зокре!
ма відповідно до закономірностей роз!
витку земельних відносин суспіль!
ства. Тому й на законодавчому рівні
спостерігається певне звуження меж
юридичної влади власника щодо
землі, оскільки право власності на
землю в об’єктивному розумінні на!
повнюється зростаючою кількістю не
тільки обмежень та заборон, а й обо!
в’язків, що стають невід’ємною скла!
довою змісту права власності не
тільки в суб’єктивному, а й в об’єктив!
ному розумінні.
Важливим аспектом проблеми за!
безпечення балансу приватних і пуб!
лічних інтересів власників землі є
дослідження співвідношення їх прав
та обов’язків. На тісний правовий
зв’язок між правами та обов’язками
власників земельних ділянок слушно
звернув увагу В. Андрейцев. Дослі!
джуючи положення ст. 13 Конституції
України про те, що власність зобо!
в’язує і не повинна використовуватися
на шкоду людині й суспільству, це по!
ложення він розглядає як обов’язок
широкого кола власників землі як
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невід’ємної складової їх «право!
суб’єктності у правовідносинах влас!
ності на землю та земельні ділянки»
[2].
Фактично така позиція є ключовим
доктринальним положенням сучасно!
го земельного права України. Проте
визнаючи, що прав без обов’язків не
буває, ця доктрина все ж базується на
їх інституційному роз’єднанні. Воно
проявляється в тому, що права влас!
ників землі регламентуються інститу!
том права власності, а обов’язки
містяться в інших земельно!правових
інститутах. На практиці це положення
реалізується таким чином, що власник
земельної ділянки отримує права на
неї з моменту виникнення у нього пра!
ва власності, а обов’язки щодо землі
він має виконувати не з моменту ви!
никнення права власності, а з моменту
вчинення ним певних дій щодо вико!
ристання землі. Тобто згідно з сучас!
ною доктриною земельного права
власник землі може й не мати обов’яз!
ків щодо неї, якщо він її не використо!
вує, не здійснює виробничого чи іншо!
го господарського впливу на земельну
ділянку.
На нашу думку, інституційна
роз’єднаність системи прав і системи
обов’язків власників землі є однією з
причин недостатньої ефективності
інституту права власності на землю.
Очевидно, для усунення його недо!
ліків наука земельного права має пере!
глянути доктринальне положення про
співвідношення прав та обов’язків
власників землі.
Сучасна доктрина земельного пра!
ва України зводить зміст права влас!
ності на землю до цивілістичної тріади
правомочностей власника щодо воло!
діння, користування та розпоряджен!
ня річчю. На нашу думку, наука
земельного права має врахувати той
факт, що зростання кількості законо!
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давчих обмежень права власності в
його цивілістичному розумінні приво!
дять до таких якісних змін у правово!
му полі земельної власності, які обу!
мовлюють необхідність уточнення
змісту права власності на землю шля!
хом доповнення його змісту ще одним
компонентом — правообов’язком охо!
роняти землю. За такого підходу пра!
вообов’язок охорони земель має бути
визнаний як четвертий елемент права
власності на землю.
У літературі зазначається, що при!
рода відносин власності однакова за
своєю суттю в різних регіонах світу. Її
зміст має, насамперед, соціальну спря!
мованість, адже безпосередньо пов’я!
заний з природою людини як соціаль!
ного суб’єкта. Проте це зовсім не озна!
чає відсутність на рівні законодавств
окремих країн різних підходів щодо
правового регулювання відносин
власності, адже відтворити у праві
реальний зміст власності повною
мірою — річ занадто складна, якщо не
неможлива [3].
Характеризуючи цінності права
України у контексті такої його фунда!
ментальної цінності, як верховенство
права, Ю. Оборотов зазначає, що цей
принцип слід аналізувати у світлі
цінностей відповідних правових куль!
тур. У цьому плані він відмічає, що
якщо у системі західних цінностей
визначальними є такі цінності, як осо!
бистість, честь, порядок, норматив!
ність, суспільне благо, то вітчизняна
правова культура ґрунтується на ко!
лективності, гідності, справедливості,
служінні. Тому використання принци!
пу верховенства права, на його думку,
не може змінити своєрідність ієрархії
правових цінностей у нашій правовій
культурі. На підтвердження цього по!
ложення Ю. Оборотов зазначає, що
спроба на конституційному рівні
визнати вищою цінністю українського
26

права особистість (ст. 3 Конституції
України) не знаходить свого подаль!
шого підтвердження на рівні галузево!
го регулювання. Суспільна безпека у
правовому менталітеті народу України
залишається визначальною у порів!
нянні з безпекою індивіда. Незважаю!
чи на численні спроби в законодавстві
визначити правові цінності на основі
суб’єктивних прав, залишається по!
мітним у наш час пріоритет юридич!
ного обов’язку, що продовжує бути
фундаментальною правовою цінністю
нашої правової культури [4].
У зв’язку з цим уявляється, що пра!
вообов’язок охорони земель має бути
визнаний не лише як елемент змісту
права власності на землю, а як його
провідний елемент. Набувач земель!
ної ділянки, вступаючи в права її влас!
ника, має не тільки набувати право!
мочності щодо володіння, користуван!
ня та розпорядження неї з метою задо!
волення власних земельних інтересів,
а й чітко усвідомлювати конкретний
набір дій щодо збереження та поліп!
шення земельної ділянки, які він має
виконувати з моменту набуття права
власності на неї.
Правообов’язок власників землі
щодо її охорони відображає в першу
чергу необхідність спрямування ін!
ституту права власності на землю на
забезпечення дотримання екологічних
пріоритетів у сфері землекористуван!
ня. Досліджуючи законодавство захід!
ноєвропейських країн в аспекті того,
чи є екологічна складова внутрішньо
притаманною приватній власності та
який правовий режим останньої
дозволяє найбільш оптимально поєд!
нувати інтереси власності та навко!
лишнього середовища, Н. Малишева
відмічає не тільки конфронтаційний
характер їх взаємовідносин, а й взає!
модоповнюючий, одновекторний, та!
кий, що служить спільним цілям, що
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відповідає концепції екологічної
функції як внутрішньо притаманної
праву приватної власності [5, 122].
Врешті!решт вона доходить висновку,
що «для того щоб зацікавити людей в
організації раціонального природоко!
ристування на приватизованих зем!
лях, та й взагалі стимулювати процес
приватизації, необхідно забезпечити
повний, а не усічений режим влас!
ності, та повною мірою співставимий з
ним режим дотримання загального
екологічного інтересу» [5, 133].
Такий висновок є безспірним. Адже
згідно зі ст. 5 ЗК України, одним із
принципів земельного законодавства є
принцип пріоритету вимог еколо!
гічної безпеки. Встановлення вимог
екологічної безпеки щодо охорони зе!
мель в певному сенсі можна розгляда!
ти як регламентацію поведінки влас!
ника щодо використання належної
йому земельної ділянки. Оскільки ба!
зисні, ключові положення екологічної
безпеки закріплює екологічне право,
останнє тим самим визначає й зміст
права власності на землю, зокрема
зміст правообов’язку власника щодо її
охорони. Земля, як самостійний об’єкт
права власності, перебуває в нероз!
ривному екологічному зв’язку з інши!
ми природними ресурсами, є невід!
дільною від природного середовища і
підпорядковується об’єктивним зако!
нам розвитку та функціонування
екосистеми. Тому не можна не погоди!
тися з М. Шульгою у тому, що при
визначенні поняття права приватної
власності на землю екологічний фак!
тор має бути пріоритетним і доміную!
чим [6, 95].
Сприйняття земельним правом
екологічних інтересів обумовлює не
тільки необхідність уточнення змісту
права власності на землю на сучасно!
му етапі шляхом доповнення тріади
правомочностей власників землі щодо
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володіння, користування та розпоря!
дження землею правообов’язком щодо
охорони земель, а й диктує їх певне
співвідношення. На нашу думку, на су!
часному етапі розвитку суспільства та
стану земельного фонду як основи
життєдіяльності суспільства та засобу
задоволення його численних інтересів,
включаючи й екологічні, право влас!
ності на землю як інститут земельного
права повинне будуватися на прин!
ципі пріоритету правообов’язків над
правомочностями. Адже на відміну від
цивільного права, в земельному праві
завданням права власності на землю є
забезпечення належного використан!
ня та охорони земель, яке не може бу!
ти виконане без реалізації власником
ділянки його правообов’язків. Цей
принцип також означає, що власник
земельної ділянки не може реалізува!
ти будь!яке зі своїх правомочностей
щодо володіння, користування та роз!
порядження земельною ділянкою, як!
що вони суперечать правообов’язку
власника земельної ділянки щодо її
охорони.
Запропонований нами підхід до
уточнення змісту права власності на
землю передбачає принципову зміну
правового статусу власників земель!
них ділянок як суб’єктів земельних
правовідносин. Адже за такого підхо!
ду у правовідносинах власності на
землю правообов’язку власника щодо
охорони земель має кореспондувати
право іншого учасника таких пра!
вовідносин вимагати вчинення влас!
ником дій щодо охорони земельної
ділянки. З огляду на конституційне
положення про те, що земля є основ!
ним національним багатством, яке
підлягає особливій правовій охороні,
обов’язковим учасником правовідно!
син власності на землю, включаючи й
правовідносини приватної власності
на землю, є народ України в особі дер!
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жави та територіальних громад, які
виступають носіями суспільних (пуб!
лічних) інтересів у сфері використан!
ня землі як основного національного
багатства. Отже, держава та тери!
торіальні громади є не просто суб’єк!
тами правовідносин власності на зем!
лю на підставі закону та юридичного
факту набуття особою земельної
ділянки у власність, а виступають як
управомочені суб’єкти, які мають пра!
во вимагати від власників приватизо!
ваних земельних ділянок виконання
правообов’язку щодо охорони землі.
Разом із тим виразниками і захисни!
ками суспільних інтересів, в тому
числі й у сфері земельних відносин,
можуть виступати і громадські орга!
нізації та інші об’єднання громадян.
На нашу думку, у випадку коли гро!
мадська організація звертається до
власника земельної ділянки з клопо!
танням про дотримання ним право!
обов’язку охорони земельної ділянки,
то така організація проявляє себе як
суб’єкт правовідносин власності на цю
земельну ділянку, як управомочена
суспільством (законом) особа, наділе!
на правом вимоги у частині виконання
власником певних дій, що охоплюють!
ся змістом його правообов’язку щодо
охорони земельної ділянки.
Як зазначається в літературі, відно!
сини власності неоднорідні за всіма
напрямами використання матеріаль!
них об’єктів. Розкриття особливого
характеру окремих різновидів відно!
син власності полегшує їх правове
регулювання, показуючи напрями
вірогідного розвитку та полегшуючи
статистичний аналіз відносин [7]. Цей
теоретичний висновок відображає
суть наукової проблеми диференціації
правового регулювання земельних
відносин за ознакою якості та характе!
ру використання земельних ділянок.
Земельне законодавство України по!
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діляє весь земельний фонд країни на
дев’ять категорій земель, кожна з яких
має спеціальний правовий режим.
В основі поділу земельного фонду на
категорії земель покладена ознака
якості земельних ділянок та характеру
їх використання. Відповідно у струк!
турі норм земельного законодавства,
які формують правовий режим різних
категорій земель, важливе місце
посідають норми, які регламентують
збереження земельних ділянок відпо!
відно до функціонального (основного
цільового) призначення земель відпо!
відної категорії.
Особливістю
функціонального
призначення земель сільськогоспо!
дарського призначення є виконання
ними ролі засобу аграрного вироб!
ництва, операційного базису, засобу
забезпечення агробіорізноманіття та
засобу рекреації (сільський і земель!
ний туризм). Основним видом вико!
ристання цієї категорії земель є їх ви!
користання як засіб виробництва, що
передбачає споживання родючості
ґрунтів. При цьому функціонування
земель як засіб забезпечення агробіо!
різноманіття є їх постійною функцією,
незалежно від виду сільськогоспо!
дарського землекористування. Отже,
набуття особою права власності на
земельну ділянку сільськогосподарсь!
кого призначення має розглядатися як
юридичний факт, з яким закон
пов’язує виникнення правообов’язку
підтримання належного агротехнічно!
го стану ділянки, збереження, а в дея!
ких випадках (при примусовій
консервації ділянки) відновлення та
збереження родючості ґрунтів, а також
збереження та поліпшення інших
характеристик земельної ділянки
(співвідношення сільськогосподарсь!
ких угідь, якість агроландшафту, поле!
захисні насадження тощо), які вплива!
ють на функціонування ділянки як
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засобу забезпечення агробіорізно!
маніття.
Також слід зазначити, що соціальна
функція права власності на землю не є
застиглою, статичною. Вона постійно
вдосконалюється в унісон із вдоскона!
ленням земельного законодавства в
цілому та законодавства про право
власності на землю зокрема. Відпо!
відно вдосконалення права власності
на землі сільськогосподарського при!
значення також є динамічним проце!
сом, який охоплює як правомочності,
так і правообов’язки власників зе!
мельних ділянок. На нашу думку,
основною тенденцією розвитку права
власності на землю як інституту су!
часного земельного права України в
контексті його соціальної функції є
поєднання та збалансування інтересів
приватних власників землі та суспіль!
ства при домінуючій ролі суспільних
інтересів у формулюванні юридично!

го формату права власності на землю,
що передбачає: 1) можливість вилу!
чення приватної земельної ділянки
для суспільних потреб та з мотивів
суспільної необхідності; 2) обмеження
певних правомочностей власників
землі на користь суспільства; 3) по!
кладення на власника правообов’язку
щодо охорони земель як ключового
елемента змісту права власності на
землю. Положення ст. 13 Конституції
України про те, що власність зо!
бов’язує та не повинна використовува!
тися на шкоду людині й суспільству,
стосується перш за все сфери регулю!
вання відносин власності на земельні
ресурси як основного національного
багатства країни. Саме тому реалізація
правом власності на землю його
соціальної функції відбувається голо!
вним чином у сфері дії норм земельно!
го права.
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З

а статтею 13 Конституції Ук!
раїни, земля та інші природні ре!
сурси, які знаходяться в межах
території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об’єкта!
ми права власності Українського наро!
ду. Від імені Українського народу
права власника на землю здійснюють
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах,
визначених Конституцією.
У цьому зв’язку актуальними у на!
уковому і прикладному значенні є пи!
тання щодо застосування норм ст. 13
Конституції України в частині допус!
тимості й можливості здійснення ор!
ганами судової влади прав власника
на землю від імені Українського наро!
ду з огляду на те, що державна влада в
Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу і
судову. При цьому у Конституції
України конкретно не визначено, які
права власника від імені Українського
народу можуть здійснювати органи
судової влади, не передбачається та!
кож як, у яких правових межах і фор!

мах ці органи можуть забезпечувати
застосування положень ст. 13 Основ!
ного Закону у конкретних справах що!
до землі та земельних ділянок.
У земельному праві та чинному зе!
мельному законодавстві правове ста!
новище органів судової влади в дер!
жавному регулюванні земельних від!
носин традиційно розглядається крізь
призму вирішення лише земельних та
пов’язаних з ними інших спорів у су!
довому порядку. Тому діяльність судів
у розглядуваній сфері спрямована на
реалізацію концепції права виключної
власності держави на землю. У радян!
ській юридичній науці вирішення зе!
мельних спорів визнавалось не лише
як один зі способів захисту суб’єктив!
них прав землекористувачів, а й як
своєрідна форма охорони права дер!
жавної власності на землю, оскільки
порушення суб’єктивного права зем!
лекористувача органічно поєднувало!
ся з порушенням права державної
власності. Поновлюючи порушене
суб’єктивне право при вирішенні зе!
мельних спорів, держава одночасно
відновлює і законне право одного й
єдиного власника — держави.

© В. Носік, 2009
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У сучасних умовах, коли в Україні
конституційно закріплений принцип
поділу влади, відбувається зміна суті й
характеру відносин власності на землю,
проводиться судова реформа, роль і за!
вдання органів судової влади не зво!
дяться до захисту лише права власності
держави на землю чи суб’єктивних прав
фізичних і юридичних осіб у процесі ви!
рішення земельних спорів. Український
народ, як власник землі, громадяни та
юридичні особи, держава зацікавлені в
тому, щоб їх право власності на землю
було захищено державою.
У межах охоронної функції держави
судова влада має забезпечувати пере!
дусім здійснення права власності
Українського народу на землю, а також
набуття і реалізацію громадянами,
юридичними особами та державою
права власності на землю. Тому серед
органів державної влади, консти!
туційно уповноважених здійснювати
від імені Українського народу право
власника на землю, суди посідають
особливе місце з огляду на незалеж!
ність і самостійність судової влади, а
також виключність функцій правосуд!
дя та конституційного контролю, які не
можуть передаватися органам держав!
ної влади та місцевого самоврядування.
У статті 124 Конституції України пе!
редбачено, що юрисдикція судів поши!
рюється на всі правовідносини, що
виникають у державі. Не є винятком і
правовідносини у сфері здійснення прав
власника на землю від імені Українсько!
го народу органами судової влади.
Забезпечення органами судової
влади реалізації норм Конституції Ук!
раїни в частині здійснення прав влас!
ника на землю від імені Українського
народу є одним із нових і тому майже
не досліджених в юридичній науці
напрямів діяльності органів судової
влади. Відсутність концептуальних
наукових розробок з цих питань при!
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зводить до того, що органи судової
влади практично не застосовують
ст. 13 Конституції України під час
вирішення конкретних справ щодо
права власності на землю.
Оскільки у Конституції України
конкретно не закріплено, що органи
судової влади наділяються окремими
повноваженнями щодо здійснення
прав власника на землю від імені
Українського народу, то їх діяльність у
цій сфері необхідно розглядати крізь
призму їх загального конституційного
статусу, визначеного в окремому роз!
ділі «Правосуддя» Основного Закону
держави, враховуючи при цьому юри!
дичну сутність здійснення прав влас!
ника на землю від імені Українського
народу як визначену законом міру
можливої і дозволеної поведінки цих
органів, пов’язану із застосуванням
Конституції, законів у випадках
потреби реалізації правомочностей во!
лодіння, користування і розпоряджен!
ня землею як об’єктом права власності
Українського народу.
Подвійний правовий статус органів
судової влади зумовлює особливості су!
дової юрисдикції у відносинах, пов’яза!
них зі здійсненням прав власника на
землю від імені Українського народу.
Враховуючи, що судова влада, як і зако!
нодавча та виконавча, за Конституцією
України за своєю природою є владою
Українського народу, то юрисдикція ор!
ганів судової влади поширюється як на
всю землю в межах кордонів України,
так і на окремі земельні ділянки, що на!
лежать на праві власності громадянам,
юридичним особам і державі. При цьо!
му межі здійснення таких повноважень
щодо забезпечення реалізації прав влас!
ника на землю від імені Українського
народу мають визначатися з огляду на
соціальне призначення судової влади, її
місце серед інших гілок влади, а також
конституційний статус судових органів.
31
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У системі поділу влади на три гілки ос!
новними функціями судової влади є
здійснення судами правосуддя, консти!
туційного контролю, поновлення пору!
шеного права і застосування заходів
державного примусу. У межах цих
функцій органи судової влади можуть
забезпечувати реалізацію прав власни!
ка на землю від імені Українського
народу.
Порівняно з діяльністю органів за!
конодавчої та виконавчої влади щодо
здійснення прав власника на землю
від імені Українського народу, юрис!
дикція суду у цих відносинах обмеже!
на конкретними випадками, коли
виникає потреба у застосуванні Кон!
ституції України, законів та інших
нормативних актів: прийняття орга!
ном законодавчої чи виконавчої влади
акта, що суперечить Конституції
України чи закону, наявність спору
між особами, вчинення правопору!
шення, визнання факту, що має юри!
дичне значення, тощо. Водночас орга!
ни судової влади не можуть приймати
рішення з тих питань реалізації прав
власності на землю від імені Україн!
ського народу, які віднесені Консти!
туцією України до повноважень
Українського народу як власника
землі, а також мають здійснюватися
виключно Верховною Радою України.
Закріплені у Конституції України
принципи гарантованості й непоруш!
ності права власності є важливими
чинниками, які по!новому визначають
зміст діяльності органів судової влади
щодо забезпечення реалізації цих
засад. Якщо донедавна в судовому по!
рядку можна було визнати угоди щодо
права власності на землю недійсними
з мотивів їх неузгодженості з держав!
ними чи суспільними інтересами, то
нині органи судової влади не можуть
приймати подібних рішень, оскільки
ст. 41 Конституції України не має
32

конфіскаційного характеру і передба!
чає компенсаційний підхід до регулю!
вання відносин власності на землю.
З огляду на це, органи судової влади,
здійснюючи правосуддя у сфері забез!
печення прав власника на землю від
імені Українського народу, зобов’язані
приймати рішення, спрямовані на
взаємоузгодження інтересів різних
суб’єктів у конкретних справах.
Характерною особливістю судової
юрисдикції щодо здійснення прав
власника на землю від імені Україн!
ського народу є те, що лише органи
судової влади можуть обмежити інте!
реси держави щодо права власності на
землю чи використання землі або
регулювання земельних відносин, ке!
руючись всенародними інтересами.
Реалізуючи власну компетенцію,
органи судової влади у конкретних
ситуаціях можуть виступати безпосе!
редніми суб’єктами здійснення прав
власника на землю від імені Україн!
ського народу. Так, наприклад, при!
ймаючи рішення про неконституцій!
ність ухваленого парламентом закону
щодо зміни меж території держави,
Конституційний Суд у таких випадках
діє, власне, від імені Українського на!
роду. Або ж Верховний Суд України,
приймаючи рішення про скасування
розпорядження Уряду про відчуження
земельної ділянки у межах міської ра!
ди, також виступає суб’єктом здійс!
нення прав власника на землю від
імені Українського народу, оскільки
діє в інтересах усіх громадян відпо!
відної територіальної громади.
Можливість органів судової влади
забезпечувати реалізацію правомочно!
стей Українського народу як власника
землі у межах власної компетенції, а
також використання передбачених за!
коном засобів впливу на вирішення
конкретних ситуацій залежить від кон!
ституційного статусу цих органів.
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За Конституцією України, судочин!
ство здійснюється Конституційним
Судом України та судами загальної
юрисдикції, система яких базується на
принципах територіальності та спеціа!
лізації. Узагальнюючи практику роз!
гляду земельних, а також земельно!
майнових спорів, Верховний Суд
України у своїх роз’ясненнях керується
тим, що юридичну основу для застосу!
вання земельного та іншого законодав!
ства при вирішенні земельних спорів
становить норма ч. 1 ст. 14 Конституції
України про те, що земля є основним
національним багатством, що перебу!
ває під особливою охороною держави,
залишаючи поза увагою норми Основ!
ного Закону щодо права власності на
землю Українського народу.
Однак посилання лише на ст. 14
Конституції України без норми ст. 13
Основного Закону не створює належ!
ного юридичного підґрунтя для
практики застосування судами чинно!
го законодавства у справах щодо здій!
снення органами державної влади та
місцевого самоврядування прав влас!
ника на землю від імені Українського
народу, набуття і реалізації громадяна!
ми, юридичними особами і державою
права власності на землю, визнання
незаконними рішень органів держав!
ної влади та місцевого самоврядуван!
ня з питань передачі земельних діля!
нок у власність чи надання у користу!
вання, повернення самовільно зайня!
тих земельних ділянок тощо.
Відсутність єдиного концептуаль!
ного підходу в судовій практиці до
застосування законодавства у сфері
регулювання відносин власності на
землю в Україні створює серйозні про!
блеми при обґрунтуванні законності
судових рішень у справах, що виника!
ють у процесі здійснення права влас!
ності на землю в Україні.
У судовій практиці не застосовують!
ся конституційні приписи про те, що
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земля є об’єктом права власності Ук!
раїнського народу, так само як і народ
України не визнається суб’єктом тако!
го права. У результаті діяльність судів
загальної юрисдикції у сфері здійснен!
ня права власності на землю базується
на положеннях ЗК України, відповідно
до якого власність на землю може існу!
вати у трьох формах — приватній, дер!
жавній, комунальній. Однак не завжди
можна вирішити питання здійснення
права власності на землю Українського
народу громадянами, юридичними осо!
бами, державою у межах законів, що
визначають правовий режим землі тієї
чи іншої форми власності.
Так, наприклад, не можна законно,
без застосування ст. 13 Основного За!
кону держави, вирішити спір щодо
відмови сільською, селищною чи мі!
ською радою у приватизації земельної
ділянки фізичним чи юридичним осо!
бам України, які проживають не за
місцем розташування такої ділянки;
обмеження права користування зем!
лею громадян однієї територіальної
громади на землях іншої; доступу до
реалізації гарантованого Конститу!
цією України права власності народу
на землю тощо.
Характерною особливістю здійснен!
ня прав власника на землю від імені
Українського народу органами судової
влади є те, що суди реалізують окремі
правомочності власника на землю у
процесі правосуддя лише тоді, коли ор!
гани законодавчої і виконавчої влади
не забезпечили здійснення таких прав
у межах своїх повноважень або ж коли
виникає потреба узгодження інтересів
суб’єктів земельних правовідносин з
питань реалізації прав на землю. При
цьому суди не зв’язані будь!якими
рішеннями інших органів державної
влади чи місцевого самоврядування і
мають здійснювати права власника на
землю від імені Українського народу,
підкоряючись лише закону.
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(Одеська національна юридична академія)

З

емельні правовідносини харак!
теризуються щільним перепле!
тенням організаційних та майно!
вих складових. Стосунки органів
держави, місцевого самоврядування,
землекористувачів щодо надання (от!
римання) земельної ділянки та речо!
вого чи зобов’язального закріплення
відповідного права таким чином отри!
мує складний характер, що не завжди
може бути уведено в механізм устале!
них інститутів права. Це, зокрема, сто!
сується й обрання способів захисту
порушених земельних прав.
Загальні способи захисту майново!
го права чи інтересу визначені у ч. 2
ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК Украї!
ни. Наведений у цих статтях перелік
способів захисту не є вичерпним з ог!
ляду на вміщений у них припис про те,
що суд може захистити майнове право
або інтерес іншим способом, встанов!
леним законом або договором.
ЗК України у ч. 3 ст. 152 встанов!
лює, що захист прав громадян та юри!
дичних осіб на земельні ділянки здій!
снюється шляхом: а) визнання прав;
б) відновлення стану земельної ділян!
ки, який існував до порушення прав, і
запобігання вчиненню дій, що пору!
шують права або створюють небезпеку
порушення прав; в) визнання угоди

недійсною; г) визнання недійсними
рішень органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування;
ґ) відшкодування заподіяних збитків;
д) застосування інших, передбачених
законом, способів.
На жаль, як видно, у ст. 152 ЗК
України, власне, йдеться про загальні,
а не спеціальні способи захисту зе!
мельних прав. Окремі статті ЗК Украї!
ни та іншого земельного законодавст!
ва не завжди додають визначеності у
встановленні складу цих способів.
Практика розгляду земельних спо!
рів господарськими судами України
доводить існування в цій сфері бага!
тьох прогалин, що іноді унеможлив!
люють оперативний та ефективний за!
хист порушеного права на землю.
Наприклад, у справі № 9/389/08
ТОВ звернулось до господарського
суду Миколаївської області з позовом,
в якому просило вилучити у Півден!
ного управління капітального будів!
ництва Міноборони України земельну
ділянку, яка перебуває під забудовою
нежитлової будівлі, на підставі поло!
жень ст. 377 ЦК України, відповідно
до яких при переході права власності
на нежитлові приміщення, переходить
й право власності на земельну ділянку,
на якій вони розміщені. Рішенням гос!

© О. Подцерковний, 2009
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подарського суду Миколаївської об!
ласті від 30 липня 2008 р. позовні ви!
моги задоволено повністю.
Натомість Одеський апеляційний
господарський суд постановою від
2 грудня 2008 р. переглянув це рішен!
ня, в задоволенні позовних вимог
відмовив з огляду на таке. Відповідно
до ст. 149 ЗК України вилучення
земельної ділянки є можливим лише
за рішенням органів державної влади
та органів місцевого самоврядування,
повноваження яких визначені главами
2, 3 ЗК України: це місцеві державні
адміністрації, Рада міністрів АР Крим,
Кабінет Міністрів України або місцеві
ради. Інші органи не мають права при!
мусового вилучення земельних діля!
нок. Оскільки позивач не наділений
правом вимагати у судовому порядку
вилучення спірної земельної ділянки,
позовні вимоги не ґрунтуються на за!
коні і задоволенню не підлягають.
На жаль, проблеми щодо цього пи!
тання провокуються тим, що норми
ЗК України не регламентують поря!
док визнання права на земельну
ділянку. Натомість немає іншого шля!
ху, ніж при вирішенні цього питання
використати досвід Російської Феде!
рації, яка у ст. 59 ЗК РФ встановила,
що визнання права на земельну ділян!
ку здійснюється в судовому порядку, а
«судове рішення, яке встановлює пра!
во на землю, є юридичною підставою,
за наявності якого органи державної
реєстрації прав на нерухоме майно та
правочинів із ним зобов’язані здійсни!
ти державну реєстрацію права на зем!
лю або правочину із землею в порядку,
визначеному Федеральним законом
«Про державну реєстрацію прав на не!
рухоме майно та правочинів із ним».
Звичайно, запозичення цього досвіду
потребує перегляду не лише відповід!
них реєстраційних процедур, але й
процедур оформлення земельних
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ділянок, розмежування у цих процеду!
рах реалізації об’єктивного права на
землю (у разі виділення вільних діля!
нок) та суб’єктивного права на землю
(у разі переходу земельної ділянки
при передачі прав на нерухоме майно,
при отриманні права на поновлення
договору оренди тощо). Інакше систе!
ма захисту прав на землю залишиться
абстрактним та таким, що складно ре!
алізується, інститутом.
Невизначеність закону у способах
захисту прав на землю провокує по!
милки позивачів. Зокрема, у справі
№ 12/383/07 приватний підприємець
звернулась до господарського суду
Миколаївської області з позовом до
Очаківської міськради про зобов’язан!
ня продовжити дію договору оренди
земельної ділянки від 6 грудня 2005 р.
строком на три роки, посилаючись на
те, що оскільки ним належно викону!
вались обов’язки відповідно до умов
договору, він має переважне право на
поновлення договору. Рішенням гос!
подарського суду Миколаївської облас!
ті від 12 лютого 2008 р. позов задово!
лено.
Постановою Одеського апеляцій!
ного господарського суду від 22 квітня
2008 р. рішення господарського суду
Миколаївської області від 12 лютого
2008 р. скасовано як таке, що не від!
повідає чинному законодавству. Серед
підстав скасування рішення суду
першої інстанції було зазначено:
«Статтею 152 ЗК України встановлені
способи захисту прав на земельні
ділянки і такий спосіб захисту, як
зобов’язання продовжити дію догово!
ру оренди земельної ділянки, цією
статтею не передбачений».
Практика господарських судів зага!
лом вже напрацювала певні підходи до
визначення способів порушеного май!
нового права. Зокрема, Вищий госпо!
дарський суд листом «Про практику
35
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застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на
об’єкти інтелектуальної власності»
від 14 грудня 2007 р. № 01!8/974 за!
пропонував певні критерії визначення
належного способу захисту порушено!
го права: «Обрання способу захисту
порушеного права здійснює позивач,
але господарський суд, приймаючи
рішення зі справи, має перевірити
відповідність обраного способу закону
та призначенню судового захисту».
Далі ці положення уточнюються
вказівкою на те, що «перевірка відпо!
відності цього способу наявному
порушенню і меті судового розгляду є
обов’язком суду, який має приймати
рішення зі справи в межах позовних
вимог та з урахуванням фактичних об!
ставин конкретної справи, беручи до
уваги як можливість у той чи іншій
спосіб захистити порушене право (за
наявності підстав для цього), так і не!
обхідність подальшого виконання
прийнятого судом рішення».
Отже, йдеться про те, що через не!
однозначність у формулюваннях спо!
собів захисту, визначених у законі,
господарські суди мають гнучко, від!
повідно до призначення судового роз!
гляду тлумачити норми законодавства
про встановлення способів захисту по!
рушеного права. Це має й негативну
сторону — розсуд судді, який нама!
гається цілком слушно відшукати
шляхи вирішення правового конфлік!
ту, не завжди узгоджується із чіткими
межами закону на встановлення спо!
собів захисту порушеного права.
Це наочно продемонструвала про!
блема із визначенням меж земельних
ділянок у випадку, коли суміжні зем!
лекористувачі не можуть їх погодити
один з одним.
Зокрема, у справі № 03/3981 ПП
«Біакс» звернулось до господарського
суду Черкаської області з позовом до
36

ПП «Спеціалізоване ремонтно!буді!
вельне підприємство «Черкасиліфт»
визнання недійсною відмови в узго!
дженні меж земельної ділянки при ви!
готовленні проекту вилучення (відве!
дення) земельної ділянки. Відповідач
заявив зустрічний позов про визнання
недійсною відмови в узгодженні меж
земельної ділянки.
Рішенням від 20 жовтня 2005 р. гос!
подарського суду Черкаської області,
яке залишено без змін постановою від
10 травня 2006 р. Київського міжоб!
ласного апеляційного господарського
суду у задоволенні первісного позову
відмовлено повністю, зустрічний по!
зов задоволено повністю, визнано
недійсною відмову позивача в пого!
дженні меж земельної ділянки, а та!
кож встановлено лінію розмежування
земельних ділянок із зазначенням
конкретних координат точок, між яки!
ми вона буде проходити. Вищий гос!
подарський суд постановою від
12 липня 2006 р. змінив рішення гос!
подарського суду Черкаської області і
постанову Київського міжобласного
апеляційного господарського суду, ви!
ключивши положення про встановле!
ну лінію розмежування земельних
ділянок. Це рішення залишило багато
питань: відсутність погодження меж
земельних ділянок не є правочином
або актом органу влади, а отже, вельми
сумнівним виглядає можливість ви!
знання відповідної відмови недійс!
ною, спеціального ж подібного спосо!
бу захисту закон не передбачає.
Інший підхід було запропоновано у
справі № 13/6973, де ПФ «Новінтех!
М» звернулась до господарського суду
Хмельницької області з уточненим по!
зовом до ВАТ «Катіон» про усунення
перешкод у користуванні земельною
ділянкою у вигляді зобов’язання від!
повідача не чинити перешкод у кори!
стуванні позивачем земельною ділян!
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кою, зокрема погодити технічну доку!
ментацію (опис меж) із землеустрою
щодо складання документа, який
посвідчує право на земельну ділянку,
шляхом її підписання, зокрема й при
оформленні у майбутньому права
користування земельною ділянкою.
Позовні вимоги мотивовані відмовою
відповідача погодити план меж
земельної ділянки по вул. Тернопіль!
ська, 19 у м. Хмельницький, що уне!
можливлює укладання позивачем дого!
вору оренди на цю земельну ділянку.
Рішенням господарського суду
Хмельницької області від 6 лютого
2006 р., залишеним без змін постано!
вою Житомирського апеляційного
господарського суду від 8 червня
2006 р. та постановою Вищого госпо!
дарського суду України від 16 серпня
2006 р., у задоволенні позову відмов!
лено з посиланням на те, що чинним
земельним законодавством не перед!
бачено обов’язку щодо надання згоди
в примусовому порядку на погоджен!
ня меж земельної ділянки, в тому
числі й за рішенням суду.
Господарські суди надали тлума!
чення терміну «погодження» та зазна!
чили, що у зміст статей 126, 196, 198
ЗК України та ст. 15 Закону України
«Про оренду землі» покладено прин!
цип добровільності вчинення дій
суб’єктами земельних правовідносин.
«Відмова відповідача у наданні згоди
на погодження меж земельної ділянки
суміжного землекористувача (позива!
ча) для останнього може мати нега!
тивні наслідки, однак не може розці!
нюватись як зловживання відповіда!
чем своїми правами та як порушення
прав позивача, оскільки така відмова є
формою реалізації відповідачем свого
права».
Навпаки, у справі № 17/268!23/124
ДП «Альтернатива» звернулося з по!
зовом до ВАТ «Київська поліграфічна
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фабрика «Зоря» про зобов’язання
відповідача погодити технічний звіт зі
встановлення зовнішніх меж земель!
ної ділянки та підписати акт встанов!
лення та узгодження в натурі зовніш!
ніх меж земельної ділянки, що розта!
шована по вул. Лугова, 1!а у м. Києві.
Позовні вимоги були мотивовані тим,
що на спірній земельній ділянці розта!
шовані споруди, які належать позива!
чеві на праві власності.
Рішенням господарського суду
м. Києва від 12 травня 2006 р., залише!
ним без змін постановою Київського
апеляційного господарського суду від
15 червня 2006 р. та постановою Ви!
щого господарського суду України від
13 вересня 2006 р., позов задоволений,
зобов’язано відповідача погодити та
підписати Акт встановлення та узго!
дження в натурі зовнішніх меж
земельної ділянки.
На кінець, постановою Вищого гос!
подарського суду було залишено без
змін рішення господарського суду До!
нецької області від 9 листопада 2006 р.
та постанову Донецького апеляційно!
го господарського суду від 22 жовтня
2007 р. у справі № 43/130пн про від!
мову у задоволенні позову щодо
зобов’язання узгодити межі землеко!
ристування та підписати акт встанов!
лення та узгодження меж земельної
ділянки. Згодом ухвалою Судової па!
лати у господарських справах Верхов!
ного Суду України від 6 березня
2008 р. було відмовлено у порушенні
провадження з перегляду цієї справи.
Серед підстав відмови у позові судами
було зазначено, що органи виконавчої
влади з питань земельних ресурсів
вирішують земельні спори щодо меж
земельних ділянок за межами населе!
них пунктів, розташування обмежень
у використанні земель та земельних
сервітутів. У разі незгоди власників
землі або землекористувачів з рішен!
37
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ням органів місцевого самоврядуван!
ня, органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів спір вирішується
судом. Погодження меж земельної
ділянки з суміжними власниками та
землекористувачами
передбачено
ст. 198 ЗК України при кадастровій
зйомці як комплексу робіт, виконува!
них для визначення та відновлення
меж земельних ділянок. Інші норми
законодавства погодження меж зе!
мельної ділянки з суміжними власни!
ками не передбачають.
Отже, фактично в останній справі
суди передбачили право органів влади
вирішувати спори про встановлення
меж земельних ділянок, яке згодом
може бути оскаржено до судових
органів.
Натомість подібний шлях вирішен!
ня правового конфлікту є надзвичай!
но громіздким та затягнутим. Призво!
дить до того, що землекористувач у
разі виникнення правового конфлікту
вимушений не безпосередньо, а через
звернення до органів влади вирішува!
ти власні конфлікти із сусідами. Це
непослідовно та несправедливо.
Навряд чи логіці права суперечить
можливість суду на підставі експерт!
них документів робити висновок про
фактичні межі земельних ділянок. На!
разі ця проблема потребує врахування
при змінах до ЗК України.
Нарешті зазначені вище проблеми
наочно доводять штучність виведення
з!під компетенції господарських судів
публічно!господарських спорів, що
достеменно ускладнює пошук належ!
ного способу порушеного права та
комплексного вирішення правової си!
туації у земельних спорах.
Це досі не можуть збагнути окремі
адміністративісти, наполягаючи не на
звуженні, а навпаки, на розширенні
компетенції адміністративних судів.
Наприклад, Р. Куйбіда відстоює необ!
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хідність доповнення ст. 21 КАС Украї!
ни новим положенням: «Вимоги щодо
цивільного (господарського) догово!
ру, укладеного на підставі рішення
суб’єкта владних повноважень, роз!
глядаються адміністративним судом,
якщо вони заявлені в одному прова!
дженні з вимогою вирішити публічно!
правовий спір щодо рішення суб’єкта
владних повноважень або його дій,
пов’язаних із укладанням цього дого!
вору» [1]. Причому прихильників цих
ідей не хвилює, що при цьому адмі!
ністративний суд вирішуватиме спір
не на підставі публічного (адміністра!
тивного) законодавства, а на підставі
положень цивільного та господарсько!
го законодавства; що сторони догово!
ру є незалежними один від одного, а
тому ці правовідносини аж ніяк не
можна віднести до публічно!правових;
це повертатиме Україну до панування
публічних відносин над приватними,
провокуватиме проникнення «полі!
цейського» за духом адміністративно!
го процесу у середовище конкурент!
них господарських та цивільних про!
цесуальних відносин. Нарешті такий
підхід остаточно заплутуватиме пи!
тання про розмежування компетенції
судів.
Насправді напрошується дія аж до
навпаки: заявлені при розгляді майно!
вого спору додаткові вимоги до суб’єк!
та владних повноважень мають
вирішуватися в порядку цивільного
або господарського судочинства за!
лежно від суб’єктного складу сторін.
Не випадково саме на це орієнтує
практика Верховного Суду України,
звужуючи компетенцію адміністра!
тивних судів України. Зокрема, у
постанові Судової палати в адмініст!
ративних справах Верховного Суду
України від 16 вересня 2008 р. [2] за!
значається, що відповідно до ст. 12 ЗК
України «при здійсненні повноважень
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власника землі сільська рада є не
суб’єктом владних повноважень у
тому значенні цього терміна, в якому
його вжито в п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС, а
рівноправним суб’єктом земельних
відносин, дії якого спрямовані на ре!
алізацію свого права розпоряджатися
землею». У випадку, коли предметом
спору є право користування земель!
ною ділянкою, яка рішенням сільради
передана підприємцю за договором
оренди, а позовна вимога про визнан!
ня недійсним зазначеного договору
ґрунтується на вимозі про визнання
недійсним рішення сільради, то «за та!
ких обставин заявлені в справі позовні
вимоги випливають із відносин, що
мають приватноправовий характер, а

тому орган місцевого самоврядування
в цих відносинах виступає як суб’єкт
права власності, а не як суб’єкт влад!
них повноважень. Прийняття зазначе!
ним органом рішення є етапом реалі!
зації волі власника на укладення дого!
вору, не змінює правову природу
спірних відносин і не перетворює цей
спір у публічно!правовий».
Отже, лише уточнення спеціальних
способів захисту прав на землю в ЗК
України, що дозволяє забезпечити
реальний захист прав споживачів, а
також звуження компетенції адмі!
ністративних судів України у сфері
земельних правовідносин здатні утво!
рити чіткі та ефективні механізми
захисту прав на землю.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Куйбіда Р. Межі адміністративної юрисдикції : спірні питання // Юридичний вісник України. —
2007. — № 25 (624).
2. Оренда влади не стосується. При здійсненні повноважень власника ділянки сільська рада є
рівноправним суб’єктом відносин, відповідно спір має розглядатися в порядку господарського
судочинства // Закон & Бізнес. — 2009. — № 8.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

39

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНОЗЕМНИХ
ІНВЕСТОРІВ НА НЕРУХОМІСТЬ:
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЕКСПРОПРІАЦІЯ,
ГАРАНТІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ,
ОСПОРЮВАННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Р. МАЙДАНИК
доктор юридичних наук, професор,
член#кореспондент АПрН України,
завідувач кафедри цивільного права
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

Н

орми цивільного, господарсь!
кого і земельного законодавст!
ва передбачають право фізич!
них та юридичних осіб держави, тери!
торіальних громад володіти землею
(земельними ділянками) на праві
власності, праві господарського відан!
ня, праві оперативного управління,
праві користування (постійного, орен!
ди, концесії) і земельного сервітуту.
Зазначені права на землю можуть
набуватися, здійснюватися і припиня!
тися іноземними інвесторами, з ураху!
ванням особливостей, передбачених
ЗК України і законодавством про іно!
земні інвестиції.
Закон України «Про режим інозем!
ного інвестування» від 19 березня
1996 р. іноземними інвесторами
визнає іноземних громадян, іноземні
юридичні особи та держави, які здій!
снюють іноземні інвестиції, тобто
цінності, що вкладаються іноземними
інвесторами в об’єкти інвестиційної
діяльності відповідно до законодавст!
ва України з метою отримання при!

бутку або досягнення соціального
ефекту.
Сучасна судова практика вирішен!
ня спорів українськими та іноземними
судами за участю українських суб’єк!
тів цивільного права сформувала ши!
роке коло актуальних питань, серед
яких доцільно виокремити чотири пи!
тання: 1) юридичне значення держав!
ної реєстрації іноземних інвестицій;
2) кваліфікація експропріації влас!
ності (майна) іноземного інвестора за
українським і міжнародним правом;
3) оспорювання правових актів ор!
ганів державної влади, що порушують
право власності іноземного інвестора;
4) гарантії іноземного інвестора в разі
припинення інвестиційної діяльності.

Юридичне значення
державної реєстрації
іноземних інвестицій
У судовій практиці вирішення
спорів за участю іноземного інвестора
виникло питання про те, чи означає
державна реєстрація інвестиції чи

© Р. Майданик, 2009
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інвестиційного договору подальшу не!
можливість оспорювання законності
самої реєстрації, законності такої інве!
стиції, дійсності договору?
Законодавство України про інозем!
ні інвестиції (ст. 13 Закону України
«Про режим іноземного інвестуван!
ня» від 19 березня 1996 р. № 93, гла!
ва 38 «Іноземні інвестиції» ГК Украї!
ни 2003 р.) передбачає правові наслід!
ки непроведення державної реєстрації
іноземної інвестиції. Зокрема, ч. 2
ст. 13 Закону України «Про режим
іноземного інвестування» від 19 берез!
ня 1996 р. № 93 передбачає, що неза!
реєстровані іноземні інвестиції не от!
римують переваг та гарантій, передба!
чених цим Законом для іноземних
інвесторів і підприємств з іноземними
інвестиціями. Зазначене законодавст!
во не передбачає норми про подальшу
неможливість чи обмеження оспорю!
вання законності такої інвестиції,
дійсності договору про спільну інве!
стиційну діяльність.
На відносини оспорювання закон!
ності іноземної інвестиції, законності
її реєстрації, дійсності інвестиційного
договору поширюються положення
чинного законодавства про захист
цивільних прав, зокрема, шляхом
визнання правочину недійсним, ви!
знання незаконним рішення органу
державної влади, тощо, а також гла!
ви 3 «Захист цивільних прав та інте!
ресів», глави 16 «Правочини», ст. 393
ЦК України 2003 р. (глава 3 «Угоди»
ЦК УРСР 1963 р.).
Норми українського права про
підстави відмови у реєстрації іноземної
інвестиції, договору про спільну інвес!
тиційну діяльність в разі, якщо здій!
снення конкретної інвестиції (договору
про спільну інвестиційну діяльність)
суперечить законодавству України
(п. 9 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1995 р. № 928 [1];
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п. 9 постанови Кабінету Міністрів Ук!
раїни від 30 червня 1997 р. № 112) [2],
не дають підстав для висновку про те,
що державна реєстрація іноземної інве!
стиції є безспірним підтвердженням
або правомірності такої реєстрації, або
правомірності такої інвестиції. Тому
вважаємо необґрунтованими твер!
дження, що така реєстрація становить
державне підтвердження того, що дого!
вори спільної інвестиційної діяльності
та відповідні іноземні інвестиції відпо!
відають вимогам українського права.
У будь!якому випадку, розуміння
такої реєстрації як державного підтвер!
дження відповідності зареєстрованих
іноземних інвестицій вимогам ук!
раїнського права не позбавляє права
заінтересованих осіб на подальше оспо!
рювання законності такої інвестиції, її
реєстрації, дійсності договору про
спільну інвестиційну діяльність,
оскільки таке обмеження права особи
на захист цивільних прав має бути
чітко визначено і передбачено законом.
З огляду на відсутність в законах
України норми, яка встановлює не!
можливість чи обмеження оспорюван!
ня законності іноземної інвестиції, її
реєстрації, дійсності договору, заінте!
ресована особа має право оспорювати
законність іноземної інвестиції, її
реєстрації, дійсність договору спосо!
бами, встановленими законами Украї!
ни, незважаючи на проведену держав!
ну реєстрацію іноземної інвестиції,
договору про спільну інвестиційну
діяльність.

Кваліфікація поняття
«експропріація власності
(майна) іноземного інвестора»
за українським
і міжнародним правом
У західних джерелах термін «екс!
пропріація», що перекладається з
англійської як відчуження, конфіс!
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кація майна, використовується у зв’яз!
ку із заходами примусового вилучен!
ня іноземної власності.
Під експропріацією активів (май!
на) європейська доктрина і правозас!
тосовна практика розуміє непра!
вомірне позбавлення майна інвестора
внаслідок дій або бездіяльності держа!
ви, посадових осіб державних органів.
Під експропріацією в міжнародно!
му праві розуміється рівносильне за
наслідками націоналізації, примусове
вилучення, позбавлення інвестора на!
лежного або контрольованого ним
капіталовкладення, за винятком за!
гальноприйнятих заходів уряду з
метою регулювання економічної
діяльності на своїй території.
У доктрині права експропріацією
визнається «…примусове оплатне від!
чуження чи обмеження прав, яке про!
водиться державною владою у зв’язку
із загальнокорисною метою».
Сучасна доктрина міжнародного
права визнає, що сама по собі екс!
пропріація і подібні їй заходи не є по!
рушенням міжнародного права, якщо
експропріація не має дискриміна!
ційного характеру, здійснюється на
благо суспільства і при цьому приват!
ному власнику виплачується швидка,
ефективна та адекватна компенсація.
Під час проведення експропріації
держава не повинна порушувати
принципи експропріації. У цьому
зв’язку визначальними при кваліфі!
кації суверенних заходів держави як
експропріації є критерій наслідків і
критерій природи заходів приймаючої
держави.
Критерій наслідків означає, що
експропріація може здійснюватися де!
юре і де!факто. Внутрішньому законо!
давству України відома лише експро!
пріація де!юре (direct expropriation), у
результаті якої можуть наставати два
різних результати. У першому випад!
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ку законний володілець позбавляєть!
ся майна за рішенням суду у випадках
і на підставах, встановлених законом
чи міжнародним договором, що не тяг!
не припинення права власності. У дру!
гому випадку право власності на май!
но припиняється за рішенням суду у
випадках і на підставах, встановлених
законом чи міжнародним договором
для державних потреб, що квалі!
фікується згідно з частинами 6, 7
ст. 346 ЦК 2003 р. (Викуп земельної
ділянки у зв’язку з суспільною не!
обхідністю; викуп нерухомого майна у
зв’язку з викупом з метою суспільної
необхідності земельної ділянки, на
якій воно розміщене) як націона!
лізація.
Експропріацією де!факто (indirect
expropriation) визнаються заходи, які
мають аналогічні наслідки повної чи
часткової націоналізації, експропріа!
ції, реквізиції де!юре чи де!факто.
Прикладом такої експропріації є
податки, які вводяться приймаючою
державою, коли такі податки будуть
аналогічні за своїми наслідками екс!
пропріації або відобразяться на вико!
нанні інвестором своїх зобов’язань.
Отже, за відсутності в українсько!
му праві юридичного аналогу конст!
рукції «експропріація майна», схожі
відносини охоплюються поняттям
«незаконне позбавлення державою
майна приватної особи». Тому при
проведенні кваліфікації терміна «екс!
пропріація майна (активів) іноземно!
го інвестора», який зазвичай вжи!
вається в міждержавних угодах
України з іншими країнами з питань
взаємного захисту іноземних інвес!
тицій, слід керуватися системним тлу!
маченням змісту та обсягу схожих за
змістом юридичних термінів і конст!
рукцій, які використовуються україн!
ським правом.
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Не передбаченим українським
правом елементам конструкції «екс!
пропріація майна», які не випливають
із системного тлумачення норм зако!
нодавства, вітчизняної судової прак!
тики та української доктрини права не
може надаватися юридично обов’язко!
ве значення при вирішенні спору за
українським правом.
У будь!якому випадку, при вирі!
шенні спору суд має провести всебічну
оцінку фактичних обставин і квалі!
фікувати наявність чи відсутність екс!
пропріації з огляду на чинне законо!
давство України.

Оспорювання правових актів
органу державної влади,
що порушують право власності
іноземного інвестора
Актуальним є питання щодо при!
пустимості використання чинного
законодавства України для обґрунту!
вання вимоги іноземного інвестора
щодо визнання відповідальності
держави за експропріацію власності
інвестора.
Позиція інвестора з посиланням на
норму українського законодавства,
зокрема на положення ст. 393 ЦК
України «Визнання незаконним
правового акта, що порушує право
власності», повинна бути належним
чином обґрунтованою. Для визнання
відповідальності держави за експро!
пріацію власності інвестора необхідно
виявити істотно більшу проблему в
порушенні прав інвестора державни!
ми органами, ніж просто помилку у
встановленні права чи факту (зокрема
щодо затвердження оцінки майна,
складеного оцінювачем із помилкою).
Для визнання незаконним правово!
го акта державного органу, що пору!
шує право власності, норма ст. 393 ЦК
2003 р. вимагає наявності двох умов:
а) правовий акт органу державної
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влади не відповідає закону і порушує
права власника (для захисту прав кре!
дитора, тобто особи, уповноваженої
правом зобов’язальної природи ця
стаття не застосовується); б) за позо!
вом власника майна такий правовий
акт визнається судом незаконним і
скасовується.
У ситуації щодо корпоратизації
майна державного підприємства та ви!
конання договорів про спільну інве!
стиційну діяльність відсутні передба!
чені ст. 393 ЦК України умови, за яких
визнається незаконним правовий акт,
що порушує право власності. Органи
державної влади (орган, уповноваже!
ний здійснювати корпоратизацію
майна державного підприємства) не
приймали правових актів, які не від!
повідають закону і порушують права
іноземного інвестора як власника.
Рішення компетентного державно!
го органу про затвердження акта
оцінки майна, підготовленого профе!
сійним оцінювачем майна, та про за!
твердження передавального балансу
державного підприємства на основі
аудиторського висновку відповідають
закону і не порушують права власни!
ка, оскільки такі рішення прийнято в
межах компетенції відповідного дер!
жавного органу, і воно ґрунтується на
презумпції правомірності дій профе!
сійних послугодавців при проведенні
оцінки майна та підготовки ауди!
торського висновку, є свідченням його
згоди з результатами такої оцінки.
Крім того, такі акти за своєю при!
родою не можуть бути оскаржені,
оскільки вони не впливають на право!
вий статус (права та обов’язки) іно!
земного інвестора, чи будь!яких третіх
осіб. У зв’язку з викладеним, твер!
дження, що на підставі ст. 393 ЦК
України можуть бути визнані недійс!
ними рішення уповноваженого дер!
жавного органу корпоратизації про
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затвердження оцінки майна держав!
ного підприємства та про затверджен!
ня передавального балансу державно!
го підприємства, є безпідставним.
Правові акти державного органу
корпоратизації не порушують право
власності іноземного учасника спіль!
ної діяльності, оскільки оспорювані
майнові права виникають з договорів
про спільну діяльність, за якими право
спільної власності на вклади учас!
ників до спільної діяльності не вини!
кає, крім того, не порушено і прав
учасників сумісної діяльності на при!
буток з урахуванням того, що такі пра!
ва учасників взагалі не були предме!
том регулювання будь!яким актом у
процедурі корпоратизації.

Гарантії іноземного
інвестора в разі припинення
інвестиційної діяльності
При вирішенні спорів суди повинні
правильно тлумачити поняття і при!
значення гарантій іноземного інвесто!
ра, розрізняти повернення інвестиції
іноземного інвестора від компенсації і
відшкодування шкоди (збитків) іно!
земним інвесторам, завданих інозем!
ним інвесторам внаслідок невиконан!
ня договірних зобов’язань з контраген!
тами і дій державних органів України.
У статті 11 Закону України «Про
режим іноземного інвестування»
йдеться про повернення інвестиції, а
не про компенсацію і відшкодування
збитків іноземним інвесторам, що пе!
редбачено ст. 10 зазначеного Закону.
Норму ст. 11 Закону слід тлумачи!
ти такою, що передбачає право інозем!

ного інвестора на пільгову репатріа!
цію (повернення) іноземної інвес!
тиції, в разі припинення інвестиційної
діяльності, для цілей безмитного по!
вернення інвестицій. Повернення
інвестицій відбувається за умови, як!
що іноземна інвестиція реально існує
в цей період в об’єкті інвестування і
цим не порушуються права інших осіб
на об’єкт інвестування, з якого вилу!
чається іноземна інвестиція.
Наприклад, у разі припинення іно!
земного інвестування за договором
про спільну інвестиційну діяльність
іноземний інвестор має право на по!
вернення своєї інвестиції за договором
про спільну діяльність пропорційно
розміру своєї частки в спільній діяль!
ності відповідно до положень ч. 2
ст. 1142 ЦК України та глави 26 ЦК
України «Право спільної власності»
(статті 364, 367 ЦК, тобто з дотриман!
ням норм ЦК про виділ частки, або
поділ спільного майна). При цьому
слід зазначити, що на іноземні інвес!
тиції у вигляді договору про спільну
діяльність поширюється норма ст. 11
Закону України «Про режим інозем!
ного інвестування», з урахуванням по!
ложень глави 77 ЦК України про
договір спільної діяльності, зокрема
щодо порядку поділу спільного майна
відповідно до ст. 1141 ЦК України.
Тому при поверненні інвестиції іно!
земний інвестор має право не на отри!
мання в натурі фактично внесеної іно!
земної інвестиції, а на майно, що
відповідає вартості його частки у
спільному майні.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 928.
2. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1997 р. № 112.
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А. ОСЕТИНСЬКИЙ
кандидат юридичних наук,
заступник Голови Вищого господарського
суду України,
заслужений юрист України

К

онституція України 1996 р.,
легітимізуючи засади правової
демократичної держави та, зок!
рема, здійснення правосуддя у такій
державі, серед засад побудови системи
судів загальної юрисдикції визначає
принцип спеціалізації. Цей, на перший
погляд суто організаційний, аспект
діяльності системи правосуддя, як
уявляється, слід розглядати крізь
призму фундаментальних конститу!
ційних принципів — поділу влади
(визнання судової влади, а відтак і її
специфічних функцій, і специфічного
порядку її реалізації), рівності прав
громадян, верховенства права, а над!
то — змістовно пов’язаного з ними, хоч
і не внормованого формально у кор!
пусі Конституції, принципу правової
визначеності (визначеності права).
Мається на увазі, що спеціалізація
у системі судів загальної юрисдикції у
вітчизняній конституційній моделі є
одним із засобів реалізації цих прин!
ципів, а механізм її реалізації (у найза!
гальнішому вимірі його основними
елементами є специфічна сукупність
процесуальних правил та інститу!
ційних форм) ставить (принаймні,
повинен мати) за кінцеву мету таку

реалізацію функції правосуддя, що
забезпечує усталене, передбачуване та
якісне правозастосування. В озна!
ченій моделі апріорі передбачається
більша ефективність спеціалізованих
судів (у порівнянні з судами загальни!
ми, неспеціалізованими) у досягненні
цієї мети.
Механізм реалізації принципу спе!
ціалізації та його дієвість, а відтак, і
досягнення мети її запровадження,
безпосередньо пов’язані з уже визна!
ним українською юридичною наукою
принципом інстанційності — третім,
«духовним» конституційним принци!
пом побудови системи судів загальної
юрисдикції, що логічно обумовлений
конституційною засадою судочинства
(забезпеченням апеляційного та каса!
ційного оскарження рішення суду),
конституційною «вищістю» вищих
спеціалізованих судів та «найвищіс!
тю» Верховного Суду України.
Таким чином, у площині забезпе!
чення правової визначеності у су!
спільстві (реального втілення засад!
ничих конституційно!правових прин!
ципів) неодмінним є віднаходження та
практичне утвердження балансу тери!
торіальності, спеціалізації та інстан!
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ційності у системі правосуддя. Якість
правосуддя та її вплив на функціону!
вання суспільства, виходячи з консти!
туційної парадигми, має бути забезпе!
чена діяльністю системи правосуддя,
що ґрунтується на такому балансі.
Що є ключовим для визначення
спеціалізації судів, адекватного цим
потребам? Погоджуємось з думкою,
що найперше потребує вичерпної від!
повіді питання юрисдикції спеціалізо!
ваного суду [1, 16] — тобто компе!
тенції суду щодо розгляду конкретних
категорій справ із подальшим визна!
ченням специфічної процедури вирі!
шення цих спорів та відповідної інсти!
туційної моделі.
Розглядаючи переваги та недоліки
судової спеціалізації, міжнародні екс!
перти та дослідники доходять одно!
стайного висновку — спеціалізовані
судові юрисдикції можна створювати
або не створювати (власне, вирішення
цієї дилеми залежить від конкретного
концептуального бачення розвитку
судової та правової системи, історич!
но!правових та політичних переду!
мов), проте у будь!якому випадку
створення спеціалізованої юрисдикції
матиме сенс лише за умови обґрунто!
ваного обрання правової сфери
спеціалізації та чіткого окреслення її
меж, ізоляції юрисдикції [1, 17].
Якщо такі межі встановити немож!
ливо або проблематично, партику!
ляція судової юрисдикції повністю
викривлює сутність ідеї, не тільки не
сприяє забезпеченню правової визна!
ченості, а й створює ґрунт для викори!
стання спеціалізації юрисдикцій
виключно з метою отримання сприят!
ливого рішення, тобто в особистих
інтересах тієї чи тієї сторони спору, що
прямо суперечить концептуальній
меті, яка зазвичай закладається у
спеціалізацію системи правосуддя, або
навіть й конституційному задуму.
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Використання суперечностей у ви!
значенні юрисдикції судів, отримання
учасниками спорів зиску з конфлікту
юрисдикцій має історичне коріння.
У сучасних дослідженнях розгляда!
ються гіпотези виникнення та розвит!
ку конкуренції судових юрисдикцій,
впливу цього явища на сутнісні
результати здійснення правосуддя,
передбачуваність судових рішень, а
також у більш широкому, соціальному
полі.
Зокрема, доводиться, що в Англії
XVII–XIX ст. конкуренція юрис!
дикцій призвела до розвитку правоза!
стосування «для позивача» — тобто
судова практика, у більшості випадків,
сприяла інтересам позивачів (що,
власне, є радикальним припущенням
для англійської доктрини загального
права, в якій прийнято вважати, що
правосуддя має нахил «до відповіда!
ча»), а відповідно, суди різних юрис!
дикцій «змагалися» за кількість справ,
з якою за тогочасних умов був безпо!
середньо пов’язаний заробіток суддів,
розширюючи юрисдикцію за допомо!
гою розвитку нових процедур та
інших засобів, конкуруючи таким чи!
ном і з юрисдикцією Парламенту [2].
Цікавим та необхідним видається
розгляд питання конкуренції спеціа!
лізованих судових юрисдикцій у
сучасних вітчизняних умовах, на
предмет виявлення її причин, форм,
негативних та можливих позитивних
наслідків, таких, що безпосередньо або
опосередковано вдосконалюють або
покращують якість правосуддя, а мож!
ливо, справляють й більш глобальний
вплив на розвиток права та норматив!
ного регулювання зокрема. Більше
того, чи можливо стверджувати, що
конкуренція судових юрисдикцій
(звужено, у цьому випадку — спеціа!
лізованих юрисдикцій, а для більш
масштабного розгляду — в аспекті ба!
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лансу територіальності, спеціалізації
та інстанційності) сприяє усталеності
правоположень та забезпеченню пра!
вової визначеності? Чи можливою
взагалі є конструктивна конкуренція
державних судових юрисдикцій, які
правила її розвитку, і чи існують
підстави розглядати це явище як фак!
тор розвитку, як це, наприклад, відбу!
вається щодо інституційної компе!
тенції у міжнародному приватному
праві?
Комплексне дослідження на цю
тему чекає лише на автора. Проте
спробуємо звернутись до конкретних
проявів конкуренції спеціалізованих
судових юрисдикцій (адміністратив!
ної та господарської) в Україні, що
виникла із прийняттям КАС України
та запровадженням системи адміні!
стративних судів.
Як уявляється, завдання адмініст!
ративного судочинства, що визначене
положеннями КАС України, має нада!
вати ключ до розуміння мети запрова!
дження адміністративних судів.
Дійсно, відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС
України, цим завданням є захист прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно!правових відносин від пору!
шень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб,
інших суб’єктів при здійсненні ними
владних управлінських функцій на ос!
нові законодавства, в тому числі на ви!
конання делегованих повноважень.
Очевидно, що зміст нормативного
формулювання передусім увібрав
ідею забезпечення судового захисту
прав осіб у специфічних нерівноправ!
них відносинах з державою, за від!
повідно специфічними процесуальни!
ми правилами.
Водночас на практиці це отримало
підтвердження від самого початку
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діяльності адміністративних судів, у
такому формулюванні (як і в інших
системотворчих положеннях КАС Ук!
раїни), парадоксально вміщено чи не
найсуперечливіші питання сучасної
української правової системи та систе!
ми законодавства. На прикладі справ у
спорах, пов’язаних із земельними
відносинами, це здобуває вичерпну
ілюстрацію.
Чи можливо провести демарка!
ційну лінію (яка буквально потрібна
для чіткого розмежування юрис!
дикцій) між публічно!правовим та
приватноправовим спором у сфері
оренди земельної ділянки, що перебу!
ває у комунальній власності? Якою є
юридична природа повноважень орга!
нів державної влади та місцевого са!
моврядування у галузі земельних від!
носин, чи здійснюють такі органи
владні управлінські функції при
вирішенні питань, що належать до їх
повноважень у цій сфері, чи визначає
їх такими законодавство? Нарешті, чи
змінюватиметься фактичний резуль!
тат розгляду спору, в залежності від
юрисдикції суду та численних супут!
ніх цьому факторів — від праворо!
зуміння суддів до відмінностей проце!
суальних правил розгляду справи?
Апологети запровадження адмі!
ністративної юрисдикції, напевно, не
мали однозначної відповіді на ці запи!
тання, а якщо мали — то лише власну,
авторську думку, переконання чи при!
хильність, що, наскільки б обґрунтова!
ною вона не видавалась автору, за ка!
нонами законотворення не може бути
покладено в основу законодавчого
акта без урахування об’єктивної
реальності хоча б тому, що за таких об!
ставин виключено досягнення будь!
якої суспільної мети прийняття такого
акта.
Проте у час мультидисциплінарних
вчень та комплексних підходів до
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вирішення соціальних (а отже, право!
вих) проблем, вітчизняним законодав!
цем було обрано нормотворчий підхід,
що, на жаль, ґрунтується на «рафіно!
ваних» поглядах певної правової шко!
ли. Можливо, сама по собі нормативна
формула є правильною у певному док!
тринальному баченні, відображає
певні правові ідеї, які, можливо, є
принципово правильними, однак вона
не діє, чи навіть протидіє (ефектив!
ності правосуддя) за неурахування
реалій існуючої правової системи та
системи законодавства зокрема. Авто!
ритети світової правничої науки за!
значають на глобальній проблемності,
відсутності єдності у визначенні кри!
теріїв поділу права на публічне та при!
ватне [3], що, в українських умовах,
має прояв у підході до регулювання
економічних (господарських) відно!
син та вирішення відповідних
специфічних спорів у спеціалізованих
судах господарської юрисдикції, який
реалізовано у законодавстві та не
зважати на який законодавець не має
права.
Останні аналітичні дослідження,
які здійснені у Вищому господарсько!
му суді України, засвідчують, що су!
дова практика у земельних спорах
паралельно розвивається різними
юрисдикціями, судами застосовують!
ся діаметрально протилежні позиції в
однакових за контекстом обставин
справах, як при вирішенні питання
юрисдикції суду стосовно розгляду
спору, так і щодо правозастосування
при вирішенні конкретного спору по
суті. Очевидно, критерії визначення

юрисдикції занадто по!різному ро!
зуміються та застосовуються суддями,
що, напевно, може бути пояснено кри!
тичною проблематичністю визначен!
ня єдиних концептуальних підходів,
закладеною у кардинальних змінах
процесуального законодавства.
За досвідом чотирьох років, все
ясніше окреслюється висновок, що
питання розмежування підвідомчості
не може бути вирішене лише за допо!
могою рекомендаційних роз’яснень
вищих судів, оскільки, по!перше, об!
сяг питань, які необхідно врегулювати
та, зрештою, форма такого врегулю!
вання, очевидно, нагадувала б норма!
тивний акт, а, по!друге, фактор наяв!
ної конкуренції юрисдикцій неод!
мінно постає на заваді узгодженню
правозастосовних позицій.
Конкуренція спеціалізованих судо!
вих юрисдикцій в Україні наявна, її ос!
новна форма — розвиток різнобічної
судової практики адміністративних та
господарських судів у подібних за
контекстом обставин справах, зокре!
ма, у земельних спорах, що унемож!
ливлює усталеність правоположень та
належну реалізацію принципу право!
вої визначеності. За таких умов «роз!
мивається» сутність принципу спеціа!
лізації судової системи, нівелюється
позитивний ефект від його реалізації
та викривлюється конституційна ідея
його запровадження. Водночас право!
застосовні позиції, що формуються у
результаті такої конкуренції, потен!
ційно можуть сприяти збалансуванню
юрисдикцій, передусім, через зміни на
нормативному рівні.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ «СУПЕРФІЦІЮ»
У ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Є. ПЕРШИКОВ
заступник голови судової палати
Вищого господарського суду України

С

тановлення кожної держави су!
проводжується економічними,
аграрними та земельними
реформами, які завжди хвилювали
суспільство.
Поняття «суперфіцій» має витоки
ще з часів римського права, в якому
виникло завдяки розвитку захисту
прав фактичних користувачів об’єктів:
претор надавав орендарю споруди та
будь!якій особі, що користувалась
нею, інтердикт «про те, що знаходить!
ся над поверхнею» (землі) — «interdic
tum de superficiebus», таким чином
зв’язок орендаря з річчю було захище!
но від посягань з боку третіх осіб. При
цьому є визначним те, що власником
споруди залишався її господар (domi
nus soli), тому право суперфіцію ще в
стародавньому Римі було визначено
як речове право на чужу річ.
В Україні реформування земельних
відносин здійснюється з 1991 р. Од!
ним із кроків цієї реформи стало
прийняття в новій редакції ЦК Украї!
ни та ЗК України, якими встановлено
нові правові основи та форми права
власності, а також визначено поняття
права користування (постійне корис!
тування й оренда), земельного сер!
вітуту, користування чужою земель!
ною ділянкою для сільськогоспо!

дарських потреб (емфітевзис) та для
забудови (суперфіцій).
Відповідно до п. 4 ст. 395 ЦК Украї!
ни право забудови земельної ділянки
(суперфіцій) визначено як вид речово!
го права на чуже майно. У найбільш за!
гальному вигляді права на чуже майно
є похідними від права власності на чу!
жу річ, обмеженими у змісті та такими,
що надають уповноваженій особі — ти!
тульному володільцеві — можливість
впливати на річ без участі власника в
рамках, встановлених законом чи дого!
вором із власником. Похідний харак!
тер зазначених прав полягає у тому, що
оскільки йдеться про використання
чужої речі, то визначене право не може
виникати за умови відсутності чужої
речі і головного права на таку річ, а са!
ме права власності.
Мета будь!якого права на чужу
річ — це отримання можливості кори!
стування чужою річчю в певних межах
із метою задоволення відповідних
потреб користувача, якщо іншого спо!
собу задовольнити потреби цього
користувача не існує. При цьому пра!
во власності особи!власника такої речі
обмежується. Після припинення пра!
ва на чуже майно право власності
відновлюється у повному обсязі. Та!
кий ефект «відновлення» називається
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еластичністю права власності (лат. —
jus recadentiae). Таким чином похідний
характер прав на чуже майно полягає
у тісному зв’язку та залежності права
на чуже майно від права власності.
У статтях 395, 413 ЦК України ви!
значено перелік речових прав на чуже
майно та право користування чужою
земельною ділянкою для забудови,
яке в цивільному праві має самостійну
юридичну природу, а отже, виникає,
змінюється і припиняється з підстав і
в порядку, передбаченому вказаними
нормами.
З метою приведення у відповід!
ність норм ЦК України та ЗК України
Верховною Радою України 24 липня
2007 р. прийнято Закон України «Про
внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодав!
чих актів України у зв’язку з прийнят!
тям Цивільного кодексу України»,
згідно з яким до ЗК України були
внесені зміни, які відтворюють поло!
ження норм ЦК України щодо права
користування чужою земельною
ділянкою для забудови.
З огляду на закріплені у статтях 1, 9
ЦК України приписи щодо співвідно!
шення норм цивільного та земельного
законодавства у регулюванні суспіль!
них відносин, у сфері здійснення
права суперфіцію мають комплексно
застосовуватись норми ЦК та ЗК
України.
Так, згідно з ч. 1 ст. 102 ЗК України
суперфіцій — це відчужуване речове
право користування чужою земель!
ною ділянкою для забудови. Набуття і
реалізація суперфіцію має здійснюва!
тися з додержанням вимог земельного
законодавства щодо особливостей зе!
мельної ділянки як предмета договору,
істотних умов договору, прав та
обов’язків сторін.
Реалізація права користування чу!
жою земельною ділянкою для забудо!
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ви зумовлює необхідність застосуван!
ня норм чинного земельного законо!
давства щодо правового режиму
земель житлової і громадської забудо!
ви, промисловості, транспорту, зв’язку
та іншого спеціального призначення
відповідних категорій земель, які мо!
жуть перебувати у приватній влас!
ності, та щодо державного регулюван!
ня земельних відносин у використанні
земель цих категорій.
Правовий аналіз норм чинного
законодавства свідчить, що право су!
перфіцію може бути встановлено
згідно з договором чи заповітом.
Щодо його форми, змісту та істот!
них умов договору, то ними є: земель!
на ділянка та її цільове призначення
для будівництва промислових, побу!
тових, соціально!культурних, житло!
вих та інших споруд будівель; строк
(визначений або невизначений) та
плата за користування, яка може бути
встановлена у вигляді частки від дохо!
ду землекористувача, якщо на зе!
мельній ділянці збудовані промислові
об’єкти. Також є доцільним визначен!
ня у такому договорі долі будівель та
споруд у випадку закінчення дії дого!
вору, хоча ця умова і не віднесена зако!
ном до істотних.
Крім того, визначаючи істотні умо!
ви договору, необхідно враховувати ви!
моги ч. 1 ст. 413 ЦК України, ч. 1 ст. 414
ЦК України, ст. 417 ЦК України.
Слід наголосити, що укладаючи
вказаний договір, необхідно врахову!
вати, що однієї з істотних умов догово!
ру суперфіцію є строк його дії, упро!
довж якого землекористувач може
використовувати чужу земельну ді!
лянку для забудови.
Зокрема, договір про надання права
користування чужою земельною ді!
лянкою для спорудження об’єктів
промисловості, соціально!культурно!
го та побутового призначення, житло!
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вого фонду, інших споруд і будівель
може бути укладений між власником
земельної ділянки і землекористува!
чем на визначений або невизначений
строк (безстроково).
При цьому конкретні строки вико!
ристання земельних ділянок для
вказаних потреб встановлюються ви!
ключно за погодженням сторін у дого!
ворі, оскільки чинні нормативні акти
не зобов’язують сторони по договору
керуватися мінімальними чи макси!
мальними строками використання
землі подібно до того, як це зроблено у
Законі України «Про оренду землі» в
частині максимальних строків укла!
дення договору оренди земель сіль!
ськогосподарського призначення, але
мінімальний строк користування
чужою земельною ділянкою для забу!
дови має бути не меншим трьох років,
оскільки цей термін пов’язує мож!
ливість припинення права користу!
вання чужою земельною ділянкою для
забудови.
Разом із тим слід враховувати, що
відповідно до змін, внесених Законом
України від 16 вересня 2008 р. № 509!VI
до ЦК та ЗК України, встановлено об!
меження у 50 років щодо строку кори!
стування для забудови земельною
ділянкою державної чи комунальної
власності.
Укладаючи договір сторони повин!
ні враховувати, що відповідно до існу!
ючої редакції ч. 2 ст. 2 Закону України
«Про плату за землю» власники зе!
мельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачі, крім орен!
дарів та інвесторів — учасників угоди
про розподіл продукції, сплачують зе!
мельний податок, а тому земельний
податок повинен сплачувати і власник
чи суперфіціарій залежно від умов до!
говору.
На нашу думку, земельний податок
має сплачуватися тільки власником,
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зважаючи на те, що закон, звичайно,
не міг переслідувати мету встановлен!
ня подвійного оподаткування, а тому
це питання повинно бути визначено у
договорі.
Водночас слід зазначити, що дого!
вір про встановлення суперфіцію
укладається у письмовій формі та по!
винен пройти державну реєстрації, але
вимога щодо нотаріального посвідчен!
ня договору законодавством не перед!
бачена, що випливає зі статей 182, 206,
208, 210 ЦК України, статей 132, 202
ЗК України, Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень».
Наявні у чинному законодавстві
положення дають підстави проводити
розмежування юридичної природи та
визначати особливості правового ре!
жиму земельних ділянок, які можуть
бути використані для забудови на
праві користування земельною ділян!
кою, яка перебуває у власності іншої
особи, на підставі договору супер!
фіцію від суміжних земельно!право!
вих інститутів використання таких зе!
мель, як: право власності, постійного
користування, оренди, ренти, а також
від інших речових прав на земельні
ділянки — володіння, користування,
емфітевзис, земельний сервітут.
Слід наголосити на тому, що здій!
снення права користування чужою зе!
мельною ділянкою потребує додер!
жання містобудівного, інвестиційного,
екологічного, санітарно!гігієнічного
та інших галузей законодавства щодо
правового режиму земельних ділянок,
на яких відповідно до Закону України
«Про планування і забудову терито!
рій», а також затвердженої у встанов!
леному законом порядку містобудів!
ної
документації
дозволяється
здійснювати забудову.
Суб’єктами правовідносин «супер!
фіцію» виступають фізичні й юри!
51

Є. Першиков

дичні особи, які на законних підставах
набули у приватну власність земельні
ділянки для забудови, а також фізичні
й юридичні особи, які можуть набува!
ти і реалізувати право користування
чужою земельною ділянкою для забу!
дови з підстав і в порядку, визначеному
нормами земельного законодавства
щодо підстав і порядку здійснення
суб’єктивних прав на земельні ділянки.
На нашу думку, визначення право!
вого режиму земель тих чи інших
категорій здійснюється на основі ста!
тей 18, 38–42, 65–77 ЗК України щодо
правового режиму земель відповідних
категорій: земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, обо!
рони та іншого спеціального призна!
чення, а також на основі інших норм
права щодо використання таких
земель.
Водночас за своєю юридичною
природою право користування чужою
земельною ділянкою для забудови
можна розглядати як право власності
фізичних чи юридичних осіб у сфері
земельних правовідносин і як одне з
обтяжень земельної ділянки, що нале!
жить на праві власності вказаним осо!
бам.
Це право стосується земельної
ділянки щодо її функціонального ви!
користання без зміни основного цільо!
вого призначення, яке набувається з
метою забезпечення інтересів третіх
осіб у такій ділянці в порядку, перед!
баченому договором, а також поєд!
нується з правами третіх осіб на цю
ділянку, що ускладнює та перешко!
джає власнику вільно здійснювати
свої правомочності, накладає на влас!
ника тягар зайвих обов’язків, пов’яза!
них із використанням такої ділянки,
чи з необхідністю звільнення земель!
ної ділянки від обмежувальних умов.
Реалізація права користування чу!
жою земельною ділянкою для забудо!
52

ви може передбачати перехід права
власності на земельну ділянку, а тому
суперфіцій може бути строковим чи
безстроковим. Як зазначалось, таке ре!
чове право може відчужуватися іншим
особам, а також може набуватися за
заповітом. Цікавим є те, що особи, які
набули земельні ділянки на умовах
договору суперфіцію відповідно до по!
ложень глави 29 ЦК України, мають
право на захист такого речового права,
в тому числі від власника земельної
ділянки.
Щодо надання права користування
земельною ділянкою комунальної
власності для забудови (суперфіцію),
то таке право органів місцевого само!
врядування (сільських, селищних та
міських рад), не набуло в державі
достатнього поширення, перш за все
через необізнаність і відсутність нор!
мативних документів щодо порядку
його застосування. Разом із тим слід
зазначити, що на сьогодні відсутнє
визначення прав органів самовряду!
вання на розпорядження землями, але
відповідно до ст. 413 ЦК України
право на суперфіцій може надаватися
лише власником земельної ділянки,
тому при укладанні вказаних дого!
ворів визначення власника земельної
ділянки є обов’язковим.
Укладаючи договір суперфіцію,
необхідно враховувати, що відповідно
до ст. 140, ч. 3 ст. 407, ч. 3 ст. 413 ЦК
України договір суперфіцію на
земельні ділянки державної та кому!
нальної власності є особистим правом,
передача якого до інших осіб немож!
лива. Цим правилом законодавець
зберіг у всій повноті принцип сліду!
вання юридичної долі земельної ді!
лянки, та долі нерухомості, що на ній
розташована (superficies solo cedit).
Ознайомлення з судовою практи!
кою господарських судів свідчить, що
найбільш поширеними земельними
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спорами є: визнання протиправними
дій органів державної влади та само!
врядування щодо відмови у наданні
суперфіцію чи в укладанні відповідно!
го договору, звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки, зобо!
в’язання здійснити державну реєст!
рацію суперфіцію (договору купівлі!
продажу суперфіцію), визнання нед!
ійсним договору суперфіцію, звернен!
ня стягнення на предмет іпотеки — су!
перфіцій.
Серед особливостей вирішення
справ зазначеної категорії, на нашу
думку, необхідно відзначити, що за!
стосування суддями господарських
судів певних підходів визначення
юрисдикції щодо розгляду вказаних
спорів, за позовами суб’єктів господа!
рювання про визнання протиправни!
ми дій органів державної влади та ор!
ганів самоврядування щодо відмови в
укладанні договору суперфіцію, та їх
розгляд за правилами КАС України є
безпідставним, оскільки такі правовід!
носини щодо укладення договору є
спірними відносинами щодо застосу!
вання цивільного й земельного зако!
нодавства та не належать до публічно!
правових, а також є відносинами щодо
захисту цивільного та земельних прав.
Також вирішення справ вказаної кате!
горії щодо затвердження договору су!
перфіцію з додатками у редакції
суб’єкта господарювання, з викладен!
ням їх повного тексту у резолютивній

частині відповідного рішення, на нашу
думку, не може мати зазначені правові
наслідки, оскільки згідно з основними
цивілістичними принципами власник
розпоряджається своїм правом на
власний розсуд і не може виконувати
умови договору, які укладено в одно!
сторонньому порядку.
Вивчення господарських та адмі!
ністративних справ свідчить про
відсутність правозастосовної практи!
ки судів апеляційної чи касаційної
інстанцій, визначеної за результатами
перегляду рішень судів нижчих ін!
станцій у зазначених справах, що уне!
можливлює здійснення аналізу відпо!
відних правових позицій у контексті
правозастосовної практики вищих
судів.
Водночас у рамках перегляду таких
рішень у порядку апеляції чи касації
необхідно приділити увагу питанням
визначення конкретного порушеного
або оспорюваного права та охороню!
ваного законом інтересу, за захистом
якого звертаються вказані суб’єкти до
суду, наявності у відповідного органу
прав, компетенції та обов’язків щодо
укладення договору суперфіцію та
розпорядження відповідними земель!
ними ділянками, дотримання порядку
використання земель відповідно до їх
цільового призначення, особливості
режимів використання окремих кате!
горій земель.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Т. ДАНИЛОВА
суддя Вищого господарського суду України

З

емлями транспорту відповідно до
ст. 11 Закону України «Про
транспорт» є землі, надані в ко!
ристування підприємствам і органі!
заціям транспорту згідно з ЗК України
для покладених на них завдань щодо
експлуатації, ремонту, вдосконалення
та розвитку об’єктів транспорту.
Розміри земельних ділянок, що нада!
ються для зазначених цілей, визнача!
ються відповідно до затверджених у
встановленому порядку норм або про!
ектно!технічної документації. З метою
забезпечення належної експлуатації
споруд та інших об’єктів транспорту, а
також охорони земель від негативного
впливу зазначених об’єктів на землях,
наданих у користування підприєм!
ствам транспорту, можуть встановлю!
ватися охоронні зони з особливими
умовами землекористування.
Стаття 23 Закону України «Про
транспорт» та ст. 6 Закону України
«Про залізничний транспорт» до зе!
мель залізничного транспорту відно!
сить землі, надані в користування
підприємствам і організаціям заліз!
ничного транспорту відповідно до
чинного законодавства України. До
складу цих земель входять землі, які є
смугою відведення залізниць, а саме
землі, надані під залізничне полотно

та його облаштування, станції з усіма
будівлями і спорудами енергетичного,
локомотивного, вагонного, колійного,
вантажного і пасажирського господар!
ства, сигналізації та зв’язку, водопо!
стачання, каналізації, захисні й укріп!
люючі насадження, службові, культур!
но!побутові приміщення та інші
споруди, необхідні для забезпечення
роботи залізничного транспорту.
Аналогічний перелік земель заліз!
ничного транспорту міститься й у
ст. 68 чинного ЗК України.
Стаття 6 Закону України «Про
залізничний транспорт» встановлює,
що для забезпечення у межах смуги
відведення нормальної експлуатації
залізничних колій, ліній електропо!
стачання та зв’язку, інших пристроїв
та об’єктів залізничного транспорту
загального користування, а також у
місцях, де є небезпека зсувів, обвалів,
розмивів, селей, снігозанесень та
інших небезпечних впливів, встанов!
люються охоронні зони.
Охоронні зони — це ділянки землі,
прилеглі до земель залізничного
транспорту загального користування і
необхідні для забезпечення збережен!
ня, міцності та стійкості споруд, при!
строїв та інших об’єктів залізничного
транспорту. Порядок встановлення
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охоронних зон, їх розміри і режим ко!
ристування визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 112 чинного ЗК України та!
кож передбачає створення охоронних
зон уздовж земель транспорту для
забезпечення нормальних умов їх
експлуатації, запобігання ушкоджен!
ня, а також зменшення їх негативного
впливу на людей та довкілля, суміжні
землі та інші природні об’єкти. На
жаль, охоронні зони і режим користу!
вання земель залізничного транспорту
загального користування або порядок
встановлення таких охоронних зон
Кабінетом Міністрів не визначений.
Постановою Верховної Ради Украї!
ни «Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів зако!
нодавства Союзу РСР» від 12 вересня
1991 р. встановлено, що до прийняття
відповідних актів законодавства
України на території республіки засто!
совуються акти законодавства СРСР з
питань, які не врегульовані законодав!
ством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції і законам
України.
Постановою Держбуду СРСР від
19 грудня 1974 р. № 247 були затвер!
джені та введені в дію з 1 липня 1975 р.
Норми відводу земель для залізниць
(СН 468!74), якими встановлено ши!
рину полос земель, які відводяться
для залізниць колії 1 520 мм загальної
мережі та колії 1 520 і 750 мм зовніш!
ніх під’їзних колій промислових та
інших підприємств.
Залежно від категорії колії заліз!
ниць загального користування міні!
мальна відстань полоси відводу зе!
мель встановлюється 20–22 м та
більше. Ці норми відводу земель не є
охоронними зонами, а є нормами, які
дають можливість функціонувати
залізничному транспорту. Оскільки
законодавством України не розроб!
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лені та не затверджені норми відводу
земель для залізниць України, при
вирішенні земельних спорів суди
мають застосовувати Норми відводу
земель для залізниць СРСР 1974 р.
Так, у січні 2007 р. залізниця
звернулася до господарського суду з
вимогами про усунення перешкод,
створених Гаражно!будівельним коо!
перативом у користуванні земельною
ділянкою та нерухомим майном —
земляним полотном залізничної колії
шляхом знесення споруд гаражів, вбу!
дованих у насип залізничної колії,
звільнення земельної ділянки та при!
ведення земляного полотна насипу
залізничної колії у первісний стан.
Суди попередніх інстанцій дійшли
висновку про те, що залізниця не дове!
ла, що саме Гаражно!будівельний коо!
ператив самовільно зайняв земельну
ділянку, що належить залізниці, забу!
дував її, та відмовили в задоволенні
позовних вимог і при цьому не враху!
вали акти обстеження порушень ціліс!
ності земляного полотна насипу
залізничної колії, припису Головного
управління контролю за благоустроєм
та зовнішнім дизайном міста Голові
правління Гаражно!будівельного коопе!
ративу, постанову Управління держав!
ного архітектурно!будівельного контро!
лю про накладення штрафу по справі
про адміністративне правопорушення,
постанови Адміністративної комісії
районної державної адміністрації, при!
писи Гаражно!будівельного кооперати!
ву забудовникам із вимогою припинити
будівництво гаражних боксів.
Постановою Вищого господарсько!
го суду України судові рішення скасо!
вані та справу направлено на новий
розгляд, оскільки крім неповноти
дослідження обставин справи суди ще
не врахували й те, що будівництво га!
ражів безпосередньо у насипу земля!
ного полотна колії загрожує безпеці
55
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руху, безпеці експлуатації залізничної
колії та безпеці самих власників гара!
жів та їх майна.
Згідно з п. 4 ст. 84 чинного ЗК Ук!
раїни землі під державними залізни!
цями належать до земель державної
власності і не можуть передаватись у
приватну власність.
Право постійного користування
земельною ділянкою — це право воло!
діння і користування земельною ділян!
кою, яка перебуває у державній або ко!
мунальній власності без встановлення
строку.
Відповідно до ст. 92 ЗК України пра!
во постійного користування земельною
ділянкою із земель державної та кому!
нальної власності набувають підприєм!
ства, установи та організації, що нале!
жать до державної та комунальної
власності, а оскільки залізниці України
є підприємствами державної форми
власності, то земельні ділянки знахо!
дяться у залізниць та підприємств заліз!
ничного транспорту на праві постійного
безстрокового користування.
Стаття 116 чинного ЗК України пе!
редбачає, зокрема, що юридичні особи
набувають право користування земель!
ними ділянками із земель державної
або комунальної власності за рішенням
органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування в межах їх
повноважень.
Порядок (процедура) надання у по!
стійне користування земельних діля!
нок юридичним особам врегульова!
ний у ст. 123 ЗК України, а завершаль!
ним етапом такого оформлення ст. 126
ЗК України визначає отримання Дер!
жавного акта на право постійного
користування земельною ділянкою,
форми якого затверджуються Кабіне!
том Міністрів України.
Однак залізниці існують на тери!
торії України понад 147 років, і пере!
важна більшість земель була закріпле!
56

на за залізницями у повоєнні
1950–1960 рр., а відтак, землі транс!
порту вже знаходяться у користуванні
підприємств залізничного транспорту.
Тому, вирішуючи спори про право
постійного користування землями
транспорту або про визнання такого
права, його належне оформлення та
судовий захист, суди мають керувати!
ся не лише приписами чинного ЗК Ук!
раїни 2002 р., а і враховувати законо!
давство, яке існувало у минулі часи.
Спірними у судовій практиці є за!
стосування до земель залізничного
транспорту приписів ст. 125 ЗК Украї!
ни, яка встановлює, що право постійно!
го користування на земельну ділянку
виникає після одержання її користува!
чем документа, що посвідчує право
постійного користування земельною
ділянкою та його державної реєстрації.
І зовсім неможливо застосувати
заборону, встановлену ст. 125 ЗК Ук!
раїни, приступати до використання
земельної ділянки до встановлення її
меж у натурі (на місцевості), одержан!
ня документа, що посвідчує право на
неї, та його державної реєстрації,
оскільки залізниці та підприємства
залізничного транспорту не можуть
зупинитись на декілька років в очіку!
ванні переоформлення права постій!
ного користування землями залізнич!
ного транспорту.
Пункт 12 Перехідних положень ЗК
України зазначив, що до розмежуван!
ня земель державної та комунальної
власності повноваження щодо розпо!
рядження землями в межах населених
пунктів здійснюють відповідні сіль!
ські, селищні, міські ради, а за межами
населених пунктів — відповідні орга!
ни виконавчої влади.
Плутанину у п. 12 Перехідних по!
ложень вніс Закон України від
28 грудня 2007 р., яким було наділено
Державні органи приватизації (Фонд
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Державного майна України, його
регіональні представництва) здійсню!
вати розпорядження землями, на яких
розташовані державні підприємства,
однак Рішенням Конституційного Су!
ду України від 22 травня 2008 р. ці
зміни визнано такими, що не відпо!
відають Конституції України.
Водночас така плутанина у законо!
давстві, наприклад, призвела до того,
що хоча Рішенням сесії Харківської
міської ради у липні 2007 р. прийняте
рішення про надання в постійне кори!
стування Південній залізниці певних
земельних ділянок, Харківське міське
управління земельних ресурсів неод!
норазово ставило під сумнів право
Харківської міської ради приймати та!
ке рішення, а відтак, і його законність,
і пропонувало Південній залізниці
звернутись за роз’ясненням до вищого
органу або суду.
Таким чином, повноваження з
оформлення права постійного корис!
тування землею залізничного транс!
порту та видачі Державних актів ма!
ють в межах населених пунктів від!
повідні сільські, селищні, міські ради,
а за межами населених пунктів —
відповідні органи виконавчої влади.
Оскільки залізниці та підприємства
залізничного транспорту розташовані
як в межах населених пунктів, так і за
їх межами, то вони звертаються за
оформленням постійного користуван!
ня земельних ділянок та видачею Дер!
жавних актів як до міських рад так і до
районних державних адміністрацій, де
не завжди знаходять порозуміння.
Так, наприклад, Південно!західній
залізниці було затримано оформлення
права постійного користування зем!
лею на тих підставах, що не проведено
розмежування земель державної та ко!
мунальної власності.
Земельним кодексом УРСР 1970 р.
було встановлено, що відведення зе!
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мельних ділянок провадилось на
підставі постанови Ради Міністрів
УРСР або рішення виконавчих комі!
тетів обласної, районної, міської, се!
лищної і сільської рад народних депу!
татів, а статті 20, 21 цього Кодексу пе!
редбачали видачу державних актів на
право користування землею, а також
актів на право довгострокового тимча!
сового користування землею, які вида!
вались виконавчими комітетами рай!
онних (міських) рад народних депу!
татів.
Стаття 23 ЗК України 1990 р. також
встановлювала, що право постійного
користування землею посвідчується
державними актами, які видаються і
реєструються сільськими, селищними,
міськими, районними радами народ!
них депутатів.
Згідно з вимогами ЗК України
2002 р. та порядком надання у по!
стійне користування земельних діля!
нок юридичним особам, встановленим
ст. 123 цього Кодексу, залізниці знову
оформляють право постійного корис!
тування землями транспорту з дотри!
манням всієї процедури, так ніби
залізницям земля надається вперше,
хоча насправді йдеться про пере!
оформлення права постійного кори!
стування землею.
Фактично платять за виготовлення
та оформлення землевпорядної доку!
ментації (геодезичні роботи тощо),
реєстрацію державних актів залізниці,
хоча такі роботи повинні провадитись
за державний кошт. Усе було б набага!
то простіше, якби повною мірою діяла
вказівка Державного комітету земель!
них ресурсів про спрощений порядок
оформлення державних актів на право
постійного користування земельними
ділянками, якою передбачалось ви!
знання прийнятих до 2000 р. актів що!
до відведення землі, однак ця вказівка
не бере до уваги документи, видані за
57
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радянських часів, а переважна біль!
шість земель була закріплена за
залізницями саме за часів СРСР.
У цих та інших випадках залізниці
звертаються за судовим захистом.
На підставі позиції Верховного Су!
ду України спір про право користуван!
ня землею, певною земельною ділян!
кою є приватноправовим спором і
тому є підвідомчим господарським су!
дам, а не судам адміністративної юри!
сдикції.
Судова практика щодо оформлення
або визнання права постійного кори!

58

стування землями транспорту, судово!
го захисту земель транспорту від
зазіхання на ці землі лише скла!
дається і не є сталою.
Однак залізниці України мають
стратегічне значення для держави, є
підприємствами державної форми
власності, не можуть «висіти у повіт!
рі» і протягом багатьох десятиліть
користуються тими землями, на яких
вони розташовані і які нині намага!
ються переоформити у постійне кори!
стування згідно з приписами чинного
ЗК України.
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ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ САМОВІЛЬНИМ ЗАЙНЯТТЯМ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ТА САМОЧИННИМ БУДІВНИЦТВОМ

А. УЛІЦЬКИЙ
суддя Вищого господарського суду України
1. Обставини, які підлягають вста!
новленню при визнанні зайняття
земельної ділянки самовільним.
Відповідно до п. 5 Постанови Вер!
ховної Ради УРСР «Про порядок вве!
дення в дію Земельного кодексу Ук!
раїнської РСР» рішення про надання і
вилучення земельних ділянок, при!
йняті до 15 березня 1991 р. відповідни!
ми органами в межах їх компетенції,
але не виконані на час введення ЗК
УРСР у дію, підлягають виконанню
відповідно до вимог Кодексу; громадя!
ни, підприємства, установи, організа!
ції, які мають у користуванні земельні
ділянки, надані їм до введення в дію
Кодексу, зберігають свої права на
користування до оформлення ними у
встановленому порядку прав влас!
ності на землю або землекористу!
вання.
Одночасно у п. 6 Постанови Вер!
ховної Ради УРСР «Про земельну
реформу» від 18 грудня 1990 р. визна!
чено, що громадяни, підприємства, ус!
танови й організації, які мають у кори!
стуванні земельні ділянки, надані їм
до введення у дію ЗК УРСР, повинні
до 1 січня 2008 р. оформити право

власності або право користування
землею. Після закінчення вказаного
строку раніше надане їм право корис!
тування земельною ділянкою втра!
чається. Відтак, підприємства, устано!
ви й організації, яким земельні ділян!
ки надані в користування до введення
в дію ЗК УРСР, до 1 січня 2008 р.
зберігали право на переоформлення
своїх прав відповідно до ЗК України.
При цьому слід враховувати, що на!
дання права користування земельною
ділянкою відповідно до ЗК УРСР бу!
ло врегульовано статтями 20, 21 цього
ж Кодексу. Існуючий порядок надання
земельної ділянки в користування пе!
редбачав прийняття рішення відпо!
відно до повноважень ради народних
депутатів і видачу державного акта
виконавчим комітетом рад. У разі
ліквідації, в тому числі шляхом реор!
ганізації підприємства, установи й
організації, що користувалася на
підставі рішення ради і державного
акта на користування чи договору
оренди відповідно до статей 140–141
ЗК України, право власності й кори!
стування земельною ділянкою припи!
няється, оскільки правонаступництво
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у земельному законодавстві відсутнє,
а у набувача майна на земельній
ділянці виникає тільки право на на!
буття відповідних прав на земельну
ділянку шляхом оформлення такого
права за рішенням виконавчого орга!
ну або органу самоврядування, якщо
земельна ділянка належить до права
власності держави чи територіальної
громади.
2. Поняття «самовільне зайняття
земельної ділянки» визначено у ст. 1
Закону України «Про державний кон!
троль за використанням та охороною
земель» як будь!які дії, які свідчать
про фактичне використання земельної
ділянки за відсутності відповідного
рішення органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування про
її передачу у власність або надання у
користування (оренду) або за відсут!
ності вчиненого правочину щодо такої
земельної ділянки, за винятком дій,
які відповідно до закону є правомірни!
ми (у редакції Закону України від
15 квітня 2008 р. № 271!VI).
З огляду на вказані положення при
встановленні обставин зайняття зе!
мельної ділянки слід керуватися фак!
тичним користуванням земельною
ділянкою, зокрема розташування май!
на, за відсутності в особи, яка займає
земельну ділянку, будь!яких актів, що
мають ознаки правого характеру.
У разі набуття права на будинок,
будівлю, споруду згідно зі ст. 377 ЦК
України та ст. 120 ЗК України набувач
має право на оформлення права на
відповідну земельну ділянку і, зважа!
ючи на вимоги законодавства, зобо!
в’язаний вчинити у розумний строк дії
щодо належного оформлення права
власності або користування земель!
ною ділянкою. У разі ж встановлення
обставин бездіяльності набувача май!
на стосовно оформлення свого права
на користування земельною ділянкою
60

зайняття ним земельної ділянки слід
розглядати як самовільне.
Разом із тим неправомірні дії осіб, у
розпорядженні яких перебуває зе!
мельна ділянка, щодо передачі земель!
ної ділянки іншій особі на підставі
рішення чи угоди не слід визнавати са!
мовільним зайняттям земельної
ділянки, оскільки порушення здійсне!
но насамперед особою, що допустила
зайняття земельної ділянки з пору!
шенням вимог ЗК України.
Отже, зайняття земельної ділянки
слід визнавати самовільним у разі
встановлення таких дій порушника,
які свідчать про ігнорування особою
встановленого порядку отримання у
власність чи користування земельної
ділянки та зайняття земельної ділян!
ки без рішення органу виконавчої вла!
ди чи органу місцевого самоврядуван!
ня про її передачу у власність або
надання у користування (оренду) або
за відсутності вчиненого правочину
щодо такої земельної ділянки.
Правові наслідки самовільного зай!
няття земельної ділянки визначені, зо!
крема, у ст. 212 ЗК України — повер!
нення земельної ділянки власнику або
належному землекористувачу шляхом
її звільнення особою, що її самовільно
зайняла, а у разі відмови від доб!
ровільного звільнення, звільнення
здійснюється за рішенням суду за
рахунок цієї особи з правом відшкоду!
вання шкоди потерпілій стороні.
Судова практика свідчить, що наяв!
ність обставин тривалого оформлення
особою, що займає земельну ділянку,
права на користування не звільняє та!
ку особу від застосування до неї за!
ходів щодо звільнення земельної
ділянки, оскільки незалежно від будь!
яких обставин право на користування
виникає лише після його набуття у
встановленому законодавством по!
рядку. У разі ж набуття особою права
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на нерухоме майно, розташоване на зе!
мельній ділянці, до нього переходить
право відповідно до положень ст. 377
ЦК України та ст. 120 ЗК України.
Суб’єктами, що мають повноваження
вимагати звільнення самовільної зе!
мельної ділянки, є власники земельної
ділянки, належні землекористувачі, а
також державні органи, наділені
функціями контролю за охороною зе!
мель.
3. При розгляді спорів, пов’язаних з
відшкодуванням шкоди, вчиненої
внаслідок самовільного зайняття
земельної ділянки, слід враховувати
вимоги глав 82, 83 ЦК України, що
стосуються права захисту навколиш!
нього середовища, родючості ґрунту,
набуття доходу від неправомірного
користування земельною ділянкою, та
глав 24, 36 ЗК України.
4. При вирішенні спорів, що вини!
кають з обставин забудови земельних
ділянок слід керуватися законодав!
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ством, що регулює планування і забу!
дову населених пунктів, засади місто!
будування, а в разі встановлення
обставин щодо недодержання порядку
такої забудови слід застосовувати
положення статей 331, 375, 376 ЦК
України. Незалежно від наявності пра!
ва власності на майно його власник не
набуває права власності, користуван!
ня (оренди) земельної ділянки в разі
недотримання ним встановленого
законом порядку оформлення права
на земельну ділянку, на якій вказане
майно розташоване.
Відсутність у продавця майна на!
лежно оформленого права на земельну
ділянку породжує підстави для
визнання набувача цього майна таким,
що самовільно зайняв земельну ділян!
ку, із застосування правових наслідків,
передбачених ст. 212 ЗК України, як!
що набувач не доведе вчинення ним
дій щодо оформлення прав на землю.
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З

емельні спори все частіше ста!
ють об’єктом судових справ, що є
відображенням розвитку зе!
мельних відносин, з одного боку, та не!
досконалості законодавства — з друго!
го. Саме тому на особливу увагу заслу!
говують питання, пов’язані з земель!
ними спорами, зокрема питання
підвідомчості земельних спорів. Недо!
сконалість земельного законодавства
породжувала й породжує чимало про!
блем у правозастосуванні.
Вищі судові інстанції — Верховний
Суд України і Вищий господарський
суд України — з метою усунення не!
доліків у роботі судів при розгляді
земельних справ, однакового застосу!
вання норм матеріального й процесу!
ального права постійно вивчають
судову практику вирішення спорів
про захист права власності на землю і
землекористування й пов’язаних із зе!
мельними відносинами майнових
спорів. З упевненістю можна сказати,
що одним із актуальних питань, що
потребує постійного вивчення і
роз’яснення, є питання визначення
підвідомчості та підсудності окремих
категорій земельних спорів.
На вирішення, зокрема, цієї про!
блеми, після введення в дію 2002 р. но!

вого ЗК України, була спрямована по!
станова Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування
судами земельного законодавства при
розгляді цивільних справ» від
16 квітня 2004 р. № 7, в якій, керую!
чись положеннями статей Конституції
України, статей ЗК України, статей
ЦПК України, статей ГПК України,
Верховним Судом України було ви!
значено перелік земельних спорів, що
розглядаються судами України.
Водночас Верховний Суд України
визначив, що розмежування між суда!
ми загальної юрисдикції підвідомчості
земельних і пов’язаних із земельними
відносинами майнових спорів відбу!
вається залежно від суб’єктного скла!
ду їх учасників. Загальним судам
підвідомчі спори, в яких хоча б одним
із учасників є громадянин, а госпо!
дарським — за участю підприємств, ус!
танов, організацій, інших юридичних
осіб, а також громадян, що здійснюють
підприємницьку діяльність без ство!
рення юридичної особи й у встановле!
ному порядку набули статусу суб’єкта
підприємницької діяльності.
З набранням чинності 1 вересня
2005 р. КАС України, з огляду на
суб’єктивний склад учасників спору,
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справи за позовами до органів місце!
вого самоврядування по земельних
питаннях суди стали розглядати за
правилами КАС України, оскільки
такі спори мають усі ознаки адмі!
ністративної справи, визначеного п. 1
ч. 1 ст. 3 КАС України.
Однак чимало дискусій у суддів!
ських колах щодо розмежування ком!
петенції адміністративних і господар!
ських судів викликало прийняття на!
прикінці 2006 р. Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення
підсудності справ з питань привати!
зації та з корпоративних спорів». Цим
Законом були внесені зміни в ст. 12
ГПК України і виключені з підсуд!
ності господарських судів справи по
спорам про визнання недійсними
актів державних та інших органів, але
адміністративні суди, які повинні
були розглядати такі спори, у той мо!
мент ще не почали свою діяльність.
Для врегулювання цієї ситуації бу!
ло прийнято «зважене» рішення про
можливість продовження розгляду
господарськими судами першої і апе!
ляційної інстанцій до початку діяль!
ності окружних і апеляційних адмі!
ністративних судів справ по спорам
про визнання недійсними актів дер!
жавних органів, керуючись вимогами
п. 6 розділу VІІ «Прикінцеві та пере!
хідні положення» КАС України і
суб’єктного складу учасників судового
господарського процесу, визначеного
ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 21 ГПК України.
Проте проблема підсудності спорів
про визнання недійсними актів дер!
жавних органів, зокрема органів міс!
цевого самоврядування по земельних
питаннях, цим не вичерпується.
27 червня 2007 р. Президією Вищо!
го господарського суду України госпо!
дарським судам були надані рекомен!
даційні роз’яснення «Про деякі питан!
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ня підвідомчості і підсудності справ
господарським судам» за № 04!5/120
(Рекомендації). Однак, ознайомив!
шись із Рекомендаціями, можна дійти
висновку, що вони, швидше, адресо!
вані адміністративним судам, оскільки
визначають перелік адміністративних
справ і характеризують суб’єктний
склад учасників таких справ.
Водночас п. 1 ч. 3 ст. 39 Закону Ук!
раїни «Про судоустрій України» до
повноважень вищого спеціалізованого
суду віднесене надання спеціалізова!
ним судам нижчого рівня рекомен!
даційних роз’яснень із питань застосу!
вання законодавства щодо вирішення
справ відповідної судової юрисдикції.
Цікавим для освітлюваної теми є
визначення в Рекомендаціях підсуд!
ними господарським судам спорів про
визнання недійсними актів державних
та інших органів, але лише тих, які не
відповідають законодавству, порушу!
ють права й охоронювані законом
інтереси підприємств і організацій та
тягнуть для позивачів певні правові
наслідки (п. 14 Рекомендацій).
Пунктом 15 Рекомендацій визна!
чені земельні спори, підвідомчі госпо!
дарським судам. До них належать
справи, пов’язані з захистом права
власності або користування землею,
спори щодо стягнення заборгованості
по орендній платі за договором про
користування земельною ділянкою,
укладеному суб’єктом господарювання
й органом місцевого самоврядування.
Відповідно до позиції Вищого гос!
подарського суду України, якщо пред!
метом спору є право власності на
земельну ділянку або право користу!
вання нею, у тому числі відновлення
порушеного права третьою особою,
яка на підставі рішень владних органів
претендує на спірну земельну ділянку,
то такий спір є так званим «спором
про право» і незалежно від участі в
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ньому органу, яким земельна ділянка
надана у власність або в користування,
повинен вирішуватися у порядку гос!
подарського судочинства.
І нарешті, в Інформаційному листі
«Про деякі питання практики застосу!
вання норм Господарського процесу!
ального кодексу України, порушених у
доповідних записках про роботу
господарських судів у першому пів!
річчі 2007 року» від 14 серпня 2007 р.
№ 01!8/675 Вищий господарський суд
України, посилаючись на ст. 16 ЦК
України і ст. 20 ГК України, якими як
спосіб захисту цивільного права й
інтересу передбачене визнання неза!
конними рішень, дій або бездіяльності
органу державної влади, органу влади
АР Крим або органу місцевого само!
врядування, їх посадових і службових
осіб, визначився, що вимоги про ви!
знання акта державного або іншого
органу протиправним і про його скасу!
вання підлягають розгляду госпо!
дарським судом.
Однак на сьогодні все ще досі оста!
точно не вирішено проблеми визна!
чення підвідомчості та підсудності
земельних спорів. Для вирішення цієї
проблеми необхідним є вивчення і
дослідження правової природи земе!
льних спорів, статусу учасників
земельних відносин тощо.
Як було зазначено, прийняття КАС
України спричинило у правозасто!
совній практиці ряд проблем розме!
жування компетенції між адміністра!
тивними та іншими судами (загальни!
ми та господарськими). У першу чергу
проблемними стали питання підвідом!
чості судам справ, що виникають з ма!
теріальних правовідносин тих галузей,
які містять як норми приватноправо!
вого, так і публічного характеру.
Очевидно, такі проблеми компетенції
виникають й щодо розгляду спорів,
які виникають із земельних право!
64

відносин. Це питання є дуже важли!
вим, оскільки всі процесуальні кодек!
си передбачають майже одне й те саме
правило, — у випадку, якщо цей спір
не підвідомчій, то суд має закрити
(припинити) провадження у справі.
Розмежування повноважень між
судами щодо розгляду земельних
спорів здійснюється на підставі поло!
жень процесуальних кодексів. Таке
розмежування частково передбачене
статтями 15, 16 ЦПК України, стаття!
ми 1, 12 ГПК України та статтями 2, 17
КАС України, які передбачають ком!
петенцію загальних та спеціалізова!
них (господарських та адміністратив!
них) судів.
Згідно з ч. 1 ст. 15 ЦПК України
суди розглядають в порядку цивільно!
го судочинства справи про захист
порушених, невизнаних або оспорю!
ваних прав, свобод чи інтересів, що
виникають із цивільних, житлових, зе!
мельних, сімейних, трудових відно!
син, а також з інших правовідносин,
крім випадків, коли розгляд таких
справ проводиться за правилами
іншого судочинства. Згідно з існую!
чою судовою практикою, земельні
спори між юридичними особами (фі!
зичними особами — підприємцями)
розглядають також і господарські
суди, а підвідомчість таких справ гос!
подарським судам обґрунтовується
статтями 1, 12 ГПК України.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України
компетенція адміністративних судів
поширюється на спори фізичних чи
юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його
рішень (нормативно!правових актів
чи правових актів індивідуальної дії),
дій чи бездіяльності. При цьому
суб’єктом владних повноважень є ор!
ган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи
службова особа, інший суб’єкт при
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здійсненні ними владних управлін!
ських функцій на основі законодавст!
ва, зокрема на виконання делегованих
повноважень (п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС Украї!
ни), а справою адміністративної юрис!
дикції — переданий на вирішення
адміністративного суду публічно!пра!
вовий спір, в якому хоча б однією зі
сторін є орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, їхня поса!
дова чи службова особа або інший
суб’єкт, який здійснює владні управ!
лінські функції на основі законодавст!
ва, в тому числі на виконання делего!
ваних повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС
України). Таким чином, земельні спо!
ри, стороною в яких є суб’єкт владних
повноважень, розглядаються адміні!
стративними судами.
Як вбачається з ч. 1 ст. 15 ЦПК
України, вона не передбачає вичерп!
ності у регулюванні питання підвідом!
чості (зокрема й земельних спорів)
вказуючи, що суди розглядають в
порядку цивільного судочинства
відповідні справи, крім випадків, коли
розгляд таких справ проводиться за
правилами іншого судочинства. Од!
нак ні ГПК України, ні КАС України
також прямо не передбачають підвідо!
мчості господарським та адміністра!
тивним судам справ, що виникають із
земельних правовідносин.
Таке формулювання положень про
підвідомчість, на мою думку, є непри!
пустимим, оскільки воно породжує
правові спори щодо розмежування
повноважень між загальними, госпо!
дарськими та адміністративними су!
дами по розгляду справ, що виника!
ють із земельних правовідносин (та й
не тільки щодо цих справ).
Вочевидь, як вбачається з наведе!
них положень КАС України, не будь!
яка справа, стороною в якій є орган
державної влади чи орган місцевого
самоврядування, належить до компе!
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

тенції адміністративних судів. Причо!
му така справа не завжди є адміністра!
тивною і в тому разі, коли орган
державної влади чи орган місцевого
самоврядування здійснює у спірних
правовідносинах управлінські функ!
ції. Справа, стороною в якій є орган
державної влади чи місцевого само!
врядування, буде адміністративною
лише у разі, коли такий орган у спір!
них правовідносинах буде здійснюва!
ти владні управлінські функції.
Влада завжди передбачає взає!
модію її суб’єктів, що ґрунтується на
підлеглості одного іншому. Якщо така
підлеглість відсутня, тоді немає і
влади. У зв’язку з цим у порядку адмі!
ністративного судочинства здійс!
нюється розгляд лише тих спорів, які
виникають з відносин підлеглості між
сторонами спору.
Доволі складна природа земельно!
го права, особливості земельного зако!
нодавства, яке регулює відносини не
лише з метою забезпечити права на
землю його суб’єктів, а й з метою
раціонального використання та охоро!
ни земель, породжує й доволі складні
питання для процесуальних галузей
права. Під час розгляду судами зе!
мельних спорів саме питання щодо
співвідношення публічного та приват!
ного у земельному праві викликає ряд
проблем розмежування компетенції
господарських та інших судів щодо
розгляду таких спорів.
У земельних правовідносинах
держава, зокрема, виступає у двох
якостях: як політичний суверен і як
власник землі. У зв’язку з цим органи
державної влади у земельних відноси!
нах можуть виступати як державні
органи, які здійснюють владні управ!
лінські функції, як і органи, через які
держава реалізує своє право на землі
державної власності (ст. 80 ЗК
України).
65

М. Стахурський

У зв’язку з передбаченими законо!
давством гарантіями прав на землю,
акти органів державної влади чи
місцевого самоврядування, видані ни!
ми як власниками належних державі
чи територіальній громаді земель, поз!
бавлені ознаки владності в управлін!
ській функції, а спрямовані на здій!
снення повноважень володіння, кори!
стування та розпорядження належни!
ми їм землями. Ці органи діють як і
інші приватні власники земельних
ділянок — юридичні та фізичні особи.
Та обставина, що держава чи тери!
торіальна громада здійснює управ!
ління належними їм на праві власності
землями не лише у власних інтересах,
а в інтересах усього народу України,
територіальної громади, окремих гро!
мадян чи юридичних осіб, не має в
цьому разі принципового значення.
Натомість, наприклад, у відносинах
щодо встановлення та зміни меж
адміністративно!територіальних утво!
рень (глава 29 ЗК України), державно!
го контролю за використанням та
охороною земель (ст. 188 ЗК України),
державного земельного кадастру (гла!
ва 34 ЗК України) тощо державні
органи та органи місцевого самовря!
дування можуть діяти як суб’єкти, які
реалізують надані їм законом владні
повноваження щодо інших суб’єктів
земельних правовідносин.
Таким чином, у відносинах, де дер!
жава чи територіальна громада висту!
пає як власник землі, вона є рівним
учасником земельних відносин з ін!
шими його учасниками, а тому спори,
що виникають з таких правовідносин,
повинні розглядатися в загальних чи
господарських судах, а не в адмі!
ністративних судах. У зв’язку з цим
справи про скасування рішень органів
державної влади чи місцевого само!

66

врядування про відмову в наданні зе!
мельних ділянок чи про надання таких
ділянок повинні розглядатися за пра!
вилами цивільного (господарського),
а не адміністративного судочинства.
Як свідчить судова практика роз!
гляду цієї категорії справ у госпо!
дарських судах, розмежування підві!
домчості земельних спорів проводить!
ся щодо предмета спору за результа!
том оцінки в кожному конкретному
випадку позовних вимог на предмет
наявності чи відсутності спору про
право.
Відсутність чітких критеріїв визна!
чення з якого моменту виникає спір
про право у цих правовідносинах,
призводить до ускладнень та неодно!
значного підходу до розмежування
підвідомчості цієї категорії справ.
Зазначене свідчить про те, що прак!
тика розгляду судами земельних справ
протягом 2006–2008 рр., у тому числі
щодо розмежування підвідомчості, не
є однорідною.
Для вирішення спірних та актуаль!
них на сьогодні питань щодо розмежу!
вання підвідомчості земельних спорів
та забезпечення формування сталої
єдиної судової практики щодо цієї
категорії спорів слід внести зміни до
ст. 12 ГПК України та до інших проце!
суальних кодифікованих актів і визна!
чити більш детально підвідомчість
земельних спорів за категоріями справ
для господарських, адміністративних
та загальних судів, а Верховному Суду
України та Вищому господарському
суду України слід надати місцевим та
апеляційним судам відповідні реко!
мендації щодо застосування процесу!
ального, земельного, цивільного і
господарського законодавства при
вирішенні господарських спорів з пи!
тань земельних відносин.
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А

ктуальність теми дослідження
питань застосування кондикції
в земельних правовідносинах в
Україні обумовлена такими чинника!
ми. З одного боку, це неприпустимість
порушення принципу оплатності зем!
лекористування, як одного з основних
постулатів, на яких будуються сучасні
земельні суспільно!економічні відно!
сини в Україні, а з другого — це неод!
норідність судової практики вирішен!
ня спорів, пов’язаних із реалізацією
цієї абсолютної істини й стягненні
плати за користування землею.
Узагальнення судової практики дає
можливість констатувати, що в основ!
ному суперечливі питання виникають
під час вирішення спорів, пов’язаних
із володінням та користуванням зем!
лею за відсутності належним чином
оформлених і зареєстрованих доку!
ментів, які підтверджують право влас!
ності чи право користування на землю
(Державних актів на право власності
на земельну ділянку, Державних актів
на право постійного користування зе!
мельною ділянкою, договорів оренди
землі).
Чинником, котрий ускладнює ситу!
ацію, є така (хоча прямо і не передба!
чена, але допускається законодавст!
вом) можливість володіння та кори!

стування земельною ділянкою без
правовстановлюючих документів, але
й без ознак правопорушення (делік!
ту). У відношенні стягнення плати за
таке користування позиція відповід!
них державних органів є вельми неод!
норідною, а судова практика — неод!
нозначною. Позиції коливаються від
крайнощів до крайнощів. Від намаган!
ня довести законність безоплатного
володіння та/або користування зе!
мельною ділянкою без правовстанов!
люючих документів але й без ознак її
самовільного зайняття, до намагання
ототожнити таке володіння та/або ко!
ристування із самовільним зайняттям
(деліктом) з усіма наслідками, що з
цього випливають. Так, іноді позивачі
(держава в особі уповноважених ор!
ганів), у цих випадках намагаючись
діяти за прикладом і користуватися
нормами деліктних відносин, подають
позови про стягнення збитків та про
звільнення самовільно зайнятих
земельних ділянок, іноді — позови про
зобов’язання оформити право корис!
тування землею, укласти договір орен!
ди землі тощо.
Метою цього дослідження є аналіз
нормативних та теоретико!правових
положень стосовно зобов’язань, котрі
виникають в разі користування зе!
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мельною ділянкою без одержання ко!
ристувачем необхідних документів,
виявлення існуючих у судовій прак!
тиці тенденцій щодо варіантів захисту
прав заінтересованих осіб та напрацю!
вання власної позиції стосовно уніфі!
кації судової практики у відповідних
спорах.
Вирішуючи поставлене завдання,
насамперед слід наголосити, що в су!
часних умовах іноді дійсно можливе
володіння, а іноді навіть і користуван!
ня земельною ділянкою без правовста!
новлюючих документів (тобто без за!
конних підстав), але при цьому й без
ознак правопорушення (делікту).
Так, першу групу таких випадків
створюють випадки, коли право влас!
ності чи право користування земель!
ною ділянкою було набуто особою
відповідно до вимог нормативних
актів, які діяли до набуття чинності
Земельним кодексом 2001 р. Не може
бути поставлено в провину такій особі
користування набутою раніше земель!
ною ділянкою в разі відсутності доку!
ментів, що вимагаються сучасним за!
конодавством. Наприклад, це набуття
права користування земельною ділян!
кою на підставі державного акта на
право
постійного
користування
землею, яке здійснює особа, котра сьо!
годні згідно з ЗК України 2001 р. не
має права на постійне користування,
але відповідні документи на право
строкового користування (оренди) не
переоформила.
До другої групи слід віднести ви!
падки, коли особа правомірно заво!
лоділа земельною ділянкою в порядку
ст. 120 ЗК України в результаті пере!
ходу права власності на житловий
будинок, будівлю або споруду, роз!
міщену на земельній ділянці, наданій
у користування, але додержуючись
заборони ч. 3 ст. 125 ЗК України, до
використання земельної ділянки не
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приступила. Такі дії не є правопору!
шенням, оскільки порушенням згідно
з положеннями зазначеної правової
норми вважається саме користування,
а не володіння земельною ділянкою.
При цьому слід пам’ятати, що сам по
собі перехід права власності на
будівлю (споруду), розташовану на зе!
мельній ділянці, не означає автома!
тично також і користування земель!
ною ділянкою, а отже, і складу само!
вільного зайняття земельної ділянки.
До третьої групи належать випад!
ки, в яких особа, котра не оформила
правовстановлюючих документів на
земельну ділянку (договору оренди),
заволоділа і користується земельною
ділянкою відповідно до рішення орга!
ну виконавчої влади чи органу місце!
вого самоврядування про її передачу у
власність або надання у користування
(оренду) або відповідно до вчиненого
правочину щодо такої земельної
ділянки. Правомірність такого воло!
діння і користування випливає з того,
що такі відносини не підпадають під
ознаки терміну самовільного зайняття
земельної ділянки, визначеного згідно
з Законом України «Про державний
контроль за використанням та охоро!
ною земель. Так, згідно зі ст. 1 Закону
України «Про державний контроль за
використанням та охороною земель»
самовільне зайняття земельної ділян!
ки — будь!які дії, які свідчать про фак!
тичне використання земельної ділян!
ки за відсутності відповідного рішен!
ня органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування про її пере!
дачу у власність або надання в корис!
тування (оренду) або за відсутності
вчиненого правочину щодо такої зе!
мельної ділянки, за винятком дій, які
відповідно до закону є правомірними.
Тобто за відсутності договору оренди
землі та його державної реєстрації, але
за наявності рішення органу виконав!
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чої влади чи органу місцевого само!
врядування про її передачу у власність
або надання в користування (оренду),
користування земельною ділянкою не
становить складу правопорушення
(самовільного зайняття).
Втім, незважаючи на існування та!
ких можливостей щодо володіння і ко!
ристування земельною ділянкою без
одержання правовстановлюючих до!
кументів, з одного боку, і відсутність
спеціального нормативного регулю!
вання порядку оплати користування
землею в цих випадках, з другого боку,
не можна погодитись із думкою про
можливість безоплатного користуван!
ня земельною ділянкою в цих випад!
ках. Це суперечило б основоположно!
му принципу оплатності землекори!
стування.
Не можна також визнати законною
й послідовною позицію щодо ототож!
нення такого користування земель!
ною ділянкою, зайнятою без право!
встановлюючих документів із делік!
том — самовільним зайняттям земель!
ної ділянки. Незаконність позиції вип!
ливає з показаної вище невідпо!
відності такої ситуації визначенню
самовільного зайняття земельної
ділянки. Непослідовність такої пози!
ції позивача в разі заявлення позовних
вимог про звільнення відповідачем
земельної ділянки наочно просте!
жується у випадках, коли одночасно із
подачею відповідного позову уповно!
важеними позивачем органами пози!
вача приймаються рішення про надан!
ня відповідачеві дозволу на розробку
проекту відведення спірної земельної
ділянки, або про видачу відповідачеві
свідоцтва про право власності на неру!
хоме майно, що розташоване на цій
земельній ділянці.
Внаслідок безделіктності досліджу!
ваних відносин стягнення оплати у
вигляді збитків також є очевидно не!
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прийнятним способом захисту права у
цьому випадку (хоча й найбільш
поширеним способом серед тих, що
обираються позивачами). Порушення
права, як відомо, є необхідною умовою
стягнення збитків (статті 22, 1166 ЦК
України, статті 224, 226 ГК України,
ст. 156 ЗК України). Також слід зазна!
чити, що стягнення збитків у земель!
них відносинах має свої характерні
ознаки, зокрема, специфічні підстави,
що визначені у ст. 156 ЗК України.
Відсутність у цьому переліку такої
підстави як правомірне володіння і
користування земельною ділянкою
без одержання правовстановлюючих
документів унеможливлює стягнення
збитків.
Важко теж погодитись із намаган!
ням позивачів застосувати в цих
відносинах такий спосіб захисту пра!
ва, як зобов’язання відповідача, який
використовує земельну ділянку без
правовстановлюючих документів, до
укладення договору оренди земельної
ділянки. Така позиція не може бути
визнана правильною у зв’язку з тим,
що питання укладення договору орен!
ди залежить не тільки від відповідача
(користувача земельної ділянки), а й
від третіх осіб, причетних до розробки
та узгодження проекту землевідводу
та договору оренди землі.
Отже, застосування способів захис!
ту прав традиційно пристосованих до
договірних та/або до деліктних право!
відносин є неможливими в разі без!
деліктного використання землі без
оформлення належних документів.
Для з’ясування суті таких спірних
правовідносин необхідно звернутись
до теоретико!правових положень і
констатувати, що за підставами ви!
никнення чинне законодавство Украї!
ни розрізняє тільки два типи зобо!
в’язань — договірні та позадоговірні.
Позадоговірні зобов’язання можуть
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бути деліктними або безделіктними.
Неприйнятність деліктних зобов’я!
зань (глава 82 ЦК України, глава 25
ГК України) доведена вище. Відхилен!
ня підстав виникнення тих без!
деліктних зобов’язань, що явно не мо!
жуть мати місце у цьому разі (спадку!
вання, рятування майна, оголошення
конкурсу, створення майна та ін.) за!
лишає єдиним можливим варіантом
виникнення зобов’язання — безпід!
ставне набуття або збереження майна
за рахунок іншої особи без достатніх
підстав (безпідставне збагачення —
глава 83 ЦК України, абзац 4 ч. 1
ст. 144, абзац 5 ч. 1 ст. 174 ГК України).
Інакше зобов’язання з безпідстав!
ного збагачення називається кон!
дикція. Кондикція (лат. condictio — ви!
мога про повернення) — абстрактний
цивільний особистий позов у форму!
лярному процесі, спрямований на пев!
ну грошову суму або річ [1, 258]. Кон!
дикційні зобов’язання — це зо!
бов’язання із безпідставного придбан!
ня або збереження майна [2, 258].
Змістом кондикційного зобов’язання є
право потерпілої особи (кредитора) на
повернення безпідставно отриманого
або збереженого майна й обов’язок
боржника повернути безпідставно
одержане майно [3, 811].
Кондикційні зобов’язання в чинно!
му законодавстві України найбільш
детально врегульовані ЦК України.
Згідно зі ст. 1212 ЦК України особа,
яка набула майно або зберегла його у
себе за рахунок іншої особи (потер!
пілого) без достатньої правової підста!
ви (безпідставно набуте майно), зо!
бов’язана повернути потерпілому це
майно. Особа зобов’язана повернути
майно й тоді, коли підстава, на якій во!
но було набуте, згодом відпала.
Вважається, що кондикційне зобо!
в’язання виникає за одночасної наяв!
ності трьох умов: 1) набуття чи збере!
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ження майна; 2) набуття чи збережен!
ня відбувається за рахунок іншої осо!
би; 3) відсутні правові підстави для
набуття чи збереження майна [4, 946,
947].
У досліджуваному випадку із без!
підставним, але безделіктним набут!
тям прав володіння і користування
землею легко бачити наявність цих
трьох підстав. Так відбувається заво!
лодіння чи продовження володіння і
користування раніше набутою земель!
ною ділянкою. Стає володільцем або
продовжує володіти землею не влас!
ник, а інша особа (користувач). Пра!
вові підстави володіння і користуван!
ня, визначені чинним законодавством
(ст. 125 ЗК України), у користувача
відсутні.
Однією з особливостей кондик!
ційних правовідносин є те, що такі зо!
бов’язання виникають незалежно від
наявності чи відсутності делікту в
основі набуття чи збереження майна.
Зокрема, В. Харитонов відзначає, що
положення глави 83 ЦК України
застосовуються незалежно від того,
безпідставне набуття майна було ре!
зультатом поведінки набувача майна,
самого потерпілого, інших осіб чи
наслідком події тощо [3, 810, 811].
В. Бєлов акцентує увагу на тому, що
такі, пов’язані з безпідставним збага!
ченням, зміни в майновому стані осіб,
не можуть бути поставлені в провину
особі, діями якої вони спричинені.
Нерідко трапляється й так, що подібні
зміни викликаються не діями, а по!
діями, тому обговорювати питання
про винну в них особу просто неко!
ректно [5, 897, 898]. Звідси випливає
важливий для досліджуваної пробле!
ми висновок, що кондикційні зобо!
в’язання (на відміну від зобов’язань з
відшкодування збитків) виникають і в
тих випадках, коли безпідставне на!
буття або збереження майна не було
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результатом неправомірної поведінки
набувача.
У сенсі досліджуваного питання в
земельних відносинах таке розуміння
безделіктного набуття прав на майно
має важливе значення. Адже по суті
дає відповідь на такі запитання. Які
відносини виникають в разі законного
(без деліктного) набуття права корис!
тування земельною ділянкою без
правовстановлюючих документів? Чи
мають ці відносини оплатний харак!
тер? Що є підставою і предметом
відповідного позову заінтересованої
особи?
Таким чином, правильним слід вва!
жати, що у разі набуття права користу!
вання земельною ділянкою без право!
встановлюючих документів і без пору!
шень вимог закону з боку набувача
між набувачем (користувачем) та дер!
жавою, як власником землі, виника!
ють кондикційні правовідносини. За
загальним правилом, визначеним ч. 1
ст. 1213 ЦК України змістом вимог,
котрі виникають із безпідставного зба!
гачення, є повернення потерпілому
майна в натурі. Проте в земельних
відносинах у випадках безделіктного
набуття права користування земель!
ною ділянкою це, як правило, або є не!
можливим, або позбавлено сенсу.
Дійсно, як можна повернути набуту
таким чином земельну ділянку в разі,
якщо на ній перебуває на законних
підставах придбане нерухоме майно, і
навіщо це робити, якщо сторони за
взаємною згодою розпочали процес
оформлення документів на право ко!
ристування (власності) земельною
ділянкою?
О. Молявко правильно наголошує,
що мета позову про безпідставне зба!
гачення (кондикційного позову) поля!
гає не в тому, щоб компенсувати змен!
шення майна позивача — це був би
платіж про відшкодування збитків, а в
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тому, щоб приріст майна присудити
тому з учасників, хто має на це право
[6, 398]. Отже, слід визнати, що в
досліджуваних відносинах необхідно
застосовувати не натуральне відшко!
дування безпідставно набутого права
користування майном (повернення зе!
мельної ділянки), а компенсацію вар!
тості такого права (ч. 2 ст. 1213 ЦК Ук!
раїни). Згідно з зазначеною нормою в
разі неможливості повернути в натурі
потерпілому безпідставно набуте май!
но, відшкодовується його вартість, яка
визначається на момент розгляду су!
дом справи про повернення майна.
Тобто у цьому випадку — компенсація
вартості користування земельною
ділянкою. Вбачається, що вартість ко!
ристування земельною ділянкою може
бути розрахована в порядку та за
методикою, встановленими для розра!
хунку розміру орендної плати за кори!
стування землею.
Втім, компенсацією вартості кори!
стування земельною ділянкою у ви!
гляді сплати суми, що дорівнює орен!
дній платі, справа обмежуватися не
може. Інакше б був втрачений законо!
давчий стимул для приведення
земельних правовідносин до належно!
го ладу шляхом оформлення передба!
чених законом (ст. 125 ЗК України)
документів.
Кондикція передбачає додатково до
основного об’єкта правовідношення
(вартості безпідставно набутого май!
на) існування додаткового об’єкта —
доходів, котрі зобов’язаний суб’єкт
здобув, або повинен був здобути із
безпідставного збагачення з того часу,
коли дізнався, або повинен був дізна!
тися про його безпідставність [3, 901].
Відповідно до ч. 1 ст. 1214 ЦК України
особа, яка набула майно або зберегла
його у себе без достатньої правової
підстави, зобов’язана відшкодувати
всі доходи, які вона одержала або мог!
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ла одержати від цього майна з часу, ко!
ли ця особа дізналася або могла дізна!
тися про володіння цим майном без
достатньої правової підстави. Розмір
такого зобов’язання в сучасних умовах
за відсутності спеціальної методики
визначити складніше, ніж розмір ос!
новного зобов’язання, проте можливо.
Вбачається, що в кожному конкретно!
му випадку це необхідно робити з
урахуванням конкретних обставин
справи — діяльності, що здійснюється
або може здійснюватись особою на
відповідній земельній ділянці, дійсно
отриманого цією особою доходу, зви!
чайно отримуваного доходу від подіб!
ної діяльності в схожих умовах, пито!
мої ваги в загальному розмірі доходів і
витрат складової вартості користуван!
ня земельною ділянкою тощо.
Таким чином, до предмета позову в
разі безделіктного набуття права

користування земельною ділянкою
без правовстановлюючих документів
може бути включено дві вимоги — про
компенсацію вартості права користу!
вання земельною ділянкою та про
стягнення суми доходів, які були або
могли бути одержані від використан!
ня земельної ділянки протягом часу з
моменту, коли ця особа дізналася або
могла дізнатися про володіння цим
майном без достатньої правової
підстави.
Правовими підставами позову
мають бути статті 1212, 1214 ЦК Ук!
раїни. Фактичною підставою — обста!
вини, які підтверджують факт набуття
права користування земельною ділян!
кою без правовстановлюючих доку!
ментів і які при цьому не мають ознак
делікту.
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ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

А. ЦІКАЛО
суддя Господарського суду
Львівської області

Я

к відомо, земля є основним
національним багатством, що
перебуває під особливою охоро!
ною держави. Право власності на неї
гарантоване ст. 14 Конституції Украї!
ни [1, 14]. Однак це право набувається
і реалізується громадянами, юридич!
ними особами та державою лише
відповідно до земельного законодавст!
ва, що регулює земельні відносини з
метою забезпечення права на землю
громадян, юридичних осіб, тери!
торіальних громад і держави, а також
передбачає раціональне використання
та охорону земель. Протягом усього
періоду реформування сільгоспвироб!
ництва відбувалося розширення і
вдосконалення відповідного законо!
давства. Зміни в законодавчому ма!
сиві, що регулює земельні відносини,
спонукали ВР України до прийняття у
жовтні 2001 р. нового ЗК України, що
набув чинності 1 січня 2002 р. До цьо!
го земельні правовідносини регулюва!
лися ЗК України за редакцією 1992 р.,
а також окремими законами з цих пи!
тань, указами Президента, норматив!

ними актами органів державного
управління. Нині значно ускладнює
ситуацію, яка склалася у земельних
відносинах, й дія мораторію на продаж
землі сільськогосподарського призна!
чення. Правове регулювання вирішен!
ня земельних спорів поки що не було
предметом спеціального дослідження
у науці земельного права і тому питан!
ня, які стосуються розв’язання певних
видів таких спорів, залишаються
відкритими і потребують наукового
аналізу.
Відтак, на сьогодні важливу роль у
реформуванні земельних відносин, за!
стосуванні правових норм чинного за!
конодавства відведено судам. У разі
виникнення будь!яких спорів, пов’я!
заних із правом приватної власності
на землю та правом користування
нею, в яких однією зі сторін є громадя!
нин, закон надає заінтересованим осо!
бам право звертатися до суду для їх
вирішення. Це відповідає вимогам
ст. 124 Конституції щодо поширення
юрисдикції судів на всі правовідноси!
ни, що виникають у державі [1, 124].

© А. Цікало, 2009
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Делегування функцій судів, а також
привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не
допускається. Це є вимога Основного
Закону нашої держави, а тому інше її
тлумачення в зазначеній частині ні
морально, ні юридично недопустимо.
Але під час розгляду земельних пи!
тань важливо знати, до якого суду
звертатися з позовом. Справа в тому,
що формування системи адміністра!
тивних судів України та те, що набрав
сили КАС України, спричинило ви!
никнення ряду гострих практичних
проблем, які виникли у зв’язку з
введенням понять «публічно!правові
стосунки», «суб’єкт владних управ!
лінських повноважень» та ін. Всі ново!
введені поняття не мають законодав!
чих визначень, що, як показала прак!
тика, істотно ускладнює визначення
суду для розгляду суперечок між орга!
нами державної влади, місцевої
самоврядності і суб’єктами господа!
рювання, у тому числі й у сфері май!
нових правовідносин.
Найважливіша з них — розмежу!
вання підвідомчості окремих кате!
горій судових спорів між адміністра!
тивними і господарськими судами.
Насамперед це торкнулося податко!
вих і, власне, земельних спорів, які
розглядалися досі господарськими су!
дами. Яблуком розбрату при цьому є
різне розуміння правової природи
публічно!правових відносин взагалі й
адміністративних правовідносин зок!
рема, спори з яких належать до підві!
домчості адміністративних судів. Одні
практики вважають, що податкові й
земельні спори повинні розглядатися
адміністративними судами. Інші до!
тримуються думки, що ці спори, як і
раніше, підвідомчі господарським
судам.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС
України предметом підвідомчості
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адміністративних судів є публічно!
правові спори, в яких хоча б однією зі
сторін є орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, їхні поса!
дові особи чи інший суб’єкт, що
здійснює владні управлінські функції.
Водночас відповідно до положень ГК і
ГПК України спори за участю суб’єк!
тів господарської діяльності підві!
домчі господарським судам. У біль!
шості земельних спорів однією сторо!
ною спору є державний орган,
другою — суб’єкт господарської діяль!
ності. У наявності формальний конф!
лікт судової юрисдикції за суб’єктною
ознакою, у результаті якого ті самі су!
дові спори теоретично можуть розгля!
датися як у господарських, так і в
адміністративних судах. Але одночас!
ний розгляд податкових і земельних
спорів як адміністративними, так і гос!
подарськими судами неможливий
практично, оскільки з тих самих
спорів адміністративні суди вестимуть
процес за нормами КАС України, а
господарські суди — за нормами ГПК
України. Сформується різна і супереч!
лива судова практика. Окрім того, це
створить організаційну плутанину
при вирішенні таких спорів. З науко!
вої точки зору, для розмежування
підвідомчості спорів між адміністра!
тивними і господарськими судами не!
обхідно правильно визначити вихідні
критерії їхньої юрисдикції, що й про!
поную розглянути.
З одного боку, як зазначалося вище,
учасниками земельних спорів є органи
державної виконавчої влади, судові
спори за їхньою участю підвідомчі
адміністративним судам, з другого —
суб’єкти господарської діяльності, су!
дові спори, за участю яких підвідомчі
господарським судам. Таким чином,
розмежування юрисдикції адміністра!
тивних і господарських судів тільки за
суб’єктним критерієм дає взаємови!
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ключний нульовий результат. Тому
основним стає предметний критерій.
Предмет земельного спору — це заяв!
лена вимога суб’єкта цих правовідно!
син до компетентного органу щодо за!
безпечення реалізації належних йому
наявних чи майбутніх суб’єктивних
прав, а в деяких випадках — щодо
зобов’язання інших суб’єктів спору
дотримуватися обов’язків, визначе!
них земельним законодавством [2,
111–115]. І якщо розглядати земельні
правовідносини, учасниками яких є
суб’єкти господарської діяльності, во!
ни є похідними від господарських пра!
вовідносин і нерозривно пов’язані з
ними. Земельні спори, які розгляда!
ються господарськими судами Украї!
ни, зазвичай пов’язані зі зміною фор!
ми або суб’єкта власності на землю чи
з урегулюванням відповідних до!
говірних відносин із приводу землі.
Спори про власність і договірні спори
за своєю суттю не можуть розглядати!
ся адміністративними судами, тому
що традиційно вони належали до юри!
сдикції господарських судів. Що сто!
сується різних рішень та актів держав!
них органів щодо земельних ділянок,
то вони не є актами адміністративно!
владного характеру, оскільки викону!
ють реєстраційні функції або оформ!
ляють визначений, частіше поперед!
ній, етап договірних земельних відно!
син.
Отже, очевидно, що земельні пра!
вовідносини — це відносини еконо!
мічні, і судові рішення з цих спорів
завжди мають конкретні економічні
наслідки. Таким чином земельні спори
не можуть вважатися спорами, підві!
домчими адміністративним судам, а
земельні правовідносини, на яких за!
сновуються ці спори, у свою чергу не є
адміністративними відносинами і
публічно!правовий елемент у них не є
визначальним.
76

Ще однією проблемою під час роз!
гляду земельних спорів є певна неуз!
годженість між собою кодифікованих
актів, оскільки недоробки і колізії між
статтями кодексів створюють труд!
нощі не лише для учасників пра!
вовідносин, а й для судів, що розгляда!
ють ці спори. Під цим кутом зору
хотілося б проаналізувати співвідно!
шення ЗК та ЦК України, які є ваго!
мими, а часто і визначальними складо!
вими нормативно!правової бази під
час розгляду земельних спорів. Не се!
крет, що у законодавчому процесі Ук!
раїни панує стихійний підхід. Наукою
і практикою недостатньо розроблені
проблеми співвідношення змісту і
форми права; системи права та прин!
ципів її формування; взаємозв’язку
системи права і системи кодифікації;
забезпечення стабільності законодав!
ства та гарантій його реалізації; зако!
нодавчої техніки тощо. З цими загаль!
ними проблемами істотно і тісно
пов’язані також конкретні проблеми
поняття кодексу, закономірності його
змісту, співвідношення між різними
кодексами, послідовність їх прийнят!
тя, які теж залишаються неповно
розробленими як у загальній теорії за!
конодавства, так і в теорії галузевих
наук. Як наслідок, кодекси прийняті з
грубим порушенням процедури їх
прийняття; з безсистемним розміщен!
ням кодифікаційного матеріалу; на!
явністю багатьох відсильних норм і
просто безпідставно пропущених роз!
ділів. У свою чергу з цими факторами
пов’язана поширена недолуга практи!
ка прийняття численних змін та
доповнень до щойно прийнятих
кодексів, що значно ускладнює їх за!
стосування, а виникнення потреби
втручання судової влади роблять про!
цедури довшими та дорожчими, що
викликає незадоволення осіб діяль!
ністю як суду, так і владою в цілому.
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Так, ЗК України прийнято 25 жовт!
ня 2001 p., набрав чинності з 1 січня
2002 р. ЦК України прийнято 16 січня
2003 p., чинності він набрав з 1 січня
2004 р. Вже ця хронологія не є доско!
налою: коло суспільних відносин, які
регулюються цивільним законодавст!
вом, є значно ширшим, ніж тих, що ре!
гулюються земельним законодавст!
вом, а тому ЦК України мав би бути
прийнятий раніше ЗК України. А як!
що враховувати ту важливу обставину,
що він є основним кодифікованим
нормативним актом, який закріплює
провідні — ринкові суспільні відноси!
ни, то слід дійти висновку, що ЦК слід
було прийняти відразу після прийнят!
тя Конституції України. Але це не най!
страшніше, — на якості обох кодексів
позначилась недостатня теоретична
розробка. У цьому контексті хочу за!
уважити, що окремі норми основних
положень ЦК потребують земельно!
правової спеціалізації. Так, суб’єкти
земельних відносин не завжди підпо!
рядковані засадам їх юридичної
рівності. Це насамперед стосується
відносин першого етапу приватизації
земельних ділянок внаслідок реор!
ганізації колективних сільськогоспо!
дарських формувань і паювання зе!
мель, яке здійснювалося переважно на
адміністративно!правових засадах. Не
відповідають засадам юридичної
рівності сторін і такі підстави набуття
права на землю, як: одержання права
власності та права користування зе!
мельними ділянками із земель дер!
жавної та комунальної власності за
рішенням органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування
(ст. 116 ЗК України). Це ж можна ска!
зати і про порядок безоплатної прива!
тизації земельних ділянок громадяна!
ми (ст. 118 ЗК України); про набуття
права на земельну ділянку за давністю
користування (набувальною дав!
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ністю) — ст. 119 ЗК України; про по!
вноваження органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування з
надання земельних ділянок юридич!
ним особам у постійне користування
(ст. 122 ЗК України) тощо [3,
116–122]. Так, закріпивши юридичну
рівність, законодавець змушує дер!
жавних управлінців порушувати її,
створивши ряд привілеїв на підставі
загальних належностей. Слід звернути
увагу й на те, що сучасні елементи
адміністративно!правового змісту у
ЗК України продиктовані здебільшого
не владними, а охоронними функ!
ціями держави стосовно основного
національного багатства країни, хоча в
ньому є і значна група норм земельно!
адміністративного спрямування [4,
112–136]. Зазначені вади земельного
законодавства в деяких випадках да!
ють змогу зловживати владою держав!
ним службовцям, ставлячи користу!
вачів земельних ділянок у залежність
від тлумачення обставин справи служ!
бовцями. А з другого боку, дають
можливість оскаржувати в судовому
порядку рішення органів державної
влади, незалежно від їх правильності й
необхідності. Так, якщо проаналізува!
ти судову практику господарського су!
ду Львівської області за 2007–2008 рр.,
то відповідні справи становлять
близько 16 % із справ, пов’язаних із
земельними відносинами.
Хочеться звернути увагу на ще
один проблемний аспект, що виявляє
неузгодженість ЗК та ЦК України.
Так, вже при поверховому аналізі
ст. 120 «Перехід права на земельну
ділянку при переході права на жит!
ловий булинок, будівлю або споруду»
ЗК України і ст. 377 «Право на земель!
ну ділянку при придбанні житлового
будинку, будівлі або споруди, що
розміщені на ній» ЦК України можна
помітити деяку невідповідність між
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статтями кодексів. Так, у частинах 1, 2
ст. 120 ЗК України закріплюється, що:
1. При переході права власності на
будівлю і споруду право власності на
земельну ділянку або її частину може
переходити на підставі цивільно!пра!
вових угод, а право користування — на
підставі договору оренди. 2. При
відчуженні будівель та споруд, які роз!
ташовані на орендованій земельній
ділянці, право на земельну ділянку
визначається згідно з договором орен!
ди земельної ділянки [3, 120, 377].
Так, стаття, власне, закріплює са!
мостійні правові режими земельної
власності і власності на розташовані
на земельній ділянці об’єкти нерухо!
мості. Перехід права власності на
будівлю і споруду до набувача нерухо!
мого майна не тягне за собою автома!
тичного переходу права власності на
земельну ділянку, на якій розташовані
будівлі. Тому перехід права власності
на землю вимагає в цьому випадку ок!
ремого договірно!правового регулю!
вання шляхом укладання відповідних
цивільно!правових угод між власни!
ком земельної ділянки і набувачем
будівлі. Такими угодами можуть бути
договори купівлі!продажу, дарування,
міни земельної ділянки. У правовідно!
синах спадкування зміст статті озна!
чає, що земельна ділянка також є
самостійним об’єктом спадкоємних
відносин, що вимагають самостійної
правової регламентації переходу права
власності на неї незалежно від права
власності на будівлі [4]. Частина 1
ст. 120 поширює свою дію на випадки,
коли відчужувачем будівель є власник
земельної ділянки. При відчуженні
будівель і споруд, що перебувають на
земельній ділянці, орендованій влас!
ником цих будівель в іншої особи,
право на ділянку набувача будівель
визначається відповідно до договору
оренди земельної ділянки між відчу!
78

жувачем будівель і власником ділян!
ки. Таким чином, можливість перехо!
ду права на земельну ділянку від її
орендаря до покупця належних орен!
дарю будівель, розташованих на цій
ділянці, перебуває в прямій залеж!
ності від власника земельної ділянки і
його волі, закріпленої в договорі орен!
ди земельної ділянки між ним і відчу!
жувачем будівель. Якщо договір орен!
ди земельної ділянки не передбачає
можливості переходу права оренди від
орендаря ділянки до набувача його
будівель, набувач повинен врегулюва!
ти свої відносини по землекористу!
ванню з власником земельної ділянки
шляхом укладання з ним самостійного
цивільно!правового договору [4].
У разі недосягненості домовленості
набувача будівель і споруд із власни!
ком земельної ділянки, він окрім ба!
жаної нерухомості отримує тяжкий
клопіт з урегулювання свого землеко!
ристування на цій земельній ділянці.
У свою чергу ЦК України у ст. 377
закріпив інший правовий режим пере!
ходу права власності та права кори!
стування на земельну ділянку при
придбанні нерухомого майна, розта!
шованого на цій земельній ділянці:
1. До особи, яка придбала житловий
будинок, будівлю або споруду, перехо!
дить право власності на земельну
ділянку, на якій вони розміщені, без
зміни її цільового призначення, у
розмірах, встановлених договором.
Якщо договором про відчуження жит!
лового будинку, будівлі або споруди
розмір земельної ділянки не визначе!
ний, до набувача переходить право
власності на ту частину земельної
ділянки, яка зайнята житловим будин!
ком, будівлею або спорудою, та на час!
тину земельної ділянки, яка є необ!
хідною для їх обслуговування. 2. Якщо
житловий будинок, будівля або спору!
да розміщені на земельній ділянці,
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наданій у користування, то у разі їх
відчуження до набувача переходить
право користування тією частиною зе!
мельної ділянки, на якій вони розмі!
щені, та частиною ділянки, яка не!
обхідна для їх обслуговування [5]. Так,
ч. 1 ст. 377 ЦК України, на відміну від
ЗК України, передбачає у випадку пе!
реходу права власності на житловий
будинок, будівлю, споруду автоматич!
ний перехід права власності на земель!
ну ділянку, на якій розташовано ці
об’єкти. А частина 2 ст. 377 ЦК Украї!
ни передбачає перехід права користу!
вання на земельну ділянку до юридич!
них осіб, які засновані на державній та
комунальній власності, права постій!
ного користування земельною ділян!
кою, а до фізичних і юридичних осіб
недержавної форми власності, права
оренди. Але перехід права користуван!
ня не має прямої залежності від влас!
ника земельної ділянки, а відбу!
вається автоматично в межах договору
оренди. Як бачимо, маємо ще одну
правову колізію, яка проявляється і
при передачі земель під будівництво
лінійних об’єктів — нафто! і газопро!
водів, ліній електропередач, доріг, ае!
ропортів тощо. Це саме стосується і
підприємств, що займаються розроб!
кою корисних копалин. Дозвіл на роз!
робку надр ці компанії отримують на
аукціонах. У результаті внесених змін
до чинного законодавства, компанії,
що вже купили ліцензію на розробку
надр саме на цій ділянці, повинні
пройти ще через один аукціон, цього
разу з придбання права оренди землі.
Це викликає велику кількість звер!
нень як з боку місцевих органів влади,
так і суб’єктів господарювання. Як
приклад хочу навести ситуацію, що
склалася на Львівщині, де згідно з
інвестиційними угодами, укладеними
торік, приватні компанії вже вклали
значні засоби в розвиток інфраструк!
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тури населених пунктів і підготували
необхідну землевпоряджувальну до!
кументацію. Проте отримати в оренду
земельну ділянку вони не можуть,
оскільки місцеві органи влади нині не
мають можливості виконати свої
зобов’язання за інвестиційним догово!
ром і передати в оренду земельну
ділянку своїм рішенням.
На мою думку, більш правильною є
позиція ЦК України, тому що буди!
нок із земельною ділянкою, на якій
він збудований, є єдиним об’єктом
нерухомості. У свою чергу нерухо!
мість — це земельна ділянка без по!
ліпшень або земельна ділянка з поліп!
шеннями, які з нею нерозривно
пов’язані (невід’ємні поліпшення) [6,
125–129]. А земельні поліпшення —
це зміна якісних характеристик зе!
мельної ділянки внаслідок розташу!
вання в її межах будинків, будівель,
споруд, об’єктів інженерної інфраст!
руктури, меліоративних систем, бага!
торічних насаджень, лісової та іншої
рослинності, а також внаслідок госпо!
дарської діяльності або проведення
певного виду робіт [4]. Тому штучний
поділ нерухомості на поліпшення зе!
мельної ділянки і земельну ділянку не
відповідає принципам правотвор!
чості, та, крім того, ускладнює процес
оформлення необхідністю видачі двох
правових документів: договору купів!
лі!продажу будинку та державного
акта на право власності на земельну
ділянку. На жаль, незважаючи на пра!
вильну позицію ЦК України, у випад!
ку виникнення питання про перехід
права власності на земельну ділянку
при переході права власності на
будівлі і споруди, користуватися тре!
ба нормами ЗК України, оскільки він
є спеціальним кодексом, що, викорис!
товуючи загальні засади цивільного
законодавства (ст. 3 ЦК України) та
спеціалізуючи їх, регламентує широ!
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ку сферу сучасних земельних відно!
син. З таким принциповим розмежу!
ванням двох кодексів, що побудоване
на засадах субсидіарності, пов’язано і
конкретний розподіл сфер законодав!
чого регулювання у них земельних
відносин.
Хочу окремо наголосити, що в ЗК
України від 25 жовтня 2001 р., вперше
на такому законодавчому рівні знайш!
ли закріплення положення про при!
ватну власність на землю (розділ ІІІ),
а також набуття права і реалізацію
права на землю (розділ ІV). Це, зви!
чайно, позитивно, проте слід зауважи!
ти, що, на відміну від регламентації
відносин про набуття права власності
на землі у процесі їх приватизації,
відносини у сфері купівлі!продажу зе!
мель (особливо сільськогосподарсько!
го призначення) врегульовано безсис!
темно, неповно і недостатньо чітко.
Між тим проблема порядку і умов
купівлі!продажу земель сільськогос!
подарського призначення набуває ни!
ні виняткової ваги у масштабах всієї
держави. Від неї залежить вирішення
багатьох інших складних проблем у
сфері земельних відносин (іпотеки,
кредитування, оподаткування тощо).
Оскільки сам ЗК України не дав роз!
горнутої регламентації договору
купівлі!продажу земельних ділянок,
вказане, на мою думку, слід зробити у
формі спеціального розгорнутого
земельного закону «Про купівлю!про!
даж земельних ділянок». У ньому
необхідно врахувати істотні земельно!
правові особливості зазначеного дого!
вору [6]. Відсутність чіткого законо!
давчого регулювання відчуження
земель сільськогосподарського при!
значення з питань іпотеки, кредиту!
вання, оподаткування створює склад!
ну проблему для судочинства, оскіль!
ки згадані питання належать до ком!
петенції органів державного управ!
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ління. Але це далеко не всі правові
проблеми, які потребують сьогодні
детального аналізу. Так, аналізуючи
норми ЦК і ЗК України, можна дійти
висновку щодо таких проблемних
аспектів:
— ні Земельний, ні Цивільний ко!
декси не містять обов’язкових вимог
до форми договору про встановлення
земельного сервітуту, однак через не!
обхідність його подальшої державної
реєстрації логічним було укладення
такого договору в письмовому ви!
гляді. Нотаріальне посвідчення таких
договорів можливо, але прямо не
передбачено [7, 1];
— не знайшли свого відображення в
ЗК України норми, які б врегулювали
особливості наділення земельним
сервітутом кількох людей щодо однієї
земельної ділянки [7, 13];
— остаточно не визначене питання
суб’єктного складу осіб, що виступа!
ють сторонами в сервітутні відносини.
Непослідовність вживання термінів
«власник» і «землекористувач» у ЗК
України не дає нам можливості ствер!
джувати, що ці відносини однаковою
мірою поширюються як на власників,
так і на користувачів земельних діля!
нок;
— ЗК України не містить положень,
що регулюють питання можливості
встановлення земельного сервітуту
щодо земель державної або комуналь!
ної власності. Подібне питання вини!
кає і з приводу можливості встанов!
лення земельного сервітуту щодо ок!
ремих категорій земель, визначених
ст. 19 ЗК України [7, 10];
— при регулюванні питань земель!
ного сервітуту з огляду на принцип
розумності та справедливості, прого!
лошений ЦК, доцільно було б застосо!
вувати саме його, але з огляду на пра!
вила конкуренції, вироблені правовою
доктриною, змушені звертатися до
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положень спеціального закону, яким у
цьому випадку є ЗК України.
На сучасному етапі в умовах ре!
алізації земельної реформи одним із
найпоширеніших порушень земельно!
го законодавства є самовільне зайнят!
тя земельних ділянок. Згідно зі стати!
стикою судової практики господарсь!
кого суду Львівської області згаданих
справ за 2007–2008 рр. було понад
40 %. Отже, питання, які стосуються
сутності та характеру цього правопо!
рушення, а також правових наслідків
його вчинення, як свідчить практика,
на сьогодні набувають практичної зна!
чущості та актуальності. Хочу зверну!
ти увагу, що і тут існують недоліки у
законодавчому регулюванні цих пра!
вовідносин, що створює для судів
труднощі у вирішенні спорів з окрес!
леного питання.
Так, колізії норм ЗК та ЦК України
насамперед відображаються на діяль!
ності осіб, як фізичних, так і юридич!
них, на діяльності державних служ!
бовців усіх рівнів та практичній діяль!
ності юристів і судів. Тобто охоплю!
ють найчисельнішу ланку, не зважати
на інтереси і діяльність якої неможли!
во. Підсумовуючи наведене вище,
хочу окремо додати, що існуючий ЗК
України має багато відсилочних норм,
а окремі земельні відносини у них вре!
гульовано неповно, тому він згодом
повинен бути радикально доповнений
із тим, щоб це був основний норматив!
но!правовий акт з усіх земельно!пра!
вових відносин. Поширена практика
прийняття окремих земельних законів
з регламентації відносин, зміст яких
має бути правовою основою кодексу,
негативно позначається на правоза!
стосовній практиці. Тому під час роз!
робки кодексів треба залучати практи!
куючих юристів, викладачів, провід!
них фахівців галузі і державних служ!
бовців різних рівнів. Тільки тісна
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співпраця цих фахівців допоможе
уникнути багатьох проблем під час
розробки нормативно!правових актів,
зробить їх сучасними та узгодженими
між собою. Що одразу вирішить цілий
ряд практичних спорів.
Ще одним важливим питанням є
вирішення еколого!правових про!
блем, що часто виникають при роз!
гляді земельних справ судами, адже в
сучасних умовах розвитку суспільства
і держави, коли стан довкілля в
Україні призвів до того, що воно стало
одним із безпосередніх джерел загрози
життю та здоров’ю її громадян, процес
пізнання цих явиш має особливе зна!
чення. Темпи деградації довкілля в Ук!
раїні перевищили швидкість процесів
біологічного пристосування живих ор!
ганізмів до середовища існування,
тобто порушення екосистеми набуває
необоротного характеру. Сьогодні все
частіше виникають питання правового
регулювання екологічних відносин, а
також в аналізі правових гарантій та їх
специфічних особливостей у сфері
охорони землі, зумовлених природ!
ним об’єктом, з приводу якого виника!
ють земельні відносини, — доміную!
чим елементом екологічної системи —
землею. Суттєві труднощі викликає
випадок, коли необхідно вирішити
спір, еколого!правова природа якого
чітко не визначена чинним законодав!
ством. У такому разі суддя повинен
вирішувати справу, зважаючи на осно!
воположні принципи екологічного
права та первинних еколого!правових
ідей, які покладено в основу правових
норм прямої дії. Необхідно зазначити,
що в екологічному законодавстві на
цей час існує суттєва проблема непос!
лідовностей та прогалин щодо регулю!
вання еколого!правових відносин.
Цей факт обумовлює певні труднощі
та ставить ряд запитань перед судом з
боку суб’єктів екологічних право!
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відносин під час захисту ними своїх
прав та інтересів. З огляду на аналіз
судової практики, слід зазначити, що
суди рідко посилаються при вирішен!
ні цих справ безпосередньо на ст. 8
Конституції України [1, 8]. Хоча,
уявляється, що загальний сенс еколо!
гічного законодавства становлять саме
первинні еколого!правові ідеї та прин!
ципи, які створюють зміст принципу
верховенства права. Саме зі змісту за!
значеного принципу випливає ідея
справедливості та рівних можливо!
стей для юридичних осіб суб’єктів
екологічних правовідносин. Ця ідея є
складовим елементом таких галузевих
принципів екологічного права, як
принцип правового закріплення на!
лежності природних ресурсів та прин!
цип правового забезпечення стабіль!
ного використання природних об’єк!
тів, зокрема землі. Перелічені еколого!
правові ідеї вступають у суперечності
з нормами ст. 82 ЗК України та вказу!
ють на їх непослідовність.
Аналізуючи зазначене, хочу ви!
окремити декілька причин не застосу!
вання судами принципу верховенства
права при вирішенні еколого!право!
вих спорів. По!перше, екологічне за!
конодавство як галузь продовжує

формуватись і на цей час становить
досить великий масив із численними
прогалинами. По!друге, первинні еко!
лого!правові ідеї пронизують всі гру!
пи відносин у галузі використання,
охорони та відтворення довкілля. Але
для виявлення факту порушень зазна!
чених ідей тією чи іншою нормою,
суддя повинен чітко вміти визначити
певний еколого!правовий постулат та
обґрунтовувати неможливість у зв’яз!
ку з цим застосування суперечного
нормативного акта. По!третє, усклад!
нює становище відсутність ґрунтовно!
го наукового дослідження, спрямова!
ного на розробку юридичних меха!
нізмів безпосереднього застосування
зазначеного принципу в судовій діяль!
ності. Тоді як правосуддя не повинно
механічно втілювати в життя юри!
дичні приписи, бо сам суд виступає
«самим правом в житті» [8, 322].
В умовах же правової держави суд на!
самперед охороняє право, а при його
застосуванні сам стає інколи його
творцем. Таким чином, суддя під час
вирішення справи керується внутріш!
ньою правосвідомістю, яка має ґрун!
туватись саме на знаннях та розумінні
первинних еколого!правових ідей та
принципів.
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Т

енденція підвищення ролі дер!
жавного регулювання еконо!
міки та пов’язаного з цим поси!
лення публічних засад у правовому
регулюванні господарської діяльності
спостерігається ще з минулого століт!
тя. Загальна характеристика госпо!
дарського права зарубіжних країн
свідчить, що публічно!правові засади
були завжди присутні в правовому ре!
гулюванні господарської діяльності, а
у XX ст. роль їх зросла і це стало од!
ним із чинників зближення систем
вказаного регулювання1. Водночас у
нашій юридичній науці ще в радянсь!
кий час склався та продовжує тією чи
іншою мірою впливати на право!
творчість методологічний підхід, який
недооцінює наявність та роль
публічно!правових засад — підхід,
який можна назвати приватноправо!

вим. Оскільки різні наукові підходи
впливають на розвиток господарсько!
го законодавства, становить інтерес
спостереження за тенденцією цього
розвитку в зарубіжних країнах і дея!
кими її проявами у нас.
На стику XX та XXI ст. названа тен!
денція отримала новий імпульс. Це ви!
явилося, зокрема, у підвищенні ролі
наднаціонального регулювання еко!
номічних відносин (Європейський Со!
юз, ОПЕК, СОТ тощо), у посиленні
публічно!правових засад у новому
законодавстві з економічних питань
ряду країн. Недавні свідоцтва тому —
регулюючі господарські відносини:
Комерційний кодекс Франції 2000 р.,
Німецьке торгове уложення 2004 р. та
Підприємницький кодекс Австрії, що
набув чинності з 1 січня 2007 р., які на!
сичені нормами публічного характеру

Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. — К., 1996. — С. 351; Мамутов В. К. Сбли!
жение современных систем привового регулирования хозяйственной деятельности // Государство и право. —
1996. — № 8. — С. 43–51; 1999. — № 1. — С. 18–24. Як зазначає Л. А. Морозова, «современные процессы гло!
бализации существенным образом отражаются на экономической функции государства», «экономическая на!
грузка национального государства не уменьшается, а, напротив, возрастает» (див. Влияние глобализации на
функции государства // Государство и право. — 2006. — № 6. — С. 103, 107).
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(аж до кримінально!правових)1. При
підготовці радикально оновленого Ко!
мерційного кодексу Франції, керую!
чись дійсним предметом регулювання,
пропонувалося назвати його або Під!
приємницьким кодексом, або Кодек!
сом ділового обороту, або Кодексом
економічної діяльності2. Проте вирі!
шили зберегти історичну назву, щоб
«не порушувати спадкоємності з ко!
дексом 1807 р., незважаючи на всі
труднощі, які пов’язані з точним
визначенням предмета, який має тут
місце регулювання»3. Німецьке торго!
ве уложення, на думку деяких фахів!
ців, перетворене фактично на Кодекс
підприємства4. Посилення публічно!
правових засад тією чи іншою мірою
виявилося у нових законах і кодифіку!
ваннях господарського законодавства
в ряді інших країн, у тому числі і в ГК
України, який прийнято у 2003 р.
Необхідність ефективного держав!
ного регулювання економіки й, отже,
забезпечення вагомого публічного по!
чатку в правовому регулюванні госпо!
дарської діяльності (далі — ПРГД) те!
пер мало у кого викликає сумніви
(особливо після чергової світової еко!
номічної кризи). Цьому питанню
приділяється велика увага в еконо!
мічній літературі5. Варто було б поси!
лити до нього увагу і в літературі юри!
дичній. При цьому мається на увазі,
що копіювати чужий досвід не можна і
не треба. Але вивчати, враховувати
плюси і мінуси необхідно, зокрема, у

процесі зближення із законодавством
ЄС.

Конституціонно'правове
забезпечення державного
регулювання економіки
Державне регулювання є необхід!
ним. Але воно повинно здійснюватися
в рамках, визначених законодавством.
В Україні, наприклад, як основні фор!
ми участі держави у сфері господарю!
вання, так і його межі, визначені ГК,
спеціальним законом «Про основні за!
сади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності»6, де!
якими іншими законами. Отримали
певне законодавче закріплення і кон!
ституційні засади правопорядку у
сфері господарювання. Водночас
порівняння з конституціями багатьох
інших країн вказує, що в Україні ще
недостатнє конституційно!правове за!
безпечення державного регулювання
економіки.
У конституціях багатьох країн є
норми, які тією чи іншою мірою спря!
мовані на визначення економічної си!
стеми держави. Ці норми і становлять
публічно!правову основу для держав!
ного регулювання. Починаючи з
1918–1919 рр., характерною є тен!
денція соціалізації конституційного
регулювання, фіксація основ еко!
номічної організації суспільства. Ці
положення доводяться В. Шаповалом
на прикладі конституцій десятків дер!
жав7. Такого роду факти наведені і

1
Коммерческий кодекс Франции / предисл. и пер. В. Н. Захватаева. — М., 2008. — 1269 c.; Торговое уложение
Германии. — М., 2009. — 606 с. та ін.
2
Кабрияк Р. Кодификации. — М., 2007. — С. 63.
3
Там само. — С. 354.
4
Там само. — С. 420.
5
Чумаченко Н. Г. К проблеме сочетания государственного регулирования и рыночной саморегуляции // Эко!
номика Украины. — 2006. — № 8. — С. 79–81; Геец В., Гриценко А. Экономические начала правового регулиро!
вания хозяйственных отношений // Экономика Украины. — 2008. — № 5. — С. 4–17.
6
Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79. Указом Президента України від 3 вересня 2007 р.
схвалена Концепція удосконалення державного регулювання господарської діяльності.
7
Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. — К., 2005. — С. 559.
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К. Бабенко у статті, яка спеціально
присвячена цій проблемі1.
У цих працях наголошується наяв!
ність розділів про економічну систему
і в конституціях держав — колишніх
республік СРСР. Так, у Конституції
Литви є розділ «Народне господарст!
во і праця», в якій, зокрема, вка!
зується, що держава сприяє розвитку
економіки так, щоб вона служила на
благо всього народу. У Конституції Уз!
бекистану є розділ «Економічні засади
суспільства», в Молдові — «Націо!
нальна економіка та публічні фінан!
си», в Азербайджані — «Економічний
розвиток та держава». Є такі розділи і
в конституціях нових держав: у Маке!
донії — «Основи економічних відно!
син», у Словаччині — «Економіка
Словацької Республіки». Усім консти!
туціям властива підвищена увага до
функції економічного регулювання2.
У XX ст. на конституційному рівні в
багатьох країнах була визначена ак!
тивна роль держави у сфері економіки.
Конституційні реформи в європей!
ських країнах почали найінтенсивніше
проводитися після великих історичних
потрясінь, викликаних світовими
війнами та революціями. У свою чергу,
досягнення у 50–60!х роках конститу!
ційної стабільності, розроблення чітких
положень конституційного законодавст!
ва щодо основ функціонування суспіль!
ства допомогло, на думку багатьох
західних вчених, збереженню протягом
тривалого періоду сприятливого со!
ціального та економічного середовища3.
Найбільший інтерес з урахуванням
політики зближення з Європейським
Союзом становлять положення дея!

ких конституцій, прийнятих в євро!
пейських країнах у середині ХХ ст. Ці
конституції приймалися під впливом
уроків світових воєн і соціальних ре!
волюцій першої половини XX ст. у си!
туаціях, до яких достатньо близькі
наші сучасні умови. В Іспанії діє Кон!
ституція від 29 грудня 1978 р.,
розділ VII «Економіка і фінанси»
(статті 128–136) якої присвячений
економічній системі держави. Основ!
ний закон, зокрема, встановлює, що
держава має право ініціативи в еко!
номічній діяльності (ст. 128), активно
розвиває різні форми участі в під!
приємницькій діяльності (п. 2 ст. 129),
піклується про модернізацію і розви!
ток усіх галузей економіки (ст. 130), за
допомогою видання законів планує за!
гальну економічну діяльність з метою
задоволення колективних потреб (п. 1
ст. 131). У португальській Конституції
1976 р.4 ретельно регламентовано за!
гальні принципи державної політики
у сфері економіки, і ця політика
деталізована щодо трьох галузей еко!
номіки — сільського господарства,
промисловості та торгівлі. Консти!
туція закріплює першочергові обов’яз!
ки держави з організації економічної
системи (ст. 81), основи суспільного
володіння (ст. 84), націоналізації
(ст. 85), діяльності приватних під!
приємств (ст. 87), здійснення інозем!
них капіталовкладень (ст. 88), плану!
вання економіки, сільськогосподар!
ської, торгової і промислової політи!
ки, а також фінансової і фіскальної
системи. В економічно розвинених
країнах взагалі широко застосовуєть!
ся макроекономічне планування як ос!

Бабенко К. А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судо!
чинства. — 2007. — № 1. — С. 94–95.
Цю тезу К. А. Бабенко підкріплює аналізом відповідних норм конституції Італії, Німеччини, Хорватії, Маке!
донії, Молдови, Кіпру // Там само. — С. 95, 96.
3
Конституции государств Европейского Союза : конституционное развитие в государствах Европейского Со!
юза / под ред. Л. А. Окунькова. — М., 1999. — С. 6–7. Цьому сприяло і стабільне прогнозоване функціонуван!
ня планової економіки в соціалістичних країнах, питома вага яких у світовій економіці становила її третину.
4
Конституція діє з істотними поправками від 1982 р. і 1989 р.
1

2
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нова державного регулювання еко!
номіки. Воно забезпечується відпо!
відною системою правових норм1.
У нас був прийнятий 23 березня
2000 р. Закон України «Про державне
прогнозування та розроблення про!
грам економічного і соціального роз!
витку України». У цьому Законі й у
ст. 11 ГК України «Прогнозування та
планування економічного та соціаль!
ного розвитку» закріплено принципи
прогнозування та планування. Проте
й донині немає необхідного правового
забезпечення механізму планування.
У дослідженні колективу авторів
Російської економічної академії
ім. Г. В. Плеханова вказується, що тією
чи іншою мірою звертаються до пи!
тань економіки не тільки наведені ви!
ще конституції європейських держав,
але й конституції усіх без винятку дер!
жав2. Велика увага цій проблематиці
приділяється німецькими вченими,
які виділяють у системі господарсько!
го права право конституційно!госпо!
дарське3.
Викладене дозволяє говорити про
наявність тенденції закріплення основ
економічної системи в сучасних кон!
ституціях. Розділи, які спеціально
присвячені економічній системі, були
в конституціях Радянського Союзу і
всіх союзних республік. Цей досвід
був запозичений багатьма іншими
країнами. Незважаючи на відсутність
у новій Конституції України спеціаль!
ного розділу, присвяченого економіч!
ній системі, можна вважати, що назва!
на тенденція проявляється і в нашому
законодавстві та знаходить підтримку
в нашій науці. Рекомендації по кон!
ституційному закріпленню економіч!

ної системи розроблені у зв’язку з об!
говоренням поправок до Конституції
України. Напевно, з цієї проблеми ко!
рисно було б провести науково!прак!
тичну конференцію учених СНД, які
працюють в аналогічних напрямах у
схожих базових умовах.

Пройнятість господарського
законодавства нормами
публічно'правового
характеру
Посилення публічно!правових за!
сад у ПРГД можна проілюструвати на
прикладі деяких його підгалузей та
інститутів. При цьому цікаво зауважи!
ти, що всупереч уявленням деяких
юристів, що ринкові реформи повинні
привести до перетворення господарсь!
кого законодавства у повністю при!
ватне, в ньому з’явилися нові публіч!
но!правові норми. Саме такими нор!
мами насичено, наприклад, антимоно!
польно!конкурентне законодавство,
законодавство про постачання для
державних потреб, про державні за!
купівлі, закони про крупні державні
або з домінуючою участю держави гос!
подарські системи.
Новим для країн СНД стало анти!
монопольно!конкурентне законодав!
ство, яке можна розглядати як підга!
лузь або інститут господарського
законодавства4. Ця частина госпо!
дарського законодавства відіграє дуже
важливу роль у сучасних системах
ПРГД. Вона набула такого важливого
значення, що деякі західні дослідники
називають її «економічною консти!
туцією» або «конституцією ринкової
економіки»1.

Марущак В. П. Планування в умовах ринкової економіки. — Одеса, 2008. — 283 с.
Баренбойм П. Д., Гаджиев Г. А., Лафитский В. И., Мау В. А. Конституционная экономика. — М., 2006. — 527 с.
Також порівняльний аналіз у книзі Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України. — К., 1999. — 72 с.
3
Дятленко Н. М. Особливості підходу до правового регулювання господарської діяльності в Німеччині //
Економіка і право. — 2008. — № 1. — С. 31–35.
4
Валитов С. С. Правовое регулирование конкуренции в Украине. — Донецьк, 2009. — С. 270.
1
2
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У країнах СНД становлення і роз!
виток антимонопольно!конкурентно!
го законодавства було пов’язане з
вирішенням проблеми адаптації до за!
конодавства країн, в яких воно набуло
вже великого розвитку. З одного боку,
було необхідно для забезпечення
зовнішньоекономічних зв’язків враху!
вати сучасне антимонопольно!конку!
рентне регулювання, зокрема анти!
демпінгове законодавство. З другого
боку, у зв’язку з відмінностями в рівні
економічного розвитку більш відпо!
відними до наших умов були, у бага!
тьох випадках, не сучасні норми за!
рубіжних держав, а ті, які застосовува!
лися у них, коли вони перебували у
стані приблизно такому, в якому ми
перебуваємо нині. Необхідно було та!
кож враховувати, що, з одного боку,
треба стримувати монополізацію того
або іншого виробництва на внут!
рішньому ринку, а з другого — сприяти
консолідації діяльності вітчизняних
виробників на світовому ринку, де
потрібно конкурувати з найбільшими
транснаціональними корпораціями.
На жаль, не все це враховувалося
повною мірою у процесі правотвор!
чості. У результаті — ми у ряді випад!
ків поквапилися запозичити норми,
неадекватні нашим умовам. В інших
випадках — зруйнували ряд крупних
підприємств із метою недопущення їх
домінування на внутрішньому ринку,
але тим самим підірвали їх конкурен!
тоспроможність на зовнішньому рин!
ку. Замість підтримки ліквідовували
частину великих підприємств. Неком!
петентна політика держави в цьому

напрямі показала, що держрегулюван!
ня може бути не тільки позитивним,
але й негативним, якщо воно не ба!
зується на солідних економічних
обґрунтуваннях та здійснюється без
прогнозування наслідків ухвалення
того або іншого акта. Внаслідок дис!
кусій, які мали місце у 2003–2008 рр.,
дійшли висновку про необхідність де!
що спростити процедуру укрупнення
господарських структур2. Було також
підготовлено пропозиції з гармонізації
актів антимонопольно!конкурентного
законодавства і знайдено припустиме
для сторін, які сперечаються, рішення.
Це рішення позначено у законопро!
екті 0853, який внесено на розгляд
Верховної Ради3. Публічно!правовий
характер цієї частини господарського
законодавства не викликає сумнівів.
І в ЄС, і в Україні вона розглядається
як важлива структурна складова гос!
подарського права та впливає на
публіцизацію інших його структурних
підрозділів.
Публічно!правовий характер ма!
ють прийняті у ряді країн СНД, зокре!
ма в Україні й у Російській Федерації,
закони про державні закупівлі, замов!
лення, постачання для державних по!
треб. Державне замовлення — важли!
ва форма державного планового регу!
лювання виробництва і товарообігу.
Чим більшим є держзамовлення, тим
сильніша його регулятивна роль.
Найбільш докладно, напевно, роз!
роблений Федеральний Закон РФ
«Про розміщення замовлень на поста!
чання товарів, виконання робіт, надан!
ня послуг для державних і муніци!

1
Биндельс А. Основы германского и европейского антимонопольного права // Основы немецкого торгового
и хозяйственного права. — М., 1995. — С. 63.
2
Дискусії допомогли вдосконалити законодавство й українська конкурентна політика дістала позитивну
оцінку экспертів на форумі ОБСЕ, що відбувся у лютому 2008 р. (Конкуренція. — 2009. — № 1/32. — С. 3).
Цікаво, що форум рекомендував Україні посилити правила контролю за економічною конкуренцією і встано!
вити кримінальну відповідальність за створення картелей, тоді як в Європі постійно відбуваються злиття
крупних структур.
3
Законопроект був прийнятий, але повернутий Президентом на доопрацювання, а після доопрацювання —
відкликаний Кабінетом Міністрів без наведення будь!яких мотивів.
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пальних потреб» від 21 липня 2005 р.1
За обсягом цей Закон змагається з
деякими кодексами та перевищує По!
ложення про постачання, прийняте у
радянські часи. При цьому особли!
вості розміщення державного оборон!
ного замовлення, замовлення на по!
стачання матеріальних цінностей в
державний резерв встановлюються ще
й іншими федеральними законами.
Докладно у Законі від 21 липня
2005 р. регламентована процедура
розміщення замовлень і забезпечення
захисту прав і законних інтересів
учасників розміщення замовлень
(наприклад, ст. 17, яка містить тринад!
цять пунктів і десять підпунктів, рег!
ламентує контроль за дотриманням
правил розміщення замовлень).
Нарівні з названим загальним За!
коном продовжує діяти Федеральний
Закон «Про постачання продукції для
федеральних державних потреб» від
13 грудня 1994 р. (із змінами та до!
повненнями)2 і Федеральний Закон
«Про закупівлі і постачання сільсько!
господарській продукції, сировини і
продовольства для державних потреб»
від 2 грудня 1994 р.3 У численні зако!
ни, зокрема в ЦК РФ, норми якого не
забезпечують регулювання постачань,
внесено зміни у зв’язку з ухваленням
Закону від 21 липня 2005 р.4 При цьо!
му у відповідних випадках слово
«договір» замінюється словами «дер!
жавний контракт».
Спеціальне регулювання відносин
з державних закупівель, замовлень і
постачання характерне і для нашого
законодавства, хоча поки що в
декілька меншому масштабі5.
Як уже вказувалось, про посилення
публічно!правових засад у ПРГД свід!

чить зміст нового Комерційного кодек!
су Франції і законів, що його доповню!
ють, прийнятих у 2001–2008 рр., зок!
рема Закону «Нове регулювання гос!
подарських відносин» від 15 травня
2001 р.6 Велика увага приділена вдос!
коналенню регламентації діяльності
органів управління акціонерними то!
вариствами, посилюється контроль за
діяльністю посадових осіб акціонер!
них товариств. Передбачені додаткові
засоби боротьби проти підприємств,
які підривають конкуренцію. Мініст!
рові економіки і прокуратурі надано
право вимагати в суді визнання нік!
чемними договорів, які спрямовані на
зловживання залежним становищем.
Законом від 1 серпня 2003 р. передба!
чено створення нового органу — Адмі!
ністрації ринків цінних паперів. Поси!
лено корпоративний контроль, підви!
щені вимоги до бухгалтерів!ревізорів.
У 2004 р. відповідно до законодавства
ЄС розширені права антимонопольних
органів по застосуванню фінансових
санкцій. Підвищені вимоги до кон!
солідованих фінансових звітів госпо!
дарських товариств. У 2005 р. (Закон від
26 липня № 2005!542) встановлено, що
місцезнаходження товариства і розта!
шування його центральних органів уп!
равління не можуть бути в різних
місцях. В іншому Законі, прийнятому
також 26 липня 2005 р., передбачено
спеціальні заходи, спрямовані на про!
філактику та сприяння подолання
підприємствами ускладнень (юридич!
них, економічних). Встановлено пра!
вила реалізації окремих положень
Комерційного кодексу.
Однією з країн, на прикладі яких
наочно проглядаються перетворення,

СЗ РФ. — 2005. — № 30. — Ст. 3105.
СЗ РФ. — 1994. — № 34 и др.
3
СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 330; СЗ РФ 2003. — № 2. — Ст. 167.
4
Закон РФ от 2 февраля 2006 г.; СЗ РФ. — 6 февраля 2006 г. — № 6. — Ст. 639.
5
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти // Офіційний вісник України. — № 20.
6
Кабрияк Р. Цит. пр.; Коммерческий кодекс Франции / пер. с фр. В. Н. Захватаева. — М., 2008.
1
2
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що відображають процес подальшого
усуспільнення виробництва, соціаль!
но!економічного прогресу суспіль!
ства, є Німеччина. У XX ст. госпо!
дарське законодавство в цій країні
пройшло шлях від Торгового кодексу,
який набув чинності 1 січня 1900 р.,
що розглядався як частина «приватно!
го права», до сучасної системи ПРГД,
яке значною мірою набуло рис права
публічного. Змінився не тільки сам
Кодекс, як і раніше (за традицією) зва!
ний «Торговим», хоча він вже ширший
за змістом. Він став тепер лише части!
ною нової розгорнутої системи ПРГД,
перетворення якої виявилося ще у
Веймарській конституції 1918 р., яка
встановила, що власність повинна ви!
користовуватися на благо суспільства.
Посилення публічно!правових за!
сад у ПРГД у Німеччині проявилося в
законодавчій практиці і в теорії (у на!
уці), яка відображає вимоги соціаль!
но!економічного прогресу, в тому, що
разом із правом, яке традиційно харак!
теризується як приватне господар!
ське, у системі ПРГД почали відрізня!
ти як її органічні частини консти!
туційно!господарське, адміністратив!
но!господарське, кримінально!госпо!
дарське право1. Ця еволюція відобра!
жає загальний прогрес ПРГД, який є
адекватним об’єктивним вимогам
змішаної економіки, що розвивається,
і сучасного суспільства. Треба її врахо!
вувати в науковій та практичній діяль!
ності, яка спрямована на правове
забезпечення сучасної економіки.
У політиці й у законодавстві бага!
тьох країн у XX ст. знайшла віддзерка!
лення вимога соціальної орієнтації
економіки. Така орієнтація також зу!
мовлює посилення публічно!правових

засад у законодавстві, яке становить
правове забезпечення економіки. Що!
до цього становить інтерес норма,
закріплена у ГК України. Стаття 11
цього Кодексу встановлює, що суб’єк!
том господарювання, який не врахо!
вує суспільні інтереси, що вказані у
програмних документах економічного
і соціального розвитку, не можуть на!
даватися пільги і переваги у здійс!
ненні господарської діяльності. З дру!
гого боку, Кодекс дозволяє усім
суб’єктам господарювання брати на
себе зобов’язання сприяти вирішенню
проблем соціального розвитку населе!
ного пункту свого місцезнаходження,
будівництву і змісту об’єктів кому!
нального господарства, побутового об!
слуговування. У саме поняття під!
приємницької діяльності в ГК України
включено соціальне начало. Якщо
раніше підприємницькою вважалася
діяльність, спрямована на отримання
прибутку, то в Кодексі ця діяльність
визначається як «здійснювана з метою
досягнення економічних, соціальних
результатів і отримання прибутку»
(ст. 42 ГК України).
Публічно!правове начало дістало
закріплення в деяких нових правових
формах функціонування крупних гос!
подарських систем. У радянські часи
крупні господарські системи функ!
ціонували у формі комбінатів, главків,
господарських міністерств, міжгалузе!
вих раднаргоспів. В юридичному
плані інтерес викликала компетенція
центрів цих систем, взаємини цих
центрів з підприємствами, які входять
до відповідної господарської системи2.
У реформованій економіці постра!
дянських республік велика частка
крупних господарських систем припи!

1
Дятленко Н. Н. Цит. пр. — С. 33; Штобер Р. Общее хозяйственно!административное право / пер. с нем. —
Минск, 2001. — 312 с.
2
Мамутов В. К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов. — М., 1964. —
266 с.; Мамутов В. К. Предприятие и вышестоящий орган. — М., 1969. — 240 с.
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нила своє існування, частка зберегла!
ся, знайшовши нові форми. З’явилися
й нові системи.
В Україні до крупних господар!
ських систем можна віднести націо!
нальні акціонерні компанії «Нафто!
газ», «Енергоатом», Державний кон!
церн «Укрцемент», Державну буді!
вельну корпорацію «Укрбуд», Маріу!
польський комбінат ім. Ілліча, деякі
інші структури. У Російській Феде!
рації — це добре відомий «Газпром»,
створений на базі Міністерства газової
промисловості СРСР, гірничо!мета!
лургійний комбінат Норильський та
ін. Діють і крупні транснаціональні
господарські системи — ТНК. Проте,
як і раніше, в нашій юридичній науці
їм не приділяється достатньої уваги.
Тим часом вони на таку увагу, поза
сумнівом, заслуговують, оскільки на!
явність крупних господарських систем
характерна для сучасної економіки.
За радянських часів господарська
суть подібних систем оспорювалася
деякими адміністративістами на тій
підставі, що міністерства — це органи
виконавчої влади, а не органи госпо!
дарські. Тобто не бачили за однакови!
ми назвами відмінностей по суті
міністерств адміністративних і мі!
ністерств господарських. Але варто
було перейменувати, наприклад, Мін!
газпром у «Газпром», тобто прибрати з
назви слово «міністерство», як вияви!
лася недостатність такого роду
доводів. «Газпром» здійснює ті самі
організаційно!господарські функції,
тілки його керівник не є міністром
(хоча, напевно, має не меншу вагу).
Центри господарських систем із нови!
ми «неадміністративними» назвами
виконують функції, які властиві будь!
яким центрам господарських систем, —

функції господарсько!управлінські.
В юридичній транскрипції ці функції
точніше позначаються як функції ор!
ганізації господарської діяльності,
тобто господарсько!організаційні або
організаційно!господарські1.
Водночас економічні реформи вне!
сли, звичайно, нові елементи до госпо!
дарської компетенції центрів нових
господарських систем і в їх пра!
вовідносини з підприємствами, які
входять до складу цих систем. Певні
відмінності зумовлені тим, що і деякі
системи в цілому, і підприємства, які
входять до їх складу, набули правових
форм акціонерних суспільств, ком!
паній, корпорацій. У Російській Феде!
рації, наприклад, протягом 2007 р.
створено шість державних корпо!
рацій: «Банк розвитку», «Нанотехно!
логії», «Фонд сприяння розвитку жит!
лово!комунального господарства»,
«Олімпійський» (з будівництва олім!
пійських об’єктів і будівництва міста
Сочі), «Росатом», «Ростехнології».
При цьому Державна корпорація по
атомній енергетиці «Росатом» висту!
пає не тільки як виробничо!госпо!
дарська структура, але й як орган,
наділений широкими повноваження!
ми здійснення державного управління
використанням атомної енергії2.
Наочне уявлення про нові форми
крупних господарських систем, ком!
петенцію їх центрів і взаємовідносини
з підприємствами, які входять до її
складу (організаціями), дає нещодав!
но сформований статус Державної
корпорації «Ростехнології», який
обґрунтовно регламентований Феде!
ральним Законом РФ від 23 листопа!
да 2007 р.3 із змінами, які внесени за!
коном РФ від 7 травня 2009 р.4 Згідно

Віхров О. П. Організаційно!господарські правові відносини. — К., 2008. — 512 с.
СЗ РФ. — 2007. — № 49. — Ст. 6078.
3
СЗ РФ. — 2007. — № 48. — Ст. 5814.
4
СЗ РФ. — 2009. — № 19. — Ст. 2278.
1
2
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із Законом метою діяльності «Ростех!
нології» є сприяння розробці, вироб!
ництву й експорту високотехно!
логічної промислової продукції. До
цієї системи входять організації та
підприємства, які виконують відпо!
відні роботи. «Ростехнологія» — круп!
на багаторівнева корпорація, до скла!
ду якої (як і до складу колишніх ра!
дянських господарських міністерств і
сучасних крупних зарубіжних корпо!
рацій) входять акціонерні товарист!
ва — об’єднання, які включають інші
афілійовані акціонерні суспільства
(більше чотирьохсот підприємств,
інститутів, інших організацій). Тобто
структура щонайменше триланкова —
основна, середня і вища ланка.
Оскільки ЦК РФ, як і ЦК інших країн
СНД, що прийняли ЦК РФ за зразок,
перешкоджає створенню такого роду
крупних структур, то в Законі від
7 травня 2009 р. спеціально обумовле!
но, що на дочірні акціонерні товарист!
ва основних акціонерних товариств,
100 % акцій яких передано державою
«Ростехнології» як майновий внесок
РФ, і на їх дочірні акціонерні товари!
ства, не поширюється норма ст. 98 ГК
РФ. Згідно з цією нормою, акціонерне
товариство не може мати як єдиного
учасника іншого господарського това!
риства, яке складається з однієї особи.
Іншими словами, державна госпо!
дарська структура «Ростехнології»
може створювати господарське об’єд!
нання (як середня ланка системи) у
формі акціонерного товариства, а ос!
таннє може бути «єдиним учасником»,
тобто керуючим органом первинних
(основних) ланок, підприємств, яким
також надана форма акціонерного то!
вариства.
За радянських часів у подібні
крупні системи входив ряд госпо!
дарських об’єднань (керуючий апарат
яких називався або комбінатом, або
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головним управлінням), до складу
яких входили виробничі підприємства
як основна ланка та їх філії. Юридич!
ну форму тепер ускладнили, а еконо!
мічна суть, яка адекватна організації і
технології сучасного господарювання,
залишилась. Компетенція державних
корпорацій РФ багато в чому нагадує
господарську компетенцію раднар!
госпів та міністерств радянського часу.
Водночас їх правовідносини з під!
приємствами, які входять до складу
корпорації, що мають статус відкри!
тих акціонерних товариств, відрізня!
ються від правовідносин центрів гос!
подарських систем радянського часу з
державними підприємствами, які вхо!
дили до складу цих систем. Наші
крупні національні акціонерні ком!
панії мають деякі загальні риси з
держкорпораціями РФ. У плані теми
цій статті можна відзначити лише те,
що ті та інші — носії публічно!право!
вих засад в організації і здійсненні гос!
подарської діяльності. Відбулося дея!
ке роздержавлення, хоча публічний
характер державних корпорацій не
викликає сумнівів і до цивільних ко!
дексів вони не уміщаються. Власне, у
РФ за межами ЦК сформувався масив
публічно!господарського законодав!
ства. Системоутворюючу роль у су!
часній економіці продовжують віді!
гравати крупні конкурентоспроможні
публічні господарські структури. Дер!
жава повинна сприяти їх формуванню
і функціонуванню. Прийнято публіч!
но!правовими нормами і законодавст!
во РФ про юридичні особи, про корпо!
ративні відносини. Переконливо вка!
зано, що принципи, на яких базується
цивільне законодавство і законодавст!
во про господарські суспільства, є
різними, що корпоративні відносини
не відповідають ознакам цивільних
відносин, що законодавство про юри!
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дичні особи має публічно!правовий
характер1.

Неадекватність сучасній
економіці приватноправового
підходу
до її регулювання
Повсюдне посилення публічно!
правових засад у ПРГД свідчить про
неспроможність (безперспективність,
неефективність) спроб врегулювати
економічні відносини з позицій при!
ватноправового підходу, що недо!
оцінює конструктивну роль держави в
економіці. В інтерв’ю, опублікованому
в київському тижневику «2000», голо!
ва Рахункової палати РФ С. Степа!
шин, відповідаючи на запитання щодо
виходу з економічної кризи, сказав,
що «нині в усьому світі роль держави
зрізко ростає». Це, за його словами, не
означає, що держава має «скрізь і всю!
ди втручатися у справи бізнесу», але
«тепер, схоже, усім стало зрозуміло»,
що без розумного втручання держави
ринок сам по собі проблеми не
вирішить2.
Як відомо, одним із напрямів пра!
вової реформи в РФ, досвід якої запо!
зичували з початку 90!х років україн!
ські реформатори!прожектери, було
ухвалення в 1994 р. нового Цивільного
кодексу, який подавався розробника!
ми його проекту як «економічна кон!
ституція». Цей проект розроблявся з
огляду на приватноправовий підход
як закон приватного права. Через
10 років у РФ було здійснено мас!
штабне дослідження оцінки юристами

проведення правової реформи з її ос!
новних напрямів. За рівнем досягнен!
ня поставлених цілей та завдань одне з
найостанніших місць серед усіх на!
прямів правової реформи зайняло
«подальше системне правове забезпе!
чення розвитку економіки». 69 % опи!
таних заявило, що прогресу немає, а
3 % вказали на наявність регресу. Не
було відповіді на це запитання 5 %
опитаних3. Такі результати оцінки доз!
воляють вважати, що спроба правово!
го забезпечення економіки за допомо!
гою приватноправового ЦК успіхом
не увінчалась. Мабуть, це стало од!
нією з причин, які спонукали Прези!
дента РФ у 2008 р. вжити заходів по
модернізації ЦК РФ, доручивши роз!
робити відповідну концепцію Раді з
кодифікування і вдосконалення ци!
вільного законодавства. Як повідом!
лялося у пресі, один із чинників, які
стали підставою для початку такої ро!
боти, — «непристосованість росій!
ського матеріального і процесуально!
го права до потреб ділового обороту»,
у зв’язку з чим «підприємці намага!
ються за всяку ціну уникнути розгля!
ду справ в російських судах і застосу!
вання російського права»4. Керівник
названої вище Ради заявив, що роль
держави в економіці повинна визнача!
тися концепцією розвитку публічного
права і що Рада намагається викори!
стовувати і впровадити всі директиви
ЄС5. У зв’язку з цим можна припусти!
ти, що Рада вже не вважає приват!
ноправовий ЦК «економічною кон!
ституцією».

1
Василевская Л. Ю. О противоречиях и недостатках проекта Концепции совершенствования гражданского за!
конодательства // Закон. — 2009. — С. 81–84.
2
Интервью С. Степашина // «2000». — 2009. — 26 июня – 2 июля.
3
Соколов Н. Я. Правовая реформа глазами юристов // Государство и право. — 2006. — № 6. — С. 5–13. Не вда!
лося виявити жодної публікації, де б обґрунтовувалася користь ЦК РФ для економіки. Аналогічна ситуація
з оцінкою значення для економіки ЦК України.
4
Корня А., Костенко Н. // Закон и бизнес. — 2008.— С. 11. У 1994 р. видавався Указ Президента РФ про підго!
товку Підприємницького кодексу. Концепція подібного кодексу в 2005–2006 гг. Торгово!промисловою палатою
РФ. Дані про внесення такого законопроекту у державну Думу РФ чи про зміст проекту одержати не вдалося.
5
Интервью В. Ф. Яковлева // Закон. — 2009. — май. — С. 8.
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Багатьом юристам стало також зро!
зуміло, що спроби вирішення еконо!
мічних проблем із позицій приват!
ноправової концепції, яка сповідуєть!
ся деякими цивілістами, не увінчалися
успіхом, оскільки ця концепція не!
адекватна сучасній економіці1. Неви!
падково у зв’язку з цим Центр
публічно!правових досліджень почав
випускати альманах «Публічно!пра!
вове регулювання економічних відно!
син». Судячи з опублікованих ма!
теріалів, у авторів альманаху не вик!
ликає сумнівів, наприклад, публічний
характер державних корпорацій2.
Неспроможними виявляються те!
пер і спроби розглядати тільки як при!
ватноправові юридичні конструкції,
які мають загальноюридичний харак!
тер3 і використовуються в публічно!
правовій сфері. Так, Л. Морозова пи!
ше, що «порівняно недавно як кри!
терій розмежування публічного та
приватного права вказувалося на ши!
роко використовувані в приватному
праві договірні форми. Нині ж можна
стверджувати, що договірне регулю!
вання суспільних відносин міцно
увійшло до публічно!правової сфери і
займає в публічному праві видне
місце»4. При цьому публічне право
зовсім не «приватизувалося». З пози!
цій приватноправового підходу адек!
ватне сучасній економіці державне ре!
гулювання вийти не може.
Нещодавно було висловлено мірку!
вання про доцільність «відновити

приватноправовий характер цивільно!
го права»5. З урахуванням зазначеного
вище, щоб забезпечити «чистий» при!
ватноправовий зміст ЦК України,
потрібно прибрати звідти «чужорідні
включення» — невластиві приват!
ноправовому закону публічно!правові
норми. Тим більше, що ці норми вза!
галі опинилися там не стільки через
методологічний підхід, скільки через,
напевно, вплив чинників кон’юнктур!
но!меркантильного характеру. Кон!
кретні рекомендації у пресі і навіть за!
реєстровані у Верховній Раді законо!
проекти, спрямовані на вирішення
цього завдання, — є.
Прибравши з ЦК чужорідні норми,
які стосуються господарської діяль!
ності, можна з метою збагачення його
саме як приватноправового акта, по!
вернути до кодексу норми сімейного
права, які були в його проекті. Розроб!
ники проекту ЦК чомусь погодилися з
виключенням з нього норм, які відпо!
відають його предмету, визначеному в
ст. 1 ЦК України. Виключення тих, які
цікавлять далеко не всіх громадян,
норм про професійну господарську
діяльність і відновлення в тексті дуже
важливих для всіх громадян норм
сімейного права, дійсно, наблизило б
структуру нашого ЦК України до
структури приватноправового Ци!
вільного кодексу Наполеона, автори!
тетом якого «козиряли» при представ!
ленні проекту ЦК у Верховній Раді
(забувши, щоправда, при цьому пові!
домити, що насправді структура нашо!

На це вже зверталася увага в юридичній літературі, зокрема у 1996 р. на сторінках провідного юридичного
журналу РАН (див., наприклад: Государство и право. — 1996. — № 4. — С. 61–63).
Публичноправовое регулирование экономических отношений // Правоведение. — 2009. — № 1. — С. 250.
Також Цимерман Ю. С. Государственная корпорация — специфика правового регулирования // Право и
экономика. — 2008. — № 10. — С. 4–12. Идея создания госкорпораций имеет сторонников и в Верховной Ра!
де Украины (див., наприклад: Королевская мечта // Донбасс. — 2009. — 23 июля).
3
Мамутов В. К., Хахулина К. С. Общеправовые конструкции и понятия // Юридический вестник. — 2001. —
№ 4. — С. 103–109.
4
Морозова Л. А. Договор в публичном праве // Государство и право. — 2009. — № 1. — С. 15.
5
Методологія приватного права // Юридичний тиждень. — 2009. — 30 трав. — 5 черв. — С. 3.
1

2
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го ЦК структурі французького не
відповідає1). Так давайте ж виконаємо
обіцянку і зробимо ЦК дійсно приват!
ноправовим Цивільним кодексом.
А відносини з вагомими публічно!пра!
вовими засадами краще регулювати за
його межами, керуючись закріплени!
ми в законі основними засадами дер!
жавної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності.
Найбільш актуальними публічно!
правовими проблемами на сьогодні є

чітке закріплення в Конституції основ
економічної системи2, формування
правового механізму, який забезпечує
реалізацію наявних законів про плану!
вання і прогнозування соціально!еко!
номічного розвитку, усунення юри!
дичних перепон і правове сприяння
створенню крупних господарських
структур типу названих вище держав!
них корпорацій.

Вийшов друком збірник:

Господарське судочинство в Україні : судова практика / Верхов. Суд
України ; упоряд. : Ємельяненко Е. О., Кириченко Н. М., Сердюк В. В. ;
за заг. ред. В. В. Онопенка. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 528 с.
Збірник складається з судової практики Верховного Суду України і
Вищого господарського суду України у справах зі спорів, що виникають з
угод купівліMпродажу; у справах зі спорів про банкрутство; у справах зі
спорів, пов’язаних з майновим наймом (орендою); у справах зі спорів у сфері
корпоративних правовідносин.
Видання буде корисним суддям господарських судів, працівникам
органів прокуратури, адвокатам, а також студентам вищих юридичних
навчальних закладів України під час практичних занять.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua

У цьому легко переконатися, ознайомившись із ЦК Франції (Гражданский кодекс Франции (кодекс Напо!
леона). — К., 2006. — 1007 с.
2
Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави // Стратегічні пріоритети. — 2008. —
№ 2 (7). — С. 207–217.
1
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Питання приватного права
МЕТОДОЛОГІЯ ЖИТЛОВОГО ПРАВА:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

М. ГАЛЯНТИЧ
доктор юридичних наук,
заступник директора з наукової роботи
Науково#дослідного інституту
приватного права
і підприємництва АПрН України

П

раво кожного на житло є
однією з основних матеріаль!
них умов існування людини,
його можна віднести до природних
прав людини. Загальна декларація
прав людини пов’язує поняття «гід!
ний рівень життя» з наявністю у лю!
дини житла. Міжнародним пактом
про економічні, соціальні та культурні
права встановлено, що держави, які
беруть у ньому участь, визнають право
кожного на достатній життєвий рівень
для нього самого і його сім’ї, що перед!
бачає достатнє харчування, одяг і жит!
ло, а також неухильне поліпшення
умов життя.
Відповідно, система забезпечення
житлових прав і свобод особи в су!
часній Україні поки що перебуває на
стадії становлення, а реалізованість та
захищеність окремих прав і свобод за!
лишається й досі на невисокому рівні.
Міжнародні зобов’язання вимагають
забезпечити кожній особі ефективну
правову охорону та захист у разі пору!
шення її прав і свобод. Право на захист
для кожної особи, яка його потребує,

забезпечується державою, її компе!
тентними судовими, адміністративни!
ми або законодавчими органами.
За таких умов в Україні проблема
забезпечення права особи на житло
набуває особливого значення, і склад!
нощі полягають не лише у недоскона!
лості законодавства, проблемах щодо
реалізації конституційного права на
житло, а й у недостатньому рівні його
захищеності від правопорушень.
Розвиток житлового законодавства
має бути спрямований на створення
приватноправової системи охорони та
захисту житлових прав та законних
інтересів суб’єктів права на основі
норм матеріального цивільного права
у контексті адаптації законодавства
України до умов Європейського Спів!
товариства на засадах розмежування
та поєднання приватноправових і
публічно!правових методів регулю!
вання.
Конституційні положення, пов’яза!
ні з реалізацією права особи на житло,
дотепер не знаходять належного роз!
витку і закріплення в житловому зако!

© М. Галянтич, 2009
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нодавстві України. Більшість джерел
житлового законодавства, у тому
числі Житловий кодекс УРСР 1983 p.
(далі — ЖК УРСР), прийняті в період
функціонування адміністративно!ко!
мандної системи, відображають інший
спосіб господарювання і, звичайно, не
адекватні сучасним реаліям. На цьому
етапі здійснювалося утвердження со!
ціалістичної власності (1963–1990 рр.),
виділяється договір найму жилого
приміщення в самостійний вид, вста!
новлюються особливості для дого!
ворів найму жилого приміщення у
будинках державного та громадського
житлового фонду, в будинках, які
належали на праві індивідуальної
власності громадянам, у службових
відомчих жилих будинках та гурто!
житках, що знайшло своє закріплення
у Цивільному кодексі УРСР 1963 р.
(далі — ЦК УРСР). У 1983 р. було
прийнято ЖК УРСР, який донині
визначає структуру та зміст житлово!
го законодавства, регулює порядок і
умови обліку громадян, що потребу!
ють поліпшення житлових умов, на!
дання житла у будинках державного і
громадського житлового фонду, вста!
новлюють коло осіб, які належать до
членів сім’ї, права та обов’язки в жит!
ловій сфері, порядок надання і кори!
стування житлом спеціального призна!
чення. Формується комплексна галузь
житлового права, всі норми, що регу!
лювали житлові правовідносини, були
вилучені з ЦК УРСР (крім ст. 277 «До!
говір найму жилого приміщення»).
На жаль, з 1992 р., тобто з початку
приватизації житлового фонду, жит!
лова політика не була розроблена на
державному рівні. Тому на цей час
державна житлова політика має бути
визначена і розвиватися в межах,
визначених Законом.
Житлове право виникло наприкін!
ці XIX — на початку XX ст. До XX ст.
96

право охороняло лише відносини
власності, що полягало у встановленні
юридичної відповідальності за пору!
шення прав на об’єкти нерухомості.
Проте загальна гуманізація права, роз!
виток ідеї прав людини поступово
надали нового значення правовій охо!
роні прав на житло. Право на житло як
цілісне майнове благо стало об’єктом
правової охорони в Європі та США
наприкінці XIX ст. В європейських
країнах житлове законодавство розви!
вається в напрямі створення умов для
будівництва житла через надання
різних пільг або забезпечення соціаль!
ним житлом громадян, які не можуть
задовольнити житлові проблеми
власними зусиллями, що зумовлено
правовими традиціями, соціальними
та економічними чинниками. Право
на житло в європейських країнах є на!
стільки природним для людини, що не
потребує окремого закріплення у нор!
мах Конституції чи окремого кодексу.
У сучасній Україні право на житло
закріплюється в нормах різних галузей,
які тісно взаємодіють і у своїй сукуп!
ності утворюють житлове право. Особ!
ливу роль у цьому утворенні відіграють
норми цивільного права, які безпосе!
редньо спрямовані на регулювання
відносин права приватної власності.
Сучасний етап характеризується
переходом до ринкових умов регулю!
вання житлових відносин. Джерелом
житлового права у вузькому значенні
постають правові приписи органів
державної влади, які видають норма!
тивні акти в межах своєї компетенції,
на підставі та на виконання норм чин!
ного законодавства.
Джерела житлового права групу!
ються за: 1) органами, що приймають
рішення; 2) змістом; 3) формою право!
творчості; 4) поділом права на приват!
не та публічне; 5) сферою правового
регулювання; 6) значенням.
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Розглядаючи джерела житлового
права (закони, підзаконні акти, судові
рішення, рішення Конституційного
Суду України, договори, звичаї, прин!
ципи, інші джерела), що не суперечать
нормам і принципам права, і визна!
чальна роль у побудові джерел житло!
вого права має належати новому Жит!
ловому кодексу України (далі — ЖК
України), який дасть змогу системати!
зувати юридичні джерела на принци!
пах ієрархії, а також застосовувати
джерела житлового права залежно від
їх впливу на суспільні відносини.
Незважаючи на прийняття значної
кількості нормативних актів, в Україні
немає єдиної концепції щодо реалі!
зації конституційного права громадян
на житло. Термін «житлове законодав!
ство» доволі широко використовуєть!
ся у правовій літературі, переважно в
значенні сукупності законів та інших
нормативно!правових актів, що регла!
ментують житлову сферу суспільних
відносин.
В основу сучасної системи житло!
вого законодавства має бути покладе!
на певна ієрархія нормативних актів,
підґрунтям якої має бути взаємопо!
в’язана між собою система норм права,
що регламентує житлові відносини.
Водночас недостатня структурна по!
будова, незважаючи на очевидну зна!
чущість, створює необхідність їх
структурування в певні групи, тобто
вироблення певної системи правових
норм. В основі її побудови можуть бу!
ти комплексні критерії: за юридичною
силою, змістом та сферою правового
регулювання тощо.
Виникає нагальна потреба в новому
кодифікованому законодавчому акті,
який регулюватиме всі відносини, що
випливають із житлової сфери та регу!
люються різними розгалуженими нор!
мативними актами, прийнятими у
різний час. Правове регулювання жит!
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лових правовідносин має визначатися
ЖК України, а не іншими законами
України.
Відповідно, система забезпечення
житлових прав і свобод особи в сучас!
ній Україні поки що перебуває на
стадії становлення, а реалізованість та
захищеність окремих прав і свобод за!
лишається й досі на не високому рівні.
Міжнародні зобов’язання вимагають
забезпечити кожній особі ефективну
правову охорону та захист у разі пору!
шення її прав і свобод. Право на захист
для кожної особи, яка його потребує,
забезпечується державою, її компе!
тентними судовими, адміністративни!
ми або законодавчими органами.
Для розвитку житлового законо!
давства в Україні як окремої ком!
плексної галузі права характерна
повна правова невизначеність, що ви!
являється у фрагментарності правово!
го регулювання, наявності прогалин,
відсилочних норм та норм, які втрати!
ли регулюючий вплив. Преамбула ЖК
України, яка визначає державну жит!
лову політику, не змінилася з 1983 р.
Державна житлова політика при!
зводить до того, що в правозасто!
совній діяльності для врегулювання
правовідносин щодо житла застосову!
ються норми цивільного права, права
соціального забезпечення, адміністра!
тивного права, а не безпосередньо нор!
ми ЖК України. Фахівці припуска!
ють, що наслідком цього цей Кодекс
припинить своє існування і буде
замінений ЦК України (інститутами
договору комерційного найму житла,
іншими правочинами з житлом, право
власності на житло), правом соціаль!
ного забезпечення (інститут житла
соціального забезпечення) та адміні!
стративного права (інститути управ!
ління і збереження житлового фонду).
Вважаємо, для внесення чіткості важ!
ливо розуміти, що розвиток цивільно!
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го права полягає не у врегулюванні
всього кола суспільних відносин у
житловій сфері, а в прийнятті нового
ЖК України, який має враховувати
особливості правового регулювання у
житловій сфері. Новий ЖК України
не повинен відтворювати положення
чинного ЦК України, як це відбу!
вається у проекті ЖК України. В ньо!
му мають бути зосереджені загальні
цивільно!правові засади. ЖК України
має визначати, зокрема: зобов’язання,
що виникають при будівництві житла,
підстави переведення придатних для
проживання жилих квартир у нежилі,
правовий режим житлово!будівель!
них кооперативів та товариств спів!
власників багатоквартирного жилого
будинку, особливості виникнення пра!
ва власності на житло; особливості
цивільно!правової відповідальності
власників і користувачів квартир
(будинків), управління житловим
фондом, правовий режим житлового
фонду соціального призначення тощо.
На сучасному етапі здійснено оста!
точний перехід до приватноправових
засад отримання житла, житло на!
дається безоплатно або за доступну
плату тільки соціально незахищеним
верствам населення. З 1990 р. відбу!
вається становлення приватноправо!
вих засад у житловій сфері та розвиток
ринкових відносин. ЦК України
2003 p. регулює право власності та ко!
ристування житлом на комерційних
умовах, закріплює право громадян на
вільний вибір форм і способів реаліза!
ції житлових прав громадян на підставі
цивільного законодавства та (або) до!
говору. Цей етап також характери!
зується поступовим усуненням супе!
речностей у житловому законодавстві,
шляхом прийняття змін та доповнень
до чинного законодавства України.
Нині терміново необхідно впоряд!
кувати житловий фонд та житлово!ко!
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мунальну інфраструктуру відповідно
до встановлених законодавством норм
та стандартів; забезпечити соціально
вразливі верстви населення житлом
соціального призначення на правах
найму; створити умови для підвищен!
ня рівня доступності житла для всіх
категорій населення незалежно від
майнового стану, місця проживання,
соціальних ознак; створити і сприяти
розвиткові ринку комерційного найму
житла; запровадити конкуренцію на
ринку будівництва та обслуговування
житла; забезпечити державний кон!
троль за діями учасників житлового
ринку та державного регулювання на
монопольних ринках комунальних по!
слуг; розробити фінансові механізми
придбання житла загального призна!
чення; відновити та комплексно
реконструювати квартали застарілого
житлового фонду; стимулювати фор!
мування ефективного власника жит!
ла; створити ефективну модель управ!
ління житлом.
Спеціальне житлове законодавство
має встановлювати специфіку су!
спільних відносин з приводу встанов!
лення особливостей здійснення права
власності на житло; користування
житлом власником та членами його
сім’ї; дотримання прав не власників
при переході права власності на жит!
ло; особливості користування загаль!
ним майном співвласників житла;
встановлення відповідності будівель
житловим нормам; спільне утримання
жилих приміщень та управління бага!
токвартирними будинками; особли!
вості створення та діяльності житло!
вих, житлово!будівельних коопера!
тивів, товариств співвласників житла.
Водночас виникає потреба у закріп!
ленні поняття норми безпечного кори!
стування жилою площею з урахуван!
ням факту проживання різностатевих
осіб, чисельності, вікового складу
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сім’ї; ступеня родинності членів сім’ї;
особливих потреб осіб із фізичними
вадами, одиноких людей та людей по!
хилого віку. Обмеження щодо макси!
мального розміру житла мають вста!
новлюватися відповідно до принципу
справедливості, що полягає у дифе!
ренційованому встановленні прав та
обов’язків власників, які полягають у
встановленні норм підвищеної оплати
за комунальні послуги та оподатку!
вання об’єктів нерухомості.
Правове регулювання житлових
відносин має здійснюватися на під!
ставі ЖК України як спеціального
нормативного акта перехідного періо!
ду, що зумовлено соціально!економіч!
ними умовами розвитку суспільства,
переходом України до сучасних Євро!
пейських норм і стандартів, що зумов!
лює потребу в приведенні чинного
ЖК України у відповідність із поло!
женнями ЦК України з метою підви!
щення юридичних гарантій захисту
житлових прав громадян.
У перехідних умовах має бути ство!
рена оптимальна система задоволення
житлових потреб громадян України не
лише на праві власності, а й користу!
вання з гарантованою можливістю
кожному користуватися встановле!
ним законодавством мінімумом жилої
площі у жилих будинках всіх форм
власності; право на поліпшення жит!
лових умов має бути реальним і гаран!
тованим законом правом. Державна
політика України у сфері розвитку
нормативно!правового забезпечення
діяльності житлового господарства
має на меті формування сучасної сис!
теми правового регулювання взає!
мовідносин у цій сфері.
Для України житлова проблема
торкається як соціально адаптованих
громадян, але які потребують житла
або поліпшення житлових умов, так і
соціально незахищених верств — дітей
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і молоді, інвалідів, людей похилого
віку, мігрантів. Сучасний стан соціаль!
ного захисту військовослужбовців у
житловій сфері був предметом обгово!
рення на парламентських слуханнях,
які відбулися 8 лютого 2006 р. і за ре!
зультатами яких Постановою Верхов!
ної Ради України від 23 лютого 2006 р.
№ 3507!ІV було схвалено Рекомен!
дації парламентських слухань «Про
стан забезпечення житлом та іншими
гарантіями соціального захисту вій!
ськовослужбовців, осіб начальницько!
го і рядового складу органів внут!
рішніх справ та деяких інших осіб»,
які в рекомендаціях визначили необ!
хідність прийняття нового ЖК Украї!
ни. Протягом багатьох років затя!
гується його прийняття, наслідком
чого є те, що в юридичній науці сфор!
мувалися різні думки і концепції пра!
вового регулювання житлових відно!
син. При цьому залишається невирі!
шеним ряд питань щодо поняття жит!
ла, житлових відносин, їх сутності й
місця в системі правовідносин, спів!
відношення житлового законодавства
з цивільним тощо. Така невизна!
ченість, відповідно, впливає на статус
учасників житлових правовідносин.
Відсутність в Україні єдиної дер!
жавної стратегії щодо радикального
вирішення соціальних проблем, не!
здійснення рішучих і кардинальних
заходів, обмежене фінансування при!
звели до критичного накопичення
житлових проблем у соціально неза!
хищених категорій осіб.
Новий ЖК не повинен відтворюва!
ти положення чинного ЦК у проекті
ЖК України. У ньому мають бути зо!
середжені загальні цивільно!правові
засади. ЖК України має визначати, зо!
крема: зобов’язання, що виникають
при будівництві житла, підстави пере!
ведення придатних для проживання
жилих квартир у нежилі, правовий ре!
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жим ЖБК та товариств співвласників
багатоквартирного жилого будинку,
особливості виникнення права влас!
ності на житло; особливості цивільно!
правової відповідальності власників і
користувачів квартир (будинків), уп!
равління житловим фондом, правовий
режим житлового фонду соціального
призначення тощо.
Зміст державної житлової політи!
ки, її призначення полягає у забезпе!
ченні реалізації конституційних прав
на житло на основі принципів: забез!
печення безпеки проживання грома!
дян та належної якості житлово!кому!
нальних послуг; гарантування прав
власності на житло, співіснування та
розвиток житлового фонду державної,
комунальної та приватної форм влас!
ності; розподіл житлового фонду за
функціональними ознаками на житло!
вий фонд загального призначення,
житловий фонд соціального призна!
чення, службове житло та спеціалізо!
вані будинки; забезпечення рівних
можливостей для вибору людиною
шляхів вирішення власних житлових
проблем — будівництво житла, прид!
бання житла у власність або оренда
житла; використання житлового фон!
ду виключно за призначенням, уник!
нення спекуляцій на ринку житла;
солідарна участь держави у придбанні
належного житла загального призна!
чення для молодих сімей та сімей, які
виховують три і більше дитини; захист
соціально вразливих верств населення
шляхом надання їм соціального житла
за встановленими державою стандар!
тами на умовах найму; забезпечення
сталого розвитку населених пунктів та
раціонального використання наявних
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ресурсів на базі середньо! та довгост!
рокового планування будівництва
житла та житлово!комунальної інфра!
структури, випереджуючого розвитку
комунальної інфраструктури відпо!
відно до напрямів і темпів житлового
будівництва; запровадження єдиної
технічної політики щодо розвитку
житлової та комунальної інфраструк!
тури; забезпечення оптимальної
структури житлового фонду за місцем
розташування, категоріями та площею
житлових приміщень шляхом подат!
кового стимулювання; дотримання
встановлених стандартів, нормативів,
норм якості житлового фонду та жит!
лово!комунальних послуг незалежно
від соціального, майнового стану, віку
та місця проживання людини; ство!
рення та підтримання конкурентного
середовища у сфері будівництва,
ремонту та утримання житла; забезпе!
чення права свободи вибору людиною
способу управління своїм житлом; за!
лучення громадськості до формування
та реалізації житлової політики Украї!
ни тощо.
У перехідних умовах має бути ство!
рена оптимальна система задоволення
житлових потреб громадян України не
лише на праві власності, а й на праві
користування з гарантованою мож!
ливістю кожному розраховувати на
мінімум жилої площі, встановлений
законодавством; право на поліпшення
житлових умов має бути реальним і
гарантованим законом. Розвиток нор!
мативно!правового забезпечення має
на меті формування сучасної системи
правового регулювання взаємовідно!
син у цій сфері.
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Захист прав людини і громадянина
ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАХИСТУ
ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ

В. ГАЛАЙ
голова громадської організації
«Київський правозахисний альянс»

У

сучасному суспільстві розвиток
громадського руху набуває
дедалі більшого значення і як
додатковий механізм захисту прав лю!
дини, і як важливий чинник у форму!
ванні правосвідомості громадян. Се!
ред багатьох громадських утворень,
що займаються захистом прав пацієн!
тів, на думку автора, має важливе зна!
чення і практичний досвід юридичних
клінік України.
Метою цієї публікації є визначення
місця юридичних клінік у захисті прав
пацієнтів серед інших організацій «тре!
тього сектору», з’ясування їх ролі у
становленні правової культури, право!
свідомості громадян та розкриття ос!
новних напрямів діяльності юридичних
клінік щодо захисту прав пацієнтів.
На сьогодні визначення положення
юридичних клінік породжує багато
дискусій та є предметом досліджень
як вітчизняних, так і іноземних на!
уковців і практиків. Так, певні на!
уковці [1, 5; 2], які досліджують тему
юридичної клінічної освіти, вважають
створення юридичних клінік справою
вищих навчальних закладів.
Більш широке визначення юри!
дичній клініці надають В. Єлов, С. Мо!

лібог, Д. Павленко [3, 25], Є. Шугріна [4,
61], розкриваючи сутність клініки з ог!
ляду на її існуючі структурні особли!
вості. Тобто юридичні клініки можуть
існувати і як структурні підрозділи ви!
щих навчальних закладів, і як окремі
громадські організації.
Російський досвід створення юри!
дичних клінік [4, 61–62] нараховує
кілька варіантів організаційно!право!
вих форм створення юридичних клінік:
створення на базі факультету вищого
навчального закладу; створення за уча!
стю кількох вузів (міжвузівська); ство!
рення при некомерційній організації;
створення юридичної клініки при орга!
нах влади, юридичних консультаціях,
юридичних фірмах тощо. Попри те, що
за статистичними даними в Росії 77 %
клінік створено саме на базі вищих
навчальних закладів, існує і певна кіль!
кість юридичних клінік, створених на
базі державних організацій, або у так
званій «змішаній формі», коли юри!
дична клініка існує при ВНЗ, але
юридично є самостійною громадською
організацією.
В Україні, за даними Асоціації юри!
дичних клінік [5], проведеного авто!
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ром опитування, існує певна кількість
клінік, які займаються захистом прав
людини (у тому числі пацієнтів) та
створені у тандемі «вищий навчальний
заклад — громадське утворення». Це,
зокрема, громадська організація
«Об’єднана асоціація студентів!юрис!
тів Закарпаття», що створена і діє при
юридичному факультеті Ужгородсько!
го національного університету; Оде!
ська міжвузівська юридична клініка на
базі громадської організації «Півден!
ноукраїнського
центру
молодих
юристів»; юридична клініка Дніпропе!
тровського національного університе!
ту ім. Олеся Гончара; громадська орга!
нізація «Київський правозахисний
альянс», створена на базі юридичної
клініки Київського національного
університету внутрішніх справ та ін.
Таким чином, громадські організа!
ції, що створюються при юридичних
клініках ВНЗ, мають на меті об’єднан!
ня зусиль юристів!практиків, викла!
дачів, науковців, студентів!волонтерів
та передбачають серед статутних видів
діяльності — правову просвіту і безо!
платну юридичну допомогу для мало!
забезпечених верств населення. Такої
самої думки дотримуються й інші
дослідники [6, 16; 2; 7, 6].
Всі проведені дослідження дають
змогу говорити про необхідність ви!
знання юридичних клінік, що займа!
ються захистом прав пацієнтів як особ!
ливих громадських утворень, тим паче,
що методологічне уявлення про такі
юридичні клініки, навіть як структур!
ного підрозділу вищого навчального
закладу, не виключає їх громадської
сутності, у тому числі завдяки таким
характерним рисам, як: створення з ме!
тою спільної реалізації професійних та
суспільних інтересів працівників
клініки (взаємодопомога медиків та
правників); вільний вибір напрямів
діяльності за власною ініціативою (на!
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приклад, безкоштовна правова допомо!
га пацієнтам шляхом юридичних кон!
сультацій); учасниками юридичних
клінік є студенти!волонтери та викла!
дачі вищого навчального закладу (за!
лучені медики та юристи!практики),
що у більшості випадків працюють на
громадських засадах, тобто добровіль!
но та безоплатно виконують завдання
клініки; фінансування переважно за
кошти вітчизняних або іноземних гро!
мадських організацій (благодійних
фондів), що спеціалізуються на захисті
прав людини (пацієнтів); створення
юридичними клініками громадських
організацій (асоціацій, фундацій юри!
дичних клінік), що координують їх
діяльність та ін.
Ці відмінні риси відрізняють юри!
дичні клініки від інших громадських
формувань, наприклад, від громад!
ських приймалень при органах дер!
жавної влади, місцевого самовряду!
вання чи громадських об’єднаннях, які
були створені ще до появи юридичних
клінік [3, 34–35]. Так, громадські прий!
мальні виконують суміжні з юридич!
ними клініками функції, але є окремим
видом громадського утворення з огля!
ду на виконання головного завдання —
забезпечення рівня правової культури
у відносинах «влада — громадянин».
Більшість юридичних клінік прово!
дять роботу у різних напрямах діяль!
ності, намагаючись охопити весь обсяг
правової допомоги, тоді як інші виді!
ляють для себе певні напрями допомо!
ги клієнтам, тобто визначають свою
спеціалізацію.
Термін «спеціалізація юридичної
клініки» містить як коло суб’єктів, що
є потенційними клієнтами клініки, так
і конкретні питання з тієї чи іншої га!
лузі права, що є предметом діяльності
клініки [7, 25; 8, 11].
Тобто найбільш успішні й якісні на!
працювання за роки діяльності, як пра!
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вило, складають особливі форми робо!
ти і є спеціалізацією юридичних клінік.
За даними анкетного опитування
автора та даними Асоціації юридич!
них клінік України [9], — клініки, які
включили до переліку своєї спеціа!
лізації медичне право, захист прав
пацієнтів, серед напрямів своєї діяль!
ності виділяють: 1) правозахисну ро!
боту; 2) правопросвітницьку роботу;
3) наукову та законодавчу аналітику.
Перший напрям роботи є основним
для більшості опитаних юридичних
клінік, які опікуються медичним пра!
вом (наприклад, юридичні клініки
Таврійського національного універси!
тету ім. В. І. Вернадського, Кримсько!
го юридичного інституту Одеського
державного університету внутрішніх
справ, Економіко!правового факуль!
тету Донецького національного уні!
верситету та ін.), і охоплює: консуль!
тування та складання юридичної до!
кументації з медичного права; пред!
ставництво в органах влади, місцевого
самоврядування та судах; вирішення
резонансних справ пацієнтів.
На думку автора, консультування в
юридичних клініках можна розрізня!
ти як за формами проведення, так і за
суб’єктом звернення. Більшість юри!
дичних клінік веде консультування
пацієнтів шляхом листування та/або
особистого прийому пацієнтів.
Особливостями консультування
пацієнтів можна назвати роботу юри!
дичних клінік у співпраці з громадсь!
кими організаціями, юридичними
фірмами тощо. Так, юридична клініка
Київського національного університе!
ту внутрішніх справ у співпраці з бла!
годійною організацією «Всеукраїн!
ська Рада захисту та безпеки пацієн!
тів» проводить консультування па!
цієнтів шляхом листування.
Із досвіду клінічного руху зарубіж!
жя можна назвати юридичну клініку
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Санкт!Петербурзького державного уні!
верситету [10]. Для отримання прак!
тичних навичок студенти!клініцисти
ведуть прийом пацієнтів у адвокатській
фірмі з питань захисту прав у сфері
психіатрії та співпрацюють з міжнарод!
ною неурядовою організацією «Пси!
хіатричний правозахисний центр».
Актуальну форму консультування
проводить також юридична клініка
Російського державного педагогічного
університету ім. А. І. Герцена [11], яка
спеціалізується на захисті прав психіч!
но хворих осіб. Її учасники проводять
виїзні правові консультації «в межах
програми «Правозахисний автобус» у
складі студентів!правників, правоза!
хисників та захисників з числа корис!
тувачів психіатричних послуг — у
психіатричних клініках м. Санкт!Пе!
тербурга.
За суб’єктом звернення консульту!
вання проводяться як для пацієнтів,
так і для медичних працівників. В Ук!
раїні серед клінік, що займаються кон!
сультуванням медичних працівників,
можна виділити юридичну клініку
Харківського національного універси!
тету ім. В. Н. Каразіна, що тісно спів!
працює з професійними медичними
об’єднаннями.
Допомогу пацієнтам у захисті пору!
шених прав, які знаходять резонанс у
суспільстві та висвітлюються засобами
масової інформації, надає юридична
клініка Національного університету
«Києво!Могилянська академія». Учас!
ники цієї організації, детально розгля!
даючи потенційно важливі справи, які
можуть призвести до суспільного роз!
голосу (наприклад, справа про запис
медичного діагнозу у лікарняній картці
студента), намагаються вирішити її та
досягти опублікування у пресі тощо.
Що стосується ведення медичних
справ у судах, то на стороні пацієнта
виступають переважно кваліфіковані
юристи юридичної клініки, а студенти
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залучаються як помічники. Досвід у
судовому захисті прав пацієнтів ма!
ють юридичні клініки Львівського
національного університету імені Іва!
на Франка, Київського національного
університету внутрішніх справ та ін.
Другим напрямом діяльності
юридичної клініки є правопросвітни!
цька робота. На думку автора, право!
просвітницька робота, як один із
основних перспективних напрямів у
діяльності юридичних клінік, може
відбуватися у двох формах:
1. Проведення тематичних лекцій,
семінарів з проблемних питань медич!
ного права у школах, ліцеях, інститутах
правового та медичного напряму.
Юридичними клініками, що проводять
зайняття у такій формі, зокрема, є:
юридична клініка Національного уні!
верситету «Києво!Могилянська ака!
демія»; юридична клініка Львівського
національного університету імені Івана
Франка, юридична клініка Донецького
національного університету та ін.
У Росії, наприклад, проведенням
лекційних занять з питань захисту
прав пацієнта при наданні йому не!
якісних медичних послуг у школах,
ліцеях та інших закладах з метою
підвищення правової культури та пра!
восвідомості пацієнтів займаються
студенти Юридичної клініки Байкаль!
ського державного університету
економіки і права [12] у співпраці з
Медико!правовим центром Іркутсько!
го державного медичного університету.
2. Проведення інтерактивних тре!
нінгів (програма «практичне право»)
з питань медичного права та захисту
прав пацієнтів як для студентів!кліні!
цистів з метою отримання останніми
практичного досвіду проведення
таких занять, так і для школярів, сту!
дентів!юристів і медиків.
Так, успішним проектом юридичних
клінік та громадських організацій у ви!
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користанні інтерактивних технологій у
галузі медичного права став розробле!
ний у 2008 р. правопросвітній тренінго!
вий комплекс «Практичне право: права
пацієнтів». При розробленні комплек!
су було розкрито питання права та
обов’язків лікарів і пацієнтів, відпові!
дальність і захист у медичній діяль!
ності, основні резонансні юридичні пи!
тання медичної практики.
У розробленні комплексу взяли
участь викладачі, практики та студен!
ти, які представляють юридичні кліні!
ки Київського національного універ!
ситету внутрішніх справ, Чернігів!
ського юридичного коледжу Держав!
ного департаменту у питаннях вико!
нання покарань, Національної акаде!
мії Державної податкової служби
України, громадські організації «Київ!
ський правозахисний альянс», Львів!
ський обласний благодійний фонд
«Медицина і право».
На основі цього комплексу було
проведено ряд інтерактивних тренін!
гів та занять зі студентами!медиками у
різних куточках України, а також Все!
український тренінг для тренерів та
правозахисників мережі юридичних
клінік. Програма тренінгу була побу!
дована так, щоб поповнити основні
знання з медичного права та розкрити
систему інтерактивних технологій, за
допомогою яких якісно проводити
заняття правової просвіти у цьому на!
прямі знань. Учасники тренінгу були
не простими споглядачами, вони отри!
мували навички практичного застосу!
вання набутих знань. Кожний із учас!
ників практикувався у проведенні
інтерактивного заняття за сценарієм,
що розроблений згаданими вище юри!
дичними клініками!партнерами у ре!
алізації проекту.
Третім напрямом роботи в юридич!
них клініках із захисту прав пацієнтів
стала наукова та законодавча аналітика.
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Проведення науково!практичних
конференцій та наукових досліджень,
які стосуються теоретичних та прак!
тичного аналізу питань медичного
права та захисту прав пацієнтів прово!
дять юридичні клініки Львівського
національного університету імені Іва!
на Франка, Київського національного
університету внутрішніх справ, Хар!
ківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, Дніпропетров!
ського національного університету
ім. Олеся Гончара тощо.
Що стосується розроблення та скла!
дання проектів нормативно!правових
документів, пов’язаних із питаннями
медичного права та галуззю охорони
здоров’я, участь беруть викладачі та
студенти юридичної клініки Львівсько!
го національного університету імені
Івана Франка, Хмельницького універ!
ситету управління та права, які мають
напрацювання у співпраці з суб’єктами
законодавчої ініціативи щодо розроб!
лення і подання пропозицій щодо зміни
нормативних актів України.
Крім наведених, існують також інші
юридичні клініки, що надають консуль!
тації інвалідам, особам, які постражда!
ли на Чорнобильській АЕС, батьки
дітей!інвалідів, особи з ВІЛ/СНІД та
іншим особливим категоріям громадян.
Проте кількість розглянутих справ ще
не дає змоги виділити їх в окрему кла!
сифіковану групу напрямів.

Підбиваючи підсумок дослідження,
автор вважає, що важливими кроками до
розвитку юридичного клінічного руху є
закріплення місця юридичних клінік у
правовій системі, вдосконалення норма!
тивно!правової бази, що регулює їх
діяльність на законодавчому рівні та
визнання юридичних клінік спільним
утворенням як представників держави
(вищого навчального закладу), так і
представників громадського сектору.
Розкриваючи сутність основних на!
прямів діяльності юридичних клінік,
які займаються захистом прав пацієн!
тів, автор наголошує, що юридичні
клініки, незважаючи на різноманіт!
ність їх організаційно!правових форм,
мають на меті — спрямування пра!
восвідомості студентів на створення
активної правової позиції та підви!
щення правової культури населення у
галузі охорони здоров’я усіма передба!
ченими законом засобами.
З урахуванням позитивних при!
кладів впровадження юридичної прак!
тики у галузі охорони здоров’я та за
умови підтримання як з боку громад!
ських утворень, так і з боку держави,
юридичний клінічний рух має усі пер!
спективи отримати необхідні умови
для подальшого розвитку юридичної
клінічної освіти населення.
Наступні наукові пошуки планує!
мо присвятити узагальненню діяль!
ності недержавних організацій у галу!
зі захисту прав пацієнтів.
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Цивільне право і процес
ПОНЯТІЙНА СУТЬ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,
ЗАПОДІЯНОЇ БЕЗ ВИНИ ЗАВДАВАЧА

І. БУРЛАКА
суддя Апеляційного суду Харківської області

У

цивілістичній літературі питан!
ня щодо відшкодування завда!
ної потерпілому шкоди тра!
диційно розглядається крізь призму
складу цивільного правовідношення,
який має бути повним. Стосовно
відшкодування завданої шкоди йдеть!
ся про цивільне правопорушення, до
складу якого, як про це свідчать
дослідження таких авторів, як, напри!
клад, А. Бєлякова [1, 17–24], Д. Бобро!
ва [2, 803–890], В. Варкалло [3, 39,
140–143], С. Донцов, В. Глянцев [4,
19–21], Т. Ківалова [5, 157–182],
М. Малєїн [6, 6–27], С. Приступа [7,
487–501] та інші, мають належати:
а) наявність самої шкоди; б) проти!
правність завдання шкоди; в) причин!
ний зв’язок між протиправністю і за!
вданою внаслідок цієї протиправності
шкодою; г) вина відповідальної за
шкоду особи.
Такий підхід не є випадковим і
ґрунтується на загальних засадах
цивільно!правової відповідальності за
завдання шкоди іншій особі як за пра!
вопорушення.

Щодо відшкодування завданої ін!
шій особі шкоди без вини її завдавача,
то така ситуація хоч і не виклю!
чається, але уваги їй дослідниками
приділяється значно менше. У пере!
важній більшості випадків досліджу!
ються ті чи інші проблеми, пов’язані з
відшкодуванням шкоди, завданої дже!
релом підвищеної небезпеки, про що
свідчать праці таких авторів, як,
наприклад, А. Бєлякова [8], О. Жуков!
ська [9], О. Красавчиков [10], С. При!
ступа [11] та ін.
У своїх дослідженнях автори хоч і з
різних боків, але майже одностайні у
висновкові, що завдана джерелом під!
вищеної небезпеки шкода підлягає
відшкодуванню незалежно від наяв!
ності вини у відповідальної за шкоду
особи [12, 510–512; 13, 671–675; 14,
532–534; 15, 896–899]. Отже, не є ви!
нятком випадки, коли у завданні шко!
ди наче б ніхто і не винуватий, але,
враховуючи, що шкода завдана джере!
лом підвищеної небезпеки, то вина у
таких випадках вирішального значен!
ня не набуває, а питання вирішується
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на підставі, що сам факт завдання
шкоди потерпілому має протиправний
характер.
Не вдаючись у дискусію із зазначе!
ного приводу, хочу підкреслити, що
наведений вище висновок сумнівів не
викликає в принципі. Він ґрунтується
на тому, що як за ЦК УРСР 1963 р. [12,
ст. 450 ЦК УРСР] чи відповідними
статтями Цивільних кодексів інших
союзних республік [14, ст. 454
РСФСР], так і відповідно до ст. 1186
ЦК України [15, ст. 1187 новітнього
ЦК України] передбачалося і передба!
чається, що відповідальна за завдану
джерелом підвищеної небезпеки особа
від свого обов’язку щодо відшкодуван!
ня цієї шкоди звільняється у разі дове!
дення нею, що шкоди було завдано
внаслідок непереборної сили або
умислу потерпілого. У контексті з цим
доречно процитувати слова С. При!
ступи, який, досліджуючи проблему
відшкодування шкоди, завданої у ре!
зультаті зіткнення автотранспортних
засобів [16, 11–17], підкреслив, що у
разі завдання шкоди джерелом підви!
щеної небезпеки хоч і можливе її
відшкодування незалежно від вини
відповідальної за шкоду особи, однак
наявність вини виключає відшкоду!
вання шкоди завданої джерелом
підвищеної небезпеки без вини. Тобто
наявність вини відповідальної за шко!
ду особи створює передумову для тра!
диційного, класичного варіанту підхо!
ду до відшкодування завданої шкоди
за моделлю відповідальності за вину.
Хочу додати, що відповідно до ст. 614
ЦК України складається враження, що
саме вина (умисел або необережність)
є підставою відповідальності за пору!
шення зобов’язання.
З цього приводу доцільно звернути
увагу на те, що відповідно до ст. 11 ЦК
України, яка має назву «Підстави ви!
никнення цивільних прав та обов’яз!
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ків», передбачає такими підставами
юридичні факти, тобто певні дії чи
події, що породжують цивільно!пра!
вові наслідки. Однак вина — це не дія і
не подія. З виною пов’язується суб’єк!
тивний елемент неправомірної пове!
дінки потенційного суб’єкта цивіль!
них відносин, вона не може ототожню!
ватися з юридичним фактом. Не ви!
падково, що із ряду законоположень
вбачаються підстави для висновку, що
наявність вини відповідальної за
завдану шкоду особи не є загально!
обов’язковою передумовою покладен!
ня на цю особу обов’язку завдану шко!
ду відшкодувати.
Ряд законоположень свідчить про
те, що навіть за відсутності вини за!
вдавача шкоди остання підлягає
відшкодуванню. Щоправда, законода!
вець не використовує словосполучен!
ня «відшкодування шкоди, завданої
без вини», а застосовує словосполу!
чення, суть якого полягає у фразі
«відшкодування шкоди незалежно від
вини». Інакше кажучи, у передбачених
законом випадках можливими є ситу!
ації, коли відшкодуванню підлягає
шкода, завдана як за наявності вини
завдавача шкоди, так і за відсутності
цієї вини.
Так, наприклад, крім відшкодуван!
ня шкоди, завданої джерелом підви!
щеної небезпеки, підлягає відшкоду!
ванню у повному обсязі державою
шкода, завдана фізичній особі внаслі!
док її незаконного засудження, неза!
конного притягнення до кримінальної
відповідальності, незаконного засто!
сування як запобіжного заходу три!
мання під вартою або підписки про
невиїзд, незаконного затримання, не!
законного накладення адміністратив!
ного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт незалежно від вини, а
отже, і за її відсутності з боку посадо!
вих і службових осіб органу дізнання,
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досудового слідства, прокуратури або
суду (ст. 1176 ЦК України). Так само
підлягає відшкодуванню державою,
АР Крим або органом місцевого само!
врядування шкода, завдана фізичній
або юридичній особі незаконними
рішеннями, дією чи бездіяльністю ор!
гану державної влади, органу влади
АР Крим або органу місцевого само!
врядування при здійсненні ними своїх
повноважень, незалежно від вини цих
органів (ст. 1173 ЦК України).
Аналогічно вирішується питання
щодо відшкодування шкоди, завданої
фізичній або юридичній особі неза!
конними рішеннями, діями чи без!
діяльністю посадової або службової
особи органу державної влади, органу
влади АР Крим або органу місцевого
самоврядування при здійсненні нею
своїх повноважень, коли завдана у
цьому разі шкода відшкодовується
відповідно державою, АР Крим або
органом місцевого самоврядування
незалежно від вини посадової або
службової особи (ст. 1174 ЦК Украї!
ни). Існує ряд інших передбачених за!
коном ситуацій, коли відсутність вини
завдавача шкоди не створює юридич!
ної перешкоди для відшкодування по!
терпілому цієї шкоди.
Системний аналіз багатоманітності
зазначених вище ситуацій викликає
потребу у з’ясуванні ряду питань. Ос!
новними серед останніх видаються
такі. По!перше, чим обумовлюється
законодавче забезпечення відшкоду!
вання потерпілому шкоди, завданої
навіть тоді, коли вина завдавача цієї
шкоди відсутня. По!друге, категорія
недоговірних зобов’язань з відшкоду!
вання шкоди, завданої без вини, охоп!
лює ряд правовідносин, які є неодно!
манітними, але поєднаними між собою
за критерієм саме відсутності вини.
Тому виникає потреба у деякому уза!
гальненні щодо понятійної суті такого
108

роду зобов’язань і також у визначенні
їхніх ознак, що надають їм деяку юри!
дичну специфіку.
Щодо питання, чим обумовлюється
законодавче забезпечення відшкоду!
вання потерпілому шкоди, завданої
без вини її завдавача, то насамперед
слід зазначити, що відповідно до ст. 11
ЦК України саме завдання шкоди є
юридичним фактом як однією з під!
став виникнення цивільних прав
потерпілого на відшкодування цієї
шкоди і цивільних обов’язків відпо!
відальної за шкоду особи щодо від!
шкодування цієї шкоди. Крім того,
відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України
відшкодування майнової, моральної
(немайнової) шкоди є ні чим іншим,
як одним із способів захисту цивіль!
них прав та інтересів особи судом у
разі їх порушення. Отже, загальною
передумовою виникнення обов’язку
щодо відшкодування шкоди, завданої
потерпілому, є питання захисту прав
та інтересів останнього. Але законода!
вець враховує ситуації, коли фактич!
ний завдавач шкоди не має мети запо!
діяння шкоди потерпілому, оскільки
здійснює свої повноваження, свідомо
не припускаючи можливості настання
шкідливих наслідків здійснення цих
повноважень щодо того чи іншого
потерпілого. У той же час останній та!
кож не повинен страждати від здій!
снюваної хоч і правомірної чиєїсь
діяльності, але яка для нього стала
шкідливоносною. І потерпілий не мо!
же бути позбавлений права на захист
своїх прав та інтересів за причини, що
завдана йому шкода не була обумовле!
ною чиєюсь виною.
З урахуванням цього узагальнююча
понятійна суть зобов’язань з відшко!
дування шкоди, завданої без вини,
вбачається у тому, що шкода, завдана
потерпілому без вини її завдавача,
підлягає відшкодуванню за наявності
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умов (ознак), сукупність яких має
зрізаний (скорочений) характер*.
Стосовно цього роду недоговірних
зобов’язань, передбачені відповідно до
ст. 1166 ЦК України загальні підстави
відповідальності за завдану майнову
шкоду, а також за завдану моральну
шкоду (ст. 1167 ЦК України), до яких
за загальним правилом належить вина
завдавача шкоди, у передбачених зако!
ном випадках мають своїм винятком
відшкодування шкоди, завданої без
вини.
Отже, при вирішенні питання щодо
відшкодування потерпілому шкоди,
завданої без вини її завдавача, слід ке!

руватися насамперед фактом завдання
цієї шкоди. Крім того, у цьому разі
підлягають з’ясуванню причини ви!
никнення шкоди.
Таким чином, на підставі законопо!
ложень, передбачених ст. 614 ЦК
України, відповідно до якої, як вже за!
значалося, вина розглядається як
підстава цивільно!правової відпові!
дальності за порушення зобов’язань, у
разі настання шкоди, завданої без ви!
ни її завдавача, цієї відповідальності
не породжує. У цьому разі виникає
цивільно!правовий обов’язок завдава!
ча шкоди перед потерпілим щодо
відшкодування цієї шкоди.
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помічник судді Личаківського районного суду м. Львова

Ч

инний кримінально!процесу!
альний закон у статтях 349–355
КПК України детально регла!
ментує процесуальний порядок та
строки звернення із апеляціями на су!
дові рішення, визначає вимоги, що
ставляться до її форми та змісту, а та!
кож регулює дії суду першої інстанції,
пов’язані із забезпеченням права учас!
ників процесу на апеляційне оскар!
ження, здійсненням контролю за
дотриманням вимог кримінально!про!
цесуального закону на цьому етапі су!
дочинства та підготовкою апеляційно!
го розгляду справи. Лише неухильне
виконання апелянтами та судом пер!
шої інстанції вимог процесуального
закону на етапі апеляційного оскар!
ження є необхідною умовою закон!
ності прийнятих за результатами
апеляційного розгляду справи підсум!
кових рішень.
У зв’язку з цим на етапі попередньо!
го розгляду справи судом апеляційної
інстанції вирішується ряд завдань кон!
трольного характеру за процесуаль!
ною діяльністю суду першої інстанції
на етапі апеляційного оскарження су!
дових рішень [1]. Якщо під час попе!

реднього розгляду справи судом апе!
ляційної інстанції при вирішенні за!
значених завдань буде встановлено, що
судом першої інстанції були допущені
порушення процесуального закону,
вказані у ч. 2 ст. 359 КПК України, для
їх усунення справа повертається до су!
ду, що постановив оскаржуване рішен!
ня. При цьому кожний такий випадок
зняття справи з апеляційного розгляду
та повернення її до суду першої
інстанції для виконання вимог проце!
суального закону, безумовно, тягне за
собою негативні наслідки як для інте!
ресів апелянтів, так і інтересів право!
суддя, що пов’язано зі значним упо!
вільненням розгляду справ.
Слід зауважити, що дослідженню
визначених у ч. 2 ст. 359 КПК України
підстав для повернення справи до су!
ду першої інстанції не було присвяче!
но достатньо уваги в сучасній кримі!
нально!процесуальній науці. Вказані
питання переважно досліджувались
окремими авторами лише фрагмен!
тарно під час аналізу проблемних пи!
тань стадії апеляційного провадження.
Зокрема, деяким проблемним аспек!
там цих питань були присвячені праці
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таких українських і російських вче!
них!процесуалістів, як О. Костючен!
ко, В. Маляренко, Т. Шевченко, В. Те!
ремецького, Д. Філіна, В. Брянського,
С. Беззубова, В. Головкова, О. Паліє!
вої, А. Разінкіної, Н. Сидорової, Н. Чу!
вашової, Н. Шелєпанова, проте обсяг
цих наукових досліджень поки що є
недостатнім.
З огляду на це актуальною ви!
дається мета цієї статті — аналіз та
дослідження законних підстав та про!
цесуального порядку повернення
справи до суду першої інстанції з ета!
пу попереднього розгляду криміналь!
ної справи судом апеляційної інстанції
й розроблення на цій основі науково!
обґрунтованих пропозицій із метою
вдосконалення чинного кримінально!
процесуального законодавства. При
цьому зазначений аналіз, на нашу дум!
ку, доцільно зробити у контексті за!
вдань процесуального стану поперед!
нього розгляду справи судом апе!
ляційної інстанції. Одним із завдань,
що вирішуються судом апеляційної
інстанції на етапі попереднього роз!
гляду справи, слід визнати здійснення
ним контролю за додержанням судом
першої інстанції вимог кримінально!
процесуального закону, пов’язаних із
вчиненням дій організаційного та
підготовчого характеру до апеляцій!
ного розгляду справи. У цій статті
спробуємо дослідити ті, визначені у
кримінально!процесуальному законі,
підстави для повернення справи до су!
ду першої інстанції, які виявляються
судом апеляційної інстанції безпосе!
редньо при вирішенні вказаного за!
вдання. Зокрема, судом апеляційної
інстанції в межах цього завдання
з’ясовуються такі питання.
Чи були учасники процесу пові!
домлені про надходження апеляції на
судове рішення?
Обов’язок повідомлення про надхо!
дження апеляції прокурора та інших
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осіб, інтересів яких вона стосується,
покладено у ч. 1 ст. 351 КПК України
на суд першої інстанції. Проте незро!
зуміло, чому саме він повинен визнача!
ти, чи стосується апеляція інтересів
конкретного учасника судового роз!
гляду, а не безпосередньо ця особа.
Оскільки поняття інтересу будь!якого
учасника судового розгляду має оці!
ночний характер, а тому нерідко при
визначенні кола осіб, інтересів яких
стосується апеляція, судом першої
інстанції допускається помилкове тлу!
мачення кримінально!процесуального
закону, особливо при визначенні, чи
стосується апеляція інтересів потер!
пілого, цивільного позивача, що має
наслідком повернення справи до суду
першої інстанції для виконання вимог
ст. 351 КПК України. Обов’язок суду
апеляційної інстанції повернути спра!
ву за результатами попереднього роз!
гляду справи до суду першої інстанції
у зв’язку з неповідомленням осіб, інте!
ресів яких стосується апеляція, перед!
бачено у п. 4 ч. 2 ст. 359 КПК України.
Так, наприклад, постановою Апеляцій!
ного суду Харківської області від
30 червня 2006 р. справу за апеляцією
на вирок Червонокутського районного
суду м. Харкова від 9 березня 2006 р.,
яким Особу 1 засуджено за ст. 185 ч. 3
КК України, повернуто до суду першої
інстанції для виконання вимог ст. 351
КПК України на тих підставах, що
Особу 2 та Особу 3 було визнано
цивільними позивачами, а Особу 2 та!
кож потерпілим, проте в матеріалах
справи відсутні повідомлення про над!
ходження
апеляції
засудженого
Особи 1, адресовані на ім’я Особи 2 та
Особи 3 [2]. У зв’язку з наведеним, по!
годжуємось із висловленою у літера!
турі пропозицією закріпити за судом
першої інстанції «обов’язок повідомля!
ти про надходження апеляції всіх без
винятку суб’єктів оскарження» [3, 168].
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Слід зауважити, що положення
ст. 351 КПК України досить часто ста!
ють об’єктом гострої критики як із бо!
ку науковців, так і з боку практичних
працівників. Пов’язано це, насампе!
ред, із недостатньо продуманим визна!
ченням строків на вчинення окремих
процесуальних дій. В одних випадках,
за умови об’єктивної необхідності у
цьому, законодавець чомусь не обме!
жує можливість вчинення певних про!
цесуальних дій строками, в інших ви!
падках, навпаки, — встановлює без!
підставні обмеження в реалізації нада!
них учасникам судового розгляду
прав. Зокрема, у ст. 351 КПК України
не визначено строк, протягом якого
суд зобов’язаний направити повідом!
лення учасникам процесу про надхо!
дження апеляції. Необхідність у вста!
новленні цього строку обумовлена
тим, що від цього напряму залежить
можливість учасників процесу невід!
кладно реалізувати надане їм право на
ознайомлення зі змістом апеляції та
подання на неї заперечень. А тому вва!
жаємо обґрунтованою пропозицію
дослідника В. Теремецького передба!
чити у законодавстві строк — протя!
гом трьох діб з часу надходження
апеляції, протягом якого суд першої
інстанції повинен направити повідом!
лення заінтересованим особам про
надходження апеляції [4, 83].
Чи була надана учасникам судового
розгляду можливість ознайомитись із
апеляцією або одержати її копію?
Законодавець пов’язує можливість
учасників процесу ознайомитись із
поданою апеляцією та одержати її
копію з моментом поміщення на дошці
оголошень суду повідомлення про її
надходження, після чого протягом
п’яти діб вони можуть реалізувати
вказане право. Проте необхідність
прив’язки до факту поміщення відпо!
відного повідомлення на дошці оголо!
112

шень суду можливості учасників судо!
вого розгляду ознайомитись із пода!
ною апеляцією, у нас викликає сум!
ніви. Тим більше, що порядок та фор!
ма такого повідомлення у законо!
давстві не визначені, а обов’язок
повідомляти заінтересованих осіб про
надходження апеляції поміщенням
повідомлення на дошці оголошень су!
ду, на нашу думку, є застарілим і, за
умови своєчасного направлення учас!
никам судового розгляду повідомлень
про надходження апеляції, є зайвим, а
тому може бути виключений зі ст. 351
КПК України.
Суд першої інстанції зобов’язаний
забезпечити особам, інтересів яких
стосується апеляція, можливість або
ознайомитись із нею, або одержати її
копію. Стосовно засудженого, що ут!
римується під вартою, законодавець
прямо передбачає обов’язок суду вру!
чити йому через начальника місця
ув’язнення копію апеляції. Факт вчи!
нення цих дій судом першої інстанції
повинен бути зафіксований у розписці
засудженого. Невиконання судом пер!
шої інстанції вимог закону щодо забез!
печення осіб, інтересів яких стосуєть!
ся апеляція, можливістю ознайоми!
тись із нею чи одержати її копію, або
щодо вручення засудженому копії апе!
ляції є відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 359
КПК України підставою для повер!
нення справи до суду першої інстанції.
Зокрема, постановою Апеляційного
суду Сумської області від 27 липня
2006 р. справу за апеляціями на вирок
Середино!Будського районного суду
Сумської області від 24 травня 2006 р.
повернуто до суду першої інстанції на
тих підставах, що судом не забезпече!
но вручення копій апеляцій всім засу!
дженим через начальника Сумського
слідчого ізолятора, де утримуються
під вартою засуджені Особа 1, Особа 2
та Особа 3 [5].
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За умови втілення у кримінально!
процесуальному законі положення,
яке б зобов’язувало не лише прокуро!
ра й захисника, а й інших учасників
судового розгляду, крім засудженого,
що утримується під вартою, подавати
до суду апеляцію та її копії в кількості,
рівній кількості учасників судового
розгляду, необхідно було б передбачи!
ти також обов’язок суду першої
інстанції не лише повідомляти відпо!
відних учасників процесу про надхо!
дження апеляції на судове рішення, а
й направляти їм її копію. Це дало б
змогу повною мірою вирішити про!
блему ознайомлення заінтересованих
осіб зі змістом поданої апеляції.
Чи була надана учасникам судового
розгляду можливість подати на апе!
ляцію свої заперечення?
Одночасно з ознайомленням із
апеляцією або одержанням її копії
особам, інтересів яких стосується апе!
ляція, роз’яснюється право подати
свої заперечення на неї. Як відзна!
чається в юридичній літературі, запе!
речення на апеляцію не мають са!
мостійного процесуального значення
та перебувають в тісному зв’язку з
тією апеляцією, на яку вони подані, за!
лежать від останньої, оскільки за її
відсутності не було б і заперечень. При
цьому заперечення спрямоване саме
на апеляцію, а не проти того вироку, на
який воно подане [6, 85–86].
У кримінально!процесуальному за!
коні не йдеться про вимоги, що став!
ляться до форми й змісту заперечень
на апеляцію. У зв’язку з цим форма та
зміст заперечень на апеляцію можуть
бути довільними. Єдина вимога, що
випливає зі змісту статей 351, 355
КПК України, яка ставиться до запе!
речень на апеляцію, — їх письмова
форма, оскільки передбачено, що запе!
речення на апеляцію додаються до
справи або передаються безпосеред!
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ньо до суду апеляційної інстанції.
А тому будь!які дії суду першої інстан!
ції, пов’язані з обмеженням права
учасників процесу подавати запере!
чення на апеляцію у зв’язку із «недо!
ліками їх форми та змісту», слід роз!
цінювати як порушення вимог кримі!
нально!процесуального закону, яке
відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 359 КПК Ук!
раїни є підставою для повернення
справи до суду першої інстанції.
Суперечливими є норми чинного
КПК України, що регламентують по!
рядок і строки подання заперечень на
апеляцію. Зокрема, у ст. 351 КПК
України передбачено, що особи, інте!
ресів яких стосується апеляція, мають
право протягом п’яти діб з моменту
вручення їм копії апеляції чи ознайом!
лення з нею подати свої заперечення
на апеляцію. Звідси можна дійти вис!
новку, що заперечення на апеляцію по!
винні подаватись до суду першої
інстанції, який відповідно до ч. 2
ст. 354 КПК України протягом семи
діб після виконання зазначених вимог
процесуального закону передає справу
разом із поданою апеляцією і запере!
ченнями на неї до апеляційного суду і
визначає дату розгляду ним справи.
Проте ч. 1 ст. 355 КПК України до!
пускає можливість подання особою за!
перечень на апеляцію іншого учасника
судового розгляду до початку розгляду
справи в апеляційному суді, тобто запе!
речення можуть подаватись і безпосе!
редньо до суду апеляційної інстанції,
але до початку розгляду справи по суті.
Зі змісту ч. 3 ст. 351 КПК України мож!
на дійти висновку, що у разі надхо!
дження заперечень на апеляцію до суду
першої інстанції, якщо справа вже була
передана до суду апеляційної інстанції,
то такі заперечення передаються безпо!
середньо до суду апеляційної інстанції.
У зв’язку з цим у судів першої та
апеляційної інстанції відсутні правові
113
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підстави для відмови у прийнятті за!
перечень на апеляцію на підставах
пропуску строку на їх подання чи на
підставах подання їх до неналежного
суду. А будь!які дії суду першої
інстанції, пов’язані з обмеженням пра!
ва учасників процесу подавати запере!
чення на апеляцію на цих підставах,
слід розцінювати як порушення вимог
кримінально!процесуального закону,
яке відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 359 КПК
України є підставою для повернення
справи до суду першої інстанції. Сто!
совно визначеного у ст. 351 КПК
України п’ятидобового строку для по!
дання заперечень на апеляцію з часу
ознайомлення із нею (отримання її
копії) ми поділяємо думку тих на!
уковців та практичних працівників,
які вважають, що вказане положення
підлягає виключенню із кримінально!
процесуального закону, оскільки
«наслідків від його порушення не пе!
редбачено, а навпаки, у ст. 351 КПК за!
значено, що заперечення можуть бути
подані навіть в апеляційну інстанцію»
[7, 52]. Достатньою, на нашу думку, є
вказівка у ст. 355 КПК України, що за!
перечення на апеляцію учасника судо!
вого розгляду можуть бути подані до
початку розгляду справи в апе!
ляційному суді.
Будь!яких інших процесуальних
порушень, які були б підставою для
зняття справи з апеляційного розгляду
та повернення її до суду першої
інстанції, крім наведених у ч. 2 ст. 359
КПК України, чинний кримінально!
процесуальний закон не передбачає.
Перелік цих підстав вичерпно вказа!
ний і поширювальному тлумаченню не
підлягає. А тому не можна визнати
обґрунтованими випадки повернення
справи до суду першої інстанції за ре!
зультатами попереднього розгляду
справи судом апеляційної інстанції з
будь!яких інших, не передбачених у
114

ч. 2 ст. 359 КПК України, підстав. Дати
оцінку, а також вжити заходів для усу!
нення порушень процесуального зако!
ну, які не передбачені у ч. 2 ст. 359 КПК
України, на нашу думку, повинен суд
апеляційної інстанції за результатами
апеляційного розгляду справи, однак
не має права повертати справу на цих
підставах до суду першої інстанції.
Інша річ, що визначений у ст. 359
КПК України перелік підстав для по!
вернення справи суду першої інстанції
не забезпечує всіх потреб правозасто!
совної практики в ефективному ви!
правленні процесуальних порушень,
допущених судом першої інстанції на
етапі апеляційного оскарження судо!
вих рішень. Насамперед, це стосується
належного виконання судом першої
інстанції підготовчих до апеляційного
розгляду справи дій, які передбачені у
ст. 354 КПК України, щодо визначен!
ня дати розгляду справи судом апе!
ляційної інстанції, направлення спра!
ви до апеляційного суду та повідом!
лення заінтересованих осіб про дату
призначення справи до апеляційного
розгляду. Зокрема, серед підстав по!
вернення справи суду першої інстан!
ції, визначених у ч. 2 ст. 359 КПК
України, відсутня така підстава як не!
виконання судом першої інстанції ви!
мог ст. 354 КПК України. Не вдаючись
до аналізу доцільності вчинення
підготовчих до апеляційного розгляду
справи дій саме судом першої інстан!
ції, зауважимо, що за умови наділення
суду першої інстанції відповідними
повноваженнями суд апеляційної ін!
станції, безумовно, повинен бути на!
ділений можливостями контролю за
дотриманням судом першої інстанції
вимог ст. 354 КПК України й усунення
допущених ним порушень процесу!
альних норм. А тому пропонуємо до!
повнити визначений у ч. 2 ст. 359 КПК
України перелік підстав для повернен!
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ня справи до суду першої інстанції
вказівкою на невиконання вимог
ст. 354 КПК України. Проте до внесен!
ня відповідних змін у кримінально!
процесуальний закон підстав для
зняття справи з апеляційного розгля!
ду та повернення її до суду першої ін!
станції у зв’язку з невиконанням ви!
мог ст. 354 КПК України немає. Тому
не можна визнати обґрунтованою
практику окремих судів апеляційної
інстанції, які повертають справи суду
першої інстанції на підставах невико!
нання вимог ст. 354 КПК України.
Зокрема, постановою апеляційного
суду Закарпатської області від 8 груд!
ня 2006 р. кримінальну справу за апе!
ляцією прокурора Міжгірського райо!
ну на постанову Міжгірського район!
ного суду Закарпатської області від
22 вересня 2006 р. про закриття кримі!
нальної справи щодо Особи 1 за ч. 2
ст. 175 КК України повернуто в Між!
гірський районний суд для виконання
вимог ст. 354 КПК України, якою пе!
редбачено надходження справи до
апеляційного суду не пізніше як за
один місяць до визначеної судом пер!
шої інстанції дати розгляду, оскільки
всупереч вказаним вимогам судом
першої інстанції справа призначена до
розгляду на 28 грудня 2006 р. [8]. Або,
наприклад, постановою Апеляційного
суду Київської області від 12 лютого

2007 р., яким Особу 2 та Особу 3 засу!
джено за ч. 3 ст. 185 КК України, по!
вернуто до Білоцерківського міськ!
районного суду Київської області для
виконання вимог ст. 354 КПК Украї!
ни, оскільки в апеляції ставиться пи!
тання про погіршення становища за!
суджених, однак суд першої інстанції
на порушення вимог ст. 354 КПК
України не викликав до суду апеля!
ційної інстанції засуджених, їх законних
представників та захисників [9]. Водно!
час наведені вище процесуальні пору!
шення, безумовно, не можуть залиша!
тись без реагування суду апеляційної
інстанції й повинні бути ним усунені з
використанням наданих у ст. 358 КПК
України можливостей щодо вирішення
питань, пов’язаних з підготовкою спра!
ви до апеляційного розгляду.
Таким чином, суд апеляційної ін!
станції на етапі попереднього розгля!
ду кримінальної справи повинен
ретельно перевірити, чи не порушені
судом першої інстанції вимоги кримі!
нально!процесуального закону, пов’я!
зані з вчиненням ним дій організа!
ційного та підготовчого характеру до
апеляційного розгляду справи. Лише
встановивши наявність таких пору!
шень, визначених у ч. 2 ст. 359 КПК
України, суд апеляційної інстанції для
їх усунення повинен повернути спра!
ву до суду першої інстанції.
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(Київський національний університет
внутрішніх справ)

П

ісля набуття незалежності у
1991 р., Україна постала неза!
хищеною перед світовою пан!
демією наркоманії. У зв’язку з пробле!
мами політико!економічного станов!
лення та соціального розвитку держа!
ви і суспільства, в Україні порівняно
швидко спрацювали всі причинні фак!
тори наркоманії, що призвело до фор!
мування стрімко зростаючого попиту і
ринку збуту наркотиків.
Відповідно до абзацу 2 ст. 1 Закону
України «Про заходи протидії неза!
конному обігу наркотиків, психотроп!
них речовин і прекурсорів та зловжи!
ванню ними» від 15 лютого 1995 р. із
змінами та доповненнями від 8 липня
1999 р. під наркоманією розуміється
хворобливий психічний стан, зумов!
лений хронічною інтоксикацією вна!
слідок зловживання наркотичними
засобами, що віднесені до таких
Конвенціями ООН чи Комітетом по
контролю за наркотиками, який при!
зводить до фізичної або психічної
залежності від них.

Протягом останніх років в Україні
спостерігається стійка тенденція до
подальшого загострення ситуації,
пов’язаної з незаконним обігом нарко!
тичних засобів, психотропних речо!
вин, їх аналогів та прекурсорів, що
створює безпосередню загрозу гено!
фонду нації, забезпеченню правопо!
рядку, національній безпеці країни.
Слід зазначити, що геополітичне роз!
ташування України сприяє викори!
станню її території для транзиту
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів. Існує також
реальна загроза використання потен!
ціалу хіміко!фармацевтичної та хі!
мічної промисловості країни для неза!
конного виготовлення наркотичних
засобів та психотропних речовин, пе!
реходу наркотичних (психотропних)
лікарських засобів та прекурсорів у
незаконний обіг.
За останні роки кількість осіб, які не!
законно вживають наркотичні засоби і
психотропні речовини, у країні под!
воїлась. Проте пошук і апробація нових
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методів профілактики наркоманії (на!
самперед серед молоді), покращання
стану антинаркотичної пропаганди,
лікування і реабілітації хворих на нар!
команію є не завжди адекватними ситу!
ації, що склалася в державі.
Хоча офіційно зареєстрованих в
Україні наркоманів близько 200 тисяч,
фактично цю цифру треба помножити
на 10, щоб знати реальне становище
речей. Серед тих, хто прилучився до
наркоманії — це люди віком від 15 до
30 років. Третина вчинених ними
злочинів пов’язана з наркотиками.
Половина засуджених — наркомани.
Кожен п’ятий наркоман — жінка, яка
за призначенням має стати матір’ю.
Дев’ять з десяти повій — теж нарко!
манки. Щороку кількість наркоманів в
Україні збільшується на 80 тисяч.
Особи, які споживають наркотики,
завдають безпосередньої шкоди влас!
ному здоров’ю. Крім того, зловживан!
ня наркотиками руйнує структуру
сім’ї і суспільства. Суспільство несе
великі витрати у зв’язку з необхід!
ністю лікування і реабілітації нарко!
манів.
Наркоманія останнім часом захоп!
лює все ширші кола населення Украї!
ни і стає загрозою розвитку та добро!
буту нації. Це лихо спустошує фізич!
ний, інтелектуальний, духовний і
моральний потенціал держави. Навіть
незначне вживання наркотику — пря!
мий шлях до перетворення здорової
людини на безвільну істоту [1].
Тривалий вплив наркотиків на ор!
ганізм неминуче призводить до перед!
часного старіння, духовного падіння
людини, провалів у пам’яті, послаб!
лення інтелекту і притуплення почут!
тів, паралічу волі. Поширення нарко!
манії супроводжується комплексом
проблем: поширення інфекційних
хвороб (ВІЛ/СНІД, як свідчить стати!
стика, до 80 % хворих на СНІД —
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

ін’єкційні наркомани), втратою пра!
цездатного населення, погіршення фі!
зичного та морального здоров’я нації,
занепадом культури тощо. Слід відмі!
тити, що в останнє десятиріччя спос!
терігається швидке зростання нарко!
манії та помолодшання споживачів
наркотиків [2].
Останнім часом спостерігається
зростання наркотизації свідомості на!
самперед неповнолітніх. Молодь де!
далі частіше стикається з наркотика!
ми, має більше можливостей спробу!
вати їх смак. Наприклад, «у Латвії ам!
фетамін продають навіть у школах, а
саме у підлітковому віці, як правило,
вперше вживають наркотичні речови!
ни. Тому дуже важливо вміти поміча!
ти та розрізняти ранні ознаки вживан!
ня наркотиків, коли проблема ще не
набула хронічного характеру і значно
легше піддається корекції» [3].
Життя наркомана, який перебуває
у так званій «системі» триває у серед!
ньому 7–8 років, в окремих випадках
до 10–15 років. Все залежить від особ!
ливостей організму людини, виду нар!
котику, що вживається тощо.
Одним з основних джерел напов!
нення вітчизняного «чорного» ринку
наркотиками є їх контрабанда. Цьому
певною мірою сприяє дуже вигідне
географічне положення України між
багатьма державами, розгалужена ме!
режа залізничних та автомобільних
шляхів, великі можливості морських,
річкових та авіасполучень прибавлю!
ють як міжнародних, так і домороще!
них наркоділків. Вони дедалі частіше
використовують територію нашої дер!
жави як широкий ринок транзиту і
збуту наркотиків. Завезені контра!
бандним шляхом, вони реалізуються у
студентських осередках, на дискоте!
ках, у барах, казино, нічних клубах.
Наше суспільство ще не усвідомило
до кінця, якої непоправної шкоди за!
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вдає йому наркоманія, яку загрозу
створює вона для фізичного, мораль!
ного здоров’я нації, її генофонду, інте!
лектуального й економічного потен!
ціалу держави, нарешті, для нашого
майбутнього.
Впродовж останнього часу Україна
сформувалася як країна!споживач, ви!
робник наркотичних засобів та уві!
йшла в мережу транзитних маршрутів
міжнародної наркомафії. Ситуація
розповсюдження наркотичних засобів
в Україні швидко набуває загрозливо!
го характеру. Наркотизація зачепила
практично всі регіони країни та верст!
ви населення. Виготовлення і торгівля
наркотиками перетворилася зі склад!
ного ремесла на комерційну індустрію,
що стає невід’ємною частиною тіньо!
вої економіки. Основним стимулом до
збільшення виробництва наркотиків і
торгівлі ними є зростання масштабів
їх вживання, а звідси — й попиту.
Наркоманія в Україні відрізняється
від наркоманії розвинутих країн
Західної Європи і США тим, що вона
не існує в чистому вигляді. Наркома!
ни України вживають частіше всього
не «чисті» наркотичні засоби, а їх
сурогати. Цьому явищу сприяють не!
сприятливі соціальні та економічні
фактори, вираженість яких, на жаль,
прогресивно зростає.
Останнім часом зростають масшта!
би вживання «важких» наркотиків:
героїну, кокаїну. Діють і виникають
підпільні лабораторії для виготовлен!
ня наркотичних засобів із використан!
ням спеціального обладнання при за!
лученні висококваліфікованих фахів!
ців [4].
Незважаючи на експансію «важ!
ких» наркозасобів, перевага надається
препаратам кустарного виготовлення
з маку та конопель, всупереч законо!
давчої заборони на вирощування цих
нарковмісних рослин. Зазначені куль!
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тури залишаються найбільш доступ!
ним джерелом наркосировини в нашій
країні. За період 1991–2006 рр. із неза!
конного обігу вилучено 328 663 кг
опійної макової соломки та 465 223 кг
марихуани [5].
Отже, аналізуючи соціальну небез!
пеку і шкоду, яку заподіює наркоманія
суспільству, можна визначити таке: у
широкому соціальному плані нарко!
манія завдає матеріальної шкоди, ча!
сто спричиняє травми на виробництві
і правопорушення, загалом зменшує
здатність населення вести здоровий
спосіб життя; хвороба на наркоманію
або, в цілому, наркотизм, є соціальною
хворобою, яка загрожує здоров’ю нації
і населення, впливаючи на демо!
графічний, соціальний та економічний
стан держави.
Розглядаючи окремо оточення нар!
козалежної особи, ми спостерігаємо,
що вживаючи наркотики, індивід
створює негативні умови для існуван!
ня в сім’ї та найближчого оточення,
завдаючи шкоду емоційному і психо!
логічному мікроклімату своєю пове!
дінкою та ставленням до зазначеного
кола осіб. Сама сутність наркоманії
полягає у руйнуванні «тверезої», за!
гальновизнаної оцінки навколишньо!
го оточення, системи цінностей тощо.
Наслідки вживання наркотиків небез!
печні й нелегкі для самих наркоманів,
адже вони деградують фізично та мо!
рально. Вони можуть залучити до нар!
котиків інших людей і, насамперед,
молодь — верству населення, яка
найбільш піддається цьому негативно!
му впливові. Наркоманія призводить
до порушення життєдіяльності орга!
нізму і соціальної деградації особис!
тості в цілому.
Іншим негативним соціальним яви!
щем у суспільстві є проституція.
Питання про соціальну небезпеку про!
ституції та її розповсюдження в
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суспільстві безперечно становить
практичний та науковий інтерес. У чо!
му ж соціальна небезпека існування
проституції у суспільстві?
Дуже часто її пов’язують з тим, що
на цьому ґрунті вчиняється багато ан!
тигромадських та протиправних діянь.
Зокрема, воно так і є. Наприклад, ос!
таннім часом деякі дослідники, аналі!
зуючи стан боротьби правоохоронних
органів з проституцією, помітили, що
діяльність повій усе більше пов’я!
зується з вчиненням нехарактерних
для проституювання злочинів — нане!
сенням тілесних ушкоджень, убивств,
пограбувань, почастішанням крадіжок
особистого майна, хуліганськими
діями та ін. [6]. Таке положення, на на!
шу думку, є ще одним доказом того, що
проституція в нашій країні вже давно
стала об’єктом пильної уваги з боку
організованих злочинних угруповань.
Підтвердженням цієї тези також може
слугувати інтернаціоналізація цього
питання. Вже нині повій з України та
інших країн СНД можна зустріти в ба!
гатьох державах Європи, Америки та
Азії [7].
За свідченнями закордонних спе!
ціалістів, міжнародна сексіндустрія
сьогодні переорієнтовується на повій
із країн СНД у зв’язку з їх дешевиз!
ною та доступністю [8]. При цьому
вербування для занять проституцією
відбувається не тільки серед осіб, які
займаються такою діяльністю, а й се!
ред туристів і навіть у самих країнах
СНД. На відміну від більшості країн
Європи така діяльність в Україні і
більшості країн СНД сьогодні є без!
карною. Наприклад, у Флоренції (Іта!
лія) було заарештовано та притягнуто
до кримінальної відповідальності двох
італійських громадян, які організува!
ли незаконну еміграцію дівчат віком
до 25 років із країн СНД до Італії для
заняття проституцією. Вони ж пере!
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продавали їх до Бразилії для викори!
стання в нічних кабаре та барах — куб!
лах розпусти [9, 16]. Повідомлення та!
кого змісту все частіше і частіше з’яв!
ляються на сторінках багатьох інозем!
них газет та журналів і вже не дивують
читачів за кордоном. Крім цього, вже
відомі факти, коли закордонні мафіоз!
ні структури налагодили ділові зв’яз!
ки з представниками українських
злочинних угруповань з приводу екс!
порту українських повій і розподілу
прибутків, одержаних від цього [10].
Безкарність вербування та експлуа!
тації проституції в Україні призводить
до невтішного висновку, що ця про!
блема не є сьогодні першорядною для
державних структур. На фоні еко!
номічного безладдя та хаосу, можливо,
в законодавця на це недостає часу, але
треба враховувати, що дедалі більше і
більше громадян України втягується в
таку діяльність, а разом із тим зростає
і та шкода, яку проституція заподіює
державі.
У більшості випадків заняття про!
ституцією заподіює шкоду і здоров’ю
людини. Як показали дослідження, се!
ред повій у декілька разів частіше, ніж
серед інших осіб, зустрічаються вене!
ричні захворювання та СНІД [11].
Негативно позначається заняття
проституцією і на здоров’ї людини в
пубертатний період, коли завершуєть!
ся фізичне та психічне формування
організму та особистості людини. Ак!
тивне статеве життя в цей час завдає
шкоди молодому організму, а умови та
обставини, що супроводжують занят!
тя проституцією, можуть призвести до
моральної спустошеності, деградації
особи.
Одним із брутальних видів пору!
шень прав людини і громадянина в су!
часному світі є насильницька прости!
туція та торгівля жінками. Протягом
останнього десятиліття для України та
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багатьох країн світу ця проблема набу!
ла значного розмаху, людство стикну!
лося з відкритими чи дещо завуальова!
ними фактами купівлі та продажу лю!
дей, їх експлуатацією, організованою
транснаціональною діяльністю з утри!
мання притонів і звідництва, відвертої
проституції та втягнення до неї непо!
внолітніх, тобто проявами «білого раб!
ства». Щорічно мільйони людей у світі
стають жертвами насильницької про!
ституції та торгівлі людьми, що при!
зводить до збіднення генофонду пев!
них націй. Слід наголосити на тому, що
протягом 1970–2007 рр. жертвами на!
сильницької проституції та торгівлі
людьми стали понад 30 млн осіб.
Ставлення світової спільноти до
проституції характеризується трьома
моделями законодавчого регулюван!
ня. Перша — законодавча заборона
проституції. Ця модель поширена за!
галом, у країнах, де чинні закони
шаріату. Друга — законодавче визнан!
ня проституції як явища, а це означає,
що проституція та добровільне занят!
тя нею не караються законом. Пока!
ранню підлягають лише окремі форми
сприяння проституції, тобто сутенер!
ство, втягнення та примушення до
проституції тощо. Так вважає біль!
шість європейських країн. Третя мо!
дель характеризується тим, що в краї!
ні до проституції ставляться не як до
явища, а як до професії і проституція
визнається як вид певної діяльності.
Всі заходи, зокрема діяльність, спря!
мована на її розвиток, визнаються
легальними [6, 15].
Необхідно зазначити, що прости!
туція є своєрідною загрозою націо!
нальній безпеці, і торкається, насампе!
ред, національного аспекту суспільно!
го розвитку, який зумовлений таким
різновидом трафіку — як переміщення
і торгівля жінками та дітьми з метою
сексуальної експлуатації, що став мас!
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штабним та загрозливим явищем. На!
копичений досвід протидії цьому яви!
щу в Україні доводить, що процес
втягнення у проституцію містить за!
грозу громадському порядку, моралі
та здоров’ю громадян. Існують випад!
ки, коли повія хворіє на певні вене!
ричні захворювання, або взагалі хвора
на СНІД надає сексуальні послуги і
тому неважко уявити, скільки клієнтів
вона могла інфікувати.
Так, за даними досліджень науков!
ців, у самій лише Україні кількість
жінок, які виїжджають за кордон з
метою зайняття проституцією, приго!
ломшує. Згідно зі статистикою
Міністерства внутрішніх справ Украї!
ни, за останні 10 років виїхало 400 тис.
жінок віком до 30 років. Посольство
Таїланду у Москві, яке розглядає
заяви на візи з Росії і України, пові!
домляє, що кожного дня воно отримує
близько тисячі таких заяв, і більшість
із них від жінок.
Таким чином, на нашу думку, безза!
хисність жінок і дітей, втягнутих у
проституцію як усередині країни, так і
за її межами, повинна стати предме!
том для перегляду відносин прости!
туції як до явища.
Значно сприяє проституції й роз!
повсюдження різноманітних порно!
графічних видань із зображенням
відверто сексуальних сюжетів. Порно!
графічні фільми на касетах та різно!
манітних електронних носіях прода!
ються під рубриками «м’який секс»,
«крутий секс», «чорний секс», «ама!
торський секс» тощо. Все це викликає
занепокоєння в українському суспіль!
стві, оскільки страждають від цього,
насамперед, діти, які не розуміють суті
цієї нездорової пропаганди [9, 7].
Найжахливішим є те, що прости!
туція з кожним днем омолоджується.
В усі часи існувало бажання викори!
стовувати дітей для задоволення сек!
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суальних потреб. Сьогодні прости!
туція неповнолітніх стала справж!
ньою галуззю економіки, яка прино!
сить великі прибутки окремим грома!
дянам або групам людей. Щорічно у
світі близько одного мільйона дітей
викрадаються, продаються чи іншим
чином втягуються в секс!бізнес, при!
бутки якого оцінюються в 5 млрд дол.
США [12]. Простежуються й міжна!
родні канали, за якими здійснюються
поставки дітей: із Латинської Амери!
ки — в Європу і на Близький Схід; із
Південної Азії — в Європу і на Близь!
кий Схід; європейський ринок;
західноафриканський ринок. У сьо!
годнішній Східній Європі цей рух йде
в напрямку зі сходу на захід, із Росії,
України і Білорусі дівчаток перево!
зять до Польщі, Угорщини і країн
Балтики, або в столиці західноєвро!
пейських держав [13].
Основними причинами та мотива!
ми дитячої проституції та використан!
ням їх у порнобізнесі є: неблагопо!
лучність родини; сімейне насильство;
безпритульність/бездоглядність; втяг!
нення неповнолітніх до алкоголізму та
наркоманії; демонстрація та рекламу!
вання в ЗМІ порнографічної про!
дукції; відсутність коштів на кишень!
кові витрати [14].
20 листопада 2003 р. був прийнятий
Закон України «Про захист суспільної
моралі» [15], який спрямований на
протидію розповсюдження порно!
графії та виробів порнографічного ха!
рактеру (він безпосередньо містить
визначення порнографії та термінів,
пов’язаних із цим явищем).
Отже, проституція є основним дже!
релом порнографії, побутового п’янст!
ва, венеричних інфекцій та СНІДу.
Комплекс суспільно небезпечних
моментів проституції полягає в:
а) соціальному аспекті: прости!
туція є паразитичною формою, яка ви!
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

ражається передусім в ухиленні від
праці, тобто формою, що створює
своєрідний альтернативний спосіб
життя, який не передбачає в якості
основної норми трудовий процес (по!
в’язана з алкоголізмом, наркоманією);
б) медичному аспекті: поширення
венеричних захворювань і СНІДу;
жінки, які займаються проституцією,
зрештою втрачають своє здоров’я, не
можуть бути повноцінними матерями
і, відповідно, не можуть народжувати
в остаточному підсумку повноцінних,
здорових дітей;
в) моральнопсихологічному аспек
ті: проституція неминуче призводить
до втрати справжніх природних,
біологічних і психологічних людських
якостей, до деградації особистості й
моральної патології;
г) правовому аспекті: проституція
тісно пов’язана з такими злочинними
діями, як крадіжки, розповсюдження
порнографії і наркотиків, утримання
будинків розпусти, звідництво, залу!
чення до проституції неповнолітніх,
хуліганство, зараження венеричними
захворюваннями і СНІДом.
Розглянувши суспільну небезпеку
названих негативних соціальних
явищ, необхідно зазначити, що ситу!
ація, яка склалася в Україні, і її не!
сприятливий прогноз зобов’язують
суспільство постійно відшукувати но!
ві шляхи їх протидії.
Суспільні відносини виступають
першоджерелом правових норм,
оскільки вони потребують централізо!
ваного регулювання. Таким чином,
правотворчий процес є об’єктивно зу!
мовленим. Постійний розвиток су!
спільних відносин, соціально!еко!
номічних, політичних, духовних
потреб вимагає прийняття нових або
доповнення чи скасування норм, тобто
постійного удосконалення чинного за!
конодавства України.
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В

Україні ось уже 18 років здійс!
нюється земельна реформа. За
ці роки напрацьовано величез!
ний масив законодавства. Проте
кількість нормативно!правових актів
не переросла в їх якість. Схоже, до цих
пір відсутнє уявлення про стратегічні
пріоритети та цілі реформи. За таких
умов постає необхідність поглянути
на сутність реформаційних заходів у
більш широкій перспективі. При вико!
нанні цього завдання доцільно вико!
ристати багатий зарубіжний досвід
проведення земельних реформ, який
може підказати шлях до успішного
проведення земельної реформи в Ук!
раїні.

Незважаючи на те, що у правовій до!
ктрині були виконані ґрунтовні дослі!
дження правових аспектів земельної ре!
форми, у тому числі з використанням
порівняльно!правового методу дослі!
дження (див., наприклад, [1–5]), не!
обхідність у подальших дослідженнях
зберігається з огляду на специфіку
предмета дослідження, яку, зрештою,
повністю вичерпно охопити неможливо.
Завданням цієї статті є виявлення
загальних закономірностей у правово!
му забезпеченні земельних реформ у
різних країнах світу та вироблення на
основі цього рекомендацій щодо вдос!
коналення чинного земельно!рефор!
маційного законодавства України*.

* Уся подана в цій статті інформація є власною позицією авторів та не є офіційною думкою Секретаріату
Європейського суду з прав людини, в якому один із авторів працює юридичним секретарем.
© А. Мірошниченко, П. Пушкар, 2009
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У пропонованій статті проводиться
аналіз деяких зарубіжних публікацій з
проблематики правового забезпечен!
ня земельної реформи, що є малодо!
ступними для вітчизняної наукової
громадськості. Для аналізу законодав!
ства європейських країн також широ!
ко використовувалася практика Євро!
пейського суду з прав людини, у рі!
шеннях якого зазвичай наводяться
точні дослівні посилання на чинне
національне законодавство відповід!
ної країни. Викладення матеріалу сис!
тематизовано авторами відповідно до
географічного принципу.
АЛБАНІЯ*. Стаття 181 Консти!
туції Албанії передбачає прийняття
законів, які вирішать питання щодо
експропріації та конфіскації, здійсне!
них до прийняття Конституції. На
розвиток цих положень Конституції
Закон про власність 1993 р. (Закон від
15 квітня 1993 р. № 7698 зі змінами,
внесеними згідно із Законом № 8084
у 1996 р.) передбачив у ст. 4 (1), що ко!
лишні власники та їхні спадкоємці ма!
ють право на отримання належної їм
(їхнім правопопередникам) земельної
ділянки або право на компенсацію в
натурі при дотриманні певних умов.
Розмір ділянки, що повертається або
надається як компенсація, не повинен
перевищувати 10 000 м3 (ст. 1 (4) Дек!
рету від 5 лютого 1996 р. № 1359 зі
змінами, внесеними Законом від 7 бе!
резня 1996 р. № 8084).
У разі, якщо первісна земельна
ділянка забудована, колишній влас!
ник отримує не право власності на зе!
мельну ділянку, а компенсацію (ст. 16)
у двох основних формах: державними
приватизаційними цінними паперами

або земельною ділянкою під забудову.
Новий Закон про власність, введений
у 2004 р., передбачив дві форми рести!
туції: повернення майна при дотри!
манні певних умов та компенсацію у
разі неможливості повернення майна.
Передбачено компенсацію (ст. 11):
а) майном того самого виду; б) майном
іншого виду; в) частками у державних
підприємствах; г) вартістю державно!
го майна у процесі приватизації;
ґ) грошовими коштами.
На районному рівні рішення про
реституцію та виплату відшкодування
приймаються районними комітетами
із реституції майна та компенсації
(ст. 15).
Згідно із Законом особа, що бажає
отримати реституцію або компенса!
цію, повинна подати відповідну заяву
до Районного комітету до 31 грудня
2007 (ст. 19). Закон надає комітету
право на власний розсуд вирішувати, в
якій формі повинна бути надана ком!
пенсація. Для виплати грошової ком!
пенсації ст. 23 Закону передбачає
створення десятирічного Фонду від!
шкодування вартості майна.
Хоча при здійсненні земельної
реформи Україна відмовилася від ре!
ституції на користь надання кожному
громадянину права на приватизацію
земельних ділянок, досвід Албанії
щодо задоволення вимог про рести!
туцію у разі, коли повернення
первісної ділянки неможливе, може
бути корисним для України при роз!
робленні механізмів забезпечення
прав тих громадян, які мають право
на земельну частку (пай), проте не
були враховані при проведенні паю!
вання (так звана проблема «додатко!
вих вимог» [5, 39]).

* Правове регулювання земельної реформи в Албанії досліджене за матеріалами справи Beshiri and Others v.
Albania, no. 7352/03, що була розглянута Європейським судом з прав людини (Рішення від 22 серпня
2006 р.).
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ

БОЛГАРІЯ*. У Болгарії повна на!
ціоналізація землі не проводилася,
проте у повоєнні роки було здійснено
широкомасштабне усуспільнення землі.
Початок сучасній земельній ре!
формі у Болгарії покладений Законом
«Про власність та використання сіль!
ськогосподарських земель» від 22 трав!
ня 1991 р., де закріплена ідея макси!
мальної приватизації землі, розподіл
земель сільськогосподарських коопе!
ративів. Закон передбачає, що особи
(їхні спадкоємці), чиї землі були колек!
тивізовані, можуть вимагати віднов!
лення свого права власності за наяв!
ності певних умов (ст. 10). Залежно від
визначених законом критеріїв (напри!
клад, чи відбувалося на відповідній
ділянці міське будівництво), рести!
туція може бути здійснена «у дійсних
межах» або через план перерозподілу.
Передбачено два шляхи для прий!
няття рішення про реституцію: 1) ад!
міністративне провадження за заявою,
поданою до місцевої Комісії з сіль!
ськогосподарських земель протягом
17 місяців після набрання Актом чин!
ності (§ 3 ст. 14); 2) після закінчення
цього строку — за цивільним позовом
до відповідної земельної комісії (§ 2
ст. 11).
Земельні комісії первісно були дер!
жавними органами, членів яких при!
значав Міністр сільського господарства
(ст. 33 Акта). Завданням комісій була
перевірка, чи дотримані встановлені за!
коном умови, і прийняття на основі
цього рішення про реституцію. Комісії
керувалися правилами доказування,
більш ліберальними, ніж у судовому
процесі. Зокрема, як докази приймали!
ся нотаріально посвідчені заяви (§ 2, 3,

5 ст. 12). Земельні комісії не могли пе!
реглядати своїх рішень. Позитивні
рішення були остаточними, негативні
рішення підлягали оскарженню до суду
(§ 3 ст. 14 Закону), який мав право
прийняти рішення по суті (про рести!
туцію). За певних обставин (нововияв!
лені обставини) комісії мали повнова!
ження змінити своє рішення (§ 7 ст. 14).
При пропущенні 17!місячного
строку на звернення до комісії можна
було звернутися до суду з позовом про
визнання права на реституцію до зе!
мельної комісії. У разі задоволення
позову комісія була зобов’язана прий!
няти рішення про реституцію. Якщо
рішення суду набуло законної сили
після видання плану перерозподілу
земель, комісія була зобов’язана нада!
ти заявнику іншу земельну ділянку.
У результаті здійснення земельної
реформи у 1991–1994 рр. колишнім
власникам та їх спадкоємцям було пе!
редано 49,8 % призначених для
відновлення власності земель [1, 33].
У досвіді проведення земельної ре!
форми в Болгарії звертає на себе увагу
існування спеціальних землевпоряд!
них органів — Комісій з сільськогос!
подарських земель, що можуть здій!
снювати при проведенні землеустрою
квазісудові функції. На нашу думку,
проведення земельної реформи в Ук!
раїні є неможливим без здіснення мас!
штабних заходів щодо землеустрою, і
слід серйозно розглянути можливість
запровадження аналогічних органів у
вітчизняну практику.
НІМЕЧЧИНА**. У НДР в 1945 р.
були видані декрети, що стали законо!

* При дослідженні досвіду земельної реформи у Болгарії використовувалися матеріали справи Kehaya and
Others v. Bulgaria, nos. 47797/99 and 68698/01, що була розглянута Європейським судом з прав людини
(Рішення від 12 січня 2006 р.).
** Законодавство Німеччини було досліджене за матеріалами справ Jahn and Others v. Germany (Рішення Ве!
ликої палати Європейського суду з прав людини — Jahn and Others v. Germany [GC], nos. 46720/99, 72203/01
та 72552/01, ECHR 2005); WolfUlrich von Maltzan and Others, Margarete von Zitzewitz and Others, and Man
Ferrostaal and Alfred Töpfer Stiftung v. Germany (dec.), nos. 71916/01, 71917/01 та 10260/02, Рішення стосовно
прийнятності від 2 березня 2005 р.; та справи Susanne Weber v. Germany (dec.), no. 55878/00, Рішення стосов!
но прийнятності від 23 жовтня 2006 р., що були розглянуті Європейським судом з прав людини.
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давчою базою для земельної реформи,
яка передбачала перерозподіл земель.
Хоча правоустановчі документи опи!
сували набуті в процесі реформи зе!
мельні ділянки як такі, що «перебува!
ють у приватній власності і можуть
бути передані спадкоємцям власни!
ка», ці ділянки не могли бути поділені,
продані, здані в оренду, арештовані,
крім виняткових випадків з дозволу
місцевих адміністративних органів.
Декрети передбачали, що певна части!
на землі повинна використовуватися
для сільськогосподарських потреб.
14 липня 1992 р. у ФРН було прий!
нято другий Акт про зміни щодо права
власності, який передбачав «лікві!
дацію земельної реформи» в землях
колишньої НДР. Було встановлено,
що земельні ділянки, набуті в процесі
земельної реформи, переходять до
спадкоємців власника, якщо відсутні
особи, які мають на них «право вищо!
го порядку» («bessere Berechtigung»).
Це правило передбачало обернення на
державну власність ділянок, що були
успадковані протягом «радянського»
періоду з порушенням чинних тоді
правил (наприклад, особою, яка не
займалася сільським господарством).
На підставі описаних положень у
різних землях ФРН було експропрі!
йовано від кількох сотень до десятків
тисяч земельних ділянок.
Перерозподіл земельної власності в
напрямі концентрації здійснюється
відповідно до федерального землевпо!
рядного Закону від 14 липня 1953 р.
Проводиться примусовий землеустрій
громад, приватних осіб [1, 114].
17 червня 1990 р. Народною пала!
тою НДР було прийнято Закон «Про
опіку». Згідно зі ст. 25 Договору про
об’єднання від 31 серпня 1990 р.
Закон «Про опіку» продовжує з пев!
ними змінами діяти як федеральне
право. Використання сільськогоспо!
126

дарських земель було доручено Това!
риству з використання землі та уп!
равління (BVVG). Товариство здій!
снює продаж сільськогосподарських
та лісових угідь, надає в оренду орні
землі та пасовища, відчужує земельні
ділянки під забудову, розробку надр,
здійснює безоплатне повернення зе!
мель та іншого майна колишнім влас!
никам. Через дочірні підприємства
здійснюється управління сільськогос!
подарськими підприємствами, облік,
інвентаризація майна (у тому числі
земель). Підприємство розпоря!
джається понад 1 млн га орних
земель, 800 тис. га лісів, десятками
тисяч господарських споруд. Прива!
тизація здійснюється насамперед за
пільговими цінами відповідно до
Закону про відшкодування збитків,
заподіяних Другою світовою війною,
а також на ринкових засадах [7, 12].
Перевага віддається фермерам, які
живуть та працюють у цій місцевості.
Передбачений 20!річний мораторій
на зміну цільового призначення прид!
баних земельних ділянок [7, 14].
У досвіді проведення земельної ре!
форми в Німеччині надзвичайно ціка!
вим є те, що управління державними
землями
доручено
спеціальним
суб’єктам господарювання. Над імпле!
ментацією такого досвіду в українські
умови слід серйозно замислитись. Ад!
же держава — це рівноправний суб’єкт
права власності на землю, а земля, як і
інше майно, повинна приносити при!
буток, який є одним із основних кри!
теріїв ефективності її використання.
В Україні землею розпоряджаються
органи влади, причому загальної ком!
петенції. Німецький досвід свідчить
про те, що більш ефективно і прозоро
це може робити спеціалізоване під!
приємство (установа, орган).
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ПОЛЬЩА*. У 1996 р. у Польщі
проведено розмежування земель: дер!
жавні органи (воєводства) передали
земельні ділянки під об’єктами кому!
нальної власності гмінам (в середньо!
му по містах передано в комунальну
власність близько 20 % земель, у
селах — близько 2 %). Допускається
передача земель з державної у кому!
нальну власність після розмежуван!
ня — є приклади дарування земель
державної власності. Застосовується
реституція — повернення земель
колишнім власникам. Якщо гміна роз!
порядилася землями, передавши їх
третій особі, колишній власник отри!
мує право на компенсацію [3, 87].
Основне місце на земельному рин!
ку посідає Агентство сільськогоспо!
дарської власності державної скарб!
ниці, створене замість існуючого рані!
ше державного земельного фонду.
Агентство здійснює викуп у селянсь!
ких господарств земель та нерухо!
мості, продає її перспективним госпо!
дарствам. На нього покладено здій!
снення функції із реалізації програми
«осадництва», за якою відбувається
передача земель з фонду Агентства по!
селенцям: малоземельним селянам,
молодим селянам, що бажають ство!
рити крупне господарство, колишнім
працівникам державних підприємств.
Землі надаються поселенцям за дого!
ворами купівлі!продажу або оренди
[1, 101]. Для різних категорій грома!
дян встановлюються пільги щодо ціни
ділянки та встановлення розстрочки із
внесення ціни [1, 102–103].
Великий інтерес становить поло!
ження польського законодавства щодо

компенсаційного механізму для осіб
(їхніх спадкоємців), які були пересе!
лені з територій за річкою Буг після
Другої світової війни при обміні зе!
мель між УРСР та Польщею: вартість
нерухомого майна, яке ці особи були
вимушені залишити при переселенні,
за заявою особи вираховувалася з пла!
ти за право постійного користування
земельними ділянками або з ціни зе!
мельної ділянки для будівництва, бу!
динків та споруд, розташованих на
ній. Цей механізм закріплено у ст. 81
Акта про управління та експропріацію
земель від 29 квітня 1985 р. (регламен!
тував управління землями Державної
скарбниці та муніципалітетів).
Отже, слід відзначити такі пози!
тивні риси реформування земельних
відносин у Польщі: швидке та ефек!
тивне розмежування земель держав!
ної та комунальної власності шляхом
передачі в комунальну власність зе!
мель під комунальними об’єктами;
створення спеціалізованих агентств
для управління державними землями;
приватизація земель шляхом їх прода!
жу (або продажу речових прав) на
конкурентних засадах із застосуван!
ням так званого права кредиту
(своєрідні «знижки» на придбання, що
надається певним особам). На нашу
думку, польський досвід цілком може
бути використаний для вдосконален!
ня законодавства України.
СЛОВАЧЧИНА**. Під час комуні!
стичного режиму власники землі у
Чехословаччині в більшості випадків
були зобов’язані передати землю у
розпорядження державного або колек!

* При дослідженні законодавства Польщі використовувалися матеріали справи Broniowski, що була розгляну!
та Європейським судом з прав людини (Рішення Європейського суду у справі Broniowski v. Poland [GC], no.
31443/96, § 134, 182, ECHR 2004!V).
** Законодавство Словаччини було досліджено за матеріалами справи Urbárska Obec Trenсianske Biskupice and
Ján Krátky v. Slovakia (dec.), no. 74258/01, Рішення стосовно прийнятності від 12 вересня 2006 р., що було роз!
глянуте Європейським судом з прав людини.
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тивного сільськогосподарського під!
приємства. Вони формально залиша!
лися власниками землі, проте не мали
практичної можливості здійснювати
своє право.
При переході Чехословаччини до
ринкової економіки у 1991 р. було
прийнято Закон № 229/1991 про зе!
мельну власність («Zákon o dprave
vlastnRckych vzt’ahov k ptde a inému
pol’nohospodárskemu majetku»). Закон
передбачав роздержавлення земельної
власності, розподіл земель та майна
сільськогосподарських кооперативів
та державних підприємств, що було
передано їм в період 24 лютого
1948 р. — 31 грудня 1989 р., рести!
туцію відібраних у повоєнний час
(1947–1948 рр.) земель. Претензії
колишніх власників обмежуються
максимумом у 150 га сільськогоспо!
дарських угідь [1, 9, 18, 19]. Після роз!
паду Чехословаччини Закон як акт
тимчасового характеру продовжував
застосовуватися в нових незалежних
державах.
Згідно із Законом ділянки, на яких
знаходилися садові товариства, і пра!
во власності на які перейшло до дер!
жави або юридичних осіб, первісним
власникам у натурі не поверталися.
Первісні власники мали право на ком!
пенсацію землею або у грошовій фор!
мі [1, 20]. Акт також передбачав «авто!
матичне» виникнення орендних від!
носин з існуючими користувачами на
строк до закінчення їх права тимчасо!
вого землекористування. Проте зго!
дом користувачі мали право вимагати
продовження оренди на 10 років. Вони
також мали право переважної купівлі
земельної ділянки. Крім того, відпо!
відні власники протягом трьох років
після набуття Актом чинності мали
право вимагати надання їм іншої зе!
мельної ділянки того самого розміру,
якості й, якщо можливо, в тій самій
128

місцевості із земель державної влас!
ності (ст. 22 Акта).
При аналізі Словацького досвіду
проведення земельної реформи, на на!
шу думку, на особливу увагу заслуго!
вує досвід «автоматичного» запрова!
дження земельно!орендних відносин.
На нашу думку, він може бути впрова!
джений у законодавство України для
випадків, коли земельні ділянки (на!
приклад, під нерухомим майном) ви!
користовуються без правових підстав.
УГОРЩИНА. У процесі аграрної
реформи 1945–1947 рр. значна части!
на земель була націоналізована або пе!
редана у власність сільськогоспо!
дарських виробничих кооперативів.
Проведення сучасної земельної ре!
форми регламентується Законом
«Про врегулювання відносин земель!
ної власності». Замість реституції
здійснюється виплата колишнім влас!
никам компенсаційних цінних паперів
(чеків), що можуть бути використані
для купівлі нових земельних ділянок,
іншої сільськогосподарської нерухо!
мості, акцій приватизованих, у тому
числі сільськогосподарських під!
приємств, муніципальних квартир, а
також можуть бути відчужені. Право
переважної купівлі земель за чеки
надається особам, які зобов’язуються
негайно стати до їх обробітку. Землі,
набуті за компенсаційні чеки, протя!
гом п’яти років не можуть бути відчу!
жені (але можуть здаватися в оренду)
[1, 37–38].
Передбачені також механізми тран!
сформації існуючих кооперативів (на
початок реформи 60 % всіх земель
належали кооперативам на праві ко!
лективної власності) у кооперативи
нового, ринкового типу.
У 1991 р. прийнято Закон «Про
податок на землю». Доволі жорстке
оподаткування земель у поєднанні з
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ліберальним оподаткуванням доходів
покликане забезпечити стимулювання
ефективного використання земель [1,
106]. На нашу думку, такий прийом
доцільно було б запровадити і у подат!
кове законодавство України. Крім
того, слід розглянути можливість ска!
сування мораторію на відчуження зе!
мель сільськогосподарського призна!
чення, що діє в Україні, з одночасним
встановленням часових обмежень на
відчуження приватизованих земель.
БРАЗИЛІЯ. Для Бразилії харак!
терним є один із найбільш несправед!
ливих розподілів земель у світі. По!
треба у земельній реформі була визна!
на урядом ще у 1930 р., коли була
здійснена спроба забезпечити більш
справедливий розподіл земель шля!
хом заохочення поселення на держав!
них землях. У 1940!х роках. Уряд почав
здійснювати експропріацію великих
невикористовуваних маєтків, проте ре!
форма просувалася дуже повільно.
В умовах загрози революції, на зра!
зок кубинської, консервативні сили
прагнули «жорсткої руки», і в 1964 р.
відбувся військовий переворот [9,
565]. Програма земельної реформи
військового уряду передбачала прове!
дення колонізації неосвоєних земель,
насамперед у басейні Амазонки, а та!
кож перерозподіл експропрійованих
земель. У 1964 р. військовий уряд
прийняв Земельний закон («Estatuto
da Terra»). Згідно із Законом землі ла!
тифундій можуть бути експропрійо!
вані для суспільних потреб за умови
відшкодування, проте експропріації
підлягають лише непродуктивні, необ!
роблені землі. На жаль, у басейні Ама!
зонки це положення Закону стимулю!
вало вирубування лісів, оскільки у
цьому регіоні навіть використання зе!
мель для пасовищ вважалося «раціо!
нальним використанням» [9, 566–567].
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У перші роки після прийняття За!
кону спостерігались лічені випадки
експропріації. Ситуація мало змінила!
ся в наступні роки. Протягом 1970!х —
на початку 1980!х років наголос ро!
бився на колонізації, а не перероз!
поділі земель. Також здійснювалося
оподаткування земель, які не викори!
стовувалися, проте великого ефекту ці
заходи не мали. Економічні проблеми
країни 1970–1980 рр. посилили потре!
бу в реформі й демократичний уряд,
обраний 1985 р., пообіцяв її здійснити.
Через опозицію та протидію великих
землевласників мета була досягнута
лише на 6 % [9, 568].
Власники земель оскаржують
близько 95 % рішень про експро!
пріацію, судові розгляди тягнуться ро!
ками. У разі програшу власнику землі
мають бути відшкодовані судові ви!
трати, збитки, відсотки тощо, що
разом із іншими чинниками робить
проведення реформи надзвичайно до!
рогим: на кожного набувача витра!
чається 8 000–57 000 американських
доларів [9, 570].
Повільний і суперечливий перебіг
земельної реформи поставив на поря!
док денний застосування механізмів,
альтернативних колонізації та екс!
пропріації. У квітні 1997 р. Світовий
банк оголосив про затвердження
пілотної програми добровільного пе!
рерозподілу земель [10], що отримав
назву Програма надання прав на зем!
лю («Cédula da Terra Program»). Пла!
нувалося допомогти 15 000 сімей
придбати землю за схемою «добро!
вільний продаж, добровільна купівля»
[9, 575]. Світовий банк повідомив про
успішне завершення програми, хоча
певні кола в Бразилії вбачали у ній
загрозу згортання програм експро!
пріації.
Доcвід Бразилії свідчить, що екс!
пропріація та адміністративний пере!
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розподіл земель програють в ефектив!
ності ринковим механізмам такого пе!
рерозподілу. Певні чинники можуть
стримувати дію ринкових механізмів,
проте завданням держави за таких
умов є не запровадження адміністра!
тивних заходів, а ліквідація перешкод
на шляху дії ринку. В умовах України
такий висновок спонукає до відмови
від механізму так званої безоплатної
приватизації, і заміни її на механізм
відчуження земель державної влас!
ності на конкурентних засадах із на!
данням державної підтримки певним
категоріям покупців.
МЕКСИКА. На початок ХХ ст. 3 %
населення країни володіли 97 % зе!
мель [1, 68].
Мексиканська революція почалася
у 1910 р. [8, 230]. Закон «Про земель!
ну реформу» від 6 січня 1915 р. прого!
лосив реституцію земель індіанських
общин (ехідо), це положення було
закріплене у ст. 27 Конституції 1917 р.
[1, 68].
У 1934 р. Президентом було обрано
генерала Лезаро Карденаса, який
провів швидку земельну реформу, і
протягом шестирічного строку свого
правління майже ліквідував велике
землеволодіння («гасієнди») [8, 230].
Ставка робилася на колективне ви!
робництво в межах ехідо [6, 6] — фор!
ми общинного землекористування, що
йде корінням до доколумбових часів,
за якою члени общини мали щось на
зразок узуфрукта на індивідуальні
ділянки [6, 5].
До 1976 р. у процесі земельної ре!
форми було перерозподілено понад
90 млн га землі з великих землево!
лодінь (50 % сільськогосподарських
угідь країни), що покращило станови!
ще близько 2 млн селянських родин.
Проте з часом стає дедалі більш зро!
зумілим, що ехідальна система земле!
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користування не дає змоги забезпечи!
ти конкурентоспроможність сільсько!
го господарства. 16 лютого 1992 р.
Конгресом Мексики було прийнято
Федеральний Закон «Про аграрну ре!
форму», який передбачив перехід до
вільної ехідальної власності [1, 73].
Досвід Мексики свідчить, що зрів!
няльний перерозподіл земель не може
бути самоціллю. Навіть у разі, коли та!
кий перерозподіл вдається здійснити,
виникає потреба в раціоналізації ви!
користання земель.
ПЕРУ. У цій країні існує гостра не!
стача сільськогосподарських земель,
на душу населення припадає лише
0,18 га ріллі. І навіть ці землі тради!
ційно були зосереджені головним чи!
ном у латифундіях прибережних
плантацій.
У 1962 р. до влади прийшла вій!
ськова Хунта, що відбувалося на тлі
селянського повстанського руху.
У серпні 1962 р. Хунта видала Закон
№ 14197, що передбачав повернення
неосвоєних земель державі. Проте че!
рез реакцію власників латифундій
Закон фактично не було виконано.
У листопаді 1962 р. було видано Закон
№ 14328, відомий як Основний Закон
аграрної реформи [6, 28–31].
Поправка до ст. 29 Конституції
1964 р. передбачала можливість екс!
пропріації майна з компенсацією не
лише у грошовій формі (як раніше), а
й облігаціями, що уможливило пере!
розподіл землі в рамках реформи. За!
кон про реформу № 15037 передбачав
модернізацію сільського господарства.
Максимальні норми землі не були
фіксованими і різнилися залежно від
району: 150 га в районах з іригаційною
системою, 450 га в посушливих райо!
нах та 1 500 га в районах пасовищ.
У результаті реформи було перероз!
поділено близько 4 % землі, від чого
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виграло лише 2 % селянських сімей,
які потребували землі. 4 % сільсько!
господарських підприємств продов!
жували контролювати 56 % всієї ріллі
[6, 33–35].
У 1968 р. до влади прийшов рево!
люційний уряд збройних сил. Було
прийнято Закон про земельну рефор!
му № 1716 (1969 р.), а також запрова!
джені спеціальні аграрні суди, які з на!
лежною гнучкістю мали вирішувати
кожну конкретну справу, керуючись
принципом «земля має належати тому,
хто її обробляє». Вперше судовому
прецеденту було надано провідну роль
перед положеннями Закону. 8 із 9 ве!
ликих цукрових комплексів було кон!
фісковано, проте приватне володіння
(до 150 га в прибережних господарст!
вах та до 55 га у гірській місцевості)
захищалося. Було розширено перелік
підстав для націоналізації (наприклад,
нецільове
використання
землі).
Реформа відбувалася у два етапи.
Спочатку долина чи район підлягали
експропріації, а потім землі та засоби
виробництва передавалися селянам,
об’єднаним у кооперативи. Процес
мав 17 стадій, що передбачали певні
судові процедури, і тривав близько
трьох років. Передача землі супрово!
джувалася технічним та кредитним за!
безпеченням. У результаті реформи
була перерозподілена третина ріллі,
роботою були забезпечені лише чверть
сільськогосподарських працівників,
що її потребували [6, 35–37].
Приблизно у 1978 р. почалася так
звана «реформа реформ» — процес
поділу земельних ділянок коопера!
тивів між їх членами, а також захоп!
лення селянами земельних ділянок у
гірських місцевостях. Загалом йшлося
про деколективізацію сільськогоспо!
дарського землекористування. Згодом
розпочалася легалізація цих процесів
(декрет № 006!86) [6, 41–43].
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Таким чином, досвід Перу, як і бага!
тьох інших країн, засвідчує надзви!
чайну складність зрівняльного пере!
розподілу земель, та обмежені пози!
тивні наслідки такого перерозподілу.
Також можна дійти висновку про
меншу ефективність колективного
землекористування порівняно із інди!
відуальним.
Отже, як свідчить досвід проведен!
ня земельних реформ у різних країнах,
у разі, коли метою реформи був прого!
лошений зрівняльний перерозподіл
земель, реформа найчастіше завершу!
валася невдачею. Навіть у разі, коли
перерозподіл було фактично здійсне!
но, це не приносило користі для
суспільства, оскільки тягло за собою
загострення соціальних конфліктів та
зменшення ефективності використан!
ня земель.
Перерозподіл земель, на нашу дум!
ку, повинен здійснюватися шляхом
«добровільного продажу, добровільної
купівлі» земельних ділянок за під!
тримки певних соціально незахище!
них категорій покупців державою. Та!
кий механізм має замінити механізм
безоплатної приватизації земельних
ділянок, що існує в Україні.
Успіхом характеризувалися рефор!
ми, спрямовані на підвищення ефек!
тивності використання земель, консо!
лідацію земель, оптимізацію їх струк!
тури. Часто такі реформи забезпечува!
ли також обмежений перерозподіл
земель між ширшими верствами насе!
лення, ніколи не досягаючи тотально!
го зрівняльного перерозподілу.
На нашу думку, із цього випливає
важливий висновок щодо земельної
реформи, яка здійснюється в Україні:
проведене паювання земель сільсько!
господарського призначення не може
розглядатися як мета реформи.
Справжньою метою реформи має бути
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формування оптимальної структури
землекористування, проведення зем!
леустрою. У свою чергу досягнення
цієї мети є неможливим без створення
умов для ринкового перерозподілу зе!
мель на користь ефективних влас!
ників: системи реєстрації земель,
банківсько!іпотечної системи, зни!
ження рівня корумпованості органів
влади тощо. Існуючий на сьогодні мо!
раторій на відчуження земель сіль!
ськогосподарського призначення —
істотна перешкода на шляху до здій!
снення реформи, успішне проведення
якої є неможливим без створення пра!
вових передумов для обігу земель.
Також дослідження зарубіжного
досвіду здійснення земельної рефор!
ми дає змогу виокремити певні
техніко!юридичні прийоми, що могли
б бути впроваджені у законодавство
України: приватизацію земельних
ділянок виключно на конкурентних
засадах із наданням певним кате!
горіям громадян права «кредиту»
(«знижки» на придбання) (Польща);
заходи щодо підтримання переселен!

ня (у трудонедостатні райони, насе!
лені пункти) (Польща, Бразилія то!
що); задоволення вимог про рести!
туцію земельних ділянок у разі, якщо
повернення земельної ділянки в на!
турі є неможливим (аналогічний ме!
ханізм може бути використаний для
задоволення вимог суб’єктів права на
земельну частку (пай), які були «про!
пущені» при паюванні) (Албанія);
створення спеціальних квазісудових
землевпорядних органів, які могли б
оперативно і фахово приймати рішен!
ня щодо землеустрою (Болгарія); на!
дання права управління державними
землями спеціалізованим підприєм!
ствам (Німеччина) або агентствам
(Польща); розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності шля!
хом передачі в комунальну власність
земель під об’єктами комунальної
власності (Польща); запровадження
жорсткого оподаткування земель та
ліберального оподаткування доходів,
що стимулюватиме ефективне вико!
ристання земель (Угорщина).
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В

ідповідно до ст. 3 Конституції
України права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави.
Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним її обов’яз!
ком [1]. Саме виходячи з аналізу норм
Основного Закону держава повинна
взяти на себе вирішення проблем ре!
алізації та захисту права власності,
пов’язаних із рейдерством.
У цьому разі мова йде не про то!
тальний державний контроль, а про
встановлення чітких «правил гри» в
царині протидії рейдерству в Україні.
Адже саме брак ефективного законо!
давства став чи не найважливішою
причиною такого стрімкого збільшен!
ня кількості та інтенсивності рейдер!
ських атак, які останнім часом охопи!
ли мало не всю територію України.

Так, за оцінками представників Ук!
раїнського союзу промисловців і
підприємців (УСПП) в Україні на сьо!
годні функціонує від 30 до 50 рейдер!
ських компаній, а протягом останніх
двох років рейдерським атакам підда!
лися більше 2 тис. підприємств, хоча,
за іншими даними, на рахунку рей!
дерів більше 3 тис. захоплених об’єк!
тів власності [2].
Актуальність теми цього дослі!
дження полягає у необхідності захи!
сту інтересів як приватних під!
приємств, так і суб’єктів державного
сектору економіки, які так чи інакше
(величина частки на ринку, неру!
хомість) можуть стати безпосередніми
об’єктами рейдерського нападу. Варто
також зауважити, що саме в моменти
економічних потрясінь держава має
здійснювати значно більше заходів
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щодо протидії негативним тенденціям
на ринку злиттів і поглинань, адже
власні ресурси підприємств вже не
такі й великі, а зацікавленість рей!
дерів у їхніх активах не зменшується.
Метою цього дослідження є
вивчення змісту чинного вітчизняного
законодавства, норми якого регламен!
тують протидію незаконним захоплен!
ням та поглинанням, пошук шляхів
удосконалення чинного та прийняття
нового законодавства. Причому ос!
новна увага має бути зосереджена на
вдосконаленні корпоративного зако!
нодавства, норми якого визначають
зміст корпоративних відносин, які, до
речі, і стають зазвичай об’єктом рей!
дерських атак.
Варто звернути увагу на поляр!
ність думок учених, практиків, уря!
довців, а також парламентарів на кон!
цептуальний зміст подальшого удос!
коналення антирейдерського законо!
давства України. Так, на думку певної
групи дослідників проблем рейдерст!
ва, доцільно посилити юридичну
відповідальність за такі протиправні
дії, зокрема, через посилення санкцій
за порушення корпоративного зако!
нодавства і до встановлення кримі!
нальної відповідальності за рейдер!
ські напади.
Такої самої позиції щодо вирішення
проблеми протидії рейдерству дотри!
мується і керівник УСПП А. Кінах,
підтримуючи ініціативу запроваджен!
ня кримінальної відповідальності за
рейдерство [3]. На його думку, такий
вид юридичної відповідальності забез!
печить реалізацію норм ст. 41 Консти!
туції України, згідно з якою кожен має
право володіти, користуватися і роз!
поряджатися своєю власністю, резуль!
татами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності. Право приватної власності
набувається в порядку, визначеному
законом [1].
134

До такої ж думки схиляються й
члени спеціально створеної Міжві!
домчої комісії з питань протидії
протиправному поглинанню та захоп!
ленню підприємств при Кабінеті
Міністрів України [4], пропонуючи за!
провадити кримінальну відповідаль!
ність за силове захоплення під!
приємств, а також заборонити вести
подвійні реєстри і змінювати керів!
ництво товариств акціонерами, які во!
лодіють незначними пакетами цінних
паперів (міноритарії).
Слід також зауважити, що ідея до!
повнення КК України новою статтею,
яка б передбачала відповідальність за
рейдерство, має певний зміст. Проте,
на нашу думку, цю проблему потрібно
вирішувати шляхом використання
вже існуючих положень кримінально!
правового характеру, не очікуючи на
криміналізацію рейдерства. Але вод!
ночас це зовсім не означає, що відпа!
дає потреба в подальшому вдоскона!
ленні чинного кримінального закону,
глибшому усвідомленні сутності рей!
дерства, а також форм його прояву.
Основним аргументом у цьому по!
стає досвід росіян — у Кримінальному
кодексі РФ рейдерство визнається
кримінально караним діянням. Саме
тому, на нашу думку, російські рейде!
ри можуть спокійно атакувати україн!
ські підприємства, використовуючи
прогалини в законодавстві та корум!
пованість вітчизняної судової влади
[2].
Дещо іншою є позиція науковців і
практиків щодо напрямів вирішення
цієї проблеми. Це, зокрема, розроб!
лення нового та дієве вдосконалення
чинного законодавства, яке б не лише
карало рейдерів, а й не допускало їх
протиправної діяльності. Адже саме
регуляторна політика держави завжди
дає більш ефективний результат, аніж
застосування санкцій за порушення
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закону. У цьому разі, на нашу думку,
потрібно зважати на характер та
сутність рейдерства в сучасних умо!
вах: наразі воно дедалі менше стає схо!
жим на відвертий бандитизм — плани
захоплень формуються в тиші кабі!
нетів. Головними фігурантами дедалі
частіше стають не молодчики з бита!
ми, а висококваліфіковані юристи, які
розробляють плани захоплень, що за!
звичай не передбачає застосування
фізичної сили.
Саме тому важливість правових
норм, що упорядковують ці відносини,
є безсумнівною, адже їхня функція —
забезпечити правову структуру для
економіки держави. Без них плануван!
ня, кооперація, виробництво та під!
приємництво будуть практично не!
можливими [5].
Українське напівкримінальне рей!
дерство поступово перетворюється на
цивілізований ринок злиттів і погли!
нань (від англ. — Mergers & Acquisi
tions). Основна відмінність між цими
поняттями полягає в тому, що рейдери
прагнуть отримати порівняно невели!
ку, але швидку вигоду (миттєвий пере!
продаж за заниженою ціною, демон!
таж; обладнання на металобрухт і
т. д.), учасники ринку злиттів і погли!
нань є більш далекоглядними — у їх
випадку захоплення (приєднання)
підприємства дає можливість отрима!
ти більшу частку ринку, зосередити
виробничі ресурси в одних руках, ве!
сти ефективнішу інвестиційну кам!
панію тощо, — тобто в другому випад!
ку йдеться про більш тривалий та
складніший процес, але він дає змогу
отримати прибутки, що в десятки
разів перевищують результати діяль!
ності рейдерів, а також сприяють роз!
виткові економіки, адже «очищують»
її від неефективних власників та
управлінців підприємств. І в цьому
процесі головна роль має належати са!
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ме державі, яка, використовуючи свій
владний примус, має скеровувати за!
значені вище трансформаційні проце!
си на благо економічному розвиткові
України.
У процесі вдосконалення правової
бази у сфері протидії рейдерству в
Україні важливо приділити увагу
нормативному закріпленню та врегу!
люванню належного функціонування
недержавної системи безпеки під!
приємництва, що, вже реально існу!
ючи, може вивести вітчизняну індуст!
рію безпеки підприємництва на якісно
новий рівень. Причому подоланим бу!
де не лише таке явище, як рейдерство,
а й цілий ряд різноманітних загроз у
сфері ведення підприємницької діяль!
ності. Адже хто, як не підприємці, най!
краще розуміє основні шляхи вирі!
шення нагальних проблем безпеки у
сфері ведення бізнесу [6].
Розглядаючи ступінь розроблення
теми цього дослідження, варто зверну!
ти увагу на фундаментальні праці в га!
лузі адміністративного, кримінально!
го, а також господарського права
вітчизняних та зарубіжних науковців.
Зокрема, такі вчені, як В. Авер’янов,
Ю. Битяк, [7], А. Берлач [8], В. Колпа!
ков [9], В. Сташис, В. Тацій [10],
Дж. Файнберг [5], В. Щербина [11] в
своїх працях заклали основоположні
засади боротьби з рейдерством. Вод!
ночас це явище залишається надзви!
чайно динамічним і постійно змі!
нюється, а тому і наукові розробки ма!
ють бути динамічними, враховуючи
нові потреби та нові аспекти прояву
негативних наслідків рейдерства, а
також неправомірних злиттів і погли!
нань.
Аналізуючи нинішню правову
основу, яка регламентує протидію рей!
дерству, варто зауважити, що Основ!
ний Закон, зокрема у ч. 5 ст. 41, вста!
новлює непорушність права приватної
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власності, а також виключає мож!
ливість протиправного позбавлення
права власності, надаючи правову
гарантію для існування належної мож!
ливості здійснення права на підприєм!
ницьку діяльність [1].
Варто зазначити, що норми Кон!
ституції України визначають лише за!
гальні засади правового регулювання
суспільних відносин у державі, у тому
числі тих, що стосуються протидії рей!
дерству в Україні. Виходячи з цього, в
цій статті більш детальному аналізу
будуть підлягати саме спеціальні нор!
мативні акти, норми яких безпосеред!
ньо запобігають виникненню та
протидії негативним наслідкам рей!
дерства в Україні.
Слід зауважити, що переважна
більшість об’єктів рейдерських атак є
акціонерними товариствами — закри!
того або відкритого типу. Це дає мож!
ливість зловмисникам, маючи мізер!
ний пакет акцій цього підприємства,
встановити над ним повний контроль.
З огляду на таку ситуацію та на неод!
норазові заяви науковців, політиків, а
також самих підприємців, Верховною
Радою України 17 вересня 2008 р. був
прийнятий Закон України «Про акціо!
нерні товариства», що врегулював
значний масив правових неузгоджено!
стей, які надавали можливість здійс!
нення рейдерських захоплень [12].
Зокрема, Закон передбачає ряд
ключових нововведень, спрямованих
на захист прав міноритаріїв і боротьбу
з рейдерством. Так, згідно з ч. 7 ст. 6
Закону було заборонено придбання
акцій закритих акціонерних товариств
(ЗАТ) через процедуру дарування —
переважне право на придбання акцій
діятиме тільки при передачі акцій у
спадщину.
Більше того, ст. 35 цього Закону
встановлює, що загальні збори акціо!
нерів повинні проводитися на тери!
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торії України, в межах населеного
пункту за місцезнаходженням товари!
ства, що, на наше переконання,
унеможливить рейдерам надалі прово!
дити альтернативні збори в інших
населених пунктах.
Законом передбачено (ст. 64) також
попереднє публічне повідомлення в
друкованих засобах Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів Украї!
ни інформації про правочин у разі
придбання пакета акцій підприємства
понад 10 %.
Доволі імперативною є позиція за!
конодавця (ст. 65) стосовно мажори!
тарних акціонерів у разі скуповування
ними більше 50 % акцій. У такому разі
покупець повинен буде викупити акції
в міноритаріїв за ринковою ціною,
сформованою на фондовій біржі.
Як бачимо, прийнятий Закон
містить багато способів недопущення
недружніх поглинань, проте як недо!
сконалість Закону варто виокремити
недостатнє правове регулювання
порядку проведення позачергових за!
гальних зборів акціонерів. Так, зокре!
ма, норми Закону (ст. 47) не дають ви!
черпного переліку випадків, коли на!
глядова рада акціонерного товариства
може відмовити у проведенні позачер!
гових загальних зборів акціонерів. Цій
ситуації законодавцю слід було б при!
ділити особливу увагу, адже саме поза!
чергові збори є дуже поширеним засо!
бом прийняття неправомірних рішень
з боку рейдерів.
Говорячи про шляхи удосконален!
ня чинного законодавства, варто звер!
нути увагу на Закон України «Про
внесення змін до деяких законів Ук!
раїни щодо недопущення захоплення
підприємств, установ, організацій»,
норми якого обмежують певні повно!
важення приватних охоронних струк!
тур у резонансних випадках, коли во!
ни ставали чи не найголовнішими
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учасниками рейдерських нападів.
Відтепер для виконання судових рі!
шень чи ухвал про зміну органів
управління та посадових осіб під!
приємств, установ, організацій неза!
лежно від форми власності можуть за!
лучатися виключно працівники орга!
нів внутрішніх справ. Залучення
інших осіб у процесі виконання таких
рішень Законом не допускається [13].
На нашу думку, це положення не
лише позитивно вплине на запобіган!
ня проявам рейдерства, а й суттєво
підвищить рівень правомірності вико!
нання судових рішень, зловживання
при реалізації яких є одним із го!
ловних етапів у процесі захоплення
управління підприємством з подаль!
шим неправомірним використанням
його активів.
У цьому контексті необхідно наго!
лосити на здійсненні одного з найваж!
ливіших кроків у вдосконаленні кор!
поративного законодавства — допов!
нення ст. 16 Господарського процесу!
ального кодексу України частиною та!
кого змісту: «Справи у спорах між гос!
подарським товариством та його учас!
ником (засновником, акціонером), у
тому числі учасником, який вибув, а
також між учасниками (засновника!
ми, акціонерами) господарського то!
вариства, що пов’язані зі створенням,
діяльністю, управлінням та припинен!
ням діяльності цього товариства, роз!
глядаються господарським судом за
місцезнаходженням господарського
товариства згідно з Єдиним держав!
ним реєстром юридичних осіб та
фізичних осіб!підприємців» [14].
Таким чином, Кодекс унеможливлює
ситуацію, щоб, наприклад, Тернопіль!
ський суд виносив рішення про право
власності на підприємство, що знахо!
диться в Харкові.
Як уже зазначалося вище, нині
вітчизняне рейдерство, зазнаючи
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трансформаційних змін, перетво!
рюється на цивілізований ринок злит!
тів і поглинань, для якого вже більш
притаманними є правомірні методи
ринкової конкуренції.
Саме тому відносини, що при цьо!
му виникають, мають регулюватися
нормами Закону України «Про захист
економічної конкуренції», який чітко
визначає неправомірні дії, що можуть
вчинятися при злиттях і поглинаннях.
Окрім цього, контроль за недопущен!
ням неправомірних методів ринкової
конкуренції покладається на Антимо!
нопольний комітет України, який
здійснює регуляторну політику у
сфері:
1) злиття суб’єктів господарювання
або приєднання одного суб’єкта госпо!
дарювання до іншого;
2) набуття безпосередньо або через
інших осіб контролю одним або
кількома суб’єктами господарювання
чи частинами суб’єктів господарюван!
ня, зокрема, шляхом: а) безпосеред!
нього або опосередкованого придбан!
ня, набуття у власність іншим спосо!
бом активів у вигляді цілісного майно!
вого комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання,
одержання в управління, оренду, лі!
зинг, концесію чи набуття в інший
спосіб права користування активами у
вигляді цілісного майнового комплек!
су або структурного підрозділу суб’єк!
та господарювання, в тому числі прид!
бання активів суб’єкта господарюван!
ня, що ліквідується; б) призначення
або обрання на посаду керівника,
заступника керівника спостережної
ради, правління, іншого наглядового
чи виконавчого органу суб’єкта госпо!
дарювання особи, яка вже обіймає од!
ну чи кілька з перелічених посад в
інших суб’єктах господарювання, або
створення ситуації, при якій більше
половини посад членів спостережної
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ради, правління, інших наглядових чи
виконавчих органів двох чи більше
суб’єктів господарювання обіймають
одні й ті самі особи;
3) створення суб’єкта господарю!
вання двома і більше суб’єктами гос!
подарювання, який протягом тривало!
го періоду буде самостійно здійснюва!
ти господарську діяльність, але при
цьому таке створення не призводить
до координації конкурентної пове!
дінки між суб’єктами господарювання,
що створили цей суб’єкт господарю!
вання, або між ними та новоствореним
суб’єктом господарювання;
4) безпосереднє або опосередкова!
не придбання, набуття у власність
іншим способом чи одержання в
управління часток (акцій, паїв), що за!
безпечує досягнення чи перевищення
25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єк!
та господарювання [15].
Варто також наголосити на змісті
Указу Президента України «Про захо!
ди щодо посилення захисту права
власності», згідно з яким Кабінету
Міністрів України за участю Верхов!
ного Суду України та Генеральної про!
куратури України було доручено про!
аналізувати факти рейдерства та за ре!
зультатами аналізу, з урахуванням
міжнародного досвіду вирішення та!
ких питань, винести на розгляд Вер!
ховної Ради України проекти законо!
давчих актів стосовно встановлення
кримінальної відповідальності за рей!
дерство. Проте складна політична си!
туація в нашій державі не дала змоги
реалізувати цей задум. І, як наслідок, з
2005 р. в Україні не зареєстровано
жодного факту понесення юридичної
відповідальності за рейдерство [16].
Таким чином, проаналізувавши
вітчизняне галузеве законодавство у
цій сфері, можна стверджувати, що на
сьогодні в Україні створюється систе!
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ма передумов для формування ефек!
тивної правової основи, яка б забезпе!
чила належний рівень протидії нега!
тивним проявам недружніх поглинань
в Україні.
Беззаперечним є той факт, що рано
чи пізно законодавець все ж прийде до
необхідності ґрунтовного вдоскона!
лення законодавства у цій царині, але
водночас наразі фактична ситуація
вказує на існування певних прогалин
у нормативно!правовому закріпленні
антирейдерських заходів і певних про!
тиріч, а також неузгодженості між по!
ложеннями окремих правових актів.
Проблеми, що виникають у процесі
функціонування економічної системи,
вимагають для свого розв’язання по!
дальшого удосконалення і розвитку
правової основи як у вигляді внесення
відповідних доповнень і змін до чин!
них законів, так і прийняття нових за!
конодавчих актів та інших норматив!
но!правових документів.
Тому основними принципами роз!
витку й удосконалення законодавчо!
нормативної основи протидії негатив!
ним проявам рейдерства в Україні, на
нашу думку, мають стати: 1) усвідом!
лення подвійної сутності недружніх
поглинань і на основі цього — спряму!
вання цього процесу в корисне для
суспільства та держави русло; 2) за!
безпечення єдності, системності й на!
ступності у нормативних документах
різного статусу і рівня; 3) врахування
міжнародного досвіду правового регу!
лювання негативних проявів рейдер!
ства; 4) оперативне реагування на безпе!
рервну зміну шляхів і методів здійснен!
ня рейдерських захоплень; 5) об’єктив!
на оцінка здатності підприємств са!
мостійно запобігати або ж протидіяти
рейдерським атакам у складних еко!
номічно!соціальних умовах і на основі
цього — вироблення державної
політики у цій сфері.
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Н

азва статті є іронічним наслід!
ком однієї з підстав дискусії,
розгорнутої з приводу співвід!
ношення трудового та цивільного пра!
ва. Йдеться про статтю професора
Р. Майданика «Цивільне і трудове пра!
во: відмежування суміжних відносин»,
яка є однією із серії статей, присвяче!
них зазначеній проблемі. Слід впевне!
но свідчити, що дякуючи працям про!
фесора Р. Майданика [1], почався но!
вий етап розв’язання завдання дослі!
дження тих меж, які розділяють
цивільне та трудове право. Приймаючи
науковий «виклик» знаного цивіліста,
спробуємо, використовуючи прийом
наукової полеміки, не лише критично
проаналізувати позицію професора
Р. Майданика, а й викласти деякі мето!
дологічні та практичні міркування сто!
совно проблеми співвідношення трудо!
вого і цивільного права.
Актуальність цієї проблеми доведе!
на часом. На різних етапах історії на!

уки трудового права до неї звертались
провідні вчені. Процес так званої циві!
літарізації не обмежений площиною
науки. Він так чи інакше зачіпає прак!
тику регулювання трудових відноси!
ни, систему законодавства про працю.
У сучасних умовах актуальність вка!
заної проблеми посилюється активни!
ми процесами в економічній сфері
суспільного життя, наслідком чого є
посилення впливу доктринальних по!
ложень цивільного права на галузеві
правові науки, зокрема науку трудово!
го права.
Одним із аргументів професора
Р. Майданика щодо можливості по!
глинання трудового права цивільним
правом є зміна поглядів на вартісний
характер робочої сили як елементу
сучасного ринку праці. Аргумент ваго!
мий і певною мірою «болючий» для
доктрини трудового права.
Визнання вартісного характеру ро!
бочої сили як здатності людини до

* Назва статті є оригінальним влучним коментарем до порушеної проблеми, що наданий у дружньому диспуті
автора з одним із провідних фахівців!теоретиків права, доцентом Київського університету імені Тараса
Шевченка А. Машковим, міркуваннями та критичними висновками якого народжена ідея цієї статті.
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праці, а значить невідокремлюваної
властивості працівника, може розгля!
датись якщо не «зрадою», то суттєвим
відступленням від основних засад тру!
дового права.
Слід впевнено стверджувати, що
напруження навколо питання про
вартісну характеристику праці певною
мірою є штучною. Для такого виснов!
ку є такі посилання.
Наука цивільного права вивчає
майнові відносини як об’єкт правово!
го регулювання. Визнання майнового
характеру об’єкта правового регулю!
вання доводить належність відносин,
які складаються з приводу цього
об’єкта, до предмета цивільного права.
Можна припустити, що, ґрунтуючись
на такому методологічному підході,
визнання майнового характеру трудо!
вих відносин створило б умови для
віднесення їх до предмета цивільного
права. Але цього не відбувається з ог!
ляду на таку причину. Визнання май!
нової природи трудових відносин не є
сутнісною відмежовувальною харак!
теристикою. Майновий аспект визна!
вався наукою трудового права як
характеристика правової природи тру!
дових відносини. Тому для реалізації
наукової гіпотези про визнання трудо!
вого права частиною цивільного права
потрібно застосовувати інші методо!
логічні засади.
Вартісна характеристика робочої
сили, до речі, як і сама категорія «робо!
ча сила», є категорією економічної на!
уки. Це стосується і категорії «товар».
Можливість застосування понятій!
ного апарату інших наук для аргумен!
тації правової позиції може вважатись
оправданою лише за умови браку
власних ресурсів для опосередкуван!
ня явища. За інших умов об’єктив!
ність цього аргументу є низькою, і, на!
вряд чи, безумовно переконливою. Це
зауваження стосується як доктрини
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цивільного права, так доктрини трудо!
вого права. Проте наукова гіпотеза
професора Р. Майданика будується на
використанні економічних категорій і
зводиться до заперечення самостій!
ності трудового права.
Ринок праці, робоча сила, вартість
робочої сили, найм робочої сили та
деякі інші поняття, які використову!
ються економічною наукою, почина!
ють відігравати все більше значення у
сфері правових наук.
Поняття «ринок праці» використо!
вується наукою трудового права.
Насамперед, це поняття використо!
вується в контексті питання про зай!
нятість [2].
Категорія «ринок праці» є складо!
вою понятійного апарату науки трудо!
вого права. Цей факт підтверджується
як історією розвитку науки трудового
права, так і сучасним її станом. Вихо!
дячи із аналізу історії радянського тру!
дового права, слід погодитись із дум!
кою про те, що радянській суспільній
системі на усіх етапах розвитку було
відоме таке явище, як ринок праці.
Змінювався лише ступінь впливу дер!
жави на регулювання цього явища.
Показниками функціонування рин!
ку праці, зокрема, можуть слугувати
наявність явища зайнятості та без!
робіття. Трудове право опосередковує
ці явища як окремі об’єкти правового
регулювання.
Так, характеристикою радянського
типу трудових відносин були повна
зайнятість як вищий суспільний здобу!
ток. У сучасних умовах — раціональна
зайнятість, неповна зайнятість, прихо!
вана та неформальна зайнятість тощо.
Категорія «ринок праці» має
універсальний характер і дає змогу
порівнювати різні типи правових си!
стем регулювання трудових відноси!
ни. Наприклад, у періодичній літера!
турі наводиться такий приклад порів!
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няння: «Світовий досвід яскраво де!
монструє, що саме зайнятість є при!
вабливим для населення видом діяль!
ності в умовах економічної кризи. З її
подоланням більшість стає або найма!
ними працівниками, або підприємця!
ми. Однак в Україні повернення зай!
нятих у цьому сегменті до найманої
праці є надзвичайно проблематичним
навіть за умов створення необхідної
кількості робочих місць через те, що
середні доходи саме зайнятого насе!
лення істотно перевищують доходи
інших категорій зайнятих».
Поняття «робоча сила» та її вартіс!
на характеристика не є складовими по!
нятійного апарату ані трудового права,
ані цивільного. Тому зазначене понят!
тя не може становити основу визна!
чення природи трудових відносини та
галузевої належності їх правового
регулювання. Відповідно визнання або
невизнання вартісного характеру тру!
дових відносин не може використову!
ватись як «спільний концептуальний
критерій розмежування». Причому пи!
тання про визнання або невизнання
вартісного характеру трудових відно!
син лише опосередковано стосується
питання про визнання робочої сили як
інтегрованої здатності людини до
праці товаром, що в свою чергу, на дум!
ку професора Р. Майданика також
виступає розмежувальною площиною.
Вартісний характер здатності люди!
ни до праці важко заперечувати.
Вартість робочої сили — важливий по!
казник функціонування робочої сили.
Як чинник сфери економічного життя
суспільства, цей показник не може не
знаходити правового опосередкування.
Так, наказом Мінстату України від 29
травня 1997 р. № 131 затверджена
Інструкція по визначенню вартості
робочої сили, яка визначає поняття
фактичної вартості робочої сили знач!
но ширше за поняття «заробітна пла!
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та». До вартості згідно з Інструкцією
включаються: оплата праці за виконану
роботу; витрати на оплату невідпрацьо!
ваного часу, що підлягає оплаті згідно з
чинним законодавством; винагороди та
допомоги; витрати на харчування та
інші пільги, що надаються натурою; ви!
трати на утримання житла персоналу,
що оплачує наймач; витрати на
соціальне страхування, що оплачує
наймач; витрати наймача на про!
фесійну підготовку; утримання служб
соціального забезпечення та інші ви!
трати, наприклад, на службовий транс!
порт для працівників, спецодяг, а також
податки та відрахування, що розгляда!
ються як витрати на робочу силу.
Інструкція не наводить визначення
поняття «робоча сила».
Більш складним є питання про
товарний характер робочої сили, про
його вплив на розуміння правової
природи трудових відносин. Відки!
нувши будь!яку «обережність» сто!
совно висновків та припущень, спро!
буємо використати ознаку робоча си!
ла як товар для визначення правової
категорії, а саме поняття трудового
права. При цьому спробуємо «позбу!
тися будь!яких політико!ідеологічних
упереджень і вузьковідомчих галузе!
вих інтересів…» та визнати обставину,
що робоча сила у всьому світі є това!
ром специфічним, особливим, але
це — факт [3, 63].
Трудове право — це система спе!
ціальних правових норм, які регла!
ментують режим функціонування
(правовий статус) такого специфічно!
го товару, як робоча сила. Чи буде таке
визначення трудового права свідчити
про стертя межі між цивільним пра!
вом та трудовим правом? Відповідь на
це запитання не може бути простим
формальним висновком. Чи свідчить
зазначене визначення про можливість
висновку про той факт, що визнання
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

З ПРИВОДУ СПІВВІДНОШЕННЯ ТРУДОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

робочої сили товаром робить носія ро!
бочої сили товаром? Якщо робоча си!
ла є невід’ємною властивістю праців!
ника, то висновок, на перший погляд,
передбачається сам собою. Як саме
цей висновок може впливати на аргу!
ментування цивілістичної «експансії»
стосовно трудового права?
Усі наведені запитання становлять
методологічну основу дослідження,
яке слід почати з аналізу самої форми
визначення.
З точки зору логіки змісту визначен!
ня є ні чим іншим, ніж тезою стосовно
змісту «трудового права». Особливість
його полягає у тому, що як аргумент ви!
користаний факт економічної дійсності:
«робоча сила — товар».
«Товарність» як здатність робочої
сили бути товаром слід розглядати в
двох аспектах. Перший полягає у тому,
що сферою його функціонування є ри!
нок праці. З другого боку, робоча сила
як товар може бути розглянута як
об’єкт майнового (господарського)
обігу. Про те, який із цих аспектів
стверджується у концепції професора
Р. Майданика, однозначний висновок
зробити не можна. Причина — відсут!
ність такого висновку. Керуючись
усіма наведеними характеристиками,
а також предметом цивільного права в
цілому, слід припусти, що ставиться
питання про другий аспект.
Наведене вище визначення трудо!
вого права побудовано на припущенні
визнання робочої сили товаром на
ринку праці.
У контексті логіки визначення є
тезою про зміст трудового права. Для
того щоб впевнено стверджувати
правильність цієї тези, слід бути впев!
неним щодо дотримання правил та
відсутності помилок стосовно аргу!
менту. А саме аргумент повинен бути
істинним, його істинність має бути не!
залежною від тези, а також аргумент
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має бути достатньою підставою для те!
зи [4, 300–301]. У такому контексті
можна припустити істинність аргу!
менту у сфері економічного знання, а
також дотримання умови незалеж!
ності аргументу від тези. Але твер!
дження достатності бути підставою
вимагає встановлення істинності аргу!
менту — «робоча сила — товар» у
сфері правової дійсності. Тобто робоча
сила не лише повинна визнаватись то!
варом, а й у такому значенні має бути
об’єктом правового регулювання.
У такому контексті цивільне право
повинно довести свою спроможність
опосередковувати робочу силу як то!
вар у якості об’єкта правового регулю!
вання ринку праці.
Наведене вище визначення трудо!
вого права не може бути покладене в
основу висновку про визнання носія
робочої сили товаром. Носієм робочої
сили є людина. У правовому контексті
людина як соціальна одиниця стає то!
варом за умови заперечення цивільно!
правової, трудово!правової та іншої
правосуб’єктності. Правова система
України базується на таких засадах,
які виключають можливість практич!
ної реалізації такого заперечення.
Життя, здоров’я, честь, гідність люди!
ни визнаються найвищою соціальною
цінністю та охороняються законодав!
ством. Позбавлення цивільно!право!
вої правосуб’єктності — неможливе,
можливе лише її обмеження. Обме!
ження трудо!правової правосуб’єкт!
ності можливе лише стосовно окремих
видів праці, а не праці взагалі.
Отже, робоча сила як здатність лю!
дини до праці (якості людини —
здібності до праці) може розглядатись
як товар на ринку праці. Процес про!
позиції та споживання у процесі ви!
робництва робочої сили описаний
К. Марксом. Суть цього процесу еко!
номічної природи — товаром є все те,
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що є предметом продажу (торгівлі)
або те, що є продуктом праці, виготов!
леним для обміну (продажу). У пер!
шому інтегрується сучасною наукою
трудового права у механізм правового
регулювання трудових відносин.
Право на працю реалізується у процесі
реалізації робочої сили. За правовою
природою право на працю — це дещо
інше, ніж можливість використання
робочої сили як здібності до праці.
У соціальному контексті поставле!
не питання виглядає ще гостріше. Не!
припустимість постановки питання
про визнання носія робочої сили това!
ром обґрунтовується, насамперед,
ґрунтуючись на основних засадах
функціонування соціальної сфери
суспільного життя. Людина є найви!
щою соціальною цінністю, а цивільне
законодавство виступає її засобом
охорони (наприклад, див. ст. 201 ЦК
України та ін.). У такому контексті по!
становка питання про визнання носія
робочої сили товаром у доктрині
цивільного права є неможливою.
Робоча сила як здатність людини
до праці є самостійним чинником
соціальної сфери суспільного життя.
Саме ця якість людини забезпечує
можливість її участі у суспільному ви!
робництві. Суспільний розподіл праці
передбачає поєднання зусиль багатьох
учасників виробничих відносин. Сут!
тю цього поєднання є надання робочої
сили окремим її носієм у певних
правових (а у певних випадках непра!
вових) формах персоніфікованій
та/або неперсоніфікованій особі, заці!
кавленій у тому. Невід’ємною характе!
ристикою цього процесу є зобов’язан!
ня щодо зворотного надання. Пози!
тивна соціальна якість цього зворот!
ного надання становить основу со!
ціальної відповідальності роботодав!
ця. За соціальним змістом цей процес
є взаємодією інтересів учасників, в ос!
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нову якого покладається реалізація
людиною здібностей до праці.
Правові форми цього процесу опо!
середковуються нормами різної галу!
зевої належності. Цивільне право се!
ред таких форм визначає договори
підряду, авторські та деякі інші, одна зі
сторін використовує свої здібності до
праці та/або результати цієї праці для
задоволення потреб іншої особи у пев!
них благах.
У такому контексті правочин ку!
півлі!продажу застосовується тільки
для надання — отримання результатів
праці. Товар може бути об’єктом
купівлі!продажу. Товаром визнається
продукція, послуги, роботи, права
інтелектуальної власності та інші не!
майнові права, призначені для прода!
жу (оплатної передачі). Таке визна!
чення закріплено у Законі України
«Про зовнішньоекономічну діяль!
ність». У Законі України «Про захист
економічної конкуренції» зазна!
чається як товар будь!який предмет
господарського обороту. Здатність бу!
ти предметом господарського обігу та
призначеність для оплатної передачі є
сутнісними ознаками цих визначень.
Проте вони є настільки загальними,
що не можуть бути ідентифікаційни!
ми характеристиками робочої сили як
товару. Якщо поняття «предмет госпо!
дарського обігу» може бути викорис!
тане як родове поняття, то потрібна
індивідуалізуюча риса або риси визна!
чення робочої сили як товару.
Ознака «оплатна передача» теж
практично неприйнятна для характе!
ристики робочої сили як товару. «Пе!
редача» як відчуження не можлива,
оскільки здатність до праці є невідо!
кремлюваною властивістю людини.
«Передача» може бути розглянута
як найм. Тобто використовуючи мето!
дологію цивільного права, суть зобов’я!
зання за трудовим договором може бу!
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ти визнана наймом. Визнання правової
природи трудового договору наймом —
це вагомий аргумент на користь ви!
знання трудового договору цивільно!
правовим договором за походженням.
У науці трудового права трудовий
договір найчастіше також визнається
наймом [5]. Прихильники такого під!
ходу залишають поза предметом трудо!
вого права трудові відносини, засно!
вані на так званій самостійній праці. Це
певної мірою є ігноруванням того фак!
ту, що самостійна праця за своєю еко!
номічною суттю залишається викори!
станням власної робочої сили (здат!
ності до праці) у виробничих відноси!
нах, а за соціальною суттю — участю
конкретної особи у суспільній праці.
Але такий підхід дозволяє стверджува!
ти, що розуміння найму за трудовим
правом та цивільним є різним [6].
Дослідження російських соціологів
суспільної думки стосовно розуміння
словосполучення «наймана особа» (рос.:
«наемный работник») вказує найбільш
поширеними відповідями респон!
дентів стосовно значення є: працю!
ючий на іншого, працюючий за гроші,
працюючий за контрактом, договором,
а також працюючий за наймом, найня!
тий, що має значення — найнятий для
виконання робот або виконання
функцій, обумовлених при наймі та ін.
Серед соціально ризикованих харак!
теристик!асоціацій вказуються —
«невільна
праця»,
«тимчасовий
працівник», дешева робоча сила, екс!
плуатація.
Заслуговує на увагу характеристи!
ка!асоціація найманого працівника як
працюючого за контрактом, догово!
ром, що конкретизується як наймання
на умовах трудових угод, укладення
договору з роботодавцем, де він зазна!
чає умови праці, особа, яка працює за
трудовим договором та ін. Усі ці
характеристики свідчать про асоціа!
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тивний зв’язок між поняттям «найма!
ний працівник» та трудовими відноси!
нами.
Об’єктивність цього соціологічного
опитування може бути перевірена
відповідним соціологічним опитуван!
ням громадян України. Але слід при!
пустити аналогічні результати.
У законодавстві наявне легальне
визначення найманого працівника.
Зокрема, у пункті 1.8 Закону України
«Про податок з доходів фізичних осіб»
визначає найману особу як фізичну
особу, яка безпосередньо власною пра!
цею виконує трудову функцію ви!
ключно за дорученням або наказом
працедавця згідно з умовами укладе!
ного з ним трудового договору (кон!
тракту). Характерною ознакою визна!
чення найманої особи є виконання
нею трудової функції. Таким чином,
пункт 1.8 Закону становить норматив!
ну основу розуміння предмета трудо!
вого договору як найму. Очевидним є
повна його відмінність від договору
майнового найму або договору найму
послуг.
У науковій літературі вживається
поняття «договір найму праці». Сто!
совно його використання слід погоди!
тись із думкою провідного російського
вченого Є. Хохлова, який, заперечу!
ючи проти використання у законо!
давстві терміна «договір найму праці»,
обґрунтовує свій висновок тим, що це
може тягнути за собою необґрунтовані
паралелі із договором майнового
найму, особливо у контексті засобів
правового регулювання.
Один із видатних радянських уче!
них, а пізніше російський учений —
фахівець у галузі трудового права
О. Пашков, розглядаючи трудовий до!
говір як родове поняття, визначав як
його різновиди договір трудового
найму, договір про спільну трудову
діяльність та деякі інші.
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О. Панасюк

Визнання трудового договору най!
мом може слугувати визнанням його
оплатною передачею робочої сили, а
значить робоча сила на ринку праці
може функціонувати як товар. Ця
логічна послідовність є припущенням.
Її істинність вимагає пояснення
цивільно!правовими засобами наступ!
ного феномену.
Як поставити знак рівняння між
наймом із характеристиками еконо!
мічної залежності, юридичної підлег!
лості та наймом цивільно!правовим?
Визнання правової суті трудового
договору наймом не є аргументом на
користь віднесенням його до цивіль!
но!правових договорів.
Який же контекст мав на увазі про!
фесор Р. Майданник, вказуючи на зна!
чення визнання товарного характеру
робочої сили для розмежування ци!
вільного та трудового права?
Керуючись логікою його наукової
гіпотези, таким правочином слід визна!
ти саме трудовий договір. Посилання
на науковий спадок професора Л. Таля
у такому разі слід визнати схоластич!
ним. Надзвичайно важлива характери!
стика природи трудового договору, а
саме її неміновий характер, вказана са!
ме у класичному для науки трудового
права творі професора Л. Таля «Трудо!
вой договор: цивилистическое исследо!
вание», вказується професором Р. Май!
даником для зазначення самостійного
значення праці як предмета робочого
(трудового) договору з певним натя!
ком на галузеву належність.
Професор Р. Майданик для обґрун!
тування включення трудового права
до цивільного права, крім тези про
посилення вартісного характеру (то!
варного) праці, вказує на спільну
сутнісну характеристику приватно!
правового регулювання. Вказана своє!
рідність та визнання приватноправо!
вої природи трудового договору дає
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підстави професору Р. Майданику
стверджувати історичну й методо!
логічну єдність приватноправових
інститутів трудового права з договір!
ними і недоговорніми конструкціями
цивільно!правового характеру, що у
свою чергу обумовлює можливість за!
стосування методології цивільного
права до кваліфікації відповідних тру!
до!правових явищ [7, 37].
Залишаючи поза увагою зміст
терміна «недоговірні цивільно!пра!
вові конструкції», заперечувати пози!
тивні можливості методологічної інте!
грації трудового та цивільного права
підстав немає. Слід категорично запе!
речувати можливість використання
цього припущення для обґрунтування
експансії цивільного права.
Навпаки, можливість методологіч!
ної інтеграції трудового права та ци!
вільного слід використати для обґрун!
тування експансії трудового права
стосовно цивільного. В її основу слід
покласти аргументацію, яка була ви!
користана у свій час професором
Л. Талем, яка у загальному полягає в
тому, що у певний період відносини з
приводу використання людиною своїх
здібностей до праці, які до певного ча!
су опосередковувались нормами ци!
вільного права, набули нової природи.
Для професора Л. Таля ознакою нової
правової природи була «хазяйська
влада» і підпорядкування учасників
відносин внутрішньому розпорядкові
підприємства.
До цього слід додати публічно!пра!
вовий вплив на природу трудового
договору і трудових відносин. Цей
вплив полягав, насамперед, у цілес!
прямованій правовій регламентації
стосунків між роботодавцем і праців!
ником, а це означало втручання з боку
держави у приватноправову свободу
власника засобів виробництва.
Цивільно!правовий статус власника
засобів виробництва зазнав такі обтя!
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ження та обмеження, що це вже не бу!
ли власне цивільно!правові відносини.
Сам трудовий договір став більшою
мірою публічним договором приєднан!
ня конкретної особи до суспільного ви!
робництва як працівник.
Публічно!правові декларації радян!
ської доби не позбавили приватнопра!
вових елементів трудовий договір, які
знайшли своє відображення, зокрема, у
вченні про суб’єктивне трудове право.
Усе вказане вище дозволяє дійти
висновку стосовно того, що тверджен!
ня про приватноправову методологіч!
ну єдність, а тим більш твердження
про можливість окремого функціону!
вання приватного трудового права та
публічного трудового права не є істин!
ним. Це означало б штучне поділення
єдиної природи трудового права, яка
хоча й поєднує приватноправове та
публічно!правове регулювання, є не!
подільною.
Крім того, слід дійти висновку, що
теорія експансії цивільним правом

інститутів трудового права позбавлена
методологічних підстав.
Приклади, наведені у статтях профе!
сора Р. Майданика, вочевидь є свідчен!
ням тенденції цивільно!правового впли!
ву на трудовий договір і, в такому кон!
тексті, вплив на правове регулювання
трудових відносин. Такий вплив може
мати й позитивні наслідки. Зокрема, для
збагачення теорії трудового права слід
використати для більш ефективного ре!
гулювання трудових відносин. Наука
трудового права має значні здобутки у
вивчені окремих проявів співвідношен!
ня трудового права і цивільного права,
зокрема, названих професором Р. Май!
даником так званих «межових» інсти!
тутів. Питання про конкретні аспекти
такого співвідношення заслуговують на
окрему увагу, що спонукає автора до ок!
ремих досліджень та продовження
участі у розв’язанні дискусій. Але вже
нині є можливість зауважити, що з по!
верненням трудового права у первинне
«лоно» цивільного права слід зачекати.
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Б

юджетний контроль — це бага!
топланове і комплексне явище,
яке можна розглядати з різних
позицій: функція держави щодо пошу!
ку ефективних механізмів організації
важливих ланок публічних фінансів —
бюджетів; механізм забезпечення за!
конності й правопорядку в бюджетній
сфері та інші. У сучасній науці фінан!
сового права обговорюється соціо!
логічна (природно!позитивна) докт!
рина фінансового права, відповідно до
якої фінансове право можна визначи!
ти як систему норм права, що регулю!
ють розподільні, перерозподільні й
контрольні відносини у сфері публіч!
них фінансів з метою створення пуб!
лічних фондів грошових коштів для
задоволення публічних потреб [1].
Незважаючи на дискусійний харак!
тер поданого визначення фінансового
права, безперечним у ньому є те, що
контрольна функція фінансового пра!
ва є правовим відображенням кон!
трольної функції фінансів, яка по!
трібна для юридичного нормування,
формування, розподілу та викори!
стання публічних фондів грошових
коштів. Проте поняття «державні фі!
нанси» і «публічні фінанси», а також
«публічні потреби» не є однозначно
визначеними в науці фінансового пра!

ва. За наявності різноманітних по!
глядів на ці питання поділяємо точку
зору науковців, які дають визначення
публічних фондів як сукупності фон!
дів коштів Державного бюджету Ук!
раїни, коштів місцевих бюджетів,
коштів фондів загальнообов’язкового
державного страхування та інших
фондів [2].
Таким чином, публічні фонди
містять бюджетні фонди коштів і вва!
жаємо, що в умовах розвитку госпо!
дарських відносин використання кате!
горії «публічні фінанси», на відміну
від «приватних фінансів», підкреслює
суспільне призначення фондів грошо!
вих коштів, які є в розпорядженні дер!
жави і органів місцевого самовряду!
вання і ефективне використання яких
має важливе значення для економіч!
ного добробуту нації.
Контроль за формуванням і вико!
ристанням коштів Державного бю!
джету України і місцевих бюджетів є
дієвим механізмом перевірки роз!
поділу та перерозподілу публічних
фінансів. Бюджетний кодекс України
(далі — БК) визначає необхідність
здійснення фінансового контролю,
аудиту та оцінки ефективності вико!
ристання бюджетних коштів на всіх
стадіях бюджетного процесу (ст. 19
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БК). Бюджетний контроль як функція
держави спрямований на ефективне
управління бюджетним процесом і
потрібен для виявлення відхилень від
стандартів законності в бюджетному
процесі, їх виправлення та прийняття
відповідних заходів, що в умовах
дестабілізації фінансової системи в
Україні має актуальне значення.
Важливість організації контролю в
бюджетному процесі підкреслюється
необхідністю прийняття закону про
державний контроль за дотриманням
бюджетного законодавства та відпо!
відальність за бюджетні правопору!
шення, на що вказується в розділі VI
«Прикінцевих положень» БК [4].
У сучасній науці фінансового права
окремим проблемам організаційно!
правового забезпечення державного
контролю в фінансово!бюджетній
сфері присвячені праці вітчизняних і
зарубіжних науковців: Л. Воронової
[4], Е. Грачової [5], М. Кучерявенка [6],
І. Кучерова [7], О. Орлюк [8], Л. Сав!
ченко [9] та інших. У дослідженнях ви!
значається, що фінансовий контроль
належить до загальних інститутів фі!
нансового права [4]. Водночас норми,
регламентуючи бюджетний контроль,
містяться в бюджетному праві як підга!
лузі фінансового права і характеризу!
ють особливості здійснення фінансово!
го контролю в бюджетній сфері.
Питання правового регулювання
державного контролю в бюджетному
процесі, тобто бюджетного контролю,
ще не були остаточно вирішені. Ефек!
тивність бюджетного контролю зале!
жить від якості організаційно!право!
вого забезпечення, що потребує від!
повідної методологічної основи, тобто
визначення сутності, завдань, прин!
ципів тощо. Методологічна база
бюджетного контролю ґрунтується на
визначенні місця і значення контроль!
но!фінансових відносин у бюджетно!
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му процесі як діяльності, що пов’язана
зі складанням, розглядом, затверджен!
ням, виконанням і звітністю про вико!
нання бюджетів, які становлять бю!
джетну систему України.
Мета дослідження — проаналізува!
ти та визначити місце бюджетного
контролю в фінансово!правовій науці
як специфічного фінансово!правового
інституту на підставі накопичених в
юридичній науці досліджень держав!
ного і фінансового контролю. Розгляд
суттєвих ознак, які притаманні фінан!
сово!контрольним відносинам і пра!
вовідносинам у бюджетному процесі,
дають змогу окреслити коло сучасних
контрольних правовідносин в сере!
дині бюджетного права і визначити
риси, які становлять інститут бюджет!
ного контролю. Встановлення методо!
логічних засад бюджетного контролю
потрібне для удосконалення процеду!
ри і механізму притягнення до відпо!
відальності за бюджетні правопору!
шення.
Для визначення місця бюджетного
контролю в системі фінансового права
потрібно розв’язати питання про си!
стему фінансового права і про місце
фінансового контролю в системі фі!
нансового права.
Існування фінансового права як га!
лузі права після тривалих наукових
досліджень фахівців фінансово!право!
вої науки вже не підлягає сумнівам
[4]. Позаяк окремі, незалежні, ланки
публічних фінансів у ланцюжку мобі!
лізаційних, розподільчих та контроль!
них відносин пов’язані однорідним
економічним змістом, то вони станов!
лять систему публічних фінансів, яка
завжди регламентується окремим ко!
лом правових норм, що формують
порівняно автономну систему фінан!
сового права. Цей висновок ґрун!
тується на досвіді фахівців з фінансо!
вого права, що накопичувався протя!
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гом тривалого часу, майже з кінця
ХІХ ст. [5].
Поділяємо думку, яка існує в науці
фінансового права, що в умовах сучас!
ного розвитку системи права триває
процес поступового накопичення нор!
мативного матеріалу з тенденцією роз!
поділу його за структурними блоками
(інститутами, галузями), що і дає під!
стави для підвищення ефективності
правового регулювання [8, 31].
Враховуючи викладене вище, не
підлягає сумнівам висновок, що систе!
ма фінансового права як галузі права —
це об’єктивно зумовлена внутрішня
його побудова, що відображається в
об’єднанні та розміщенні фінансово!
правових норм у певному взаємозв’яз!
ку й послідовності. Системний підхід
до галузі права як системи норм і за!
конів, що стоять на сторожі його цілей
та цінностей, дає змогу впорядкувати і
згрупувати їх величезну кількість за
допомогою таких концептів, як інсти!
тути і підгалузі права [6].
Системність існує і в тому, що фі!
нансове право як юридична дис!
ципліна має традиційну структуру,
тобто поділ на розділи, які відповідно
до однорідних відносин, що є предме!
том правового регулювання, належать
до загальної чи особливої частини [4].
Як і право, елементи його системи,
тобто інститути права, формуються
об’єктивно і однією з ознак інституту
права, як вважають учені, є тривалість
його існування [10]. За певних умов
стабільний інститут права може офор!
митися в підгалузь або галузь права,
як це відбулося, зокрема, з бюджетним
або податковим правом.
Серед правових інститутів фінан!
сового права провідне місце посідає
бюджетне право, тому що є системою
правових норм, які держава викори!
стовує для побудови найбільш знач!
них та вагомих фондів коштів для пуб!
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лічних потреб серед інших публічних
фінансів, тобто бюджетних [7]. Біль!
шість учених бюджетне право розгля!
дає як підгалузь фінансового права
[14], інші — як правовий інститут [15],
а іноді бюджетне право, як і фінансове,
розглядається як частина адміністра!
тивного права [16].
Щодо розгляду бюджетного права
як «правового інституту» чи «підга!
лузі» права, то, на нашу думку, ці
поняття є майже ідентичними, але по!
няття «підгалузь» підкреслює значу!
щість і важливість явища. Отже, бю!
джетне право як підгалузь фінансового
права містить різні правові інститути.
З наведеною думкою про бюджетне
право як частину адміністративного
права важко погодитися. Доказом ав!
тора є посилання на те, що фінансово!
му праву (в тому числі бюджетному),
як і адміністративному, притаманий
імперативний метод правового регу!
лювання [16]. Проте цей аргумент не є
переконливим тому, що критерієм
поділу права на галузі є наявність не
лише методу, а й предмета правового
регулювання [14].
Бюджетне право має власну історію
формування і розвитку правових
інститутів, норм, категорій. Існує дум!
ка щодо існування в межах бюджетно!
го права Росії інституту бюджетного
контролю [7]. Проте доволі пошире!
ним є погляд на бюджетний контроль
як на вид фінансового контролю, що
здійснюється в процесі укладання,
розгляду, затвердження та виконання
бюджетів [10, 293]. Отже, чи доцільно
розглядати бюджетний контроль у ме!
жах інституту фінансового контролю?
Останнім часом у науці фінансово!
го права виникають дебати щодо інсти!
туту правових основ фінансового кон!
тролю як підгалузі фінансового права і
навіть виділення в окрему галузь
фінансово!контрольного права [8, 15].
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Враховуючи всеохоплюючий і важли!
вий характер контролю за діяльністю
держави та її суб’єктів, а також спе!
цифічний зміст, цілеспрямованість та
форми прояву контрольних відносин,
пов’язаних із діяльністю щодо форму!
вання, розподілу та використання
публічних фондів грошових коштів,
виділення в системі фінансового права
окремого інституту — правових основ
фінансового контролю, вже відбулося.
Природа системи фінансів відок!
ремлює інститут правового регулю!
вання фінансового контролю від інших
через особливості правового регулю!
вання різних сфер фінансової діяль!
ності держави та правового становища
контролюючих суб’єктів, їх завдань і
функцій. Вважаємо, що таке відокрем!
лення має економічні та правові
підстави, з позицій яких фінансовий
контроль — це діяльність, що прита!
манна всім суб’єктам фінансового пра!
ва і повинна мати відповідну правову
форму, тобто регулюватися колом
норм різних інститутів права, які за
значенням елементів і широтою охоп!
лення становлять комплексний інсти!
тут права. Фундамент фінансового
контролю як комплексного інституту
права складається з методологічних
елементів, тобто принципів, видів,
форм і методів, на підставі яких буду!
ються інститути бюджетного контро!
лю, податкового контролю, валютного,
державного контролю грошового обігу,
митного контролю тощо.
У межах існуючої сукупності фі!
нансово!правових відносин систем!
ний підхід до фінансового права пе!
редбачає принципову можливість
створення концептуальних моделей
правової реальності. Отже, логіка фор!
мування підгалузей фінансового пра!
ва — бюджетного, податкового — ви!
значає, що з часом, за наявності одно!
рідних правових відносин, є цілком
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можливим формування підгалузі —
правових основ фінансового контро!
лю. Проте ставити питання про фор!
мування окремої галузі права, а також
підгалузі — правових основ фінансо!
вого контролю, на цей момент є перед!
часним через те, що правові підстави
для такого створення поки ще не
визначені. В Україні навіть немає за!
кону про фінансовий контроль.
Вважаємо, що контрольні відноси!
ни, які складаються в процесі фінансо!
вої діяльності держави, мають одну
спільну головну рису — це об’єкт,
тобто публічні фінанси, але існують
особливості та деталі форм прояву
контрольних відносин у бюджетних,
податкових, митних та інших фінансо!
вих відносинах. Особливості правово!
го регулювання контрольних відносин
у бюджетній сфері відрізняються від
контрольних відносин держави в
інших фінансових сферах не суттєви!
ми рисами, а тільки деталями, розгляд
і вивчення яких доцільно здійснювати
при аналізі правового регулювання
цих фінансових сфер. Отже, контроль!
на функція притаманна всім ланкам
фінансової системи і характеризується
особливостями правового регулюван!
ня різних видів фінансового контролю.
У сучасних умовах реформування
бюджетних правовідносин підви!
щується значення і важливість контро!
лю в бюджетному процесі для ефек!
тивного функціонування фінансової
системи в цілому і бюджетної зокрема.
Норми бюджетного права регулюють
правові відносини в бюджетній діяль!
ності й окреслюють межі взаємопо!
в’язаних відносин, які визначають
структурні бюджетні категорії, тобто
бюджетний контроль. У сучасних
об’єктивних умовах розвитку бюджет!
них правовідносин бюджетний кон!
троль як вид фінансового контролю
охоплює коло норм, що мають ком!
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плексний вплив на поведінку юридич!
них та фізичних осіб у бюджетному
процесі.
Норми бюджетного права і завдан!
ня фінансового контролю в бюджетно!
му процесі визначають відносини з
бюджетного контролю, які складають!
ся в процесі: 1) перевірки, оцінки та
вивчення законності та доцільності
прибуткових та видаткових статей
проектів бюджетного закону та рішень
про місцеві бюджети, строків їх обго!
ворення та прийняття, виконання та
визначення відповідності бюджетних
зобов’язань нормам нормативних
актів про бюджети; 2) проведення пе!
ревірок і ревізій, економічних оцінок,
аналізу, вивчення своєчасності та
обґрунтованості формування та вико!
нання статей бюджетного закону,
рішень про місцеві бюджети за обсяга!
ми, структурою і цільовим призначен!
ням; 3) проведення фінансової експер!
тизи проектів законів, а також норма!
тивно!правових актів центральних і
місцевих органів державної влади, що
передбачають витрати, які покрива!
ються за рахунок засобів державного
або місцевого бюджету, або впливають
на формування і виконання Держав!
ного бюджету і місцевих бюджетів;
4) проведення аудиту та оцінка ефек!
тивності використання бюджетних
коштів, виконання бюджетних про!
грам; 5) виявлення відхилень від вста!
новлених показників Державного бю!
джету України або місцевих бюджетів,
підготовки пропозицій, спрямованих
на їх усунення, визначення причин їх
скоєння, а також на вдосконалення
бюджетного процесу в цілому; 6) пере!
вірки законності та своєчасності руху
коштів Державного бюджету України і
коштів місцевих бюджетів у розпоряд!
ників бюджетних коштів та у бюджет!
них установах; 7) організації діяль!
ності контролюючих суб’єктів, підроз!
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ділів контролю на містах, посадових
осіб, розпорядників бюджетних кош!
тів; 8) виявлення та припинення
фінансових зловживань у бюджетно!
му процесі, міжбюджетних відносинах
і застосування адміністративних стяг!
нень, фінансових санкцій та інших
правових заходів.
В умовах децентралізації бюджет!
них відносин, поширення бюджетних
прав місцевих органів державної вла!
ди і надання самостійності та рівності
в бюджетних повноваженнях регіонам
контрольна функція держави в бю!
джетному процесі набуває подальшо!
го розвитку. Поступовий перерозподіл
бюджетних повноважень від центру до
регіонів дає позитивний результат у
бюджетній системі тільки за умови
здійснення відповідного контролю.
В іншому разі виникають підстави для
диктатури або для анархії з боку пев!
них учасників бюджетного процесу.
Отже, межі бюджетного контролю по!
ширюються за рамки суто бюджетних
відносин і охоплюють інші ланки
фінансової системи, що, безумовно,
потребує перегляду правових засад
бюджетного контролю.
Поширення кола контрольних
відносин у бюджетному процесі
потребує відповідної правової регла!
ментації, яка охоплюється нормами
конституційного права, фінансового
права, бюджетного права, ґрунтується
на принципах фінансового контролю і
бюджетної системи, що і дає об’єк!
тивні підстави для оновлення право!
вих норм, які мають специфічні харак!
теристики щодо сфери правового
регулювання — бюджетного процесу.
В цих умовах увага до нормативно!
правового забезпечення бюджетного
контролю надзвичайно підвищується.
Потребують удосконалення норми
БК, які регламентують бюджетний
контроль. Відсутність законів про
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фінансовий, бюджетний контроль є
суттєвим недоліком чинного законо!
давства. Вважаємо, що розроблення
проекту закону про державний кон!
троль за дотриманням бюджетного за!
конодавства та відповідальність за бю!
джетні правопорушення — ще один
аргумент на користь формування га!
лузевого інституту права — бюджетно!
го контролю.
Отже, в системі фінансового права
отримала новий імпульс розвитку
підгалузь — бюджетне право і право!
вий інститут бюджетного контролю.
Система фінансового права містить
комплексний правовий інститут фі!
нансового контролю, який охоплює
норми, що виходять за рамки загаль!

ної частини фінансового права. В бю!
джетних правовідносинах складається
вид фінансово!контрольних відно!
син — бюджетно!контрольні. Інститут
правового регулювання бюджетного
контролю ґрунтується на організа!
ційно!правових засадах фінансового
контролю і в бюджетній сфері має
особливості, пов’язані з оновленням
бюджетних правовідносин.
Подальше розроблення концепції
бюджетного контролю має спиратися
на нормативно!правове забезпечення,
сучасні недоліки якого є перешкодою
для стабільності бюджетного процесу і
беззбитковості у використанні бю!
джетних коштів.
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О

станніми роками дедалі акту!
альнішим стає питання про не!
обхідність підвищити ефек!
тивність діяльності комунальних
підприємств. Але вирішення цього пи!
тання в позитивному напрямі перебу!
ває в прямому зв’язку з рівнем норма!
тивно!правового забезпечення (насам!
перед на законодавчому рівні) зазначе!
ної вище сфери економічних відносин.
Взагалі процес суспільного розвитку є
занадто складним для того, щоб мож!
на було відкрити універсальні
незмінні закони, за яким він відбу!
вається. Тому вважаємо за доцільне
розглянути історію розвитку норма!
тивно!правового забезпечення інсти!
туту комунальних підприємств у неза!
лежній Україні.
Початок розвитку нормативно!пра!
вового забезпечення інституту кому!
нальних підприємств у незалежній
Україні нерозривно пов’язаний із за!
провадженням у 1990 р. комунальної
форми власності. Цей процес розпо!
чався після проголошення 16 липня
1990 р. Декларації «Про державний
суверенітет України» [1] і прийняття
на її основі Закону України «Про еко!
номічну самостійність Української

РСР» від 3 серпня 1990 р. [2] та Зако!
ну України «Про місцеві Ради народ!
них депутатів УРСР і місцеве самов!
рядування» від 7 грудня 1990 р. [3].
У Законі України «Про економічну
самостійність Української РСР» ви!
значено зміст, мету та основні принци!
пи економічної самостійності України
як суверенної держави, механізм гос!
подарювання, регулювання кредитної
та грошової системи. Великого значен!
ня набули основні положення ст. 4 За!
кону, відповідно до якої визначалася
основа економічної самостійності Ук!
раїни і передбачалися три форми влас!
ності: державна, колективна, індивіду!
альна (особиста і приватна трудова) та
інші передбачені Законом форми влас!
ності. Водночас Постановою Верхов!
ної Ради України «Про реалізацію
Закону України «Про економічну са!
мостійність Української РСР» Раді
міністрів України було доручено підго!
тувати цілий ряд проектів законодав!
чих актів. Серед цих проектів першо!
чергове місце посів проект Закону про
власність. Саме законодавству про
власність відводилася визначальна
роль у реформуванні й роздержав!
ленні існуючої планової економіки.
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Закон України «Про місцеві Ради
народних депутатів УРСР та місцеве і
регіональне самоврядування» [4] впер!
ше визначив основні принципи місце!
вого самоврядування в сучасних умо!
вах і створив правову основу щодо
реального відродження місцевого са!
моврядування та її невід’ємного атри!
бута — комунальної власності. У пост!
радянський період термін «комунальна
власність» вперше з’явився саме в цьо!
му Законі. Так, у ст. 5 Розділу ІІ наголо!
шувалось, що місцеве господарство,
комунальна власність є джерелом от!
римання доходів регіонального та
місцевого самоврядування і задоволен!
ня соціально!економічних потреб насе!
лення відповідної території. У пункті 2
ст. 6 Розділу ІІ визначалось, що місцеве
господарство складається з під!
приємств (об’єднань), організацій,
установ, об’єктів виробничої й соціаль!
ної інфраструктури, які є комунальною
власністю. Стаття 7 Розділу ІІ взагалі
мала назву «Комунальна власність».
7 лютого 1991 р. Верховна Рада Ук!
раїни прийняла Закон України «Про
власність» [5], який набрав чинність
26 березня 1991 р. Законом було прого!
лошено різноманітність існуючих в Ук!
раїні форм власності, але чітко було
визначено три форми власності: при!
ватна, колективна, державна. Відпо!
відно до ст. 31 цього Закону в Україні,
поряд із загальнодержавною (респуб!
ліканською) власністю, з’являлась і
державна комунальна власність як
власність окремих адміністративно!те!
риторіальних одиниць. Фактично наз!
ва «державна комунальна власність»
відображала нерозмежованість об’єктів
державної й комунальної власності. За!
кон України «Про власність» визначив
комунальну власність як одну з форм
державної, в результаті чого підприєм!
ства, які перебували у власності відпо!
відних адміністративно!територіаль!
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них одиниць, набули правового статусу
державних комунальних підприємств.
Словосполучення «державне кому!
нальне» стало обов’язковим атрибутом
в назві будь!якого комунального під!
приємства. Враховуючи те, що суб’єк!
тами права державної комунальної
власності було визначено адміністра!
тивно!територіальні одиниці в особі
обласних, районних, міських, селищ!
них, сільських Рад народних депутатів,
в Україні утворилося кілька видів
комунальних підприємств, а саме: дер!
жавні комунальні підприємства кому!
нальної власності областей, державні
комунальні підприємства комунальної
власності районів, державні кому!
нальні підприємства комунальної влас!
ності міст, державні комунальні під!
приємства комунальної власності
районів у містах і державні комунальні
підприємства комунальної власності
селищ та сіл.
Існування інституту підприємств
комунальної форми власності юри!
дично також було закріплено в Законі
України «Про підприємства в Україні»
від 27 березня 1991 р. № 887!ХІІ
(далі — Закон) [6], який втратив чин!
ність після введення в дію Госпо!
дарського кодексу України (далі — ГК
України) в 2004 р. Так, у ч. 5 п. 1 ст. 2
Закону серед переліку основних видів
підприємств визначалось комунальне
підприємство, засноване на власності
відповідної територіальної громади.
На виконання Закону України
«Про власність» Кабінет Міністрів
України 5 листопада 1991 р. ухвалив
Постанову «Про розмежування дер!
жавного майна України між загально!
державною (республіканською) влас!
ністю і власністю адміністративно!те!
риторіальних одиниць (комунальною)
власністю». Майно, що перебувало на
той час у загальнодержавній влас!
ності, передавалось у державну кому!
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нальну власність безпосередньо обла!
стям. А вже області, в особі виконав!
чих комітетів обласних Рад народних
депутатів, відповідно до п. 3 цієї По!
станови розмежовували майно між
власністю областей, районів, міст
Києва та Севастополя, міст обласного
підпорядкування, районів міст Києва
та Севастополя за участю виконкомів
Рад народних депутатів.
Управління державним майном, що
належить до комунальної власності
відповідно до ст. 33 Закону України
«Про власність», від імені населення
адміністративно!територіальної оди!
ниці здійснювалось місцевими Радами
народних депутатів України, а також
уповноваженими ними державними
органами. Саме цим органам були на!
дані повноваження щодо вирішення
питання створення підприємств і ви!
значення цілей їх діяльності, реорга!
нізації та ліквідації, контролю за ефек!
тивністю використання і схоронністю
довіреного їм державного майна та
інші правомочності відповідно до за!
конодавства України.
У зв’язку із забороною діяльності
Компартії України на підставі Указу
Президії Верховної Ради України «Про
заборону діяльності Компартії Украї!
ни» від 30 вересня 1991 р., 20 грудня
1991 р. був прийнятий Закон України
«Про обернення майна Компартії Ук!
раїни та КПРС на державну власність»
[7]. Відповідно до цього Закону усе
майно КПРС і майно Компартії Украї!
ни, а також майно партійних комітетів
Компартії України в м. Києві було виз!
нано загальнодержавною власністю, а
майно, передане на баланс Верховної
Ради АР Крим, місцевих рад народних
депутатів (крім м. Києва), ставало ко!
мунальною власністю. Майно Компар!
тії України та КПРС на той час було од!
ним із основних джерел формування
державної комунальної власності в не!
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залежній Україні. Необхідно зазначи!
ти, що ця особливість формування ко!
мунальної (муніципальної) власності
притаманна всім республікам колиш!
нього СРСР.
З метою посилення вертикалі вико!
навчої влади та подолання функціо!
нального двовладдя, яке виникло на
підставі ст. 2 Закону України «Про
місцеві Ради народних депутатів
Української РСР та місцеве самовря!
дування», згідно з якою голова ради
водночас ставав головою виконавчого
комітету відповідної ради, 26 березня
1992 р. була прийнята нова редакція
цього Закону і відбулася часткова
зміна його назви. Новий Закон Украї!
ни «Про місцеві Ради народних депу!
татів та місцеве і регіональне самовря!
дування» [8] визначав територіальною
основою місцевого самоврядування
село, селище, місто, а регіонального
самоврядування — район, область. На
основі виконавчих комітетів рад обла!
стей, районів, міст Києва і Севастопо!
ля, районів у місті Києві і Севастополі
утворювались державні адміністрації
на чолі з Представником Президента
України, правовий статус якого визна!
чався Законом України «Про Пред!
ставника Президента України» від
5 березня 1992 р. № 2167!ХІІ [9]. Ука!
зом Президента України від 4 квітня
1992 р. № 252/92 відповідно до Закону
України «Про Представника Прези!
дента України» було затверджено
положення про місцеву державну
адміністрацію.
Для забезпечення життєдіяльності
населення адміністративних територій
виникла нагальна потреба у створенні
спеціалізованих підприємств, підконт!
рольних територіальним громадам, які
б здійснювали свою діяльність за
закріпленим функціональним призна!
ченням: водопостачання і водовідве!
дення, енергопостачання, теплопоста!
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чання, обслуговування водопровідної
й каналізаційної мереж, санітарна очи!
стка міст, обслуговування ліфтів, ве!
дення зеленого господарства, зовніш!
ній благоустрій, забезпечення роботи
місцевого транспорту, обслуговування
житлових будинків тощо. Тому в цей
час по всій території України почали
створюватися державні комунальні
підприємства з різною специфікою та
напрямом своєї діяльності. На рівні
областей, районів, міст Києва, Сева!
стополя, районах у місті Києві та Сева!
стополі державні комунальні під!
приємства створювалися на підставі
розпорядження Представника Прези!
дента України. Наприклад, державне
комунальне виробничо!торговельне
підприємство «Зеніт» у Ватутінському
районі м. Києва було створено на
підставі розпорядження від 24 липня
1992 р. № 669 Представника Прези!
дента України у Ватутінському районі
м. Києва, на базі об’єднання їдалень
№ 22!03. На рівні села, селища, міста
державні комунальні підприємства
створювалися відповідно до рішень
виконкомів цих рад.
8 червня 1995 р. між Верховною Ра!
дою України та Президентом України
був підписаний Конституційний До!
говір (далі — Договір) «Про основні
засади організації і функціонування
державної влади і місцевого самовря!
дування на період до прийняття нової
Конституції України» [10]. Характер!
ною рисою правового режиму кому!
нальної власності, визначеного цим
Договором, було визнання комуналь!
ної власності як самостійної форми
власності і тільки на рівні терито!
ріальних громад сіл, селищ та міст.
Конституція України [11] уточнила
правовий статус комунальної влас!
ності й визнала комунальну власність
як самостійну і незалежну від держав!
ної форму публічної власності, зали!
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шивши три форми власності: держав!
ну, приватну та комунальну. Так,
відповідно до статей 13, 41 Конституції
України від імені Українського народу
права власника здійснюються через
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Аналіз цих
норм дає підстави стверджувати, що
власність Українського народу постає
у двох самостійних формах — дер!
жавній та комунальній. Згідно із
ст. 142 Конституції України майно, ре!
сурси, земля та кошти комунальної
форми власності є власністю тери!
торіальної громади. З цього випливає,
що власником комунальних під!
приємств (після прийняття Консти!
туції України) є лише територіальна
громада. Підприємства всіх інших
рівнів влади не належать до комуналь!
них. Стаття 143 Конституції України
визначила основоположні принципи
здійснення правомочностей щодо ко!
мунальної власності, комунальних
підприємств, відповідно до якої тери!
торіальні громади села, селища, міста
безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування уп!
равляють майном, що є у комунальній
власності: утворюють, реорганізують і
ліквідують комунальні підприємства,
організації та установи, а також
здійснюють контроль за їх діяльністю.
21 травня 1997 р. був прийнятий
Закон України «Про місцеве самовря!
дування в Україні» [12], який де!
талізував та уточнив деякі положення
Конституції України щодо правового
регулювання комунальної власності.
Як слушно зауважує В. Гірняк, на
відміну від Закону України «Про
власність», який запровадив ієрар!
хічний принцип розподілу комуналь!
ної власності і цим сприяв накопичен!
ню комунальної власності в областях і
районах, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» 1997 р.
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ввів принцип пріоритету прав тери!
торіальних громад на об’єкти кому!
нальної власності [13]. Так, відповідно
до п. 1 ст. 60 Закону право комуналь!
ної власності на рухоме та нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів,
інші кошти, землю, природні ресурси,
підприємства, установи та організації,
в тому числі банки, страхові товарист!
ва, а також пенсійні фонди, частку в
майні підприємств, житловий фонд,
нежитлові приміщення, заклади куль!
тури, освіти, спорту, охорони здоров’я,
науки, соціального обслуговування
тощо належить територіальним грома!
дам сіл, селищ, міст, районів у містах.
Згідно з п. 4 ст. 60 Закону районні та
обласні ради від імені територіальних
громад сіл, селищ, міст здійснюють
управління об’єктами їхньої спільної
власності, що задовольняють спільні
інтереси громад. Відповідно до ч. 2
п. 10 Прикінцевих та перехідних поло!
жень майно, передане до комунальної
власності областей і районів, а також
набуте на інших законних підставах, є
спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст, управління
якими відповідно до ст. 142 Консти!
туції України здійснюють районні та
обласні ради або уповноважені ними
органи. Аналіз пунктів 1, 4 ст. 60, ч. 2
ст. 10 Прикінцевих та перехідних по!
ложень Закону свідчить про те, що на
цей час є тільки об’єкти спільної кому!
нальної власності територіальних гро!
мад сіл, селищ, міст, районів у містах,
управління якими здійснюють район!
ні й обласні ради або уповноважені
ними органи. Тобто власником кому!
нального підприємства є відповідна
територіальна громада або комуналь!
не підприємство перебуває у спільній
власності територіальних громад
району та області. Уповноваженим
власником є відповідні ради: сільські,
селищні, міські, районні, обласні.
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Конституція України, Закон Украї!
ни «Про місцеве самоврядування в
Україні» змінили правовий режим ко!
мунальної власності й відповідно пра!
вовий статус комунальних під!
приємств. З огляду на це комунальні
підприємства, які були створені на
основі комунальної власності у
1991–1996 рр., повинні були пройти
процедуру перереєстрації у формі ко!
мунальних підприємств замість дер!
жавних комунальних підприємств.
Однак необхідно зазначити, що цей
процес затягнувся на тривалі роки і
останнім часом трапляються випадки,
коли деякі державні комунальні під!
приємства так і не пройшли державної
перереєстрації. Про це свідчить назва
одного з розпоряджень Київської
міської державної адміністрації «Про
організаційно!правові заходи, пов’я!
зані з реорганізацією шляхом злиття
державного комунального концертно!
видовищного підприємства “Київкон!
церт” та комунального театрально!гас!
трольного підприємства “Театральна
агенція”» від 31 серпня 2007 р. № 1151.
Така ситуація виникла у зв’язку з
відвертим ігноруванням відповідних
норм Конституції України та Закону
України «Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні», які комунальну влас!
ність однозначно відмежовують від
державної. Як слушно зауважує
Р. Гринюк, нині у деяких підручниках
та навчальних посібниках з цивільно!
го і комерційного права, які вийшли
друком вже після 1996 р., це консти!
туційне положення ігнорується [14,
23]. В. Устименко звертає увагу на те,
що такий недолік трапляється навіть у
періодичній літературі як юридично!
го, так і економічного характеру [15,
52].
Комунальні підприємства створю!
валися не лише на підставі відокрем!
леної частини комунальної власності
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територіальної громади, а й на основі
об’єктів права державної власності,
переданих до комунальної власності.
Тому виникла потреба у правовому ре!
гулюванні цих відносин. З цією метою
Верховна Рада України прийняла За!
кон України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної влас!
ності» від 3 березня 1998 р. № 147/98
[16], який визначив основні засади пе!
редачі об’єктів права державної влас!
ності у комунальну власність тери!
торіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах або у спільну влас!
ність територіальних громад сіл, се!
лищ, міст, районів у містах та особли!
вості здійснення цього процесу. На
підставі об’єктів права державної
власності, переданих до комунальної
власності, було створено багато кому!
нальних підприємств, які покликані
забезпечувати життєдіяльність відпо!
відних адміністративних територій.
Велике значення для законодавчо!
го забезпечення існування та розвитку
інституту комунальних підприємств
мало прийняття 16 січня 2003 р. ГК
України [17], який набрав чинність
1 січня 2004 р. Як слушно зазначає
В. Мамутов, з прийняттям ГК України
був сформований стрижень, а посту!
пове нарощування навколо останньо!
го норм, перевірених практикою, дасть
змогу постійно підвищувати рівень
кодифікації та ефективність госпо!
дарського законодавства [18]. У ГК
України дістали визначення поняття
комунального підприємства, порядок
їх утворення та діяльності, особли!
вості управління господарською
діяльністю у комунальному секторі
економіки, особливості правового
режиму майна, закріпленого за кому!
нальним підприємством на праві гос!
подарського відання та оперативного
управління. Так, статтею 24 цього
Кодексу передбачено, що суб’єктами
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господарювання комунального секто!
ра економіки є суб’єкти, які діють на
основі лише комунальної власності, а
також суб’єкти, у статутному фонді
яких частка комунальної власності пе!
ревищує 50 % чи становить величину,
яка забезпечує органам місцевого
самоврядування право вирішального
впливу на господарську діяльність
цих суб’єктів. Органами місцевого са!
моврядування на основі відокремле!
ної частини комунальної власності або
із залученням майна цієї власності мо!
жуть бути створені різні за організа!
ційно!правовими формами види
підприємств або інші суб’єкти госпо!
дарювання. Статтею 78 ГК України
закріплена можливість створення ор!
ганами місцевого самоврядування ко!
мунальних унітарних підприємств,
тобто підприємств, які створюються
на базі відокремленої частини кому!
нальної власності, і статутний фонд
яких не поділений на акції, частки, паї
тощо. Майно комунального унітарно!
го підприємства перебуває у кому!
нальній власності й закріплюється за
таким підприємством на праві госпо!
дарського відання (комунальне ко!
мерційне підприємство) або на праві
оперативного управління (комуналь!
не некомерційне підприємство).
У Цивільному кодексі України (далі —
ЦК України) [19], який був прийня!
тий і набрав чинність разом із ГК
України, право комунальної власності
закріплене статтею 327. Водночас
В. Мамутов зосереджує увагу на тому,
що у ЦК України немає ні приватних,
ні комунальних, ні державних під!
приємств і підприємство взагалі роз!
глядається як об’єкт, як майно [18].
С. Демченко звертає увагу на те, що у
разі припинення дії ГК України (як то!
го вимагають деякі його противники)
поза законом залишиться ряд тради!
ційних для вітчизняної економіки
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видів суб’єктів господарювання, а са!
ме: унітарні державні та комунальні
підприємства; приватні та дочірні
підприємства; концерни; консорціуми;
асоціації; корпорації та деякі інші
юридичні особи, що діють в організа!
ційно!правових формах, не передбаче!
них ЦК України [20].
27 квітня 2007 р. був прийнятий За!
кон України «Про внесення змін та
визнання такими, що втрачали чин!
ність, деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям
Цивільного кодексу України» [21], у
ІІ частині якого було наголошено про
відміну одного з основоположних за!
конів — Закону України «Про влас!
ність» (далі — Закон). Цей Закон був
прийнятий на основі Декларації про
державний суверенітет, Закону УРСР
«Про
економічну
самостійність
Української РСР» і на момент прий!
няття за змістом мав достатньо про!
гресивний «вигляд». Після прийняття
Конституції України деякі положення
цього Закону необхідно було привести
у відповідність до конституційних
норм, про що неодноразово наголошу!
валось науковцями у засобах масової
інформації. Проте, як слушно заува!
жує В. Мамутов: «Ни в масовой, ни в
научной печати не было обоснования
необходимости и последствий отмены

этого Закона. Наоборот, предлагалось
повысить его статус до Конституци!
онного. Не обсуждался вопрос и на
сессии Верховной Рады. И опять про!
тащили отмену «тихой сапой»: якобы
необходимы изменения в связи с при!
нятием Гражданского кодекса…» [22].
Ми поділяємо думку В. Мамутова і
вважаємо відміну цього Закону по!
милкою. За такою логікою необхідно
відмінити не один десяток законів, в
яких містяться норми, що суперечать
деяким нормам ЦК України.
Виходячи з наведеного вище, не!
обхідно констатувати: розвиток норма!
тивно!правового забезпечення інститу!
ту комунальних підприємств нерозрив!
но пов’язаний із розвитком інституту
комунальної власності в нашій державі.
Історія розвитку нормативно!правово!
го забезпечення інституту комуналь!
них підприємств, інституту комуналь!
ної власності свідчить про доцільність
своєчасного реагування щодо правово!
го впорядкування виділених гос!
подарських відносин, які досягли
відповідного розвитку. Цей процес по!
винен мати системний, послідовний,
прогнозований характер і відбуватися в
напрямі подальшої кодифікації госпо!
дарського законодавства на основі ГК
України.
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Трибуна молодого вченого
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОКАРАННЯ
У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Т. ГОЛОВКО
відділ проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)

П

ротягом тривалого часу у віт!
чизняній та зарубіжних науках,
які вивчають питання людської
особистості, належним чином не при!
ділялася увага структурному поділу
досліджень за ознакою статі. На сьо!
годні питання, пов’язані зі статевою
специфікою особистості у сфері пра!
вового регулювання суспільних відно!
син, залишаються недостатньо дослі!
дженими.
Велику наукову актуальність ста!
новить проблема відпрацювання
нових концептуальних підходів до
призначення покарання жінкам та чо!
ловікам з позиції гендерної рівності та
гендерної адекватності, усунення про!
галин та колізій в українському кримі!
нальному законодавстві з цього
питання, керуючись вимогами Кон!
ституції України.
Оцінка норм кримінального права з
точки зору особливостей правового ре!
гулювання, враховуючи статеві та ста!
тусно!сімейні відмінності суб’єктів, у
національному кримінальному праві не
проводилась. Засновником у прове!
денні гендерної експертизи українсько!

го законодавства була громадська
структура, яка об’єднала юристів!уче!
них і знавців гендерної проблематики.
У 2001 р. вперше були оприлюднені
концептуальні засади гендерної екс!
пертизи українського законодавства і
результати проведення такої експерти!
зи. Вона здійснена із багатьох галузей
права, у тому числі із кримінального.
Матеріали експертизи подані в окре!
мих самостійних виданнях [1].
У кримінальному законодавстві Ук!
раїни не так багато норм, що врахову!
ють гендерну специфіку. Більшість
норм кримінального права є гендерно
нейтральними. Однак українське
кримінальне законодавство все!таки
містить статті, які передбачають особ!
ливості застосування норм криміналь!
ного законодавства до жінок як суб’єк!
та кримінальної відповідальності.
У першу чергу вони спрямовані на за!
безпечення можливості для жінки ви!
конувати свої материнські обов’язки.
Основні з них такі: вагітним жінкам не
призначаються громадські роботи
(ст. 56 КК України); вагітним жінкам та
жінкам, які перебувають у відпустці по
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догляду за дитиною, не призначаються
виправні роботи (ст. 57 КК України);
вагітним жінкам та жінкам, які мають
дітей віком до 7 років, не призна!
чається арешт (ст. 60 КК України);
вагітним жінкам та жінкам, які мають
дітей віком до 14 років, не призна!
чається обмеження волі (ст. 61 КК Ук!
раїни); до жінок, що були у стані вагіт!
ності під час вчинення злочину або на
момент постановлення вироку, не за!
стосовується довічне позбавлення волі
(ст. 64 КК України); вчинення злочину
жінкою у стані вагітності є обставиною,
яка пом’якшує покарання (ст. 66 КК
України); вчинення злочину щодо
жінки, яка завідомо для винного пере!
бувала у стані вагітності, є обставиною,
яка обтяжує покарання (ст. 67 КК Ук!
раїни); вагітні жінки та жінки, які ма!
ють дітей віком до 7 років, можуть бути
звільнені від відбування покарання з
випробуванням (ст. 79 КК України);
вагітні жінки та жінки, які мають дітей
віком до 3 років, можуть бути звільнені
від відбування покарання (ст. 83 КК Ук!
раїни); вагітність жінки є кваліфіку!
ючою ознакою таких злочинів, як вбив!
ство (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України); вста!
новлюється пом’якшена відповідаль!
ність за умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини (ст. 117 КК Ук!
раїни); криміналізовано незаконне про!
ведення аборту (ст. 134 КК України).
Отже, щодо вагітних жінок заборо!
няється застосування таких видів по!
карання, як громадські роботи, ви!
правні роботи, арешт, обмеження волі,
довічне позбавлення волі. Повністю
зрозуміле особливе ставлення до ва!
гітних жінок, що не суперечить прин!
ципу гендерної адекватності і не є
проявом гендерної нерівності. Але з
другого боку, якщо проаналізувати
той перелік покарань, який можна за!
стосовувати до вагітних жінок та
жінок з дітьми, стає зрозумілим, що
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для них можливість індивідуалізації
покарання значно звужується, оскіль!
ки залишається по суті лише штраф
або позбавлення волі. Так, В. Мерку!
лова слушно зазначає: «Виправданим
є незастосування обмеження волі до
вагітних жінок, жінок, які народили
дитину, перебувають у відпустці у
зв’язку із доглядом за дитиною. Не
доцільно також відривати жінку від
дитини віком до 7 (8) років, коли вона
найбільш потрібна для виховання ди!
тини, нагляду за її фізичним та
психічним розвитком. Але щодо жі!
нок, які мають дітей старшого віку (від
7 до 14 років), можлива ситуація, коли
суд не зможе застосувати звільнення
від відбування покарання із випробу!
ванням на підставі ст. 75 КК України.
У такому разі призначення обмеження
волі мало б розглядатися як більш гу!
манне ставлення до жінки, яка має ди!
тину, ніж позбавлення волі» [2, 128].
Особливої уваги заслуговує питан!
ня про встановлення пільгового режи!
му при застосуванні покарання до
жінок, які мають дітей (до 3, до 7 або
до 14 років). Закон у цьому разі захи!
щає насамперед дитину засудженої, а
інтереси безпосередньо жінки відігра!
ють другорядну роль. Виходячи з цьо!
го, з позиції гендерної рівності для
кримінального закону не повинно ма!
ти значення кого захищати — дитину
засудженої жінки чи дитину засудже!
ного чоловіка. У статті 3 Закону
України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чолові!
ків» зазначено, що одним із основних
напрямів державної політики щодо
забезпечення рівних прав та можливо!
стей жінок і чоловіків є забезпечення
рівних можливостей жінкам і чолові!
кам щодо поєднання професійних та
сімейних обов’язків; підтримка сім’ї,
формування відповідального мате!
ринства і батьківства. Вважаємо не!
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обхідним для забезпечення гендерної
рівності підтримувати спеціальними
заходами не лише материнство, а й
батьківство. Також поширювати піль!
ги не лише на жінок!матерів, а й на чо!
ловіків!батьків, які виховують дитину
самостійно. Н. Ісаєва зазначає: «Сте!
реотипне мислення про права жінок
як про сукупність пільг, обумовлених
фізіологічними особливостями статі
та репродуктивною функцією, в умо!
вах ігнорування принципу гендерної
рівності приводить до порушення
рівних можливостей чоловіків, які
опинилися в однакових умовах у тру!
дових, сімейних та інших відносинах»
[3]. На нашу думку, деякі норми
кримінального закону та ст. 24 Кон!
ституції України, в яких йдеться лише
про підтримку материнства, не відпо!
відають ч. 3 ст. 51 Конституції Украї!
ни, в якій зазначено: «Сім’я, дитинст!
во, материнство і батьківство охороня!
ються державою». А також зазначені
норми не відповідають принципу
гендерної рівності та мають бути пере!
глянуті з метою надання чоловікам,
які вчинили злочин та мають на утри!
манні малолітніх дітей, можливості
виконувати свої батьківські обов’язки.
Ця пропозиція відповідає таким нор!
мам міжнародної спільноти, як рів!
ність прав чоловіків та жінок; недопу!
стимість дискримінації за ознакою
статі; рівність прав та рівна відпові!
дальність батька та матері за вихован!
ня дітей.
На нашу думку, можна вирішити це
питання так, як це зроблено у КК Рес!
публіки Білорусь. Так, наприклад,
арешт та обмеження волі не призна!
чається жінкам та чоловікам!одина!
кам, які мають дітей у віці до 14 років
або дітей!інвалідів (статті 54, 55 КК
Республіки Білорусь). У такому разі
дотримується принцип гендерної
рівності та не порушуються права
164

чоловіків, які мають на утриманні ма!
лолітніх дітей.
У науці також порушується питан!
ня про застосування ст. 79 КК України,
яка передбачає звільнення від відбу!
вання покарання з випробуванням
вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до 7 років. Відповідно до цієї
статті у разі призначення покарання у
вигляді обмеження волі або позбав!
лення волі вагітним жінкам або
жінкам, які мають дітей віком до
7 років, крім засуджених до позбавлен!
ня волі на строк більше п’яти років за
тяжкі й особливо тяжкі злочини, суд
може звільнити від відбування пока!
рання зі встановленням іспитового
строку у межах строку, на який згідно з
законом жінку може бути звільнено від
роботи у зв’язку з вагітністю, пологами
і до досягнення дитиною 7!річного
віку. Суть гендерної проблеми полягає
у тому, що, як зазначає О. Костенко, не
лише жінки, а й чоловіки можуть бути
необхідними і корисними на волі для
забезпечення інтересів дитини до до!
сягнення нею 7!річного віку [4, 65].
Так, чоловіки у цьому разі опиняються
в гіршому становищі, ніж жінки.
Те саме стосується ст. 83 КК Украї!
ни, яка передбачає звільнення від
відбування покарання вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох
років та які засуджені до обмеження
волі або до позбавлення волі, а також
тих, які стали вагітними або народили
дітей під час відбування покарання,
крім засуджених до позбавлення волі
на строк більше п’яти років за умисні
тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Судом передбачається звільнення та!
ких жінок від відбування покарання в
межах строку, на який згідно з зако!
ном жінку може бути звільнено від ро!
боти у зв’язку з вагітністю, пологами і
до досягнення дитиною 3!річного віку.
Зазначимо, що відповідно до ст. 18 За!
кону України «Про відпустки» чоло!
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віка також може бути звільнено від ро!
боти для догляду за дитиною до досяг!
нення нею 3!річного віку: «Ця відпу!
стка може бути використана повністю
або частинами також батьком дити!
ни...» Тоді чому б не застосовувати цей
вид звільнення від відбування пока!
рання й до чоловіків для того, щоб
зрівняти в цьому разі жінок і чолові!
ків, які мають однакові права? З огля!
ду на викладене, враховуючи ще й по!
ложення трудового законодавства,
вважаємо доцільним внести відповідні
зміни до статей 79, 83 КК України.
Одним із можливих варіантів
вирішення цього питання є пропозиція
Т. Хоми, яка пропонує в усіх випадках
регулювання правовідносин, пов’яза!
них із доглядом за дітьми та їх вихован!
ням (крім народжування та годування
груддю), використовувати словосполу!
чення «один із батьків» [5]. Ми підтри!
муємо таку пропозицію та пропонуємо
умовно розділити на дві категорії
вагітних жінок та жінок, які мають
дітей так, як це визначено в Законі
України «Про відпустки». Відповідно
до закону передбачається відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, що,
звісно, стосується лише жінок (за ви!
нятком усиновлення), та відпустка по
догляду за дитиною до досягнення нею
3!річного віку, що може стосуватися як
жінки!матері, так і чоловіка!батька ди!
тини. Відповідно ті статті КК України,
в яких передбачені певні особливості
для вагітних жінок, чоловіків не стосу!
ються. Що ж до другої категорії (жінки
з дітьми), вважаємо доцільним надати
чоловікам!одинакам, які утримують
дитину самостійно, рівні з жінками
можливості, вирівнявши цим станови!
ще жінок та чоловіків, адже чоловіки
мають таке саме право на виховання
дитини, як і жінки.
Гендерний аспект має також питан!
ня застосування покарання при не!
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обхідній обороні та перевищенні її
меж. О. Костенко зазначає: «Якщо цю
норму проаналізувати виходячи з
того, що чоловіки і жінки за своєю біо!
логічною конструкцією мають по!різ!
ному реагувати на дії нападника, то
стане зрозумілим, що за чинною ре!
дакцією ст. 36 КК України жінки фак!
тично опиняються в гіршій ситуації,
ніж чоловіки. Вони не можуть так реа!
гувати на агресивні дії нападника, як
чоловіки, зокрема, тому, що психоло!
гічний поріг виникнення почуття
страху, заміщення, переляку в жінок
нижчий, ніж у чоловіків» [4, 62]. Не
погоджується науковець із В. Мерку!
ловою, яка пропонує скасувати щодо
жінок інститут перевищення меж
необхідної оборони, тобто взагалі
відмовитися від притягнення їх до
кримінальної відповідальності за пе!
ревищення меж необхідної оборони [2,
131–132]. У нашому дослідженні ця
норма цікавить нас з точки зору засто!
сування покарання до осіб різної статі,
які при вчиненні злочину (при пере!
вищенні меж необхідної оборони) пе!
ребували у нерівному становищі, але
повинні нести однакове покарання.
Корисним буде проаналізувати за!
рубіжний досвід регулювання питання
необхідної оборони та призначення по!
карання при перевищенні її меж. Так, у
КК Польщі щодо перевищення меж
необхідної оборони зазначено: «У разі
перевищення меж необхідної оборони,
особливо якщо особа застосувала спо!
сіб захисту, який явно не відповідає
небезпеці посягання, суд може засто!
сувати надзвичайне пом’якшення по!
карання і навіть відмовитися від його
призначення; суд відмовляється від
призначення покарання, якщо переви!
щення меж необхідної оборони відбу!
лося внаслідок страху або збудження,
що викликане обставинами посяган!
ня» (глава ІІІ, ст. 25, § 2, 3 КК).
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Схоже положення містить і КК
ФРН: «Якщо особа, яка вчиняє дію,
перевищує межі необхідної оборони
через замішання, страх або переляк, то
вона не карається» (глава 4 § 33 КК).
У КК Швейцарії зазначається: «Якщо
той, хто захищається, перевищує межі
необхідної оборони внаслідок вибач!
ного хвилювання або замішання, вик!
ликаного посяганням, то він не ка!
рається. Якщо той, хто захищається,
перевищує межі необхідної оборони,
суддя пом’якшує покарання на влас!
ний розсуд» (ст. 33 КК). Тим самим
законодавець Швейцарії надає суду
великі повноваження щодо застосу!
вання інституту необхідної оборони, а
також стимулює діяльність людини,
спрямовану на охорону та захист за!
конних прав та інтересів. Однак, на на!
шу думку, кримінальні норми мають
бути сформульовані більш чітко, вра!
ховуючи, що в Кодексі навіть не
дається визначення перевищення меж
необхідної оборони.
Отже, розглянувши, як регулю!
ється питання необхідної оборони та
призначення покарання при переви!
щенні її меж у кримінальних кодексах
різних країн, можна сказати, що необ!
хідна оборона розуміється традиційно
та її законодавче закріплення суттєво
не відрізняється. Майже всі кодекси
містять визначення перевищення меж
необхідної оборони (Польща, Австрія,
Республіка Білорусь, Латвійська Рес!
публіка, Росія, Іспанія). Крім того,
більшість із розглянутих кодексів ви!
знає почуття страху, замішання та пе!
реляк при перевищенні меж необхід!
ної оборони підставою для незастосу!
вання покарання (ФРН, Польща,
Швейцарія, Австрія, Іспанія). Вва!
жаємо, що з позиції гендерної рівності
для вдосконалення інституту не!
обхідної оборони та практики застосу!
вання покарання при перевищенні її
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меж необхідно запозичити це поло!
ження, включивши його у ст. 36 КК
України. У цьому аспекті повністю
підтримуємо О. Костенка, який, ви!
словлюючи власну думку щодо вказа!
ного положення, зазначає, що «таким
чином законодавець дає можливість
урахувати психофізіологічні особли!
вості жінки без порушення принципу
гендерної рівності: оскільки жінки
більш схильні до замішання, страху,
переляку, то, проявивши ці якості під
час самозахисту, вони не підлягати!
муть покаранню» [4, 63].
Певна гендерна асиметрія просте!
жується у ст. 152 КК України (зґвалту!
вання). Відповідно до КК України
1960 р. потерпілою від зґвалтування
могла бути лише жінка. На сьогодні у
чинному кримінальному законі зґвал!
тування визначено як статеві зносини
із застосуванням фізичного насильст!
ва, погрози його застосування або з
використанням безпорадного стану по!
терпілої особи. Зі змісту норми зро!
зуміло, що зґвалтування можливе як
щодо жінки, так і щодо чоловіка. Але
біологічні відмінності між особами чо!
ловічої та жіночої статі в цьому разі
корінним чином відрізняють наслідки
(фізичні та емоційні) для потерпілої
від зґвалтування особи. З цього приво!
ду дуже влучно висловився О. Костен!
ко: «Не є адекватним природі чоловіка
і жінки застосування однакової юри!
дичної оцінки діям чоловіка, який ґвал!
тує жінку, і дій жінки, що сама чи за до!
помогою інших осіб із застосуванням
фізичного насильства чи погрози його
застосування вступає в статеві зносини
з чоловіком» [4, 71–72]. Відповідно має
відрізнятись і покарання за ці дії.
В. Куц і О. Дишлєвой, провівши де!
тальну медико!правову оцінку ролі й
місця сексуального насильства, що
здійснюється жінкою над чоловіком,
дійшли висновку, що «принцип рів!
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ності різних статей в плані можливості
здійснення ними зґвалтування, за!
кріплена у ст. 152 КК, з медичної і юри!
дичної позицій є некоректною, оскіль!
ки допускає шаблонне ототожнення
насильницької сексуальної поведінки
чоловіка та жінки, ігноруючи при
цьому статеві відмінності, закладені
природою і виражені у принципі до!
повнення чоловічого і жіночого по!
чатків». І зазначають, що не виключа!
ють можливості насильницького пося!
гання жінки на статеву свободу чо!
ловіка, але в такому разі ці дії слід
кваліфікувати як насильницьке задо!
волення статевої пристрасті неприрод!
ним способом [6]. Так, під зґвалтуван!
ням у кримінальному праві зазвичай
розуміють статеві зносини між чоло!
віком та жінкою (природний статевий
акт), які можуть викликати вагітність
[7]. У разі ж сексуального насильства
жінки над чоловіком навряд чи можна
вважати ці дії природними.
Варто зазначити, що серед розгля!
нутих нами 15!ти кримінальних ко!
дексів (Швейцарія, Польща, Грузія,
Данія, Азербайджанська Республіка,
Республіка Білорусь, Швеція, Авст!
рія, Франція, Іспанія, Німеччина,
Латвійська Республіка, Болгарія, Япо!
нія, Росія) — у восьми з них, зокрема,
у КК Швейцарії, Грузії, Азербай!

джанської Республіки, Республіки Бі!
лорусь, Латвійської Республіки, Бол!
гарії, Японії, Росії потерпілою від
зґвалтування визнається лише жінка.
Ті самі дії, вчинені щодо чоловіка,
визнаються, здебільшого, як насиль!
ницькі дії сексуального характеру.
Повністю підтримуємо таку кваліфі!
кацію, яка дає змогу реально «оціни!
ти» дії осіб різної статі та передбачити
покарання, адекватне тяжкості цих
дій. Пропонуємо так само вирішити це
питання і в КК України.
Також під час нашого дослідження
виявлено, що ч. 1 ст. 79 КК України
суперечить ч. 3 ст. 61 КК України. Від!
повідно до ч. 3 ст. 61 КК України обме!
ження волі не застосовується до вагіт!
них, а в ч. 1 ст. 79 КК України йдеться
про випадок, коли обмеження волі
вагітним призначається.
Аналіз гендерних аспектів покаран!
ня у КК України показав, що деякі по!
ложення не відповідають принципам
гендерної рівності та гендерної адек!
ватності, причому в невиграшному
становищі при їх застосуванні опиня!
ються представники як жіночої, так і
чоловічої статі. Усунення цих не!
доліків та внесення зазначених вище
змін дасть можливість «вирівняти»
відповідальність чоловіків та жінок у
кримінальному праві України.
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Є. ТУПИЦЬКА
кафедра цивільного права № 2
(Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого)

І

з прийняттям нового Цивільного
кодексу України 2003 р. (далі —
ЦК України) з’явилося багато но!
вел у цивільному законодавстві.
Однією з них є новація боргу в пози!
кове зобов’язання, що передбачена
ст. 1053 ЦК України. Спершу здається,
що це досить проста цивільно!правова
конструкція і на практиці не має бути
жодних труднощів щодо її застосуван!
ня. Але з огляду на те, що досі не з’ясо!
вані основні характерні риси новації
боргу в позикове зобов’язання, її часто
плутають з іншими суміжними інсти!
тутами цивільного права. На практиці
виникають запитання щодо механізму
реалізації цієї конструкції: чи повинна
вона існувати у вигляді самостійного
договору, або це один із видів договору
позики? Отже, залишаються невизна!
ченими правова природа новації боргу
в позикове зобов’язання та коло
цивільно!правових зобов’язань, в яких
можливе її застосування. Для вирі!
шення цих питань необхідно про!
аналізувати, що означає борг і боргове
зобов’язання, до якої групи цивільних
відносин належить новація боргу в по!
зикове зобов’язання та в яких випад!
ках можлива трансформація боргу, що
виникає внаслідок невиконання або

неналежного виконання зобов’язань, у
позикове зобов’язання.
Проблемами визначення поняття
боргу та зобов’язання займалися бага!
то правників, а саме: М. Агарков,
Г. Пухта, Р. Зом, І. Новицький,
Л. Лунц, В. Толстий, Є. Суханов,
В. Луць, Д. Мейєр. Дослідниками
зобов’язльних правовідносин є Р. Са!
ватьє, І. Покровський, Г. Шершеневич,
Л. Чеговадзе, О. Іоффе, Р. Халфіна та
інші. Дослідженням поняття договір!
них зобов’язаннь у законодавстві
інших держав займаються С. Май,
Є. Дженкс, Г. Ласк, З. Черниловський,
О. Комаров тощо. Навіть останнім ча!
сом у вітчизняній літературі здійснено
багато наукових досліджень, що при!
свячені певним аспектам зобов’язаль!
ного права та окремим видам цивільно!
правових договорів. Що ж стосується
питань існування новації боргу, яка ви!
никає на підставі різних зобов’язань, то
вони не повністю висвітлювались у на!
уковій літературі або ж не досліджува!
лись взагалі.
Отже, метою цієї статті є дослі!
дження поняття боргу і боргових
зобов’язань, визначення поняття
грошових зобов’язань, з’ясування пра!
вової природи новації боргу в позико!

© Є. Тупицька, 2009
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ве зобов’язання та встановлення кола
зобов’язань, у яких є можливим засто!
сування такої цивільно!правової кон!
струкції.
Термін «борг» існує в законо!
давстві, але офіційного доктринально!
го визначення це поняття не має, тому
воно і досі залишається загальновжи!
ваним словом. Етимологічний аналіз
показує, що слово «борг» походить від
латинського debitum (як зобов’язан!
ня), що означає «бути в боргу» (забор!
гувати). В українській мові термін
«борг» має подвійне значення. По!
перше, під ним розуміють певний
обов’язок (зобов’язання), а по!друге,
як борг розглядають позикове зо!
бов’язання в цивільно!правовому сен!
сі [1, 141]. Сучасна цивілістична докт!
рина, з одного боку, визначає борг як
грошову суму, що підлягає повернен!
ню позичальником у зв’язку із закін!
ченням договору позики, а з другого —
включає борг у поняття майна в широ!
кому сенсі слова.
Борг зазвичай виникає внаслідок
невиконання чи неналежного вико!
нання зобов’язання. В ст. 509 ЦК Ук!
раїни передбачається, що на підставі
зобов’язання одна особа (боржник)
зобов’язана вчинити на користь іншої
особи (кредитора) певну дію, наприк!
лад: передати майно, виконати роботу,
заплатити гроші або утриматися від
певної дії; а кредитор має право вима!
гати від боржника виконання його
обов’язків. Також необхідно зазначи!
ти, що в цивілістиці, як правило, по!
няття «борг» і «обов’язок» вживають!
ся як рівнозначні, тобто вони ототож!
нюються, коли зобов’язання розгля!
дається зі сторони обов’язку боржни!
ка [2, 14, 93; 3, 36]. Так, М. Агарков
зазначає, що в певних випадках зо!
бов’язанням називають лише один із
елементів зобов’язального правовід!
ношення, а саме — обов’язок боржни!
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ка (наприклад, коли говорять про зо!
бов’язання позичальника повернути
кошти позикодавцю). Зобов’язання,
що розглядається виключно з цього
боку, часто визначають терміном
«борг» [4, 50]. Тобто, як зазначає Р. Са!
ватьє, зобов’язання іноді називають
боргом, але це стосується лише тих ви!
падків, коли предметом зобов’язання
виступають гроші [3, 36].
Поняття боргу поєднує в собі два
елементи: особистісний та майновий.
Особистісний виходить із цивільних
правовідносин або деліктів та історич!
но йому передує виникнення поняття
особистої «відповідальності» перед
кредитором (haftung) [5, 236–239]. За!
раз він виражається в тому, що будь!
яке зобов’язання певним чином
зв’язує волю боржника, примушуючи
його цим до бажаної поведінки в інте!
ресах кредитора. Майновий елемент
поняття «борг» виник унаслідок
заміни особистої відповідальності
боржника перед кредитором системою
штрафів. Процесу існування безособо!
вих боргів дійсно сприяє торговий
оборот. Розглядаючи механізм обігу
боргів у торговому обороті, П. Цито!
вич пояснює процес обособлення
боргів тим, що «зобов’язання може бу!
ти вилучено зі свого договору та вста!
новлено окремо. Як вимога, воно
відірване від обов’язку; кредитор у
ньому — лише кредитор, але без будь!
якого обов’язку; як обов’язок, воно
відірване від права вимагати; боржник
у ньому — лише боржник, але без
будь!якої вимоги. З огляду на таку
відокремленість від свого договору, зо!
бов’язання перетворюється на борг,
для свого кредитора воно стає борго!
вим майном». У майновому обігу та!
кий новостворений об’єкт називається
боргом, оскільки «особа боржника має
суттєве значення для боргу, а особа
кредитора — ні» [6, 199–200]. Вид зо!
169

Є. Тупицька

бов’язання визначає можливе сполу!
чення особистісного та майнового
еквівалентів. Найбільше майновий бік
проявляється в грошових зобов’язан!
нях. Внаслідок своєї специфіки вони є
найбільш оборотоздатними, в окремих
видах грошових зобов’язань особи!
стісний елемент майже зводиться
нанівець.
У російській юридичній літературі
дослідженням поняття грошового зо!
бов’язання протягом значного періоду
займався Л. Лунц. На його думку,
зміст грошового зобов’язання, особли!
вості його виконання та відповідаль!
ності за невиконання зумовлені
певними якостями предмета цього
зобов’язання. Тому «для того, щоб
визначити поняття грошового зобо!
в’язання, необхідно дослідити сут!
ність грошей як предмета цивільних
правовідносин» [8, 14]. Для цивільно!
го права вирішальне значення має
здатність грошей виступати як загаль!
ний засіб обігу. Маються на увазі такі
їхні властивості, як абсолютна еквіва!
лентність, замінність, споживчий ха!
рактер, подільність. Грошовим можна
вважати таке зобов’язання, в якому
боржник зобов’язується сплатити на
користь кредитора певну суму грошей
як міру вартості майнового блага кре!
дитора [8, 30]. В літературі часто гро!
шові зобов’язання не виокремлюють!
ся в самостійну групу цивільно!право!
вих зобов’язань. Така думка правників
пояснюється тим, що поділ зобов’я!
зань на види та групи має на меті вия!
вити в межах тієї чи іншої підсистеми
такі загальні юридичні ознаки, які
притаманні всім зобов’язанням, що
належать цій підсистемі. На підставі
таких загальних ознак і будується пра!
вове регулювання відповідних зобо!
в’язань. Що стосується грошових зо!
бов’язань, то така класифікація не
може виокремити ті юридичні ознаки,
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на підставі яких визначаються харак!
тер та особливості їхнього правового
регулювання. Це пояснюється тим, що
грошові зобов’язання існують у межах
кожної із виокремлених підсистем зо!
бов’язань. Наприклад, обов’язок щодо
сплати грошей може бути у складі як
договірних, так і не договірних зо!
бов’язань; він може безпосередньо вип!
ливати із договору чи закону та стано!
вити первісний зміст зобов’язання, але
може також бути і санкцією за невико!
нання зобов’язання, первісним предме!
том якого були не гроші, а інші речі чи
послуги або будь!яка інша дія [7, 18].
Відповідно до ч. 1 ст. 1053 ЦК Ук!
раїни за домовленістю сторін борг, що
виник із договорів купівлі!продажу,
найму майна або з іншої підстави,
може бути замінений позиковим зо!
бов’язанням. Отже, постає питання
стосовно деталізації чинної норми ЦК
України та з’ясування інших можли!
вих підстав виникнення новації боргу
в позикове зобов’язання. Завдяки спе!
цифічним властивостям досліджува!
ної цивільно!правової конструкції ми
можемо віднести її до групи грошових
зобов’язань. Це пояснюється тим, що
під час новації боргу в позикове
зобов’язання в новому зобов’язанні
відбувається врахування кредитором
суми заборгованості за первісним
зобов’язанням як суми позики вже у
виконанні позикового зобов’язання.
Тобто під час здійснення новації боргу
в позикове зобов’язання сторони за!
стосовують певний майновий еквіва!
лент наданих кредитором послуг чи
інших дій за первісним договором і
таким чином укладають позикове зо!
бов’язання. Не є грошовим зобов’язан!
ня, коли сторони укладають договір
новації боргу в позикове зобов’язання
речей, визначених родовими ознака!
ми. Але це відбувається лише у разі,
якщо і первісне зобов’язання, яке
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оновлюється, було пов’язане із будь!
якими діями щодо речей, визначених
родовими ознаками (наприклад, за до!
говором поставки постачальник не
надав обумовленої кількості речей,
визначених родовими ознаками, і сто!
рони трансформували борг, що виник
на підставі невиконання зобов’язання,
у позикове зобов’язання тих самих ре!
чей, визначених родовими ознаками).
Тому для того, щоб з’ясувати інші
підстави виникнення цього цивільно!
правового інституту, вважаємо за до!
цільне зосередити увагу саме на під!
ставах виникнення грошових зобов’я!
зань.
Зобов’язання виникають із таких
юридичних фактів, як договір, право!
чини, що не передбачені законодавст!
вом, але не суперечать йому, акти
публічної влади та судові рішення, а
також інші юридичні вчинки, які не є
угодами (наприклад, знахідка). Зобо!
в’язання, в тому числі грошові, зазви!
чай поділяють на регулятивні (до!
говірні чи недоговірні правомірної
спрямованості) та охоронні (у зв’язку
із вчиненням шкоди, безпідставного
збагачення, що за своїм змістом є ви!
дами цивільно!правової відповідаль!
ності) [9, 18]. Оскільки заміна боргу
позиковим зобов’язанням здійснюєть!
ся з дотриманням вимог про новацію,
то новація боргу в позикове зобов’я!
зання не допускається щодо відшкоду!
вання шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або
смертю, про сплату аліментів та в
інших випадках, встановлених зако!
ном (тобто у правовідносини особи!
стого характеру (в тому числі делікт!
них), які передбачені в ЦК України).
Стосовно інших охоронних зобов’я!
зань, то у разі, коли шкода завдана
невиконанням або неналежним вико!
нанням зобов’язання, або ж у правопо!
рушеннях, які не мають особистого
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 9 • ISSN 0132 1331 •

характеру, між його учасниками вини!
кає нове зобов’язання із відшкодуван!
ня шкоди (збитків). Тобто у пра!
вовідносинах з’являється боржник і
кредитор, і у боржника виникає обо!
в’язок із відшкодування. Оскільки ми
з’ясували, що обов’язок і борг є тотож!
ними поняттями, то можна сказати,
що у боржника виникає борг перед
кредитором, який можна в свою чергу
замінити позиковим зобов’язанням.
Що стосується договірних зобов’я!
зань, то новація боргу може відбува!
тись в усіх їхніх видах, тобто у зобо!
в’язаннях про передачу майна у влас!
ність, у користування, зобов’язаннях
із виконання робіт і надання послуг, а
також зобов’язаннях щодо реалізації
результатів творчої діяльності. Не!
обхідно зауважити, що цей інститут не
застосовується у безвідплатних до!
говірних зобов’язаннях, оскільки в
них дії однієї особи не потребують
зустрічного майнового задоволення з
боку іншої сторони. Отже, у разі неви!
конання або неналежного виконання
договору не виникає майнового боргу
(крім випадків, коли сторона зазнала
збитків у зв’язку із невиконанням, які
належить відшкодувати), тому його не
можна й оновлювати. В цих випадках
виникає лише обов’язок (борг) здійс!
нити певну дію на користь кредитора,
тобто здійснити якусь послугу, неви!
конання якої не може бути замінене
позиковим зобов’язанням, оскільки їх
предметом послуги бути не можуть, а
лише гроші й речі, визначені родови!
ми ознаками.
Крім договірних, значну групу ре!
гулятивних грошових зобов’язань
створюють не договірні, а саме зобо!
в’язання, що виникають із односто!
ронніх дій правомірного характеру. До
них належать: вчинення дій в інтере!
сах іншої особи без її доручення (гл. 79
ЦК України), зобов’язання з публічної
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обіцянки винагороди (гл. 78 ЦК Ук!
раїни), з конкурсу та ін. Зобов’язання
із односторонніх дій правомірного ха!
рактеру можуть бути і не грошовими.
Так, відповідно до ст. 1151 ЦК України
умовами конкурсу визначається вид
нагороди (сума премії) за кожне при!
зове місце, а також може бути обумов!
лено надання переможцеві лише
морального заохочення. Але в тих ви!
падках, коли ці зобов’язальні відноси!
ни існують у грошовій формі, до них
застосовуються всі законодавчі поло!
ження щодо грошових зобов’язань, а
отже, в них можлива і новація боргу в
позикове зобов’язання.
До виникнення регулятивних гро!
шових зобов’язань з односторонніх
правомірних дій призводять, насампе!
ред, такі дії, які здійснюються зі
спеціальним наміром створити певні
правові наслідки, тобто які є правочи!
нами. Ті чи інші односторонні право!
чини стають підставою виникнення
зобов’язання лише за умови, що саме
зобов’язання не може виникнути, а
згодом й існувати за відсутності цих
правочинів. Якщо ж цього немає, то
йтиметься швидше про реалізацію
існуючого незалежно від цієї угоди зо!
бов’язального правовідношення [8,
43]. Тому важливо з’ясувати, за наяв!
ності яких умов одностороння угода,
що здійснюється одним суб’єктом
цивільного права, тягне за собою ви!
никнення прав та обов’язків у іншого
суб’єкта. На підставі викладеного не!
обхідно встановити правову кваліфі!
кацію конкурсного зобов’язання, в то!
му числі грошового. Проголошення
конкурсу — це той односторонній пра!
вочин, на підставі якого всі бажаючі
особи можуть взяти в ньому участь.
Питання стосовно правової природи
та значення проголошення конкурсу є
спірним. Деякі автори вважать, що цей
юридичний факт створює підставу для
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виникнення конкурсного правовідно!
шення [10, 145–147]. Однак ми пого!
димось із думкою Д. Лаврова, який за!
значає, що проголошення конкурсу,
власне, не створює конкурсні пра!
вовідносини. Останні виникають не з
моменту проголошення конкурсу, а з
моменту надання конкурсних робіт.
Конкурсні правовідносини є віднос!
ними, але не зобов’язальними. Специ!
фіка правової форми зобов’язальних
відносин полягає в тому, що управомо!
чена сторона має право вимагати від
зобов’язаної надання на свою користь
певних матеріальних благ. У конкурс!
ному правовідношенні особа, яка ви!
конала роботи за конкурсом, такого
права не має. Але правовідносини, що
виникають між засновником конкурсу
та його переможцями, можуть у май!
бутньому трансформуватись у зо!
бов’язальні. Це відбувається на стадії
проголошення рішення про прису!
дження премії переможцям конкурсу.
Тобто на цьому етапі у переможця ви!
никає право вимагати надання йому
обумовленої в конкурсі нагороди, а у
засновника конкурсу виникає обов’я!
зок таку нагороду надати. З цього
моменту таке правовідношення стає
зобов’язальним. Грошовим конкурсне
зобов’язання буде в тому разі, коли
учасник конкурсу, робота якого визна!
на найкращою, має право вимагати від
засновника конкурсу сплатити на
свою користь певну суму. Мінова
вартість (цінність) грошей прояв!
ляється тут щодо споживчої вартості
робіт, які виконані переможцем кон!
курсу [8, 46]. Отже, у разі неможли!
вості виконання засновником конкур!
су своїх грошових зобов’язань вини!
кає борг, який можна трансформувати
в позикове зобов’язання.
Значну схожість із конкурсним зо!
бов’язанням має публічна обіцянка
винагороди. В межах цих правовідно!
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син особа, яка здійснила зазначені в
оголошенні дії (кредитор), має право
вимагати від особи, яка зробила таке
оголошення (боржника), виплати
обіцяної винагороди. Якщо була обі!
цяна грошова винагорода, то й зобо!
в’язання буде грошовим, а отже, під
час виникнення за ним боргу можли!
вою є його новація в позикове зо!
бов’язання.
По!іншому складається ситуація
при аналізі зобов’язань, що викають у
разі вчинення дій у майнових інтере!
сах іншої особи без її доручення. Це
зобов’язання виникає безпосередньо
із вчинення однією особою (гестором)
певних дій в інтересах іншої особи
(домінуса). Змістом досліджуваних
відносин, як правило, є право гестора
вимагати відшкодування зазначених
ним, у зв’язку із вчиненням дій у
чужих інтересах, необхідних витрат та
реальних збитків, а також протилеж!
ний цьому праву обов’язок домінуса.
Останній не звільняється від виконан!
ня цього обов’язку і у тих випадках,
коли дії в чужому інтересі не призвели
до бажаного результату, або ж не були
схвалені домінусом, але є всі необхідні
умови для виникнення зобов’язання,
що розглядається. Новація боргу в по!
зикове зобов’язання може відбуватись
у цих правовідносинах, якщо вони ма!
ють грошовий характер, тобто у разі,
якщо відшкодування реальних збит!
ків, яких зазнав гестор, а також випла!
та йому винагороди, здійснюється у
грошовій формі.
Отже, підбиваючи підсумок, необ!
хідно зазначити, що завдяки спе!
цифічним економічним відносинам,
які виникають при здійсненні новації
боргу в позикове зобов’язання, її мож!
на віднести до групи грошових
зобов’язань. Це пояснюється тим, що
при такій правовій конструкції під час
врахування суми заборгованості за
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первісним зобов’язанням у виконання
позикового зобов’язання сторони ви!
користовують певний майновий екві!
валент наданих кредитором послуг, за
які повинен розрахуватись боржник
відповідно до первісного зобов’язан!
ня. І насправді складно уявити, що, на!
приклад, у разі виникнення боргу за
договором перевезення сторони транс!
формують його у позикове зобов’язан!
ня, скажімо, якихось речей, визначе!
них родовими ознаками, швидше за
все вони використають гроші як міно!
ву вартість наданих послуг. Винятком
є лише новація боргу в позикове зо!
бов’язання речей, визначених родови!
ми ознаками, яку сторони можуть
укласти, якщо первісне зобов’язання,
яке оновлюється, було пов’язане із
діями щодо речей, що визначені родо!
вими ознаками.
Законодавством не встановлений
вичерпний перелік юридичних фактів,
на підставі яких може виникнути но!
вація боргу в позикове зобов’язання, а
перелічені лише два договори: договір
купівлі!продажу та договір найму
(оренди). Отже, у цій статті ми спро!
бували проаналізувати всі можливі
підстави
виникнення
грошових
зобов’язань, та зробити висновок, у
яких випадках може відбуватись но!
вація боргу в позикове зобов’язання.
В літературі зазначаються такі юри!
дичні факти виникнення зобов’язань,
як договір, односторонні правочини,
рішення суду, акти публічної влади.
Зобов’язання, в тому числі грошові,
поділяють на регулятивні та охоронні.
На нашу думку, в кожній із цих груп
боргове зобов’язання може перетво!
рюватись на позикове, але із певними
уточненнями. Так, новація боргу в по!
зикове зобов’язання, і це випливає із
ч. 3 ст. 604 ЦК України, не допус!
кається щодо правопорушень, які ма!
ють особистий характер, наприклад,
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Є. Тупицька

відшкодування шкоди, завданої каліц!
твом, іншим ушкодженням здоров’я
або смертю, про сплату аліментів та ін.
Що ж стосується інших охоронних зо!
бов’язань, то може виникати, так би
мовити, подвійне оновлення. Наприк!
лад, існує первісне зобов’язання, умо!
ви якого не виконані або виконані не!
належним чином, тож між його учас!
никами виникає нове зобов’язання із
відшкодування шкоди (збитків), тобто
боргове зобов’язання, яке може бути
повторно оновлене у боргове позикове
зобов’язання.
У договірних зобов’язаннях новація
боргу в позикові відносини може укла!
датись сторонами в усіх випадках,
окрім безоплатних правовідносин,
оскільки в них дії однієї особи не по!
требують зустрічного майнового задо!
волення з боку іншої сторони. Отже, у
разі невиконання або неналежного ви!
конання договору не виникає майно!
вого боргу (крім випадків, коли сторо!
на зазнала збитків у зв’язку із невико!

нанням, які належить відшкодувати,
але це вже будуть охоронні зобов’язан!
ня, які ми щойно розглянули).
Окрему групу цивільних правовід!
носин складають недоговірні зо!
бов’язання, такі як: публічна обіцянка
винагороди, оголошення конкурсу,
вчинення дій у майнових інтересах
іншої особи без її доручення. На під!
ставі цих юридичних фактів досліджу!
ваний інститут новації боргу в позико!
ве зобов’язання може відбуватись у
разі, коли такі відносні правовідно!
шення перетворюються на зобов’я!
зальні, тобто коли одна сторона отри!
мує право вимагати від іншої сторони
вчинення на її користь певних дій
майнового характеру, і коли на під!
ставі таких зобов’язань виникає борг
однієї із сторін.
Також новація боргу в позикове
зобов’язання можлива у разі, якщо
грошові боргові зобов’язання виникли
на підставі рішення суду, акта органу
публічної влади або ж документа.
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Знані юристи України
ПЕРШИЙ ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ —
О. Н. ЯКИМЕНКО:
СЛУЖІННЯ ЗАКОНУ, СПРАВЕДЛИВОСТІ,
ЛЮДЯНОСТІ

Н

ародився Олександр Никифо!
рович Якименко 20 березня
1921 р. у с. Миколаївцi Ди!
мерського району Київської областi
(нинi — Вишгородський район). За!
кiнчивши семирiчку, 14!рiчний під!
літок розпочав трудову дiяльнiсть у
мiсцевому колгоспi облiковцем. Неза!
баром за направленням комсомолу
працював у органах НКВС: дiловодом
районного бюро вiддiлу
запису актiв громадян!
ського стану (одночас!
но навчався в середнiй
школi);
iнспектором
адресного бюро, а зго!
дом — начальником па!
спортного столу Димер!
ського районного вiддi!
лу НКВС.
У 1940 р. Олександр
Никифорович був при!
званий до лав Радян!
ської Армiї. З перших
днiв Великої вiтчизня!
ної вiйни О. Н. Якимен!
ко захищав нашу Вiтчизну. У 1942 р.
брав участь в оборонi Сталiнградa, був
тяжко поранений. Тривалий час пере!
бував на лiкуваннi у м. Лисьві Перм!
ської області, а пiсля звiльнення за
станом здоров’я в запас завiдував
мiським вiддiлом соцiального забезпе!
чення.
У 1944 р. О. Н. Якименко повер!
нувся до Києва i працював у партій!
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них органах та органах виконавчої
влади. За направленням Печерського
райкому партiї м. Києва в 1948 р.
О. Н. Якименка зараховано слухачем
Вищої партiйної школи при ЦК КП
України. Цього ж року його, студента
4!го курсу Всесоюзного юридичного
заочного iнституту, було обрано
народним суддею 2!ї дiльницi Радян!
ського району м. Києва, а в 1950 р. —
суддею Верховного Су!
ду УРСР. Так розпоча!
лася його діяльність як
судді, що стало голо!
вною справою його жит!
тя.
Судова колегiя в ци!
вiльних справах, до скла!
ду якої входив О. Н. Яки!
менко, була дуже заван!
тажена роботою: кож!
ний суддя за мiсяць роз!
глядав понад 100 справ,
робочий день тривав з
9!ї ранку i до 10!ї вечора,
а іноді — до 12!ї ночi.
Було дуже важко, але для молодого
суддi то була велика практика.
Олександр Никифорович був муж!
ньою, витриманою i врiвноваженою
людиною, нiколи не пiдвищував голо!
су, стримував свої емоцiї. Мало хто зi
спiвробiтникiв Верховного Суду знав
про тяжке поранення, яке дiстав
О. Н. Якименко на вiйнi, та рани, що
не загоюються.
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ПЕРШИЙ ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ — О. Н. ЯКИМЕНКО…

Принциповою була позицiя О. Н. Яки!
менка стосовно допустимостi засобiв
доказування. У разі виявлення фактiв
порушення законностi, порядку зби!
рання i подання доказiв про вину
певної особи судовi рiшення в таких
справах опротестовувались i скасову!
вались iз закриттям справи.
У 1954 р. Олександра Никифоро!
вича обирають заступником Голови
Верховного Суду УРСР — вiн протя!
гом дев’яти рокiв очолює судову коле!
гiю в цивiльних справах. То був важ!
кий перiод для Суду — бракувало
квалiфiкованих кадрiв. Та попри всi
негаразди суддiвський корпус працю!
вав на вiрнiсть закону.
1963 р. було лiквiдовано Мiнiстер!
ство юстицiї УРСР, а замiсть нього
створено Юридичну комiсiю при Радi
Мiнiстрiв УРСР, головою якої призна!
чили Олександра Никифоровича.
У комiсiї вiн пропрацював сiм рокiв —
аж до її лiквiдацiї. Проте стосункiв iз
Верховним Судом вiн не переривав,
був присутнiй на всiх засiданнях Пле!
нуму, нарадах, де підводилися пiдсум!
ки роботи за рiк, iнших заходах.
Свої виступи i промови вiн завжди
готував сам. Досконало знаючи як
цивiльне, так i кримiнальне законодав!
ство i судовий процес, вiн умiв безпо!
милково визначити основне питання у
кримiнальнiй чи цивiльнiй справi й да!
ти вичерпну пораду щодо правильностi
застосування закону. І саме тому мав
величезний авторитет серед суддiв
Верховного Суду УРСР i нижчих судо!
вих ланок. За порадою до нього не мож!
на було йти, не вивчивши добре справу.
До думки О. Н. Якименка завжди при!
слухалися й у Верховному Судi СРСР.
1968 р. О. Н. Якименко вже був
вiдомим ученим, кандидатом юридич!
них наук, автором наукових праць,
численних статей з питань судоустрою
та судочинства.
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У 1970 р. було вiдновлено Мiнi!
стерство юстицiї УРСР, до складу
якого увiйшов апарат лiквiдованої
Юридичної комiсiї. Мiнiстром юстицiї
було призначено В. Г. Зайчука, а
О. Н. Якименка обрано Головою Вер!
ховного Суду УРСР. На той час
оновився склад цього органу. До нього
входили досвiдченi, висококвалiфiко!
ванi суддi Республiки.
Із жовтня 1970 р. по листопад
1993 р., тобто понад 20 рокiв,
О. Н. Якименко був Головою Верхов!
ного Суду України. Вiдповiдно до
ст. 153 Конституцiї СРСР вiн одночас!
но входив за посадою до складу суддiв
Верховного Суду СРСР. У 1989 р.
О. Н. Якименку — єдиному серед голiв
Верховних Судiв союзних республiк i
другому в Союзi пiсля Голови Верхов!
ного Суду СРСР О. Ф. Горкiна — було
присвоєно вищий квалiфiкацiйний
клас суддi.
Олександр Никифорович Якимен!
ко став першим Головою Верховного
Суду незалежної України. Вiн обстою!
вав думку, що в незалежнiй демокра!
тичнiй державi нiякого втручання в
судову дiяльнiсть з боку адмiнiстра!
тивно!урядових чи законодавчих
органiв бути не може. Олександр Ни!
кифорович був винятково принципо!
вим, вимогливим керiвником i хоро!
шим порадником. З будь!якого питан!
ня вiн завжди мав особисту точку зору,
однак умiв терпляче вислухати
спiврозмовника, i якщо пропозицiя ос!
таннього була слушною, погоджував!
ся з ним.
Велику увагу О. Н. Якименко при!
дiляв прийому громадян, який вiн
провадив щосереди. Жодне iстотне по!
рушення закону не залишалося без
його уваги. О. Н. Якименко обов’язко!
во брав справу, уважно вивчав i у разі
виявлення помилки виносив протест
про її виправлення.
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Особливо слiд вiдмiтити вимог!
ливiсть О. Н. Якименка до якостi судо!
вих рiшень та постанов Пленуму з
питань роз’яснення законодавства. До!
кументи готувалися ретельно. Цьому
сприяла налагоджена система укомп!
лектування Верховного Суду висо!
коквалiфiкованими кадрами, здатними
виконувати найскладнiшi завдання.
О. Н. Якименко вiдiграв визначну
роль у створеннi судової системи на!
шої держави, розробленнi її законо!
давства (зокрема кодексiв), основних
принципiв здiйснення судово!право!
вої реформи. Вiн як перший Голова
Верховного Суду незалежної України,
дотримуючись принципу верховенст!
ва права, стояв у витокiв становлення
та розбудови системи судiв, брав
участь у вирiшеннi iнших складних i
вiдповiдальних завдань, пов’язаних iз
розбудовою України як правової дер!
жави. За його безпосередньої участi
була розроблена та прийнята Концеп!
цiя судово!правової реформи в
Українi (схвалена Верховною Радою
України 28 квiтня 1992 р.), на вико!
нання якої було прийнято закони Ук!
раїни, що регулюють дiяльнiсть судiв
та визначають статус суддiв: «Про ста!
тус суддiв», «Про органи суддiвського
самоврядування», «Про квалiфiка!
цiйнi комiсiї, квалiфiкацiйну атеста!
цiю i дисциплiнарну вiдповiдальнiсть
суддiв судiв України», «Про реабiлi!
тацiю жертв полiтичних репресiй на
Українi» та iн. О. Н. Якименко брав
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активну участь у створеннi нової пра!
вової системи, за якої в сучасних умо!
вах розвитку українського суспiльства
можна було б ефективно i надiйно за!
хищати права та свободи людини i
громадянина.
Олександр Никифорович був учас!
ником багатьох мiжнародних зуст!
рiчей, на яких обговорювалися питан!
ня дiяльностi судiв як незалежної
гiлки державної влади, а також щодо
судоустрою, очолював делегацiю на
Мiжнароднiй конференцiї стосовно
Морського права, був у складi деле!
гацiї України на кiлькох сесiях Гене!
ральної Асамблеї ООН тощо.
О. Н. Якименку присвоєно почесне
звання «Заслужений юрист України»,
його діяльність відзначена багатьма
державними нагородами, зокрема: ор!
денами Червоної Зiрки, Трудового
Червоного Прапора, Вiтчизняної вiй!
ни I ступеня, Богдана Хмельницького
III ступеня, «Знаком пошани», 18 ме!
далями, а також Почесними грамота!
ми Верховної Ради УРСР. Та найдо!
рожчою для нього була вiдзнака
Верховного Суду України «За вiрнiсть
Закону», якому вiн присвятив усе
життя.
Відійшов Олександр Никифорович
у вічність 2004 року.
Із вдячністю і теплотою його згаду!
ють усі, кому довелося працювати під
його керівництвом, спілкуватися з
ним, формуючи судову систему неза!
лежної Української держави.

177

Правова хроніка
ДОКТОРУ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ,
ЧЛЕНУ"КОРЕСПОНДЕНТУ
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
А. С. ДОВГЕРТУ — 60 РОКІВ

Н

ародився Анатолій Степано!
вич Довгерт 27 вересня 1949 р.
у м. Харкові. У 1977 р. закінчив
факультет міжнародних відносин та
міжнародного
права
Київського державного
університету ім. Т. Г. Шев!
ченка (нині — Київський
національний універси!
тет імені Тараса Шев!
ченка). У 1977–1984 рр.
працював викладачем,
старшим викладачем
Інституту підвищення
кваліфікації керівних
працівників та спеціа!
лістів
Міністерства
харчової промисловості
УРСР. З 1984 р. працю!
вав у Київському дер!
жавному університеті ім. Т. Г. Шевчен!
ка на посадах доцента кафедри
цивільного та трудового права, доцен!
та кафедри міжнародного права та
порівняльного законодавства, доцента
кафедри міжнародного приватного та
митного права Інституту міжнародних
відносин. У 1982 р. захистив канди!
датську дисертацію, у 1994 р. — док!
торську на тему «Правове регулюван!
ня міжнародних трудових відносин».
Вчене звання професора присвоєно
1998 р. У 2000 р. обраний членом!ко!
респондентом
АПрН
України.
А. С. Довгерт підготував понад 20 кан!
дидатів та докторів наук.
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З 1994 р. — А. С. Довгерт експерт
Науково!консультативного центру
приватного права країн СНД (від
України). З 1995 р. — завідувач кафед!
ри міжнародного при!
ватного та митного пра!
ва Інституту міжнарод!
них відносин Київсько!
го національного уні!
верситету імені Тараса
Шевченка. З цього ж
року завідує також ка!
федрою комерційного
права Українського цен!
тру правничих студій,
який
очолював
у
1999–2001 рр.
Напрями наукових
досліджень — цивільне
та міжнародне приватне
право. Число опублікованих ним на!
укових праць перевищує 200, серед
яких: «Совместные предприятия:
регулирование труда» (1991), «Право!
вое регулирование международных
трудовых отношений» (1992), «Ци!
вільне право України» (у співавт.,
1992, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004),
«Международное частное право: учеб!
ное пособие» (у співавт., 1993), «Зобо!
в’язальне право: теорія і практика»
(у співавт., 1998), «Кодифікація при!
ватного (цивільного) права» (у спів!
авт., 2000), «Міжнародне приватне
право. Актуальні проблеми» (у спів!
авт., 2001), «Цивільний кодекс Украї!
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ДОКТОРУ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ, ЧЛЕНУ КОРЕСПОНДЕНТУ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ А. С. ДОВГЕРТУ…

ни: науково!практичний коментар»
(у співавт., 2004, 2005, 2006), «Нариси
міжнародного приватного права»
(у співавт., 2007), «Міжнародне при!
ватне право: науково!практичний ко!
ментар» (у співавт., 2008). Брав участь
у розробленні проекту ЦК України, а

також інших законопроектів у складі
урядових та парламентських комісій і
робочих груп, експерт від України з
розроблення модельних законів для
країн СНД (1994–2001) та ін.
Заслужений юрист України (1999),
Відмінник освіти України (2004).

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають шановного Анатолія Степановича з ювілеєм, бажають йому доброго
здоров’я та подальшої плідної праці на ниві юридичної науки!

Вийшов друком довідник:

Академія правових наук України : довідник. — 3'тє вид., переробл.
та допов. — К. : Ін Юре, 2008. — 302 с.
Довідник укладено апаратом президії Академії правових наук України на
основі відомостей, наданих науковцями Академії правових наук України.
У довіднику наведені історія, нормативноMправові акти щодо утворення і
діяльності Академії, структура, відділення та установи Академії. В окремому
розділі подаються дані про життєвий і творчий шлях членів Академії.
Розрахований на широку юридичну громадськість, працівників наукових
та навчальних закладів, ученихMправознавців, а також усіх, хто цікавиться
правовою наукою.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА
ЯК ПРЕДМЕТ ЩОРІЧНИХ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ «КРУГЛИХ СТОЛІВ» У ЛЬВОВІ
Д. ГУДИМА
кандидат юридичних наук
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

О

сь уже чотири роки поспіль Ла!
бораторія досліджень теоре!
тичних проблем прав людини
юридичного факультету Львівського
національного університету імені Іва!
на Франка організовує неординарні за
тематикою та за колом учасників
«круглі столи» на тему: «Антропо!
логія права: філософський та юридич!
ний виміри (стан, проблеми, перспек!
тиви)». Ці заходи здійснюються за
участю Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького Національної
академії наук України, а також Львів!
ської лабораторії прав людини і грома!
дянина Науково!дослідного інституту
державного будівництва та місцевого
самоврядування Академії правових
наук України.
У 2005–2008 рр. у цих наукових
форумах взяли участь понад п’ятдесят
фахівців. З них близько 80 % станови!
ли вчені (як правознавці, так і філосо!
фи), а 20 % — практикуючі юристи
майже з усіх куточків України —
Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва,
Луганська, Луцька, Львова, Макіївки,
Одеси, Рівного, Сімферополя, Харко!
ва, Хмельницького, Чернівців. І хоча
«круглі столи» мають статус всеук!

раїнських, останніми роками взяти
участь у них зголошуються і науковці
з ближнього зарубіжжя (Мінськ, Но!
восибірськ).
За результатами «круглих столів»
було видано декілька збірок, в яких
вміщено понад 80 статей їхніх учас!
ників загальним обсягом понад
1 000 сторінок1.
Більш!менш усталеними тематич!
ними напрямами обговорення означе!
ної проблематики були зазвичай такі:
— «Антропологія права: об’єкти,
предмети та методологія дослідження.
Праворозуміння як визначальна де!
термінанта антропологічно!правових
досліджень»;
— «Правові властивості людини й
антропні властивості права; універса!
лізація права та культурні універсалії;
плюралізація права та культурно!істо!
ричний плюралізм»;
— «Антропологічні аспекти права у
позитивістських й альтернативних їм
доктринах. Антропологічні дослі!
дження у ХХ–ХХІ ст. і їх значення
для становлення та розвитку антропо!
логії права».
Відкриваючи засідання минулого
«круглого столу» (28–29 листопада

Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Першо!
го всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16–17 вересня 2005 р.). — Л., 2006. — 320 с.; Антропологія
права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Другого всеук!
раїнського «круглого столу» (м. Львів, 1–2 грудня 2006 р.). — Л., 2007. — 340 с.; Антропологія права : філо!
софський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Третього всеукраїнського
«круглого столу» (м. Львів, 23–24 листопада 2007 р.). — Л., 2008. — 344 с.

1

© Д. Гудима, 2009
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2008 р.), член!кореспондент АПрН
України, доктор юридичних наук,
професор кафедри теорії та філософії
права юридичного факультету Львів!
ського національного університету
імені Івана Франка П. Рабінович
привернув увагу присутніх до антро!
пологічного інструментарію Загальної
декларації прав людини.
У подальшому учасники цього
«круглого столу» дискутували, обго!
ворюючи виступи, присвячені рівності
як одній із загальних засад права (кан!
дидат юридичних наук, доцент Націо!
нальної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого С. Погреб'
няк), порівняльній характеристиці су!
часної доктрини та класичної кон!
цепції прав людини (кандидат юри!
дичних наук, доцент кафедри теорії та
філософії права юридичного факуль!
тету Львівського національного уні!
верситету імені Івана Франка С. Доб'
рянський), антропологічним засадам
сучасного іудейського праворозумін!
ня (кандидат юридичних наук, науко!
вий співробітник Лабораторії дослі!
дження теоретичних проблем прав
людини юридичного факультету
Львівського національного універси!
тету імені Івана Франка Д. Гудима),
правовій визначеності у реалізації
прав людини (старший викладач
кафедри державно!правових наук фа!
культету правничих наук Національ!
ного університету «Києво!Могилян!
ська академія» Ю. Матвєєва), взає!
мозв’язку соціального й індивідуаль!
ного у поняттях «право» та «права лю!
дини» (кандидат філософських наук,
декан факультету права і психології
Макіївського економіко!гуманітарно!
го інституту О. Губар), балансу інте!
ресів людини та суспільства як основи
правотлумачення Європейського суду
з прав людини (кандидат юридичних
наук, асистент кафедри теорії та філо!
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софії права юридичного факультету
Львівського національного універси!
тету імені Івана Франка Т. Дудаш),
соціальним основам юридичних «оче!
видностей» (кандидат юридичних на!
ук, старший науковий співробітник
Львівського державного університету
внутрішніх справ С. Рабінович), ана!
лізу праці Б. Кістяківського «Су!
спільство та індивід» (кандидат філо!
софських наук, докторант філософ!
ського факультету Львівського націо!
нального університету імені Івана
Франка М. Альчук), суддівському
праворозумінню у контексті філософії
правосуддя (кандидат юридичних на!
ук, науковий співробітник Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України В. Бігун), зв’язку антро!
пології права з юридичною герменев!
тикою (аспірантка кафедри філософії
Національної юридичної академії Ук!
раїни імені Ярослава Мудрого Н. Са'
тохіна), проблематиці символічної ре!
альності та права (кандидат юридич!
них наук, доцент кафедри теорії та
історії держави і права Академії мит!
ної служби України Д. Бочаров), об!
разу людини в європейській правовій
традиції (кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії держави і права
Національної юридичної академії Ук!
раїни імені Ярослава Мудрого В. Смо'
родинський), людському капіталу у
праві відкритого суспільства (аспірант
кафедри історії і теорії держави та
права Запорізького національного
університету О. Макаренков), інст!
рументарію правової політики у регу!
люванні правотворчості (студентка
Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого
С. Левчук), концепції права як детер!
мінанті державної політики України
(кандидат філософських наук, докто!
рант Львівського регіонального інсти!
туту державного управління НАДУ
181
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при Президентові України П. Петров'
ський).
Активну участь у дискусіях також
взяли: кандидат юридичних наук, до!
цент кафедри правових засад під!
приємництва Львівського державного
університету внутрішніх справ Ю. Ло'
бода, старший викладач Львівського
державного інституту новітніх техно!
логій та управління ім. В. Чорновола
Е. Єленевський, викладач кафедри
гуманітарних дисциплін юридичного
факультету Київського національного
університету внутрішніх справ Д. Коб'
ринський, асистент кафедри теорії та
філософії права юридичного факуль!
тету Львівського національного уні!
верситету імені Івана Франка Н. Сте'
цик та аспірант цієї кафедри Т. По'
лянський.
Загалом же є підстави резюмувати,
що зазначені «круглі столи» набули
помітної популярності в Україні та
стали доброю традицією львівської
правничої школи. Тому можна спо!
діватися на те, що і на черговий —
ювілейний — «круглий стіл» з антро!

пології права, який відбудеться у
Львові 4–5 грудня 2009 р., знову збе!
руться вітчизняні фахівці з філософії
та теорії права, зацікавлені в подаль!
ших дослідженнях взаємозв’язків
людини та права. Очікується, що цьо!
го разу у заході візьмуть участь також
теоретики та філософи права з Азер!
байджану, Білорусі, Вірменії, Естонії,
Казахстану, Молдови, Росії, Таджики!
стану, Узбекистану — учасники завер!
шальної сесії Міжнародної програми
підвищення кваліфікації за напрямом
«Сучасна теорія права» 2007–2009 рр.,
що реалізується за регіональною іні!
ціативою Інституту відкритого суспіль!
ства (ReSET).
Це буде черговим внеском у впро!
вадження ухвалених ще на першому
«круглому столі» рекомендацій. Адже
ними передбачалося, зокрема, підви!
щити ефективність координації антро!
пологічно!правових досліджень, що
проводяться у різних закладах Украї!
ни, та налагоджувати контакти із
зарубіжними представниками антро!
пологічно!правової науки.

Пропонується видання:

Бачинін В. А., Журавський В. С., Панов М. І. Філософія права : слов. —
К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юрс», 2003. — 408 с.
Словник містить понад 500 статей персональноMбіографічного і категоM
ріального характеру, що розкривають різні аспекти загальних суперечностей
між нормативністю і свободою, законом і злочином. Загальнофілософські,
соціологічні та психологічні поняття подані в контексті правової інтерпреM
тації.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних, філософM
ських, соціологічних, психологічних та інших гуманітарних факультетів, а
також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку філософськоMправової думки.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Рецензії
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАННЯ
З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Р. КОНДРАТЬЄВ
доктор юридичних наук, професор,
перший проректор,
заслужений юрист України
(Хмельницький університет управління та права)

С

учасний кризовий період роз!
витку світової економіки, на!
самперед, суттєво вплинув на
книговидання в Україні. Відчутний
різкий кількісний та якісний спад на
ринку професійної юридичної книж!
кової літератури. І на цьому фоні особ!
ливо приємним є факт появи нового
фундаментального енциклопедичного
видання, присвяченого проблемам
цивільного права*.
Взагалі вихід будь!якого енцикло!
педичного видання за своєю сутністю
є подією. Адже це новий етап форму!
вання термінології (у цьому разі —
юридичної), що є надзвичайно важли!
вим у розвитку будь!якої науки. На
думку приходять слова Ж.!Ж. Руссо:
«Половину помилок у світі нам вдало!
ся б уникнути, якби ми домовились
про терміни». І саме внесення порядку
у термінозастосування і є, на нашу
думку, основним завданням видань ен!
циклопедичного характеру.
Рецензоване енциклопедичне ви!
дання суттєво вирізняється з!поміж
інших за рядом ознак. Енциклопедія

вражає не лише своєю видавничо!
поліграфічною якістю та надзвичайно
великим обсягом, але насамперед
змістовністю, ґрунтовним, продума!
ним підходом до структури роботи,
логічністю та завершеністю у викладі
матеріалу. У цьому виданні досліджу!
ються найактуальніші проблеми
цивільного права і законодавства Ук!
раїни, висвітлюються нові досягнення
цивільно!правової науки. В енцикло!
педії аналізуються питання правового
регулювання економіки, захисту прав
людини, проблеми цивільно!правової
відповідальності, розглядаються ін!
ститути права власності, права інте!
лектуальної власності, зобов’язально!
го права, корпоративного права, спад!
кового права тощо.
Окремим показником будь!якого
видання є його авторський склад. Ко!
ли ж аналізувати енциклопедію на
предмет наукової потужності автор!
ського колективу, то слід відмітити,
що вона за цим критерієм може вважа!
тися національною, оскільки у її ство!
ренні були залучені автори практично

* Енциклопедія цивільного права України / Ін!т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп.
ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — 952 с.
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Р. Кондратьєв

з усіх основних правових шкіл циві!
лістики України, зокрема, Інституту
держави і права ім. В. М. Корецько!
го НАН України, Київського націо!
нального університету імені Тараса
Шевченка, Національної юридичної
академії України імені Ярослава Муд!
рого, Львівського національного уні!
верситету імені Івана Франка, Інсти!
туту міжнародних відносин Київсько!
го національного університету імені
Тараса Шевченка, Національного
університету «Києво!Могилянська
академія», Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова,
Київського
університету
права,
Хмельницького університету управ!
ління та права тощо. При цьому, незва!
жаючи на енциклопедичний характер
видання, до його написання були до!
лучені одні з найкращих практичних
працівників, що надало виданню ха!
рактеру оптимального співвідношен!
ня теорії та практики. Зрозуміло, що
створення такого потужного колекти!
ву та його спрямування на якісну ро!
боту і контроль за загальною працею є
надзвичайно важливим та копітким
завданням, яке блискуче виконала
відповідальний редактор видання,
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України, заслужений
діяч науки і техніки України Я. Шев!
ченко, яка вкотре демонструє не лише
свій блискучий талант фундаменталь!
ного науковця!цивіліста, а й досвідче!
ного та авторитетного організатора
юридичної науки і редактора науко!
вих видань.
Окрему увагу слід звернути на
унікальність цього видання, навіть
попри те, що в Україні вже подекуди
виходили наукові видання суміжного
характеру**.

Ми, зберігаючи глибоку повагу до
авторів вказаних видань, все ж вва!
жаємо, що саме рецензована енцикло!
педія за редакцією Я. Шевченко на
сьогодні створила той еталон фунда!
ментальності енциклопедичного на!
укового дослідження, на який повинні
рівнятися й інші. І питання тут навіть
не тільки у кількості термінів, яких в
енциклопедії понад 2 000, але й у їх ви!
кладі. Адже кожен із наведених
термінів отримав не лише своє докт!
ринальне тлумачення, а й вказівку на
наукову літературу, де допитливий чи!
тач матиме можливість більш деталь!
но ознайомитися з проблематикою
щодо цього терміна. Окрасою вказаної
енциклопедії стали два додаткових
розділи, зокрема «Латинська юридич!
на термінологія цивільного права» та
«Крилаті латинські вирази юридично!
го змісту», які дають читачеві мож!
ливість ознайомитись з етимологією
тих чи інших юридичних термінів і їх
значенням за часів дії римського пра!
ва.
Зрозуміло, що для написання такої
фундаментальної праці в нагоді став і
досвід, адже Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України
постійно дивує читацький правничий
загал цікавими виданнями енциклопе!
дично!довідникового характеру, до
яких належить шеститомне видання
Юридичної енциклопедії, Великий ен!
циклопедичний юридичний словник,
Юридичний словник!довідник та ін.
Але саме рецензована енциклопедія
започаткувала фундаментальні енцик!
лопедичні видання галузевого напря!
му. Дуже хочеться сподіватись, що
такий приклад не залишиться пооди!
ноким і найближчим часом ми побачи!
мо енциклопедії кримінального права,

**Тлумачний словник з цивільного права / Академія правових наук України ; Ін!т приватного права і
підприємництва / В. М. Селіванова (ред.). — К., 1998. — 225 с.; Сучасний словник цивільно!правових
термінів / І. В. Венедиктова (упоряд.). — Х., 2005. — 215 с. — (Серія «Юридичний радник») та ін.
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конституційного права, адміністра!
тивного права та ін. До таких райдуж!
них мрій нас спонукає те, що видання
вийшло в серії «Бібліотека енцикло!
педій “Ін Юре”», тому щиро зичимо їй

стрімкого поповнення, а вказаному
виданню — віднайти свого читача та
відповідного державного і громад!
ського визнання.

Вийшло друком видання:

Енциклопедія цивільного права України / Ін'т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. :
Ін Юре, 2009. — 952 с.
Аналогів цьому виданню на сьогодні не існує.
«Енциклопедія цивільного права України» розрахована на широкі кола
юридичної громадськості, науковців, викладачів вищих закладів освіти,
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоM
охоронних органів, юристівMпрактиків, студентів і аспірантів, а також усіх,
хто цікавиться проблемами сучасного правознавства, державотворення і
правотворення.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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ГЛИБОКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНО"ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
О. МУРАШИН
доктор юридичних наук, професор,
директор Інституту права та суспільних відносин,
заслужений юрист України
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

Р

озвиток і вдосконалення націо!
нальної правової системи Украї!
ни на сучасному етапі безпосе!
редньо пов’язаний із необхідністю
удосконалення правового регулюван!
ня суспільних відносин як у цілому,
так і в межах окремих галузей права.
Головним напрямом удосконалення
державно!правового регулювання су!
спільних відносин в Україні є ре!
алізація положень чинної Конституції
України щодо необхідності проведен!
ня парламентської реформи, реформи
виборчого законодавства, судово!
правової реформи, реформи місцевого
самоврядування, які в свою чергу
мають стати запорукою захисту і га!
рантування прав та свобод людини і
громадянина. У сфері державно!пра!
вового регулювання адміністративних
відносин важливим напрямом є здій!
снення адміністративної реформи,
змістом якої є створення ефективного
механізму правового регулювання,
який би забезпечив неухильне вико!
нання законів України та реалізацію
принципу верховенства права.
У рецензованій монографії* висвіт!
люється специфіка державно!право!
вого регулювання широкого кола

суспільних відносин в умовах транс!
формації суспільства. Досліджуються
проблеми гармонізації національної
правової системи, тенденції розвитку і
напрями вдосконалення функцій дер!
жави; шляхи оптимізації співвідношен!
ня економічних інтересів держави і
суспільства; важливі аспекти підвищен!
ня ефективності правового регулюван!
ня, вирішення юридичних конфліктів,
забезпечення верховенства права тощо.
Розкриваються проблеми правового
впливу на сферу інтелектуальної влас!
ності, житлового права, відносин влас!
ності, оплати праці тощо. Досліджують!
ся проблеми тлумачення понять у
кримінальному праві, а також окремі
питання функціонування адвокатури.
Монографія «Державно!правове ре!
гулювання в умовах трансформації
суспільних відносин», підготовлена
колективом викладачів!науковців Київ!
ського університету права НАН Украї!
ни та провідними науковцями Інститу!
ту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, є системним та комплек!
сним науковим дослідженням держав!
но!правового регулювання окремих
сфер суспільних відносин в умовах
трансформації.

* Державноправове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин : моногр. / за заг. ред. проф.
Ю. Л. Бошицького. — К. : Юрид. думка, 2009. — 536 с.
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Зміст монографії, її проблематика,
послідовність викладу матеріалу дають
змогу не лише поглибити знання з пи!
тань державно!правового регулювання
в умовах трансформації суспільних
відносин, а й отримати чітке уявлення
про напрями вдосконалення та оп!
тимізації механізму правового регулю!
вання різних сфер суспільних відносин.
Рецензована монографія є актуаль!
ним, науково і практично значущим
дослідженням. Викладені в ній поло!
ження мають новітній характер, знач!
но поглиблюють концептуальні поло!
ження стосовно удосконалення меха!
нізму правового регулювання суспіль!
них відносин в умовах трансфор!
маційних процесів.
Монографія, що рецензується,
ґрунтується на новітніх теоретико!ме!
тодологічних і концептуальних підхо!
дах, які стосуються модернізації про!
цесу правового регулювання як
суспільних відносин у цілому, так і в
межах окремих галузей права.
Водночас певні монографічні поло!
ження мають дискусійний характер,
що в цілому не применшує наукового
значення рецензованої праці, а є при!
родним для наукових досліджень
такого рівня.

На нашу думку, колективна моно!
графія «Державно!правове регулю!
вання в умовах трансформації су!
спільних відносин», за загальною
редакцією професора Ю. Бошицького,
є вдалою спробою проаналізувати
сучасний стан державно!правового
регулювання суспільних відносин в
умовах подальшої трансформації на!
ціональної правової системи України і
на цій основі запропонувати шляхи
вирішення як теоретичних, так і прак!
тичних проблем. Не викликає сум!
нівів те, що колективна монографія не
лише дає змогу більш змістовно
обґрунтувати специфіку державно!
правового регулювання в умовах
трансформації суспільних відносин, а й
має важливу практичну значущість у
частині системного підходу щодо вне!
сення змін і доповнень до чинного
законодавства з метою побудови пра!
вової держави на основі розвиненого
громадянського суспільства.
Вважаємо, що монографія викличе
жвавий інтерес не лише широкого кола
фахівців та науковців, а й пересічних
читачів, а її широке обговорення
сприятиме підвищенню ефективності
модернізації механізму правового
регулювання суспільних відносин.

Вийшла друком монографія:

Державно'правове регулювання в умовах трансформації
суспільних відносин : моногр. / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бо'
шицького. — К. : Вид'во «Юридична думка», 2009. — 536 с.
Висвітлюються особливості державноMправового регулювання в
умовах трансформації суспільних відносин. Досліджуються проблеми
гармонізації правової системи країни, тенденції розвитку і напрями вдосM
коналення економічних функцій держави; шляхи оптимізації співвідноM
шення економічних інтересів держави і суспільства; важливі аспекти
підвищення ефективності правового регулювання, подолання юридичних
конфліктів, забезпечення верховенства права, розвитку правотворення
тощо. Розкриваються проблеми правового впливу на сферу інтелектуальної власності, житM
лового права, відносин власності, оплати праці тощо. Досліджуються проблеми тлумачення
понять у Кримінальному кодексі України, кримінального переслідування та організації і
діяльності адвокатури.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів,
широкого кола читачів.
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доктор юридичних наук, професор,
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удово!правова реформа, що
триває в Україні, покликана,
перш за все, сприяти запрова!
дженню в практику українського пра!
вотворення і правовикладання нової
ідеології: служіння держави людині.
Ці зміни зумовлюють потребу відпо!
відного науково!практичного відобра!
ження останніх наукових доробок та
належного забезпечення насамперед
навчального процесу. В таких умовах
підготовлений авторським колекти!
вом, до складу якого входять учені ка!
федри організації судових та право!
охоронних органів Національної юри!
дичної академії України імені Яросла!
ва Мудрого, підручник з організації
судових та правоохоронних органів є
актуальним і своєчасним*.
Рецензований підручник є плодом
праці великого авторського колекти!
ву професорів та викладачів, який
очолює професор І. Марочкін. При
ознайомленні з підручником відчу!
вається єдина ідеологія, чітко визна!
чений підхід до викладення мате!
ріалу.
Підручник має 18 розділів, у яких
розглядаються основоположні питан!
ня організації та діяльності судових і
правоохоронних органів. Зокрема, ве!
лика увага приділяється вивченню
природи судової влади, її принципів,
організації судової системи України,

статусу суддів та органів суддівського
самоврядування. Особливі розділи
присвячені аналізу кваліфікаційних
комісій суддів та Вищої ради юстиції.
Правоохоронні органи держави пред!
ставлені у підручнику ґрунтовним
аналізом прокуратури, органів досудо!
вого розслідування, органів внутріш!
ніх справ, органів служби безпеки,
державної виконавчої служби. Окрема
увага приділяється адвокатурі та но!
таріату в Україні.
Важливо відзначити актуальність
викладеного матеріалу. Він, зокрема,
враховує останні зміни, що сталися в
українському законодавстві та орієн!
тує читачів на таке пізнання правової
реальності, яке відзначається си!
стемністю та послідовністю. У підруч!
нику багато уваги приділяється проб!
лемам не лише чинного законодав!
ства, а й перспективам його оновлення
у зв’язку із курсом на побудову демо!
кратичної правової держави. Крім то!
го, позитивним моментом є те, що
фактично кожний змістовний блок
викладеного у підручнику матеріалу
містить відповідні посилання на при!
клади з історії або сьогодення, істотно
полегшуючи сприйняття відповідного
матеріалу.
Підручник вирізняє глибина та
аналітичність викладеного в ньому
матеріалу.

* Організація судових та правоохоронних органів : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Ма!
рочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. / за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. — Х. : Одіссей, 2009. —
320 с.
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Особливо важливо врахувати, що
зміст підручника повністю відображає
зміст відповідної навчальної про!
грами.
Авторський колектив при цьому
намагався творчо підійти до викладен!
ня навчального матеріалу, вміщуючи
на сторінках цього видання найбільш
принципові моменти та аспекти.
Підручник включає усі необхідні
складові для викладання дисципліни
«Організація судових та правоохорон!
них органів» у вищих навчальних
закладах з урахуванням навчально!
методичних та інших вимог, що став!

ляться до таких праць, містить науко!
во обґрунтовані авторські положення і
висновки до питань, які висвітлюють!
ся у відповідних його розділах.
Вказаний підручник є завершеним
творчим доробком авторського колек!
тиву, що виконаний на високому тео!
ретичному і науково!практичному
рівні. Поза сумнівом, його позитивно
сприйме юридична громадськість
України, він буде корисним не лише
для науковців, викладачів, аспірантів
та студентів, а й для юристів!прак!
тиків та широкого кола читачів.

Вийшов друком підручник:

Організація судових та правоохоронних органів : підруч. для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. ;
за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. — X. : Одіссей, 2009. — 320 с.
У підручнику на підставі чинного законодавства, практики його
застосування й досягнень правової науки розглядаються статус судових і
правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та
функціонування. Особлива увага приділена судовій владі, визначенню
системи і змісту її функцій, класифікації її принципів. Значне місце в роботі
займає викладення принципів і порядку побудови судової системи України,
їх відповідності міжнародним стандартам щодо незалежності, неупеM
редженості й доступності правосуддя.
Підручник розраховано на студентів, слухачів, курсантів вищих
юридичних навчальних закладів. Він також буде корисним викладачам,
правознавцямMпрактикам, усім, кого цікавить організація судів та інших
правоохоронних органів в Україні.
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До уваги авторів!
1. Статті, що надсилаються до редакції журналу «Право України», повинні
відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7M05/1
від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до пеM
реліків ВАК України» містити такі елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на!
уковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри!
маних наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
2. Обсяг статті не повинен перевищувати 8–10 сторінок машинописного
тексту через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, розмір 14.
3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має додаM
ватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку.
4. Посилання на джерела виконуються по тексту у квадратних дужках із
зазначенням номерів сторінок відповідного джерела. А самі назви джерел навоM
дяться в кінці тексту статті.
5. При використанні літературних джерел слід вказати:
• для періодичних видань — прізвище та ініціали автора статті, її назву, най!
менування та рік видання, номер, сторінку;
• для книг — прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, де книга вида!
на, та видавництво, рік видання, сторінку.
6. До матеріалів просимо додавати:
• електронний варіант статті у форматі Word;
• інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса,
контактний телефон;
• фото автора;
• копію квитанції про передплату на журнал. Передплатник має переважне
право на опублікування статті.
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у 2 ч. / С. Ф. Сафулько, О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко
та ін. ; відп. ред. С. Ф. Сафулько. — [2'ге вид., допов.]. —
К. : Ін Юре, 2009.
Енциклопедичний довідник складається з двох частин.
У частині першій вміщено матеріали з історії становлення адвоM
катури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінальноM
го, кримінальноMпроцесуального законодавства. У частині друM
гій — матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічноM
го, земельного законодавства, а також довідковий матеріал до
двох частин. Усі матеріали подано з урахуванням нової редакції
Програми і Порядку складення кваліфікаційних іспитів особаM
ми, що виявили намір отримати Свідоцтво про право на зайнятM
тя адвокатською діяльністю, затверджених рішеннями Вищої
кваліфікаційної комісії від 13 лютого 2009 р. № V/10M166 та від
20 березня 2009 р. № V/11M187.
Розраховано як на майбутніх адвокатів, так і на адвокатівM
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галузі.
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