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Akbar ZAHID Ali
Taj Solicitors Immigration, Criminal, Family & Conveyancing London, 

UK, BIRKBECK COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON

TERRORISM RELATED LEGISLATION IN THE UK AND RULE OF LAW

INTRODUCTION
Some politicians and policy-makers continue to speak of the fight against terrorism using militaristic jar-

gon which has proved to be highly contentious and at times, counter-productive. In calling it a ‘war’ against 
terrorism, they seek to underscore the seriousness of the subject as well as the ‘anathema with which the 
perpetrators of terrorism, the «enemy», are to be regarded’ (Dickson 2005:11). Besides this, the ‘war’ arche-
type provides a justification for disregarding the ordinary rule of law and for applying instead the laws of 
war. While the laws of war are far from an unrestricted warrant to do everything, they certainly provide to a 
state’s forces much more choice of action in that context than they have during peacetime. The term ‘war’ 
also hints at the assumption that ordinary peacetime laws ingrained in the rule of law are simply not fit for 
the purpose of controlling, let alone defeating, terrorism (London Anti-Terrorist Branch 2005).

One of the most controversial and contentious measures introduced in the post-9/11 UK was the pow-
er to detain suspected international terrorists indefinitely. After the House of Lords declared this power to 
be incompatible with the European Convention on Human Rights (ECHR), this power was replaced by pow-
er to make control orders in relation to such suspects. Recently, the UK Government has replaced the con-
trol orders with a similar but slightly liberal ‘Terrorist, Prevention and Investigation Measures’ (TPIMs) (Hel-
en Fenwick 2012: 2).

This paper analyses the judicial pronouncements and their effectiveness in upholding the rule of law 
in cases involving indefinite detention and control orders. It is submitted that since the newly introduced 
TPIMs are similar in their core features to control orders, hence the remarks made in relation to control or-
ders cases and their impact on the rule of law in the UK could be applied on TPIMs.

LEGISLATION TO COMBAT TERRORISM
Drafting laws to prevent, detect and penalise terrorist activities is a difficult job in the absence of a uni-

versally accepted definition of the concept itself (Schmid 2011). The real challenge lies in the ability of the 
lawmakers to draft the laws in such a way as not to interfere disproportionately with the rights of people. 
Among those rights is the right to life which, in essence obliges the state ‘to take steps proportional to [the] 
democratic system to keep citizens safe from unlawful violence’ (Lord Carlile 2008). Doing so, at times re-
quires the state to relegate the rights of individuals to protect the society at large from subtle, varying and 
difficult to anticipate and detect acts of terrorism.

DETENTION OF SUSPECTS
Derogations from the ECHR and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) were a 

more noticeable feature in the post – 9/11 legislation by the UK than any other European state. In part, these 
laws were based on the perception that some foreigners living in the UK who were dangerous terrorists but 
following Chahal v United Kingdom (1996) 23 E.H.R.R. 413, their deportation from the UK would put them in 
danger of suffering inhuman or degrading treatment, torture or even death in their home country and this 
would be in breach of the ECHR. While detention pending deportation is permissible for such time as is rea-
sonably necessary to carry out the process of deportation (R. v Governor of Durham Prison Ex p. Hardial Singh 
[1984] 1 W.L.R. 704), the UK solution to the problem was indefinite detention without trial, under Part 4 of 
the Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 (ATCSA 2001).

The power to detain under ATCSA 2001 was challenged and the Appellate Committee of the House 
of Lords in A v Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56 (hereafter Belmarsh decision) 
was asked to rule on the law in question. An unprecedented bench of nine judges declared that s 23 ATC-
SA 2001 (the detention section) was incompatible with the ECHR on the grounds that it was a dispropor-
tionate response to the emergency facing the UK and hence impermissible under the derogation provision 
in Article 15 ECHR.

The Law Lords could not, however, order the release of the applicant detainees since their power un-
der s. 4 Human Rights Act 1998 (HRA 1998) is limited to issuing a declaration of incompatibility and no more. 
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The Government announced keep the men imprisoned until new plan was devised for making the law con-
sistent with the ECHR (BBC News 2004). 

There were three aspects of the Belmarsh decision which merit comment. The first is the question 
whether there was a public emergency threatening the life of the British nation to meet the requirement 
under Article 15 ECHR before a valid derogation notice could be issued. The majority of the judges held that 
the Secretary of State was entitled to conclude that there was. They opined that this was a matter of exer-
cising a pre-eminently political judgment. Of the two dissenters, Lord Hoffmann stated that the threat from 
Muslim extremists was serious but ‘does not threaten our institutions of government or our existence as a 
civil community’ (Belmarsh: 96).

Lord Hope and Lord Walker explicitly disagreed on whether the threat to the nation was imminent 
enough to justify a derogation notice (Belmarsh: 208). Lord Scott cited the inaccuracy of intelligence reports 
on Iraq’s weapons of mass destruction in expressing «very grave doubt» on the Government’s assessment 
of the imminentness of the threat to the life of the nation.

The second major aspect addressed in Belmarsh decision was whether, if there was a public emergency, 
the exceptional detention powers were, to use the language of Article 15 ECHR, «strictly required by the exi-
gencies of the situation». It was argued that even if it was established that the threat of terrorist violence was 
great enough to justify indefinite detention without trial, the Part IV of the ATCSA 2001 was not a proportion-
ate response to the threat given that it did not apply to those British nationals who might have links with or 
sympathy for Al-Qa’eda and other terrorist groups. It was further argued that the legislation under scrutiny 
did not prevent non-British nationals (living in the UK) with such tendencies from moving to another coun-
try and pursue their activities against the UK. The appellants contended that less restrictive means could be 
employed to counter the threat. Holding that both the Derogation Order and s 23 ATCSA 2001 were dispro-
portionate, Lord Bingham summed up his conclusion by stating that «the choice of an immigration meas-
ure to address a security problem had the inevitable result of failing adequately to address that problem» 
(Belmarsh: 43). The Derogation Order, being secondary legislation, was quashed and s 23 ATCSA 2001, being 
primary legislation, was declared incompatible under s 4 of HRA 1998. All other judges all agreed with Lord 
Bingham but Lord Scott used particularly memorable language:

«Indefinite imprisonment in consequence of a denunciation on grounds that are not disclosed and made by 
a person whose identity cannot be disclosed is the stuff of nightmares, associated whether accurately or inaccu-
rately with France before and during the Revolution, with Soviet Russia in the Stalinist era and now associated, 
as a result of section 23 of the 2001 Act, with the United Kingdom … I am unable to accept that the Secretary of 
State has established that section 23 is ‘strictly required’ by the public emergency. He should, at the least, in my 
opinion, have to show that monitoring arrangements or movement restrictions less severe than incarceration in 
prison would not suffice.»

The third important subject of the case was the argument that detention provisions under s 23 ATC-
SA 2001 were unlawfully discriminatory. Again Lord Bingham agreed, after an exhaustive review of the rel-
evant authorities and held that to detain one group of international terrorist suspects defined by their na-
tionality and/or immigration status, and not another, was a violation of Article 14 ECHR (Belmarsh: 68). The 
UK had not entered any derogation notice with regard to this and even if it had, it would have breached its 
obligation not to discriminate under other international instruments, for example Article 4 ICCPR requires 
derogation measures to «not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, re-
ligion or social origin». In coming to this conclusion, His Lordship dismissed the Attorney-General’s submis-
sion in strong terms whereby he submitted that international law sanctioned the freedom of a state to con-
trol the entry of non-nationals into its territory and their expulsion from it. His Lordship could find no au-
thority to support this submission and ample authorities (albeit non-binding) supporting the opposite view. 
Amongst these were the Council of Europe’s Guidelines on human rights and the fight against terrorism 
(July 11, 2002) and General Recommendations Nos 11 (1993) and 30 (2004) UN Committee on the Elimina-
tion of All Forms of Racial Discrimination, and that Committee’s most recent Concluding Observations on 
the United Kingdom (December 19, 2003).

Lord Bingham also rejected the Attorney General’s submission that as a matter of international law a state 
could detain foreigners, on grounds of national security, in time of war or public emergency and in doing so he 
examined six treaties, one international Declaration and three court decisions from the United States, all cited 
by the Attorney-General. It is of particular importance to note the degree of reliance laid by a Law Lord on «soft 
law» standards which is rare indeed and it has certainly added to the status of these standards internationally. 
All except Lord Walker disagreed with Lord Bingham. Lord Walker placed British citizens in a fundamentally dif-
ferent position from non-nationals due to their right of abode in the UK (Belmarsh: 212).
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Curiously, the Law Lords made no reference to the experience of using indefinite detention without tri-
al in Northern Ireland as a means to dealing with terrorist violence there. The power to intern was practised 
from 1971–75 in Northern Ireland and it formally stayed on the statute book until 1998 (s. 3 Northern Ire-
land (Emergency Provisions) Act 1998). Retrospectively, in political terms, the internment power exercised 
in Northern Ireland is seen as a huge and unfortunate mistake mainly because it tarnished the image of the 
British State as one abiding by rule of law and human rights norms. Contrariwise, in post 9/11 UK, the Gov-
ernment undoubtedly assessed that the national mood as a whole would not be so resolutely opposed to 
indefinite detention of Al-Qaeda suspects because very few people were expected to be detained and the 
group in question was so despised. The House of Lords, much to its credit, ensured that the rule of law pre-
vails even in situations affecting the fundamental rights of a very low number of people, including non-na-
tionals (Contrast the notorious decision of the House in Liversidge v Anderson [1942] A.C. 206).

CONTROL ORDERS
Following the decision in Belmarsh case, the Labour Government introduced ‘Control Orders’ regime un-

der the Prevention of Terrorism Act 2005 (POTA 2005) which applied to British and non-British suspects alike. 
However, like indefinite detention without charge scheme, imposition of control orders did not stipulate 
proof of criminal activity and hence operated outside the ordinary criminal justice system. POTA 2005 pro-
vided for two types of orders – derogatory and non – derogatory. Derogatory orders allowed full house ar-
rest and hence required derogation from Article 5 ECHR which reads: Everyone has the right to liberty and 
security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with 
a procedure prescribed by law’ and then lists a number of specific exceptions in paras. (a) – (f). Article 5(3) 
provides for the right to be brought ‘promptly’ before a judicial authority upon arrest and to trial within a 
reasonable time; Article 5(4) provides for habeas corpus. They remained on the statute books but were nev-
er authorised for use by Parliament. Non-derogatory control orders, on the other hand, were judged by the 
Home Secretary not to be incompatible with the rights contained in Article 5. They were imposed by the 
Home Secretary and were subject to judicial review by a court (s 3(10) and (11) of POTA 2005). The stand-
ard of proof required, however, was low (s 2(1) of POTA 2005) since it asked only whether there were rea-
sonable grounds for suspecting that an individual was or had been involved in ‘terrorism-related activity’. 
Hence, the government, by a ‘brilliant political manoeuvre’ (Ewing and Tham 2008: 673) successfully incor-
porated the judiciary, thereby giving enhanced respectability to a regime that constituted a major violation 
of rights ranging from the right to liberty and freedom of movement to the right to privacy and freedom of 
expression. Although the Secretary of State could impose any obligation (ss 1(3) and (4) of POTA 2005), he 
was required to consider each obligation imposed to be necessary for the purpose of protecting the pub-
lic from a risk of terrorism-related activity. Furthermore, the Secretary of State could not impose obligations 
that would breach Article 5 or Article 3 ECHR. Article 3 ECHR reads: No one shall be subjected to torture or to 
inhuman or degrading treatment or punishment. No exceptions are provided.

THE JUDICAL TREATMENT OF CONTROL ORDERS
The original control order regime included: an 18-hour curfew (house detention), electronic tagging, 

house searches at any time, forced relocation, stringent geographical restriction, bans on visits by non-ap-
proved persons and prohibitions on all electronic communication. The control orders have been deemed 
to ‘amount to virtual house arrest… [T]he homes of controlled persons [were] being turned into «domestic 
prisons» (Ewing and Tham 2008: 675). The obligations imposed could only be viewed as not violating Arti-
cle 5 ECHR by relying on a very narrow interpretation of the concept of ‘deprivation of liberty’. The UK Gov-
ernment refined and minimised the ambit of Article 5 and the domestic courts have not resisted this tenden-
cy as forcefully as they it in the case of indefinite detention without charge.

The House of Lords considered whether a control order resulted in a deprivation of liberty within the 
meaning of Article 5 of ECHR in three cases. In Secretary of State for the Home Department v. JJ [2007] UKHL 45; 
[2007] 3 WLR 642 (hereafter JJ), the House of Lords dismissed the appeal by the Home Secretary by a 3:2 ma-
jority. The controlled persons were subjected to house detention for 18 hours along with other obligations 
listed above. The Home Secretary argued that the current security climate stipulated a narrow interpreta-
tion of Article 5 ECHR. Rejecting this stance, the majority of the Law Lords treated the Strasbourg jurispru-
dence as governing their approach in interpreting the deprivation of liberty, in particular Guzzardi v Italy 
(1980) 3 E.H.R.R. 333 (hereafter Guzzardi). Three different positions emerged from the judgement in JJ. Lord 
Bingham and Baroness Hale approached the question whether there was a deprivation of liberty by consid-
ering the cumulative impact of «a whole range of factors such as the nature, duration, effects and manner 
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of execution or implementation of the penalty or measure in question» (JJ: 16). Applying these criteria, both 
judges found a breach of Article 5 (JJ: 24). Lord Brown, though found a breach of Article 5 in the case in ques-
tion, nevertheless thought that a 16-hour curfew would have been acceptable (JJ: 105). The minority found 
no deprivation of liberty (JJ: 45 and 84).

Two further cases followed: Home Secretary v E [2007] UKHL 47; [2007] 3 W.L.R 720 (hereafter E) which 
concerned a control order with a less onerous set of obligations and a 12-hour daily curfew, and Home Sec-
retary v MB and AF [2007] UKHL 46; [2007] 3 W.L.R 681 (hereafter MB and AF) which concerned a 14-hour 
daily curfew plus electronic tagging and other obligations. In both cases, the House of Lords unanimously 
concluded that the control order in question did not involve a deprivation of liberty. The finding in MB and 
AF, coupled with the rejection of an 18-hour curfew in JJ, appeared to imply that the Law Lords accepted, al-
though reluctantly, the 16-hour upper limit found by Lord Brown in JJ.

The trinity of decisions implied a qualified support for the control orders regime as long as the curfews 
do not exceed the 16-hour upper limit (Tenth Report 2007–8: 4). It could be reasonably expected that if a 
control order contained some other onerous obligation the situation would be viewed as a deprivation of 
liberty. However, when presented with such a situation in AP v. Secretary of State for the Home Department 
[2009] EWCA Civ 731, the Court of Appeal refused to find a breach of Article 5 ECHR. On appeal, Lord Brown 
and others agreeing with him overruled the decision in Secretary of State for the Home Dept v. AP  [2010] 
UKSC 24 (hereafter AP), since the control order in question contained conditions which were ‘unusually de-
structive of the life the controlee might otherwise have been living’ (AP: 4). However, he went on to note the 
particular difficulties the family had in visiting the controlee in question. Hence, the judgement gave sup-
port to some core aspects of the control order regime but took account of the destructive effect of some 
conditions on private and family life.

CONTROL ORDERS AND THE RULE OF LAW
The caselaw on control orders is an important insight into the nature of human rights protection, lit-

igation and jurisprudence as enacted by the HRA 1998 in the UK. The quintessence of these decisions lies 
not in what they prohibited but in what they appeared to sanction. Most notably, they approved the mak-
ing of control orders in principle which involved detaining the controlees for long periods of time and un-
der, often arduous conditions, which meant that the controlee was never free from severe restraint. The 
most striking feature of the litigation, however, was that it was not considered appropriate to argue that 
the control orders regime, as a matter of substantive law, should be declared incompatible with ECHR, un-
der s 4 HRA 1998.

These cases were yet another indication of the enduring influence of the principle of parliamentary sov-
ereignty in the UK which appears to consign rule of law to a second position. The failure to engage with 
s 4 HRA 1998 in any of the cases was not exceptionable as the House of Lords have declared only one post-
HRA 1998 statute incompatible using their powers under s 4 HRA 1998. Moreover, the Law Lords had also 
overturned a number of declarations of incompatibility made by lower courts (HL Paper 2006/07).

The control order cases also raised questions about the rule of law. Undeniably, the deference to the 
power of parliamentary sovereignty matches a correspondingly weakened commitment to the rule of law 
and paves way for an even more enfeebled commitment to the respect for human rights. The rule of law is-
sue becomes involved because of the judicial treatment of s 2 HRA 1998 which requires the judges to «take 
into account» the Strasbourg jurisprudence. Yet these cases pointed that the courts do more than taking 
into account the Strasbourg jurisprudence and in the process, they appear to be willing to tolerate incidents 
of striking injustice but not leap ahead of the Strasbourg jurisprudence.

A second rule of law issue is that words must bear their ordinary meaning (Fuller 1969: 39). This issue 
arose in the apparent acceptance by the Law Lords that the control order regime does not constitute a «dep-
rivation» of liberty – a conclusion which was a mixture of contradiction (JJ: 61) and the recognition of a re-
definition of plain words.

The weakened commitment to the rule of law thus has serious ramifications for the nature of the pro-
tection for human rights norms under the HRA 1998. In the control order cases, the judges only dismissed 
the worst features of the regime and lent tacit support for a scheme whose respect for the human rights 
norms was not only questionable but also marked by sheer bewilderment, as its successor TPIMs do, too. 
While on one scale of the human rights balance, we see the House of Lords ruling that indefinite detention 
of foreign nationals without trial was inconsistent with ECHR rights (Belmarsh decision), an 18-hour curfew 
was impermissible and the controlees had a right to know of the case against them. However, these advanc-
es are reduced in weight when we consider the essence of the achievements in terms of the change in plight 
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of the individuals who were successful in these different cases. The possibility that the detainees under the 
indefinite detention without charge scheme became controlees under the control order regime means that 
little had changed for the affected individuals, except designations. While it is arguable that curfews for 
fixed periods of indefinite number are better than indefinite detention, the litigation increased the breadth 
of the regime in terms of applicability since the control orders were applicable to British as well as non-Brit-
ish nationals. Although the courts also managed to set an upper limit for detention under control orders 
from 18 to 16 hours a day, the result was the government’s move to strengthen some existing control or-
ders by increasing the period of detention to 16 hours where previous periods were lower (Guardian 2007).

The rule of law is also weakened due to the arbitrariness that saturated the whole procedure. People 
were deprived of their liberty indefinitely, without having been found guilty of any offence, on the basis of 
reasonable suspicion rather than beyond reasonable doubt, following secret «trials» from which they may 
be excluded, without the right to full legal representation and without seeing all the evidence against them 
or given an opportunity to confront their accusers.

While the ultimate responsibility for weakening the rule of law is shared by the UK Parliament in pass-
ing the legislation of the control orders regime and the executive in operating it, the judicial arm of the Gov-
ernment cannot be ignored for their share in culpability as the guardians of the rule of law and «specialists 
in the protection of liberty» (Belmarsh: 39). In treating the Strasbourg jurisprudence as a ceiling, the House 
of Lords judgement has barely harmed the essence of the control order regime – an on-going disrespect to 
the rule of law in the form of TPIMs. The control order cases also fail to protect the human rights of the con-
trolees in the areas of privacy by approving search of the controlees’ residence or any vehicle controlled by 
them and other similar conditions (Lord Carlile 2006).

CONCLUSION
Despite the tacit support for control orders, the courts are indisputably a major irritant for the govern-

ment in many areas of policy. It is important to note, however, that the courts are an irritant but not an ob-
stacle. There can be no clearer illustration of this then the control order decisions where the courts helped 
rather than hindered the development of government policy. These judgements also revealed that the rhet-
oric of rule of law being the dominant constitutional principle translates as a commitment to a weak con-
ception of the rule of law in practice. Since TPIMs retain many of the features of the control orders, little 
change in the judicial policy can be expected in terms of rule of law.
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THE RIGHTS OF UNMARRIED COHABITANTS ON FAIR DIVISION  
OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION:  

LEGISLATION IN FORCE AND FUTURE REGULATION

INTRODUCTION:
Although the most common type of private union between men and women is marriage, new types of 

unions as de facto unions or registered partnerships of heterosexual couples (legally recognized in Belgium, 
France, Luxemburg and Netherlands) exist [1; 2].

Cohabitation outside marriage is becoming more widespread, while the phenomenon itself is quite 
new in comparison with the institute of marriage [2; 595]. First, the Slovenian law of 26 May 1976 stated 
that long-term cohabitation of a man and a woman outside marriage has some of the marriage legal effects 
[3; 192]. Still some researchers admit that evolution of legal policy on unmarried heterosexual cohabitation 
is entering a new phase in West-European jurisdictions [4; 22].

All around Europe the number of children born during cohabitation varies from 5 to 60 percent [5; 40]. 
For example, in the United Kingdom cohabitation is a choice of 8 percent of couples, about 40 percent of 
children are born during it and 80 percent of them have both parents’ names in birth certificate [6; 23]. The 
prediction is that the ratio of cohabitating couples to married ones would grow from one in six to one in 
four by 2031 [7; 240]. At the same time roughly 20 percent of all couples in Sweden are unmarried, and vir-
tually all Swedish marriages are said to be preceded by a period of cohabitation. Legal marriage rates there 
dropped significantly in the late 1960s, and by 1986 nearly half (48.4 percent) of all children born in Sweden 
had unwed mothers, most of whom lived with children’s fathers [8; 273].

Legal recognition at the national level depends on the moral, cultural, religious traditions, as well as the 
existing national legal system. And even between countries where regulation exists certain differences in 
the scope of rights granted to cohabitants may be recognised.

With the increasing level of mobility in the European Union (further – EU) the number of couples formed 
by citizens of different states is rising significantly [9; 196]. These couples reside in member states which are 
not states of their origin and also buy property in different EU countries. Research studies show that cou-
ples with cross-border dimension are becoming more common, but currently existing differences between 
national legal systems often produce unexpected and unwelcome consequences for international couples 
when it comes to the management of their property, especially in cases of separation [10; 2].

With cohabitation becoming a common social phenomenon, there is the increasing need to legally ac-
knowledge it, and not only at the level of society but in legislation by setting up rules at EU level related to 
the applicable law and jurisdiction regarding the property consequences of cohabitants.

The topic of this study captures the aspect of fair division of property which plays a rhetorical role to 
some extent. Could it be such if many countries do not include this institute in their legal systems? There is a 
view that even if certain legislation at EU level (regulation on jurisdiction) is to be enacted in the future, how-
ever unfairness regarding discrimination of unmarried partners especially in the legal systems of states with 
no recognition of cohabitation arises [11; 27]. At the same time researchers admit that the leading principle 
for such cases is to be an unjust enrichment prevention principle when dividing a property acquired during 
cohabitation and not a subject of the same distribution rules as in the case of divorce of marriage [12; 27].

The article seeks to compare the legal options for property consequences for cohabitants in different 
EU countries in line with the existing legislation for avoiding unfairness. The study briefly examines several 
cases at the national level and discusses the new initiative of the European Commission on rules applicable 
for dividing property for international registered partnerships at EU level.

1. PROPERTY RIGHTS IN LINE WITH FUNDAMENTAL RIGHTS
The standards of international law foresee rights for each person to own a property alone or together 

with other persons. However, the European Commission has stressed that uncertainty regarding property 
rights and applicable law as well as jurisdiction is one of the obstacles which interferes exercising the rights 
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in full [13; 1]. With regards to future regulation of cohabitation it is significant to discuss determination of 
property regime in case of separation of the cohabitating couple. Any legislation in this area must be found-
ed on legal certainty, predictability, easy and ready access to the courts, fair solutions, affordable costs and 
short timeframes, allowing exceptions only for reasons of public policy [14; 1].

The respect of fundamental rights within the new regulation proposal at EU level on law applicable to 
decisions regarding the property consequences requires a discussion [15; 1]. It does not affect the right to 
respect for private life but the right to property has to be strengthened. If adopted, the legislation of prop-
erty consequences would affect the predictability of the law applicable to couple’s property which could 
in fact enable partners to exercise their property rights more effectively. The possible regulation could also 
increase citizens’ access to justice in the European Union which would facilitate implementation of Arti-
cle 47 of the Chapter of fundamental rights of the Treaty of functioning of EU guaranteeing the right to ef-
fective remedy and to fair trial. By setting out the objective criteria for establishing the courts with jurisdic-
tion, parallel proceedings and appeals precipitated by the most active party can be avoided.

2. REGULATION OF PROPERTY DIVISION AFTER SEPARATION OF COHABITATION  
IN SOME EU MEMBER STATES

Neither academicians nor practitioners argue on the statement that separate property of each cohabit-
ant which he or she owned before relationships should not be divided after separation [16; 24] [17; 14]. But 
approach to partners’ property division which is acquired during cohabitation and is not registered at both 
partners’ names is not so homogeneous in the EU member states.

For instance, in England there is no equivalent divorce procedure under law for cohabitants who de-
cide to separate, irrespective of the contribution made to the relationship by the non-property owning co-
habitant, whether there are children from the relationship or whether it has lasted a considerable number 
of years. Regarding this no duty to redistribute property between the partners according to family law prin-
ciples when cohabitating partners separate arrives. Instead, strict property rules normally operate. The clas-
sical example is Burns v Burns (1984) case where woman who cohabitated with her partner for 19 years, and 
raised their children but never married him. After the separation she stayed with no beneficial interest in 
their family home because her name did not appear on the deeds to the house and she could not establish 
a constructive trust which would have given her a share in the property. Indeed, if her name appeared on 
it, she would have been entitled to a half-share of the property. If she had been married and they divorced, 
the division of assets would have been made. The Court of Appeal held that she had no beneficial interest in 
the property since the home had been purchased to the partner’s name and there was no other legal rem-
edy available to her [18; 243].

A case Stack v Dowden (2007) involved a heterosexual unmarried couple who lived together for 20 years, 
and had four children together. Throughout the relationship the woman earned more than her male cohab-
itant. After the separation the man moved out from the common house, whereas the woman remained in 
the property. The man was granted a court order giving him half the proceeds of the house worth £770000, 
although his financial contribution was not significant. In the woman’s appellation the Appeal Court found 
that both parties intended to have an interest in the property but there is no evidence of any agreement be-
tween them on shares’ quantum. The fact that the woman had contributed a much larger share of the in-
vestment in the property was of critical significance. The Court of Appeal awarded 65 percent of the pro-
ceeds of sale to her and 35 percent – to the man. The Law Lords agreed that the parties’ beneficial shares 
in the property should reflect their financial contribution towards it. In the absence of any express agree-
ment, the courts need to find evidence of common intention between parties as to how the property would 
be owned. As Peter de Cruz argues two points should be noted. First, the House of Lords made it clear that 
in the domestic context, in case of a property in joint names, where there was no express declaration of the 
trusts of their respective beneficial interests, «equity follows the law» which means that the presumption is 
that the couple own the property in equal shares. Secondly, the Law Lords made it clear that it was only in 
rare circumstances that a survey of the parties’ conduct may give a clear indication of what proportion of 
the shares were intended and demonstrate an inferred common intention that those shares should be une-
qual. The fact that the conduct was not limited to the direct financial contribution (according to well-estab-
lished resulting trust principles from earlier cases) made the difference to the ultimate allocation of the pro-
ceeds of sale for the parties despite the initial presumption of equality which followed from property regis-
tered in both parties’ names [19; 246].

In 2007 the Law Commission responding a proposal for creation of legislation to provide more flexible 
remedies for such couples stated that cohabitants should not be given the same rights as married couples 
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and civil partners in the event of their separation and instead recommended a new scheme of financial rem-
edies [20; 25]. Only those couples who have a child together or have lived together for a minimum period 
(to be set by Parliament within to suggested range of two to five years) would be eligible to apply. Awards 
would be based solely on contributions made during the relationship [21; 2]. Creating such criteria is quite 
justifiable from the point of practical implementation but is discriminatory for couples who failed to cohab-
itate together for more than a minimum period to be set by Parliament or have a common child.

In Sweden law provides a division of property of cohabitants after separation at the request of one of 
the cohabitants. If there is no request for a division of the property upon termination, then each cohabitant 
retains his or her own property. A division of property includes the cohabitants’ joint dwelling and house-
hold if the property was acquired for joint use with no matter who contributed. The rules on division of 
property would not apply if one of the partners had moved into the other partner’s house, even if the cou-
ple shared amortization, maintenance or other costs. It should be noted, nevertheless, that if such a dwelling 
has been sold and the money used for a joint new home, the new dwelling will be included in the division 
of property. Before the division of property a deduction is to be made to cover debts. Anything that remains 
shall in principle be divided equally between the cohabitants. Under the law the cohabitant most in need of 
the dwelling or house-hold goods is entitled to receive property if this is reasonable [22; 278]. As the term 
«reasonable» is not explained it is impossible to establish if it corresponds with prevention of unjust enrich-
ment. In case not receiving other property from the joint home to the same value by the other cohabitant, 
the cohabitant taking over the dwelling or household goods shall pay the corresponding sum of money.

In France after cohabitants have separated, courts have been available to help resolve their disputes 
over property since the middle of the 19th century. In such cases cohabitants are legally treated similar to 
married couples. As in all separate property regimes, the practical difficulties of proving the origin of assets 
or of establishing of each person’s contributions often result in an equal division [23; 256].

4. EUROPEAN COMMISSION’S INITIATIVE
First, the substantive law in the area of family law is completely different in various countries. Second-

ly, the substantive law itself is complicated and difficult to be harmonized [24; 42], [25; 568]. The great role 
plays historical and religious aspects, legal traditions and moral norms [26; 145]. The Treaty of the function-
ing of the EU does not provide the approach for harmonisation of the substantive law governing the prop-
erty consequences of registered partnerships. Although Treaty of the functioning of the European Union en-
dow the Union with powers to adopt rules of private international law at the European level covering the 
property consequences of registered partnerships.

On 17 July 2006 the European Commission published «Green paper on the conflict of laws in matters 
concerning matrimonial property regimes, including the question of jurisdiction and mutual recognition» 
[27; 644]. The paper itself included sections with questions concerning regulation of matrimonial property 
regimes of registered partners and de facto cohabitants [28; 2].

In terms of the subjective scope, many contributors are of the view that the future instrument should 
deal with both married couples and registered partnerships. Very few respondents are in a favour of includ-
ing other forms of de facto (non-registered cohabitation) in the same instrument [29; 2].

Taking into consideration the recent developments on 16 March 2011 the European Commission pub-
lished proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement 
of decisions regarding the property consequences of registered partnerships [30; 7].

The European Commission intended to establish a clear legal certainty for international couples who 
have registered their relationships and apply for their property the law of country of registration. The cho-
sen instrument is foreseen to regulate the issue of applicable law in the context of international private law 
principles and to enable citizens to have the related procedures handled by the courts of the same member 
state. To do this, the regulation is designed to ensure that the rules for determining the jurisdiction of the 
courts called on to deal with the property aspects of registered partnerships are in line with the existing or 
proposed rules in other European legislation.

Several problematic issues appear with respect to the scope of the regulation. For instance, persons in-
tended to cohabit without registering a marriage in a state with any legal possibility to register their union 
will have no property consequences if they separate. What procedure is to be applied for the property divi-
sion between partners in the member states where law does not recognise the institute of registered part-
nerships? Why partners residing in such member states will be deprived of exercising the same rights as the 
ones granted for spouses? It would be advisable in case of court proceeding to follow the practice of Euro-
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pean Court of human rights which has recognised outside marriage cohabitation between man and woman 
constitutes family life [31; 199] as, for example, it also is being stated by courts in Latvia [32; 13].

The regulation currently remains in the view of differences between the national laws of those member 
states that make provision for registered partnerships that the main principle to govern the property conse-
quences is observing the law of state of registration that could help to avoid situations of unfairness.

CONCLUSIONS:
1. The high level of mobility in the EU facilitates the growth in the number of couples who choose out-

side-marriage cohabitation. Often persons are citizens of different states and acquire property in 
other states.

2. Problems in practice and legal regulation particularly become apparent in the event of cohabitants 
separation while dividing property which is acquired during cohabitation, as at the moment regula-
tion in force does not provide the realisation of legal certainty principle.

3. To some extent the term «fair division» of property of cohabitants has a rhetorical meaning as the 
institute itself is not legally recognised. At the same researchers admit that the leading principle re-
garding such situations is to be avoidance of one person’s unjust enrichment when diving property 
acquired during outside marriage cohabitation and is not the subject of same distribution terms as 
in case of divorce of spouses.

4. Although the institute of cohabitation usually is excluded from legal systems of most EU countries, 
court takes into account this fact while hearing cases on division of property of ex-cohabitants.

5.  Despite the complications around the harmonization of substantive norms of family and property 
law, the European Commission has acknowledged strengthening of property rights of outside mar-
riage cohabitants as priority.

6. The new initiative of the European Commission foresees to establish clear framework to cover such 
issues as determination of competent court and applicable law as well as facilitation of court deci-
sions between member states in cases of property consequences of registered partnerships. Still de 
facto or cohabitation unions are excluded from the scope of legal act what does not improve the ap-
plication of principle of legal certainty regarding partners who have not registered their union.

7. The proposed legal act foresees the possibility for EU member state’s court to refuse jurisdiction if 
national legal system does not recognise such a legal institute. This could be important for Latvia as 
its legal system is not familiar with the institute of registered partnerships.
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THE RULE OF LAW AND THE THIRD REICH

In the very general meaning, ‘the rule of law’ is a legal maxim which states that all governmental deci-
sions should be made exclusively on the basis of generally known and binding legal rules. In opposition to 
systems based on absolute ruler whose powers are not limited by constitution or by the law, the concep-
tion of the rule of law involves a system based on non-arbitrary decisions of executive authorities. Howev-
er, there is no agreement on where these binding rules should be found. Some of the legal theorists – rep-
resentatives of legal formalism – say that these principles can be only included in regulations of law, as long 
as provisions of this law are general, prospective, equal and commonly known. They claim that the content 
of law is nothing more than a background, as they consider certainty to be the prime value of law. Other le-
gal theorists – supporters of the substantive approach to the rule of law – agree that certainty of law is val-
uable, however they hold that the idea of the rule of law involves also protection of individual rights, thus 
not only validity but also quality of law should be taken into consideration1. To justify their views, they of-
ten give an example of total regimes – especially Nazi Germany or communist states, claiming that in these 
countries public authorities issued their decisions in accordance with binding law, but the law itself was im-
moral, thus legal formalism led to tragedies.

Therefore, it seems that the issue of applying criteria of legal formalism to Nazi Germany still lacks in 
clearness. The key problem is the «argument of fascist law», frequently advanced by oppositionists to the 
legal formalism. According to this argument, harmony of the decision-making process of public authori-
ties with binding law is condition sine qua non for a state to be called a Rechtsstaat. Following this reason-
ing, all actions conducted in accordance with law should be regarded by formalists as legitimate – thus, le-
gitimate were also decisions made in accordance with Nazi law. This argument puts advocates of the formal 
approach in a difficult position. Many authors discard the idea of legal formalism in advance, as they cannot 
bear even a very though of legitimization of deeds of Nazi authorities.

At this point a question arises: is acting by Nazi authorities with obedience to Hitler’s laws enough to 
settle the dispute and call it ‘formally legal’?

The aim of this paper is to examine whether it is reasonable to invoke Nazi Germany as a proof for ir-
rationality of the formal approach to the rule of law. The first part of the article outlines the requirements 
which, according to formal view on the rule of law, should be met in order to call a state ‘the state of law’, 
while second part applies these theoretical premises to legal reality of the Third Reich in order to verify 
whether Nazi Germany indeed met the requirements of a lawful state .

THE FORMAL RULE OF LAW – VALUES, PREREQUISITES AND THE CONCEPT OF LAW
To begin with, it should be noticed that opinions on legal formalism included in modern legal literature 

are surprisingly oversimplified and generally show formal idea of the rule of law in rather unfavorable light. 
As a result, it may seem that even in legal textbooks authors repeat these stereotyped views one after the 
other, confining their definition of formalism to generalities. such as a Rechtsstaat is a state which obeys valid 
legal norms. In this approach, the content of law (its axiological merit) is indifferent. Basic thesis of legal formal-
ism is that obeying law by a state is valuable per se, as it provides people with certainty and predictability of gov-
ernmental bodies’ decisions.2 Another author stresses that first of all, it is necessary to define what exactly the 
positivist and non-positivist concept of a state of law mean, which notions I would further use interchangeably 
with notions of formal and substantive concept of the rule of law.

Although there are disputes on ‘what exactly the rule of law means’, there is no argument that this 
phrase has always had been important for the theory of law. It has been mentioned before that traditional-
ly views on this notion revolve around two basis categories: the formal and the substantive approach. Both 
concepts name the requirements which have to be met by a state in order to be worthy the title of a state 
of law.

First and the most basic is the requirement of existence some binding legal rules. At this point spokes-
men for both formal and substantive approach are unanimous: if all decisions of public authorities are not 

1  J. Nowacki, Studia z teorii prawa, Warsaw 2003
2  T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawznawstwa, Warsaw 1995
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to be made arbitrary, but in accordance with precise legal forms, it is obvious that in this state must exist le-
gal order consisting these legal forms. They also agree that this legal order should represent certain values; 
values that should be included in this legal order and which by this legal order should come into existence. 
However, the content ends with the question: which values should be represented by law?

The aim of the article is to present formal view on the rule of law, therefore only the values listed by 
spokesmen for the legal formalism will be discussed.

Even the conceptual analysis of the term «formal rule of law» should make it obvious that the require-
ments set by formalists have nothing to do with so called content of law. What they consider to be valuable 
is certainty of law, state of peace, order and harmony, normalization of social relations, possibility of predict-
ing future decisions of executive authorities, etc. These values of law – named by some authors as external 
to law3 – explain the formal idea of the rule of law, while law itself is a mean of implementation these values, 
a way to put these values into effect.

The most precious values, highlighted by majority of formalists, is certainty of law and reliability of le-
gally established order. It can be found that law – and, logically, also the rule of law – has a certain social val-
ue… No matter of its content, law and the rule of law have attributes corresponding to certain social purposes, 
and these purposes are common even to different legal regimes. Law guarantees order, normalization and cer-
tainty in life of society, it coordinates actions of masses, (…) it gives possibility to predict the course of events – 
which is valuable for functioning of a state, but also for people’s existence.4 Another author claims that obser-
vance of legal rules (…) can be a positive value as a way to accomplish (…) a state in which reliability of a legal-
ly established order exists.5

Naturally, certainty of law is out of the question unless members of the society have means to become 
familiar with binding legal norms they have to observe. Even though assumption that all citizens are aware 
of all laws in operation is obviously an utopia and for that reason in majority of legal orders the principle that 
ignorantia iuris non excusat has been adopted, it is still required from law of a lawful state to provide easy ac-
cess to content of law. What is more, as formal rule of law recognizes law as the exclusive basis for all actions 
of the government, process of publishing normative acts has to be determined by provisions of law and an 
act cannot come into force if legal rules of promulgation process were contravened.

Furthermore, law also should contain certain hierarchy of legal acts, as well as the requirements that 
only in these acts legal norms can be included and that only through these acts new legal norms can be es-
tablished. It is also demanded that all legal norms included in acts of lower position in the hierarchy should 
not be in contradiction with norms of higher position. Consequently, law must also establish means of legal 
control, allowing to determine whether certain act is congruous with constitution and to eliminate binding 
effect of unconstitutional laws6.

Certainty of law is also out of the question if actions legal under today’s law can bequalified tomorrow 
as illegal; if a person acting today in accordance with law, tomorrow can be burdened with negative legal 
consequences of their actions7. Therefore, implementation and observance of the legal maxim lex retro non 
agit is necessary for a state in order to be called a Rechtsstaat.

Finally, if all public authorities are supposed to make their decisions exclusively on the basis of law and 
within their power, law must precisely establish limits of their competencies. Only meeting this requirement 
provides conditions enabling to determine whether issuing a decision was within power of the issuing or-
gan. It is important to emphasize that any decision that fails this test cannot be named as law.

Legal doctrine formulates also other postulates of a formal Rechtsstaat – such as providing conditions 
for judicial fairness or establishing legal institutions aimed to settle disputes between citizens and state, 
etc. However, the purpose of foregoing reconstruction was to prove and emphatically highlight what of-
ten seem to escape legal theory’s notice: formal approach to the rule of law comprises an entire list of mul-
tifarious requirements which have to be fulfilled by the law of a state in order to call this state a state of law.

Therefore it is insufficient to say that a Rechtsstaat is a state in which public authorities act in accord-
ance with binding law, as well as the statement about insufficiency of quality and content of this law is ut-
terly misleading. Even the conceptual analysis of the term the formal rule of law suggests that a state cannot 
be defined as such unless law of this state meets certain formal requirements. Once again it has to be em-

3  J. Nowacki, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne, Warsaw 1977
4  K. Opałek, W. Zakrzewski, Z zagadnień praworządności socjalistycznej, Warsaw 1958
5  A. Burda, U podstaw świadomości państwowej, Warsaw 1967
6  B. Banaszak [et al.], System ochrony praw człowieka, Krakow 2005;B. Szmulik, Sądownictwo konstytucyjne: ochrona 

konstytucyjności prawa w Polsce, Lublin 2001.
7  J. Nowacki, Praworządność . Wybrane problemy teoretyczne, Warsaw 1977
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phasized that an utmost requirement for law of a Rechsstaat is to bring order and harmony and to guarantee 
certainty and reliability of legal order. If law of a state does not fulfill this requirement, it cannot be named a 
state of law – no matter how meticulously authorities of this state observe binding legal rules.

THE THIRD REICH AND THE RULE OF LAW
As it was mentioned before, the aim of this paragraph is to apply theoretical requirements which have 

to be met by a state of law to the reality of the Third German Reich, intending to verify whether Nazi Germa-
ny were a state of law in accordance with formal comprehension of this concept, as in the light of require-
ments of substantive approach to the rule of law the issue is clear and unquestionable: when law of a coun-
try violates all the values represented by substantive approach, acting – even most meticulously – in accord-
ance with all provisions of law by all governmental bodies of such state is still not enough to consider it as 
a Rechtsstaat.

To begin with, it may be worth noticing that National Socialism has never pretended to be a Rechtsstaat, 
neither has tried to implement any values of a lawful state. Even the characteristic names created by Nazi 
ideologists8 – «total state», «national state», «Führer state» – depicts clearly that from the very beginning 
Nazi state was a negation of a liberal or a democratic state. They postulated a «new order» to be implement-
ed by «renovation of law»9 aiming to result in form of German Rechtsstaat of Adolf Hitler (de. der deutsche Re-
chtsstaat Adolf Hitlers)10. This half-ironic Hans Frank’s saying leaves no doubt that Third Reich was meant to 
be a nationalist state based on Führer’s unlimited power.

It has been included in the former paragraph that formal idea of the rule of law consists of two insepa-
rable elements: (a) there are certain formal requirements that have to be met by binding law of a state, and 
(b) state authorities have to act only on the basis of and in accordance with this law. One of these formal re-
quirements states that all newly established provisions of law should be binding only pro futuro, as retroac-
tivity is an obvious opposition to certainty and predictability of law. The issue whether or not law of Third 
Reich observed the roman rule of lex retro non agit is clear: by provisions of presidential decree of 28th Feb-
ruary 193311, sentences of life imprisonment or death penalty were established for a set of behaviors which 
formerly either had been punished with minor sentences or had not be penalized at all. After a month, an act 
of Government of Reich came into force, expanding legal consequences of the aforementioned presidential 
decree also over behaviors performed from 31st January to 28th February.

It was only two years later when significant changes have been introduced to German penal code. Since 
they had come into force, acts explicitly forbidden by binding penal law were no longer the only to be pun-
ished, as penalized became also behaviors which by fundamental principles of the penal code and by common 
judgment of the nation deserve to be punished12. First part of this rule, referring to «fundamental principles of 
penal code», allowed to use analogy in crime law, while second part included a very inexact blanket clause 
of a «common judgment of the nation». As a result, both parts combined created a significant exception to 
the rule nullum crimen, nulla poena sine praevi lege poenali, thus excluding certainty of law – the rudimenta-
ry value connected with formal approach to the rule of law.

Furthermore, legal order of the Third Reich was not free from exceptions to the principle that all acts 
should be congruous with constitution. Article 105 of Reich’s constitution stated that the only courts al-
lowed were the courts of general jurisdiction, thus establishing special courts was prohibited. Yet in 1933, 
disregarding of provisions of the constitution, an ordinance of the government13 created one Special Court 
(de. Sondergericht) per every judicial district, and later, in 1934, The People’s Court of Germany (de. Volksger-
ichtshof) was established. All these special courts were conceived as legal instruments for eliminating inter-
nal opposition to the Nazi regime14, therefore the proceedings of these courts were mostly nothing more 

8  These new names were also invented by the Nazi authorities themselves, e.g. the ideas of «total state» and «nation-
al state» derive from Adlof Hitler’s speech of 5th October 1936.

9  J. Nowacki, Praworządność . Wybrane problemy teoretyczne, Warsaw 1977.
10  H. Frank, Nationalsozialistisches Händbuch für Recht und Gesetzgebung, Munich 1935.
11  Beiordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, Reichsgesetzblatt no. 17, 28th February 1933, 

p. 83. 
12  Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Straf-

gesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Findet auf die Tat nach dem Gesetz bestraft, 
dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft. Reichgesetzesblatt no. 70, 5th July 1935, s. 839. 

13  Beiordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten, Reichgesetzblatt no. 24, 21st March 1933, 
p. 136.

14  According to resources of German Historical Museum, over  18  000  people were find guilty by The People’s 
Court, 5000 of whom were sentenced to death. 
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than show trials. In 1939, special military courts for SS and police were founded15. These courts judged in 
benches consisted of officers of SS or police, and their sentences were executed immediately.

There are, naturally, other examples of disrespecting values connected with formal approach to the 
rule of law – yet, it would take a large monograph to present all of them. However, the aforementioned facts 
should leave no doubt that legal order of the Third Reich did not observe even the most fundamental pre-
requisites of the formal approach to the rule of law. Thus, the second element of the formal idea of the rule 
of law is left to be discussed – the one requiring all actions of public authorities to be conducted exclusively 
on the basis and in accordance with binding law.

It is unquestionable that the formal requirement of observing binding provisions of law relates to all 
public organs. There is common agreement among theorists of law that this requirement should be obeyed 
by all the organs of executive competent to issue individual decisions. However, it seems that many authors 
overlook the fact that this prerequisite relates also to legislative bodies, whose decisions are being made in 
form of general normative acts. It must be emphasized that all these organs are obliged to act on the basis 
of valid norms of competence, and all their decisions have to be made on the basis of binding substantive 
law and in accordance with decision-making process included in norms of procedural law.

It should be also reminded that mere fact of issuing a general act by an organ of a state is not equal with 
issuing an act of law by this organ. In states of law only certain acts of competent public authorities can be 
named as «law». It is, obviously, a constitution, followed by all other general acts which binding force is derived 
from the constitution: statues (as well as other acts of primary legislation equivalent in rank) and all acts of del-
egated legislation, as long as the power to issue such act is explicitly conferred by a competence norm of pri-
mary law and aims to implement and administer the provisions of the primary act. Therefore, according to for-
mal approach to the rule of law, all acts of executive authorities, such as orders, instructions, directives, guide-
lines etc., does not meet prerequisites of formal concept of law, and cannot be named as such.

Applying the foregoing requirements to reality of the Third Reich leaves no doubt that Nazi Germany 
was a state which public authorities did not observe provisions of law. What is more, law was not observed 
by organs of a state almost openly, (...) and often at command, order or instruction of superior bodies, includ-
ing organs of the highest rank. Against the rules acted (…) organs of all instances, from the lowest to the high-
est in rank.16 Even aforementioned examples of legal acts, invoked in the first part of the paragraph, pro-
vide evidences sufficient to state that – according to the formal approach to the rule of law – many acts of 
Nazi authorities were simply illegal. Situation in which government of the Third Reich (de. Reichsregierung) 
issued regulations contrary to the constitution is nothing more than negation of the rule of law, as well as 
the fact that show trials at special courts, established by these regulations, were nothing more than a fiction 
and contradicted almost all provisions of procedural law. Legality of actions were out of the question when 
thousands of people were arrested and imprisoned on the basis of instructions, circulars and orders of po-
lice authorities. Finally, millions of people were sent to concentration camps and lost their lives on the ba-
sis of the most confidential decrees, personal instructions and most secret directives of the Endlösung plan.17

The only conclusion of the foregoing facts is that also the second requirement of the formal concept of 
the rule of law – the one obliging all public authorities to act in accordance with binding legal rules – was 
not observed in the Third Reich. Therefore, in order to summarize this paper, it must be clearly said and high-
lighted that the Third Reich was not a state of law – neither in formal, nor in substantive comprehension of 
the rule of law.18

15  Beiordnung über Sondergerichtsbarkeit in Straffachen für Ungehörige der SS und für die Ungehörigen der Polizei-
verbande bei besonderem Einsaß, Reichsgesetzblatt no. 214, 30th October 1939. 

16  J. Nowacki, Praworządność . Wybrane problemy teoretyczne, Warsaw 1977.
17  Die Endlösung der Judenfrage – «the final solution of the Jewish question». 
18 As  further reading, authors of the paper reccomend J.  Nowacki, Praworządność . Wybrane problemy teo-

retyczne, Warsaw  1977  and M.  Stolleis, A history of Public Law in Germany  1914–1945, Oxford  2004.  
All abovementioned or cited acts of the Third Reich’s law can be found on-line in the legal database of Austrian Na-
tional Library (http://alex.onb.ac.at/).
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WAS THE KILLING OF OSAMA BIN LADEN LEGITIMATE  
UNDER ITERNATIONAL LAW?

May 1, 2011. It was a commando of 14 Navy Seals transported by helicopter to Pakistan from Afghan-
istan which were to kill the leader of Al Qaeda, Osama Bin Laden, in a house in Abbotabad, about 50 kil-
ometers from Islamabad, ending a series of surveys conducted in collaboration with the Pakistani intelli-
gence services. Even within the limits determined by the uncertainty and incompleteness of information al-
ready available, the terrorist would have resisted and died in a firefight with U.S. commandos. And ‘possible, 
however, that the task of the Navy Seals was precisely to physically eliminate bin Laden, in view of the clam-
or and the tensions that could trigger the detention,  trial and eventual sentencing to death of the lead-
er of Al Qaeda. The announcement of the death of Osama Bin Laden is the President of the United States of 
America, Nobel Prize for Peace, to do so, calling the operation a great success in the fight against terror-
ism and the world «a better place.» His death was greeted with great relief and celebration from around 
the world, given its role in the global context of terrorism. But the reality is not so simple and much less easy 
to understand: apart from his followers who have mourned the end of a leader who was loved and deep-
ly linked, shared also by religion, has censored part of the West not so much the fact itself, but rather how 
it is done, and especially his summary execution, without trial, in which it might be possible to shed light on 
a painting that is very confusing and mysterious. Execution without appeal that could be served in order 
to avoid statements that can upset the balance of world power and undermine the image of the United 
States and its allies. «Let me make something very clear, the operation in which Osama bin Laden was killed 
was lawful, legitimate and appropriate in every way. He was the head of al Qaeda, an organization that con-
ducted the attacks of Sept. 11. He admitted his involvement.», the Attorney General Eric Holder has to deal 
with the legal border of the operation of the Navy Seals before the Congress «Bin Laden was by my estima-
tion, and the estimation of the Justice Department, a lawful military target, and the operation was conduct-
ed consistent with our law [and] with our values».

The values   mentioned in the office of the White House, it appears, seem to be related to the medie-
val maximum «Fiat iustitia, pereat Licet integer orbis! «

LEGITIMACY OF THE MILITARY OPERATION IN RELATION TO INTERNATIONAL LAW.
A military operation of considerable magnitude, with the use of four helicopters, a department of high-

ly specialized and high profile as the Navy Seals, built on the territory of a sovereign state without having 
first requested the consensus is difficult to justify compliance with the principles of the international prin-
ciple. It is true that, while representing Pakistan a State «ally» for the United States, this is not a sufficient 
condition, in the light of existing international treaties, for a sovereign entity can play third military opera-
tions on foreign soil. You need the advance notice and acceptance by the State «host».

An operation would be absolutely contrary to contrary to one of the pillars of international law, namely 
the principle of sovereignty, which is present in the legal history of man since the disintegration of the Holy 
Roman Empire. At the time of the monarchy absolute territorial sovereignty is conceived as a sort of proper-
ty right of the State, or rather the king, having as its object the territory and the power exercised over indi-
viduals is linked to the availability of land. The land was everything: the individuals were appurtenances of 
the territory (according to the principle: Quisquis est in territorio est de territorio – Quisquis in territorio meo est, 
meus subditus est). The State’s power over people and things is not a manifestation, a derivation of the pow-
er over the territory. Thus was born the theory of the subject-area. The territory is a good thing for the state, 
a thing. The State has sovereignty on the territory a general, a complete real right. In the international or-
der are compared to the area ratios similar to those obtained in respect of property in law. The independ-
ence (external sovereignty) and the internal sovereignty are conditions that can be attributed to a state full 
international subjectivity. The general international law protection by means of appropriate functions of 
government of states, giving each of them the exclusive power to perform its functions within its sovereign 
territory and in relation to their communities. In this way the international legal guarantee to a government 
agency carrying out their duties unhindered against all other persons.
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In essence: the status is conferred by general international law, the power to exercise their func-
tions of government and the business management of collective interests exclusively, ie to the exclu-
sion of any other subject of the order. This character of exclusivity covering all activities related to the ex-
ercise of sovereign functions of government in a given community. The functions are: legislative, adminis-
trative, jurisdiction.

To indicate the entire contents of the legal situation was attributed to the subjective, the Italian doc-
trine uses the term «territorial sovereignty». This contrasts with the terminology of Anglo-Saxon countries 
«Territorial Sovereignty» to indicate the right territory and «jurisdiction» on international law recognized 
in each State to carry out its functions on an exclusive sovereign. The specific scope of the international pro-
tection of the power of state government and the correlative obligations, it covers two prospects:

Situation A: The International Standard imposes an obligation on states to refrain from carrying out any 
activity involving performance of public functions in the territory of others: the completion of this activity is for 
the territorial state, if the conduct of this activity is part of another state in that territory, this violates the 
right of sovereignty reserved to the territorial state. The consent of the territorial state of activity of anoth-
er state is a cause of exclusion of unlawfulness.

Situation B:  when a state  carries out its  public functions  in their own  territory, but  they require  reference 
to the facts and circumstances which have occurred or will occur in the territory of another state.

We often speak in the practice of extraterritorial application of laws or exercise extraterritorial juris-
diction. These do not involve any violation of the international norm. The Permanent Court of International 
Justice in a famous sentence «international law does not prohibit a state from exercising its jurisdiction in its 
territory in any matter where it comes to events that occurred abroad.» Even if you consider the operation of 
the U.S. government as an attempt to seize the international, this would still be considered discordant with 
the international principle. And ‘unchallenged in the doctrine that coercion is a violation of the internation-
al abduction of territorial sovereignty when the conduct of this activity is not authorized by the territori-
al state. Therefore, in the many issues raised have been used to give various reasons to justify the kidnap-
ping case. It is claimed the right of hot pursuit of the Earth. We have developed real doctrines that, while 
recognizing the violation of the sovereignty of another state in some way have tried to regulate the prac-
tice of kidnapping. Among them Ker-Frisbie doctrine which, while admitting the violation of territorial sov-
ereignty, says that the breach of this obligation is not a reason that does not allow courts to exercise jurisdic-
tion over the accused, regardless of the manner in which the accused was brought before them. The Amer-
ican lawyers, with this doctrine, do their utmost to Latin male captus, bene detentus. This doctrine, with few 
exceptions such as the case Toscanino Rauscher and the case is still in force in the United States where it has 
been recently reaffirmed by the process and Alvarez-Machain is also supported in other states.

A similar situation can attempt to seize Osama bin Laden’s International took place in 1961, when the 
State of Israel  led operation against  the kidnapping of Adolf Eichmann, to subject it to a process  for the 
crimes  committed  in his capacity as  chief executive  of the Third  Reich. On  that occasion  the Argentine 
state protested against the breach of its territorial sovereignty, but in our case, it is difficult to believe that a 
country like Pakistan can to submit reasons against the United States of America. As recalled by the oriental-
ist Vladimir Moskalenko «For Pakistan, the alliance with the United States and ‘very important, the country 
is facing a severe crisis. Without aid, will be even worse.» And this White House is well aware of it.

HUMAN RIGHTS AND FAIR PROCESS.
Obama said: «Justice is done.» But according to Geoffrey Robertson, «Doing justice means a pre-consti-

tuted court trial, independent and impartial.» With these words, the Australian lawyer specialized in human 
rights, condemned the U.S. raid in Pakistan. The U.S. attack on May 1, has violated many provisions of inter-
national law, starting with the fact that it seemed there was no attempt to arrest the victim. It is true, it is very 
difficult to accept the «right» against murderers, tyrants or terrorists, but it is right to celebrate the death 
of a man, however vile? It would not have been an even greater show of force to capture Osama bin Lad-
en on trial for his crimes, instead of killing and discarding the body at sea? He could be tried under the law, 
by granting all the tools that every human being has the right to defend themselves against accusations of 
crime: approving the killing was essentially says that the Geneva Conventions and international instruments 
on human rights can be set aside depending on political circumstances. Among men in the world, bin Lad-
en was one of those who deserve no less piety, but what really matters is that which we are part of the Com-
munity is based, among others, on two principles without which there would be no civilization and democ-
racy : rule of law and fair process.
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If we consider the issue from a purely legal point of view, the qualification is relevant aspects of the sit-
uation (action of self-defense as a legitimate defense, military operations in an armed conflict, extrajudicial 
execution) and, consequently, the applicable law, the question the relationship between action and sover-
eignty of Pakistan, the relationship between the success of the operation and acquisition of relevant infor-
mation with the resort to practices qualified as torture or cruel, inhuman or degrading treatment; the rela-
tionship between these practices and the base at Guantanamo Bay and, consequently, the question of com-
pliance with this international law.

1 – The first aspect raises a general question in terms of jus ad bellum. The prevailing view in the Unit-
ed States, in fact, that it was an action by way of self-defense, in the peculiar situation which is the so-called 
«war on terrorism.» On this point, are the doubts and misgivings dating back to the 11th of September 2001, 
when the Security Council recognized that the terrorist attacks on U.S. soil would determine the lawfulness 
of a response by way of self-defense. The resolution acknowledged the use of forms of self-defense without 
placing this in full correspondence with the dictates of legal art. 51 of the Charter, admitting implicitly that 
could give rise to self-defense actions by one state against non-state actor and the contours still somewhat 
fleeting, while not defining the attacks as «armed attacks» within the meaning of UN Charter. Moreover, the 
problem is further complicated by the fact that the United States have since chosen to refer to the expres-
sions «global war on terrorism» or «armed conflict Against Al Qaeda, the Taliban and Associated Forces», re-
peatedly saying that the country was in prolonged state of war (up to a desirable future and win against an 
enemy evasive and vague outlines).

Given this setting, the Bush and Obama administrations have always and consistently argued that the 
United States into armed conflict with Al Qaeda, which has sparked an armed attack on 11 September, which 
gave rise to the reaction as a legitimate defense pursuant to art. 51. This qualification has not found accept-
ance in favor of the outside of the United States place the operation in Abbottabad is hardly qualified as an 
act of war, seen as a legitimate action in an armed conflict. Among other things, should also consider wheth-
er it is possible to connect the action to the ongoing conflict in Afghanistan and to determine if and what 
was the role of Osama bin Laden as part of this.

Rather, it may be considered law enforcement operation, designed to get your hands on a dangerous ter-
rorist, even considered the most responsible for criminal acts that led to the killing of nearly three thousand 
people. But, if this setting is correct, you may not detect that an alternative could be the capture of the terrorist 
and his subsequent submission to a regular trial. It, in the absence of a competent international court, could 
have been educated in the United States, in compliance with the rules of substantive criminal law and proce-
dure of these. Targeted killing operation, moreover conducted on the territory of a State «is not the enemy» 
(and, indeed, «ally») raises some doubts about its compliance with international law, as previously shown. 
If one accepts the argument that Osama bin Laden was the leader of an organized armed group that took 
part in the conflict in Afghanistan, it is clear that it would apply international humanitarian law (with the 
compulsory requirements of distinction and proportionality).

If you accept, instead, a setting that you can not qualify the operation as an act of war (concerning the com-
mander in chief enemy of the subject), conducted as part of an armed conflict, therefore it must be concluded 
that not applicable international law of armed conflict, but the rules on human rights. Hence, the need to take 
note that the standards of regulatory protection in this area are definitely higher than those of international 
humanitarian law. While leaving open the discussion about the extraterritorial applicability of the Covenant, 
you can still believe that Osama bin Laden was entitled to the rights under the Covenant itself. On this point, 
it becomes relevant whether the order of President Barack Obama was to capture the terrorist and only in the 
alternative (in case of armed reaction) to kill him, or if it was to proceed directly to his physical elimination. 
Some comments «hot» by American scholars, seem to assume that the objective was the capture, and that 
only the armed reaction has led the physical elimination, in the proper limits of legitimate defense of Amer-
ican soldiers. If so, it is clear that the killing would not be classified as murder. It would be legitimate for all 
purposes.

However, the conventional wisdom on the part of analysts, converges on the assumption that killing 
bin Laden without trial, severely undermines the principles of the law and reminds us that sometimes dis-
turbingly Western rhetoric on the universality of human rights and principles of law is sacrificed on the al-
tar of ease with the historical and political circumstances. The Americans were likely to provide a clear al-
ternative to killing him, they could capture him, interrogate him and then, due care across a number of se-
rious crimes.
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On the other hand (perhaps minority) of analysts and commentators argues that give bin Laden a tri-
al would be how to provide a springboard for its propaganda, and that this justifies his killing. This argu-
ment is deeply flawed because the experience of the Courts and Courts of Justice in dealing with alleged 
war criminals and those accused of acts of terrorism and violations of human rights, proves the contrary. 
The courts have full control of procedures and when defendants seek to use these holes for their political 
or ideological purposes is generally paid them little attention. Just think of the former strongman Slobodan 
Milosevic of Serbia. All, yes, all equally entitled to a fair trial and to be treated with dignity and respect. 
When you torture or kill the enemy in cold blood, simply dehumanizes, it is barbaric world in which we live. 
It should not be unreasonable or ranting beat their chests over the death of Bin Laden, but an examination 
of conscience is necessary to understand how easy it is to set aside the noble and fundamental principles 
of humanity and justice when there is at stake or when a vote is given vent to primitive revenge on the part 
of some leaders. Of course, it is very difficult to accept the idea of   applying the «right» against terrorists, but 
it is true that a serious and responsible State should be the first to behave with civility. So in «beard» to the 
principles enshrined respect for international rights, we have witnessed the jubilation in the United States 
considered considered the «cradle of democracy» and almost all the world’s governments are congratulat-
ed for the success of Obama ‘ operation. The Israeli prime minister has called the killing of Osama bin Laden 
as «a victory of justice, freedom and values   common to all democratic countries.»

The extrajudicial killings are illegal under international laws and standards. The Article  23  / B of the 
Hague of 1907, prohibits «assassination, proscription or the banning of the enemy, or putting a bounty on 
the head of the enemy, as well as offer a reward for any enemy ‘dead or alive. ‘»Osama Bin Laden is a terrorist 
no doubt, but a considered democratic state should capture and process it, giving it a chance to defend him-
self against charges like any other citizen. You can not under any circumstances accept the summary execu-
tions, and nowhere they come. Yes, we speak of a sort of «international legalism». Once Erich Fromm called 
it a «fascist by the smiling face.»

It is perhaps revealed the face of America embodied executioner for the occasion, an unusual coinci-
dence of history, from Democrat Barack Obama, the refined law professor, the student of Lincoln’s passion-
ate humanitarian teachings of Alinsky’s radical thinker garantist liberal philosopher John Rawis. Remain the 
consideration of a trial copy which, in principle, in one of the cradles of democracy, a bulwark of civil rights, 
should be guaranteed even to the devil and that perhaps it would serve as a warning to humanity and to 
make known her even more aberrant crimes. Moreover, in the preliminary phase, to dismantle the network 
of Al Qaeda and many secrets to reveal. This process gives us the opportunity to penetrate into the depths 
of evil. That is justice realized that perhaps has more the flavor of revenge. When the Israelis came to take 
Eichmann in Argentina, led him to Tel Aviv for trial. If he had been killed on the spot, among other things, 
the world would not have known the horror and we would not have had a fundamental book as «The Banal-
ity of Evil» by Hannah Arendt. And by the way there will be a Nuremberg Al Qaeda. We saw the dock totali-
tarianism of our century: terrorism. Maybe we missed an (Historical) opportunity.
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THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AS A PART  
OF THE HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEM IN POLAND

The term of principle of proportionality is present in many European legal systems. It is accepted that 
it is to determine legal doctrines, which will temper (measure) the actions of public authorities regarding 
their overextensive interference in the area of liberty and human rights. In such understanding, the princi-
ple of proportionality will be the subject of this elaboration. In my analyses I will focus on the prohibition of 
overextensive legislative interference in human rights (negative aspect of the principle of proportionality). 
At this point, it has to be mentioned that the principle of proportionality has also a positive aspect, which 
expresses the command to enter into legal procedures for protection and realization of the human rights 
[Further: Piotr Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP  w świetle zasady jej nadrzędności. Wybrane problemy. Kra-
kow 2003, pp. 206–208].

Despite the fact that the content of the legal doctrines, which the principle of proportionality is consist-
ed of, is not always identical in different legal systems, their common characteristics constitute the «gen-
eral objective for finding a suitable measure by public authority, to attain the purpose and also the need 
of balancing public and personal interests» [Joanna Zakolska, Zasada proporcjonalnosci w orzecznictwie 
Trybunalu Konstytucyjnego, Warszawa  2008, p.  9  and further as well Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland, Bd. I, Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfas-
sung, Munchen 1984, p. 804]. In the international law system, considering the European Convention on Hu-
man Rights, the principle of proportionality is applicable when the doubt occurs, whether implemented by 
the countries–Convention parties limitations in human rights are compliant to the standards determined in 
this Convention. In the case-law of the European Court of Human Rights, this principle is accepted as a basic 
mean of control of the way the public authorities are using their legislative liberty towards the human rights 
in certain countries [Aleksander Stepkowski, Zasada proporcjonalnosci w europejskiej kulturze prawnej, War-
szawa 2010, p. 215]. Similar application of this principle is present within our country’s legal system. Polish 
Constitutional Tribunal assesses whether the regulations are compliant to the principle of proportionality, 
which originates in Polish Constitution. Similarly, Polish Constitutional Tribunal considers this principle as a 
«fundamental measure of admissibility of the implemented specific mechanisms, which are limiting the use 
of constitutional rights» [The Polish Constitutional Tribunal, Judgment of 25th November 2003, K 37/02].

Considering the basic function of the principle towards the human rights protection regarding the ad-
ministrative authorities interference, it is essential to determine its content, thereby the legal framework of 
its application in Polish legal order.

In order to apprehend the essence of the principle of proportionality, which helps to understand its 
meaning, it is necessary to relate to its historical factors. In the process of its creation the crucial role was 
played by the Polish Constitutional Tribunal [See on this issue: Joanna Dylewska, Zasada proporcjonalnosci 
w orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego po wejsciu w zycie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Przeglad Se-
jmowy No 1/2001]. The ability to control the regulations established by the public authorities by the Con-
stitutional Tribunal, including those that interfere in human rights, arose in Poland in the early eighties. 
In 1982 former Constitution [The Constitution of the People’s Republic of Poland of 22th June, 1952] was 
amended and in 1985 the Constitutional Tribunal was legislatively established. A few years later – in 1989, 
due to the political system transformation changes were made in former Constitution regulations, which 
let the Constitutional Tribunal to control the legal acts concerning the constitution, based among others 
on the principle of legal democratic state. This is the one, which the Constitutional Tribunal developed 
the principle of proportionality from. For the first time but in very general way – the Constitutional Tribu-
nal invoked the principle of proportionality in judgments from 1991. Those judgments stated that the pub-
lic authorities cannot unrestrictedly interfere in human rights [Dylewska, Zasada proporcjonalnosci… p. 47, 
above]. In other judgments the Tribunal concluded that the public authorities should consider reasonable 
regards while implementing limitations in human rights [See: The Constitutional Tribunal, Judgment of 9th 
April 1991, 9/90 and Judgment of 17th December 1991, U 2/91]. The «proportionality» term itself appeared 
for the first time in Polish jurisdiction in 1993. The Tribunal stated that the restrictions in human rights «have 
to consider the necessity to balance between the significance of the law and the liberty being limited and 
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between the significance of the law and the principle that justifies this limitation. Failure in compliance with 
necessary in this case proportionality, or concluding that the accepted restriction is unnecessarily excessive, 
may result in unconstitutionality of the specific regulation» [The Constitutional Tribunal Judgment of 26th 
January 1993, U 10/92]. The «principle of proportionality» term, with the notion closest to the current one 
was introduced on the canvas of the Constitutional Tribunal Judgment of the 26th of April 1995 [K 11/94]. 
In this judgment the Tribunal generalized its previous deliberations on the prohibition of overextensive in-
terference of the legislator in human rights. It concluded that this prohibition will not be violated, if the fol-
lowing questions will be answered positively: «1) is the regulation able to attain its intended purpose: 2) is 
the regulation necessary for protection of the public interest, which the regulation relates to; 3) are the out-
comes of implementing the regulation proportional to the burdening of the citizen caused by it».

This last judgment is a starting point for deliberations on the content of the principle of proportionality 
in Polish modern law order. Questions put by the Tribunal based on the principle of legal democratic state, 
which was expressed in Art. 1 of the PRL Constitution from 1952. After the regulations of the Constitution 
currently effective in Poland [The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997] entered into 
force, putting those questions based not only on the regulations expressing the principle of legal democrat-
ic state (currently Article 2 of the Constitution), but primarily on the standalone Article 31 Paragraph 3 of the 
Constitution. According to the last one, restrictions in human rights may only be implemented in a demo-
cratic state, when – as the law states – they are «necessary» to protect the values listed in specific regulation 
(state security, public order, natural environment, health, public morals, freedoms and rights of other per-
sons). Despite establishing detailed regulations in the current Constitution of Poland, those three answers 
to the questions from the cited above the Constitutional Tribunal’s jurisdiction [K 11/94] are essential to de-
termine the substance of the principle of proportionality, from before entering regulations of this Consti-
tutions into force. The answers to these questions are determining the component parts of the principle, 
which is consisted of the principle of applicability (suitability of the measure), the principle of necessity and 
the principle of proportionality in sensus stricto. In order to examine whether the specific regulation violates 
the human rights, it is necessary to conduct the «test of proportionality». This test consists in successive (se-
quential) answering the questions considering a specific legal norm with regard to the proportionality:

1) is the regulation able to attain its intended purpose (the principle of suitability),
2) is it essential (necessary) for protection of the public interest, which the regulation relates to (the 

principle of necessity to enter into legal procedures),
3) are the outcomes of implementing the regulation proportional to the burdening of the citizen 

caused by it (the principle of proportionality in sensus stricto).
Those three principles – of suitability, necessity and proportionality in sensus stricto are constituents of 

the content stated in Article 31 Par. 3 of the «necessity» Constitution. In former case-law regarding the prin-
ciple of proportionality, the Constitutional Tribunal consistently suggested that if a particular aim is possi-
ble to achieve by a different measure, which restrict the human rights less onerously, applying the more on-
erous measure is beyond the extent of what is strictly necessary, therefore violates the Constitution [see: 
The Polish Constitutional Tribunal, Judgment of 12th January 2000, P 11/98; Judgment of 10th April 2002, 
K 26/00].

As concluded above, the first constituent of the principle of proportionality, i.e. principle of suitability, 
should considered regarding objective-outcomes relations. In order to evaluate the suitability of the spe-
cific regulation, it should be considered in regard of its aim above all. However, determining the purpose of 
the legislative interference is relatively difficult, because the real aims of the members of legislative author-
ities creating the regulation are also difficult to determine. The reasons for such phenomenon are prosaic, 
for example the lack of consideration for the content of the regulations or reliance on the guidelines des-
ignated by the party or the opinions of other deputies. Regarding those difficulties, it can be accepted that 
determining the aim of the legal act should be considered in a traditional manner. Assuming that, «the aim 
of the legal act is regarded as such state, which the outside observer might consider as a subjects of the leg-
islator’s endeavors, regardless to the real motives of the members of legislative authorities» [Krzysztof Woj-
tyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sfere praw człowieka w Konstytucji RP, Krakow 1999, pp. 150–151]. 
Assuming that the aim of the legislative act is officially declared by the authority, make these aims match the 
outcomes, therefore the applied measures are going to be suitable for its intended purpose. Otherwise the 
«vicious circle» phenomenon might appear, which occurs as a result of an attempt on determining aims of 
the legislator basing on its outcomes and examining whether the measures may lead to realization of such 
«retroactively» set objectives. Such course of procedure may cause a convergence between the aims and 
the outcomes, which will result in accepting the applied measures in the regulation as suitable for its aim, 
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or a divergence between the outcomes and the aims, which will result in accepting the applied measures as 
suitable only for partial achievement of the aim [Wojtyczek, Granice ingerencji…, pp. 154–155, above].

The second constituent, the principle of necessity is also known as the principle of the mildest meas-
ure. Evaluation of legitimacy of the legislative interferences in human rights is being assessed consider-
ing whether the legislator, given the possibility to choose between equally efficient measures, chose the 
one that is less severe in human rights limitation. The rule of necessity simply means that the specific right 
may only be limited to the extent, which is strictly necessary [Further: Zapolska, Zasada proporcjonalnosci w 
orzecznictwie…, pp. 25–27, above].

The principle of proportionality in its strict sense is the third constituent that completes the princi-
ple of proportionality. This principle signifies the need to balance the two values, which complete realiza-
tion is impossible. Two goods are balanced – a good, which is sacrificed by implementing the restriction 
and the good, which this restriction is suppose to protect. The level of inconvenience must be specifical-
ly proportional to the value of the aim, whose achievement this restriction in suppose to serve [Krzysztof 
Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, in: Pawel Sarnecki (ed.) Prawo konstytucyjne. 
Podręcznik 2011, p. 100].

Those three presented elements are the essence of the principle of proportionality in the Polish law or-
der. Due to the complex structure of this principle, which is established in the case-law of the Constitution-
al Tribunal as well as accepted in the literature, it is one of the most fundamental segments of human rights 
protection system in Poland. It is possible to distinguish the dualistic character of the principle in Polish lit-
erature. On one hand it is applicable, when the public authorities have a certain level of freedom in decision 
making process. Therefore the ability of choosing between measures cannot be used arbitrary. On the oth-
er hand granting the public authorities this level of freedom by Constitutional regulations, must logically 
limit the intensiveness of control of those authorities procedure lawfulness [See: Wojtyczek, Granice inger-
encji ustawodawczej…, pp. 162–163, above]. Although it seems that a competent «legislative policy» and ef-
ficient Constitutional Tribunal with established case-law, create the optimal conditions for the benefit from 
the principle of proportionality in order to ensure the high standards in human rights protection in Poland.
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CULTURAL PROPERTY IN THE EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS VERDICTS

Being one of the most important rules of a democratic state, the principle of lawfulness (legalism) repre-
sents a basis of a properly functioning system of law and consequently of a society as well. The subject prin-
ciple is contained in the provisions of art. 7 of Polish Consitution [1], according to which the bodies of the 
public authorities are supposed to act in line with and within the boundaries defined by law. This assertion 
expresses the essence of the principle of lawfulness which is meant to make the bodies of the public author-
ities abide by the applicable law. The functioning of the rule of law may well be exemplified by the relatively 
new field of law, one that is referred to in the British and American literature of the subject as the heritology 
[2; 31–36]. It should be noted that the aforesaid discipline comprises the aspects of the penal law, the law of 
obligations and the property law, this including the property of historic monuments and its limitations en-
suing from the intention to preserve the monuments for the future generations.

The property of a historic monument is constituted both by the provisions of civil and administrative 
law: due to the specific nature of the subject of the legal regulation, it was given a special approach. A state-
ment made by Andrzej Stelmachowski may serve as a confirmation of the new property category, one dif-
ferentiated by him besides the private and the state ones, in the property right system: for the purposes of 
his commentary, A. Stelmachowski divided the property categories by specifying a private property, a state-
owned property, an intellectual property, and the property of cultural goods representing a national herit-
age (the property of historic monuments) [3; 197] . A discussion is taking place both in foreign [4, 5, 6] and – 
until recently – Polish literature [7, 8, 9, 10] as to the boundaries of the protection of historic monuments, 
whether it should be based on limiting the property right and whether it would be expedient that complete-
ly new solutions be applied.

From the point of view of the rule of law, in the light of the monuments protection right, it is very im-
portant that the public and private interests are properly balanced. The implementation of this duty by the 
lawmakers is an expression of their attempt at maintaining the principle of a proportionality between the 
objective being reached and the legal means applied. The form and extent of the limitations to the historic 
monument ownership are subject to an evaluation in the light of the valid rules of a rule-of-law state and the 
observance of its constitutional values. For this reason every new legal regulation concerning the protection 
of historic monuments should reflect the rule of the proportionality and the state’s participation in the pro-
tection of the cultural heritage. In the event that the constitutional distribution of the obligations and the al-
lowable limitations of the property rights have been shaken, a given act may be found to be unconstitution-
al and consequently subject to amendments. Seeking an equilibrium between the public and the private in-
terest is a subject of a consideration concerning not only the limitations of the monument property rights 
but also the issues relating to the development of the grounds around the monuments [11; 83].

In the Protection and Conservation of Monuments Act /Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami, later on referred to as the PCMA/ [12] there was adopted a model of a deliberate disposer of a monu-
ment. The model was best explained by J.L. Sax who came to believe that acquiring a monument property 
title involves the occurrence of a certain obligation on the part of the proprietor [6; 197]. The subject of the 
ownership – a historic monument renders its owner responsible for maintaining it in the best possible con-
dition for the contemporary and future generations. The assumption as to the awareness of the holder of 
the monument is also present in the decisions awarded by Polish administrative courts. The deliberations 
concerning the status of the owner of a monument have acknowledged, among other things, that ‘a monu-
ment ceases to be solely and exclusively the private property of its owner whose interests are consequent-
ly clearly limited, the wording of the statutory limitation being signalled by the provision of art. 140 of the 
Civil Code’ [13].

According to the contents of the aforesaid regulation, the owners may – within the limits defined by the 
pertinent legal acts and the principles of community life, with the exclusion of other persons – make use of 
the property in compliance with the social and economic dedication of their right, especially by obtaining 
profits and other kinds of income yielded by the property. A possibility of imposing limitations on the prop-
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erty right, ones applied by reason of the common interest consisting in the protection of the cultural herit-
age in the subject case, ensues from the fundamental regulation relating to the property right.

Since the 90s of the 20th c., the legal regulations in force have been systematically evaluated, the new 
regulations having been drafted by groups of specialists. A new legal act introduced into the legislative sys-
tem is not only required to comply with the Constitution of the Republic of Poland, but it must also be com-
patible with the international law and the law of the European Union. Not infrequently, a legal act – follow-
ing an ascertainment that it does not comply with the constitutional principles – is amended or even totally 
waived. The process of examining whether the state’s authorities – even if they follow the legalism princi-
ple – abide by the rights and human freedoms takes place within the framework of proceedings carried out 
before the European Court of Human Rights (later on referred to as the ECHR).

From the point of view of the examining of the historic monuments property rights, the most impor-
tant provision is that of art. 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (later on referred to as the Convention) [14]. The analysis of the issues dealt with by 
the ECHR confirms that the historic monuments, or more precisely – the fact of their privation or imposing 
other limitations on the rights to use them, have frequently been considered in the light of the provision 
of art. 1 of Protocol No. 1 to the Convention. The subject provision states that all natural and legal persons 
are entitled to be ensured a right of their property being protected, so that nobody can be deprived of their 
property, unless same has been done in the public interest and on the terms provided for in an act of parlia-
ment or in compliance with the general principals of international law. However such provisions do not af-
fect the right of the state to apply such acts that it will deem necessary to regulate the way of using a prop-
erty in accordance with the common interest.

The existing judicature of the ECHR has mostly dealt with the dispossessing of owners of historic monu-
ments combined with a lack of allowing for the exceptional value of such monuments in calculating a com-
pensation for them. In the case of Kozacioglu vs. Turkey, the Turkish authorities dispossessed private owners 
of a property characterized by a historic value. The dispossessed questioned the amount of the compensa-
tion paid to them and claimed that it did not allow for the value of the property as a component of the cul-
tural heritage [15]. As part of the case of Beyeler v. Italy, analyses were made as to whether it was possible that 
a historic monument or a piece of art should have been compulsorily purchased under the Italian exports 
regulations where a given instance of exports was done many years ago, its subject having been sold to a 
third party [16]. The boundaries of infringing the property right in view of the consequences of warfare and a 
nationalization of monuments carried away from other countries were examined in the case of Prince Hans-
Adam II of Liechtenstein v. Germany concerning a picture of a ruler of Liechtenstein confiscated in the territo-
ry of the former Czechoslovakia. Son of the owner of the piece of art, Prince Hans Adam II, filed a request for 
its return first to a German court and then to the ECHR. The competence of the German court (instead of the 
court of the Czech Republic) was justified by the fact that the suit was filed at the time when the picture had 
been brought to an exhibition in Germany [17]. In the context of the acquisition by the State Treasury, un-
der the decree on forlorn properties and ex-German properties [18], of the art collection being the property 
of the family of Rudolf Graf von Ingenheim, the European Court of Human Rights rose to the temporary ex-
tent of applying art. 1 of the Protocol No. 1 to the Convention [19].

The ECHR  made only a single statement on the limitations of the property right in the context of 
the 2003 Protection and Conservation of Monuments Act – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi being applicable in Poland. In its judgement of 29th March 2011 [20], the ECHR ascertained that the lim-
itations of the ownership of a historic monument are a consequence of fulfilling the public interest. How-
ever, the protection of this interest should allow for the principle of proportionality. In the considered case, 
the property that was once a Jewish cemetery was entered in the register of historic monuments after it 
had been acquired by private persons. Then the owners made futile endeavours at using the property for 
residential and economic purposes, to which the authorities responsible for the monuments protections 
would not agree. The ECHR stated that both the provisions of the 1997 Land Administration Act – ustawa o 
gospodarce nieruchomościami [21] and the institution of a historic monument dispossession contained in 
the 2003 Protection and Conservation of Monuments Act – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi providing for a confiscation of a property by the State Treasury affects the status of the proprietor with 
regard to state authorities only in face of risk of an irrecoverable damage to such a property. As a result, the 
ECHR concluded that there occurred a situation of infringing art. 1 of the Protocol No. 1 to the Convention 
through a failure in maintaining a balance between the common interest and the private property protec-
tion interest, which caused a lack of ensuring a possibility of launching the property dispossessing proce-
dure to the persons. The ECHR evaluated the attempts made at transferring the title to the disputed proper-
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ty as ones failing to fulfill the principle of proportionality both in the respect of the benefits proposed to the 
owners in the form of substitute properties and in respect of a possibility of launching a process of dispos-
ing such an object to the State Treasury. The subject judgement will surely start a discussion as to the pos-
sibility of disposing a real property monument to the State Treasury in a situation where an owner does not 
agree to hold it any longer. Given the fact that the protection of the property is jointly effected by the state 
and private persons, acquiring a historic monument by the State Treasury along with the consequential ob-
ligations towards it will have to be done within the framework of a strictly defined procedure.

The analysis of art. 1 to the Protocol No. 1 of the Convention focused on determining whether a specif-
ic action or a lack of actions on the part of the state did not bring about a necessity of imposing an improp-
er or excessive burden on an individual. It was ascertained that the valid regulation of the 2003 Protection 
and Conservation of Monuments Act – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami was insufficient 
insofar as it fails to provide for dispossessing a historic property at the request of its owner. The standpoint 
was adopted by the ECHR upon its making an analysis of the many years’ attempts at alienating a proper-
ty by the claimants. The provision of art. 119 of the 1997 Land Administration Act – ustawa o gospodarce 
nieruchomościami regarding a possibility of dispossessing a historic monument. At the same time the Court 
questioned the procedure of proposing the purchase or an assignment of a substitute property to the claim-
ants. It was pointed that the claimants had no possibility of verifying the proposals made to them. Confront-
ing the foregoing charges with the valid law, one must ascertain that none of the former legal acts concern-
ing the historic monument protection law did not provide for dispossession to be done at the request of its 
owner. The postulated change clashes with the model of the aware proprietor of historic monuments as-
sumed by Polish lawmakers that was referred to hereinabove. The protection of historic monuments is to be 
done jointly by the state and private persons. The issue of the claimants having been ‘taken aback’ by the 
decision of making an entry in the register as quoted in the literature [22; 81–83] as well as the negative con-
sequences for the rights of the owner and the addition of a new, statutory premise of dispossessing a his-
toric monument in the form of hindering the possibility of satisfying the basic needs are in my opinion im-
proper at this stage of the debate.

Due to the framework of this study, making a more detailed analysis of the consequences of the pass-
ing of the subject judgement is hardly possible. Accomplishing an action by the bodies of public authorities 
within the boundaries and on the basis of the valid regulations does not relieve the state of its responsibility 
for the negative consequences of observing such regulations. The supervision is conduced by, among oth-
er entities involved, the Constitutional Court examining the compliance of a given legal act with the con-
stitutional standards. It should be mentioned that Polish Ombudsman approves the ECHR verdict and have 
announced that Polish lawmaker should adjust the current regulation of the 2003 Protection and Conser-
vation of Monuments Act – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami to the Court findings [23]. 
One should however emphasize the fact of the Polish state appealing against the judgement to the Great 
Chamber of the Court. The opinion expressed by the ECHR call for a reflection to be made by the lawmak-
ers over the possibility of introducing certain changes and undertaking a thorough examination in the sub-
ject scope. The more so that it refers to the field of law that, from its very beginning, consists in limiting the 
rights of an individual to dispose of its property, whereas the solution pointed to by the ECHR was not pro-
vided for in any of Polish acts of parliament concerning the protection of historic monuments. Maybe one 
should begin amending the law by introducing a system of facilitating improvements in favour of the own-
ers of historic monuments in the form of tax deductions, subsidiaries, etc.

Concluding, the ECHR judgements shown above confirm that many a time an action made pursuant to 
a legal regulation is likely to infringe the interest and rights of an individual. Then, refuting – in a proceed-
ing before the Constitutional Court – a presumption of a constitutional validity of a relevant legal provision 
will generate an obligation, on the part of the lawmakers, of creating a new law. The final of the trial not only 
enriches the ECHR case law, but will enable us to create the ideal model of modern cultural property in the 
light of the Convention. Having the ideal model constructed the national legislators could check, how deep-
ly the national law infringes the basic rights and begin the debate on necessary changes.
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THE RIGHT TO A FAIR TRIAL THROUGH THE RECOGNITION  
AND ENFORCEMENT JUDGEMENTS OF ARBITRAL TRIBUNALS  

IN THE POLISH LAW

1. REASONABLE TIME TO CONSIDER THE MATTER ACCORDING  
TO THE ARTICLE 6 PARAGRAPH 1 OF THE CONVENTION

In accordance with Article 6 Paragraph 1 of the Convention1 everyone has the right to a fair and public 
hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law in the deter-
mination of his rights and obligations of civil or of any criminal charge against him criminally.

According to the view expressed in the doctrine of art. 6 Paragraph 1 applies in cases where civil cases 
are subject2.

Analyzing the problem of excessive length of judicial proceedings in Poland, you indicate that more 
than 550 judgments declaring a violation by Poland of the European Convention of Human Rights handed 
down to 1 January 2009, 1/3 are the judgments of infringement of the right to hear the case within a rea-
sonable time3.

Problems with excessive length of judicial proceedings affect not only Polish. This is a problem that to 
differing degrees affects all European Union member states4.

The purpose of art. 6 Paragraph 1 is to protect all parties to the proceedings before the procedural de-
lays5. The regulation of this clear obligation of the country to organize such litigation, which provides for 
avoidance of excessive length proceedings6. To assess whether the duration of the procedure is reasonable, 
you must examine the specific circumstances of each case. This can not be assessed as an abstract7.

In  determining whether the length of proceedings in a particular case was «reasonable» within the 
meaning of Article 6 Paragraph 1 of the Convention, to decide first of all the following criteria arising from 
the Court8: 1 the complexity of the case, 2. behavior of the authorities competent to deal with it, 3. the appli-
cant’s conduct9, 4. importance of the case for the applicant10.

2. REASONABLE TIME TO CONSIDER THE MATTER AND THE SPEED  
OF ARBITRATION PROCEEDINGS

The speed of the proceedings is one of the most anticipated features of the parties to the dispute which 
should have legal proceedings. This involves not only the desire to «get rid» the stressful situation and re-
solve the conflict. Rapid administration of justice has a direct impact on the sense of validity and effective-
ness of the law. Litigation is that sometimes «pulls» the year that makes the final decision, even if favorable 
to the party, there is no such matter as if it had a short time from referral to the court. This is particularly ev-
ident in economic disputes. Length of proceedings for payment of any significant amounts of money may 
mean for the entity «to be or not to be» in the market economy.

The speed of arbitration is mainly due to the following circumstances. Arbitration proceedings is often 
one instance. It is true that the parties may agree that such arbitration will be two stages, but in practice ex-

1 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950, 
as amended subsequently Protocols Nos 3, 5 and 8 and supplemented by the Memorandum No. 2 (Dz. U. z 1993 r., 
Nr 61, poz. 284, z późn. zm).

2 Por. P. Hofmański, A. Wróbel, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do ar-
tykułów 1–18, tom I, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 250.

3 Por. J. Bełdowski, M. Ciżkowicz, D. Sześciło, Efektywności wymiaru sprawiedliwości w badań międzynarodowych i 
krajowych, http://www.for.org.pl/pl/a/1131, s. 11.

4 Por. P. Hofmański, A. Wróbel, w: Konwencja…, s. 365.
5 Por. ECHR Judgement of 10 November 1969, Stögmüller v. Austria, Series A, No. 9, cyt. za P. Hofmański, A. Wróbel, w: 

Konwencja…, s. 365.
6 Por. ECHR Judgement of 22 February 1984, Sutter v. Switzerland, Series A, No. 74.
7 Por. ECHR Judgement of 19 February 1991, Santilii v. Italy, cyt. za P. Hofmański, A. Wróbel, w: Konwencja…, s. 374.
8 Por. M. A. Nowicki, Komentarz do art.6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, opubl. Lex
9 Por. ECHR Judgement of 26 September 1996, Zappia v. Italy, 1996-IV, no. 17.
10 Por. ECHR Judgement of 15 July 1982, Eckle v. Federal Republic Of Germany, Series A, No. 51, Application No. 8130/78.
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pected to conduct one instance11. The award is a final verdict. One instance can be somehow «extended» by 
bringing an action for annulment of an arbitration award12 under Article 1205 of the Code of Civil Procedure. 
It is the only way you can use to lead to a repeal of an arbitration award, but he can make the proceedings 
pending before a state court, will be extended for two more instances, and not rarely may ultimately end 
up before the Supreme Court. As a result, proceedings that terminate in a state court of first instance would 
be a shorter arbitration proceedings are not extended the state proceedings. Excessive length of the pro-
ceedings will, however, in this case are primarily attributable to failure, and excessive length of proceedings 
before a state court, for what can not be «blamed» procedures for the amicable settlement of the conflict.

Impact on the speed of arbitration is the fact that this procedure is much more simplified and simpli-
fied in comparison with the ongoing proceedings before national courts. Arbitration proceedings may be 
determined by the rules of arbitration if the parties to the arbitration agreement in accordance with Arti-
cle 1161 § 3 k.p.c. choose an arbitration court, which has settled their dispute. It can also be determined by 
the arbitration agreement if under Article 1184 § 1 k.p.c. agreed principles and way of arbitration. If the par-
ties fail to agree on principles and methods of procedure, the arbitral tribunal may conduct the proceed-
ings in such manner as it considers appropriate. Arbitral tribunal is not bound by rules of court proceedings. 
Regulations specifying the permanent arbitration courts the proceedings against them are obviously much 
more streamlined than the provisions of the Code of Civil Procedure.

Another factor enhancing the arbitration proceedings is that the parties may determine the time of its 
completion13.

In addition, in accordance with Article 1194 § 1 k.p.c. arbitral tribunal shall decide the dispute according 
to the law applicable to the relationship, and when the parties go to that expressly authorized the – accord-
ing to general principles of law or in equity.

The rate of arbitration compared to court proceedings against the state, corresponding to the conven-
tional standard pointing to the need to deal with cases within a reasonable time. Makes arbitration a much 
better part of a human rights standards than the state judiciary.

3. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF THE UNCITRAL MODEL LAW
As a result of amendments to the Code of Civil Procedure in 2005 arbitration in Poland has been adapt-

ed to international standards set out in the UNCITRAL model law.
The recognition and enforcement of Chapter VIII is devoted to covering the art model law. 35 – «Recog-

nition and enforcement» and Art. 36 – «The reasons for refusing recognition or enforcement.»
According to Art. 35 paragraph 1 an arbitration award, regardless of the country in which it was issued, 

is considered valid and, on request in writing to the competent court, be exercised if a party to provide the 
relevant documents referred to in Article 35, paragraph. 2 and there are no grounds for refusing recognition 
or enforcement of Article 36 Paragraph 2 of Article 35 was amended as a result of the changes made to the 
model law for the thirty-ninth session of UNCITRAL in 2006. Before the change, the party invoking the rul-
ing or asking for its implementation should provide a suitably authenticated original decision or its certified 
copy and the original arbitration agreement or its certified copy. If a decision or agreement was not draft-
ed in the official language of the country, the party should have to provide a certified translation, respec-
tively. The amended Article 35 paragraph 2 requires that the party has supplied only the original decision 
or a copy. Abandoned the requirement to provide an arbitration agreement and the requirement of prop-
er authentication of the original ruling. Retains the requirement for translation. Changing this regulation 
has gone so in the direction of facilitating the recognition or enforcement by reducing the requirements for 
claiming recognition or enforcement.

Article 36 paragraph 1 lists the detailed grounds for refusal or approval. You may refuse recognition or 
enforcement of an arbitration award regardless of the country in which it was issued only to: a) at the re-
quest of the party against which it was issued when a company is present in the court before which proceed-
ings are pending for recognition or enforcement of evidence: I) that one the parties to the arbitration agree-
ment, she was unable to act, or that the agreement is void under the law to which the parties have submit-
ted it, or – in the absence of guidance in this respect – according to the law of the State in which the decision 
was issued, II) that the party against the decision has not been duly notified of the appointment of an arbi-

11 Por. M. Tomaszewski, Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, «Przegląd 
Sądowy» 2006, nr 1, s. 50; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 48.

12 Zob. D. P. Kała, Skarga o uchylenie wyrok sądu polubownego(cz. I-II), «Radca Prawny» 2010, nr 2–3.
13 Por. A.  Szumański, Pojęcie, rodzaj i charakter prawny arbitrażu handlowego, w: System Prawa Handlowego, red. 

S. Włodyka, Arbitraż handlowy, t. 8, red. A. Szumański, Warszawa 2010, s. 27.
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trator or arbitration proceedings, or having some other reason it could not enforce their rights, III) that the 
decision concerns a dispute not mentioned in the agreement for arbitration, or as provided in the arbitra-
tion clause, or that contains it is beyond the scope of the decision of the arbitration agreement or arbitration 
clause. However, if the provisions of the ruling, which relate to matters subject to arbitration can be separat-
ed from the provisions relating to matters not subject to arbitration, only part of the decision containing the 
decision on issues not subject to arbitration can not be recognized or enforced, IV) that the establishment of 
the arbitral tribunal or the arbitration procedure was not in accordance with the agreement of the parties or 
in the absence of such agreement, the law of the country where the arbitration took place, V) that the ruling 
is not binding on the parties or has been revoked or suspended by the court of the country in which or under 
the law which is issued; b) if it finds that: i) the dispute can not be, in accordance with the law of the coun-
try, settled by arbitration, II) recognition or enforcement would violate public policy of the country. Grounds 
for refusal listed in the law model are consistent with the reasons for refusal set out in the New York Conven-
tion. Also, adjustment of the Code of Civil Procedure created based on a model law repeats the grounds for 
refusal contained therein. Reasons for refusal of recognition or enforcement may be taken from the office or 
at the request of a party. Burden of proof is on the side against whom it is addressed and a decision needing 
to stop the recognition or enforcement.

Article 36 paragraph 2 provides for the possibility of an optional deferred a decision on the recognition 
or enforcement if the application is lodged for cancellation or suspension of an arbitration award.

4. GENERAL RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL TRIBUNALS
In accordance with Article 1212 k.p.c. the award or settlement before it concluded, are legally on a par 

with the state court decision or a settlement concluded before a state court, after the declaration of enforce-
ability or recognition by the state court. This article refers both to judgments and settlements at home and 
abroad. The statutory requirement of an additional mode for judgments and settlements, arbitration is a 
manifestation of state supervision over the orchards of arbitration courts.

Recognition14 or enforcement makes the award or settlement against him contained use of res judicata15.
Art 1214 k.p.c. makes a basic distinction between recognition and declaration of enforceability. Rec-

ognition of judgments and settlements are not suitable for execution by execution. Judgments and settle-
ments, under which the execution can be carried out, subject to the declaration of enforceability. From the 
time of posting judgment or agreement enforceable regulations are titles, which makes them compulsory 
execution. Recognition is governed primarily by a decision issued in cases of establishment and formation 
of a legal relationship, as well as judgments on award benefits in rejecting the claim16. Declaration of en-
forceability is subject to the provision of response, based judgments and settlements of a similar nature17.

Declaration of enforceability is subject to the provisions for a precautionary measure18. Arti-
cle  1181  §  3  k.p.c. simply says that the arbitration decision to apply a temporary detention order shall 
be enforceable after giving it enforceable by the state court. The provisions of Article 1214 § 2 and 3 and 
art. 1215 k.p.c. shall apply accordingly. On the basis of the feasibility of the provisions of the New York Con-
vention is disputed. Although they do not fall within the scope of the Convention, in practice, arbitration 
courts to adjudicate disseminates preliminary or partial, which settle matters incidental19.

14 Szerzej o pojęciu uznania zob. A.  Biały, Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów po-
lubownych, w: Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów  2007, s.  24–33; B.  Jarco, 
Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski, «Przegląd Prawa Hand-
lowego» 2008, nr 2, s. 31.

15 Por. R. Morek, Mediacja i arbitraż(art. 1831- 18315, 1154–1217 k.p.c.), s. 278; B. Kordasiewicz, W. Sadowski, Postępowa-
nie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowe-
lizacji Kodeksu postępowania cywilnego, «Kwartalnik Prawa Prywatnego» 2007, z. 2, s. 537; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, 
Sądownictwo polubowne(arbitraż), Warszawa 2007, s. 292; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, 
s. 349; A. Biały, Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, (Praca doktorska obroniona na 
KUL) http://www.niemce.bho.pl/ksiazka/ks1/ksiazka.pdf, s. 159

16 Por. B. Kordasiewicz, W. Sadowski, Postępowanie…, s. 537; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 363; A. Biały, Uznanie i 
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In accordance with Article 1214 § 2 k.p.c. state court declare the arbitration award or settlement before 
it contained suitable for execution by execution, giving them enforceable. The court can be appealed. The 
award or settlement against him contained shall be enforceable (Article 777 § 1 point 2)20. Rcognition state 
court in proceedings for a declaration of enforceability is limited. Before the court will give the clause, ex-
amine whether the proposed title is the title of execution and whether it is suitable for execution by execu-
tion. It is unacceptable to test whether the same cause of action exists, or has expired or is barred. Control is 
not subject to, resulting from the enforcement order, the obligation to provide the debtor or the merits of 
the claim on his behalf21.

Substantive control is the ruling inadmissible in proceedings for recognition or enforcement. Its ele-
ments may appear in the application of public policy22. The Court did not carry out the taking of evidence, 
does not examine the merits of the settlement, nor formal issues regarding the conduct of arbitration pro-
ceedings23.

Refusal of recognition or declaration of enforceability of an arbitration award or settlement before it de-
stroys the existing proceedings concluded before the arbitration court24. Validation of the provisions of re-
fusing recognition or declaration of enforceability makes the arbitral tribunal should re-examine the case 
and in the same composition, unless the arbitration clause has lost its power25.

5. SUMMARY
Recognition and enforcement of arbitration is the final step in the proceedings between the parties that 

have signed the arbitration agreement selecting the same resolving their differences amicably. De facto rec-
ognition and enforcement of an arbitration award is among the postarbitration proceedings, as it is imple-
mented by the state court and not by arbitration. Since the speed of the procedure for recognition or en-
forcement of an arbitration award will be saved depends on whether the conventional requirement for a 
hearing within a reasonable time. Therefore, you should make every effort at both the creation and applica-
tion of law to implement the right to a hearing within a reasonable time, which is maintained in the arbitra-
tion has not been sent harmed by the excessive length of proceedings before a state court.
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RULE OF LAW, RULE OF JUDGES OR RULE OF LAWYERS

The idea of rule of law is widely considered as a basic and fundamental principle of common law legal 
system, usually compared by legal theory theists with idea of rechtstadt which has its origins in XIX-th cen-
tury Germany. But as world economy quickly evolves and changes due to globalization, and in consequence 
law evolves too, we should ask ourselves a question does the rule of law in its classical shape still exist? And 
is a traditionally made distinction between common law and civil law countries still has its significance?

My thesis is what we are facing today is a fundamental change in how law should be understand what 
is law made of, what are the real sources of law nowadays, who really cerates the law.

My aim is to show how traditionally connected with common law system idea of rule of law evolves in 
the modern world ,how ideas characteristic for common law system have been incorporated into legal sys-
tems of civil law countries, present the thesis that what we are seeing today is that classic rule of law have 
in fact could be called, and in fact is the rule of judges or even a rule of lawyers. I would also like to present 
how European Union law can be considered as an example of how by adopting basic ideas of rule of law a 
new future legal system and idea of rule of law can look like. Lastly in final part of my presentation I would 
also like to present how the new approach to the whole issue should look like .

Since 2004 Poland is member state of European union and since then EU law has become a part of pol-
ish legal system with EU  legislation having superiority over national legislation both according to polish 
constitution as well as according to the rulings of European Court of Justice and since then EU law has be-
come a very important field of research for polish legal theorists.

As consequence I will focus on European Union perspective as it provides thanks to its unique character 
the best example of emergence of a new global legal system and new idea of rule of law .

To begin with if we take a closer look at basic elements of European Union law as an excellent exam-
ple of a new global law and new way of understanding rule of law its unique character is clearly seen from 
the moment we try to define it. It is widely agreed among the scholars that EU law cannot be considered as 
kind of public international law in opposition to state-made law [1 ;p. 18] Most of scholars shares the opin-
ion of founding father of European integration Jean Monnet who claimed that European Economic Commu-
nity will be based on its own unique means of creating new legislation and of applying it [1 p. 18]. General-
ly speaking the EU seems to evolve into direction of decline of a importance state-made legislation shifting 
towards common European law.

What is characteristic for present day Europe is the that fact democracy and creation of new legislation 
have become much more sophisticated than a simple process where voice of majority rules in every issue. 
Instead modern democracy and law making in Europe includes participation and cooperation of various 
subjects, groups of interests and lobbies acting on various levels from local and regional through state level 
up to the level of global companies and corporations [1; p. 18]. In consequence state authorities are forced 
to introduce new means of governing suitable for the challenges of modernity, moving from state-centric 
model into multi-level governance.

One of the main achievements so far made by EU law and which set the basis for future global law is the 
success in creation a legal system which includes and combines both core concepts of continental legal tra-
dition and common law system. This first of all is the case of importance of European Court of Justice rulings 
for the development of the entire legal system. [1; p. 18].

EU law system also introduces new approach to the issue of understanding the sources of legal norms. 
What we can see is the rise of the significance of such sources of law which in general can be described as 
«soft law» in opposition to «hard law» created by EU bodies in a prescribed by a Treaty of Lisbon procedure 
[1 ;p. 19]. This European «soft law includes, European Commission and Council policies documents, Econom-
ic and Social committee statements, European parliament statements and inquiries concerning Commis-
sion and Council activities in a certain matter, written proposals of new legislation drafted by EU institutions, 
common European standards of good conduct in certain cases such as Code of good administration, vari-
ous codes of conduct aimed to introduce rules of proper legislation or aimed to counter corruption [1; p. 19].

Description of EU law system as an example of emerging new global law also requires us to focus our at-
tention to such issue as unification of various national legal systems of EU member-states on basis of EU law 
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which results in emergence of common European legal language and in consequence a common Europe-
an legal culture [1; p. 19].

Moving forward to the next part, I will now focus on what I called «rule of judges» as one the ways in 
which classic «rule of law « model evolves in an evolution of a classic rule of law concept . One of main top-
ics of ongoing discussion between legal theory theists is the importance of court’s rulings as a source of law 
and question how far the judicial activism in creating new legal norms can reach. The significance of that is-
sue could be easily seen in countries which historically belonged to as it is called «civil law» legal tradition 
in opposition to British common law system, where legal positivism for decades was the most spread theo-
retical approach to law, where in consequence customary law and binding precedence were denied the sta-
tus of a source of law.

According to professor Lech Morawski ,the idea of separation of legislature and judiciary is unachieva-
ble in modern state [2; p. 241] and what’s more in most case it is impossible to govern a modern state with-
out at least some part of law made by administrative bodies or courts. This the case particularly in countries 
which political legal and economic systems are based on principles and values of social market economy or 
welfare states in general, a recognition of binding value of supreme courts and administrative tribunals rul-
ing is essential to maintain rule of law [2; p.241] in those cases. What also should be taken into consideration 
is the fact as result of putting many areas of human activities under control of law, courts are obliged to deal 
with growing number of cases which results in rise of importance of court rulings in legal system as a whole .

In fact as professor Morawski correctly points creation of a new laws cannot be today considered exclu-
sively as prerogative of legislative body in the most cases a parliament so as it has evolved into complex pro-
cess where legislature, executive and judiciary cooperates with each other creating some kind of collective 
legislation based on deliberative processes [2; p.241]

This leads us to the question of position of judge-made law in countries of «civil law « tradition, giving 
the fact that court rulings are already considered as important part of legislation despite lack of formal rec-
ognition of them as sources of law [2; p.259]. The fact that continental approach to the idea of precedent 
as source of law which has its origins in revolutionary France is unsuitable for constantly changing environ-
ment is considered as obvious even in in France [2;p 261] .The claims that the only way to achieve true divi-
sion of powers and avoid tyranny is to not allow judges to create new laws and general rules, in their ruling 
has long ago become obsolete and it’s utopic origins have become clearly visible [2; p.261].

What is happening now in civil law culture states is the fact that more and more matters are put under 
control of statutory law, this results in growing importance of court rulings resolving cases arousing around 
applying this legislation and in consequence as quoted professor Morawski claimed it’s impossible to imag-
ine legal system without at least partially judge-made law .

What also have become a serious issue in civil law states is fact that due to centralized and hierarchical 
built judiciary system the rulings of higher level courts are factually binding for lower courts which are un-
likely to rule in certain case against the previous ruling of a higher level court . Also the fact is that in civil 
law countries like Poland nowadays it’s almost impossible to imagine any legal opinion or a claim, scientific 
work in any area of law drafted without any reference to court rulings, especially those of supreme court or 
supreme administrative tribunal.

In such circumstances an idea of recognition of a judicial activism in reasonable limits and granting the 
binding precedents the status of a source of law the same as the statute in civil law systems seems reason-
able . Despite the previously mentioned claims that these changes will be in contradiction with such princi-
ples of democracy like for instance division of powers or sovergnity of the nation as a source of all state pow-
er this issue requires a detailed consideration .

However the question is what how strong the power of a judge made law should be?. The supporters 
of awarding the court rulings the binding power, argues that by recognizing at least partially binding pow-
er of precedents it would possible to increase the effectiveness of a state judiciary [2; p. 267].Such claim ar-
gues that awarding precedent binding power will make court rulings more just and responding to real cir-
cumstance . However binding precedent as a source of law could have also disadvantages so as professor 
Morawski claims .It’s binding power and same status as statutory legislation will make overruling them dif-
ficult and costly resulting in making them unsuitable for appliance in cases arousing in a rapidly changing 
social and economic environment, making the entire legal system too conservative and unable to meet the 
challenges of a modern world [2; p.269].

The question of judicial activism and it’s limits is a key issue in a debate over the role of a constitutional 
courts in modern democracy. The idea of constitutional review of legislation by which as it is known has its 
origins in Hans Kelsen theory of law is in continental legal theory considered as backbone of properly built 
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democratic state, where legality of whole system is based not only on state powers activity in limits of pos-
itive statutory law, but in which the provisions of positive law are revived by a constitutional courts which 
challenges their accordance with supra legal values such as « social justice», « fairness», « human dignity», 
«legality» «equity» and «common wealth» included in constitution in a form of general clauses.

Such interpretation has been introduced by German Federal constitutional court in a ruling in a mile-
stone case «Soraya» [1; p.243] when the federal constitutional court ruled that legal system includes along 
statutory law also as we can call quoting Gustav Radbruch « supra statutory norms» which consists of un-
written principles and values . Such approach has also been shared by polish constitutional tribunal which 
in case ruled that constitutional values includes both those written in text of constitution but as well those 
which can established by courts using means of legal logics and legal reasoning .

What we can see nowadays is a steady return to classic ancient roman distinction between «lex» and 
« ius» in many legal system. This distinction clearly describes what is now occurring in many legal systems 
what can be considered as an end of classic positivist theory of sources of law in which law means statue 
recht=gesetz [2; p.242].

However taking into consideration the powers which are in hands of constitutional court justices many 
doubts aroused around the fact haven’t they exceed the reasonable limits granted them by constitution and 
seems justified. A claim that the power of constitutional court to overrule the statutes passed by parliament 
which is elected by the sole sovereign in each democratic state, the all citizens of a state violates the basic 
principles of democracy also seems in need to be considered [3; p.67] .

But as former chairman of polish constitutional court and present justice of ECJ prof Safjan claims the 
idea behind granting such powers to constitutional courts justices is based on the conviction that democra-
cy is not a simple rule of majority and even so the aim of constitutional court is not introduce some kind of 
censorship of parliament-made legislation but rather to draw the borders which cannot be breached by an-
yone who is in power at moment without violating the idea of democratic rule and law-making [3; p.66–67].

Moving up to European level it can be clearly seen how the « rule of judges» is becoming more and 
more important exactly on European level . What is more cooperation between national courts of various 
levels and ECJ is strengthening the ties between judges form member states, steadily moving towards pan 
European rule of judges who’s rulings are based on common legal tradition . As it has been mentioned ear-
lier one of the important parts of EU legal system are ECJ rulings and their significance for the development 
of the entire EU legal system, by creating general rules expressing its basic principles .

According to the provisions of Treaties founding the backbone of European Union the aim of ECJ  is 
to guarantee the obedience of «any rule of law», as a consequence it has been widely considered that 
ECJ should in his rulings not only relay not exclusively on provisions of treaties and other EU legislation on 
but principles standing behind the idea of European integration and values of European legal culture [4;] .

Another important aspect of European rule of judges is its contribution to new idea of rule of law by in-
troducing in their rulings values traditionally associated with common law tradition [4; p.34–35] . Taking into 
consideration position powers and importance of ECJ, European court of justice can be called quoting fa-
mous phrase of Ronald Dworkin a true capital of law and each ECJ justice can be considered as a true «judge 
Hercules» [4;p.27]

The last part of my speech will be devoted to a new tendency which can be called a rule of lawyers. As it 
has been mentioned earlier one of the most important and unique aspects of this gradually emerging new 
European rule of law is rise of an importance of non-state made legislation. More and more even sophisti-
cated legislation is created not by legislative bodies in formal procedure but in discursive process of com-
munication and by collaboration of various subjects and groups of interests .Such tendency is clearly seen 
in widely understand civil law and company law, [5; p.66] The civil contract with its flexibility based of con-
tractual freedom is an excellent example of lawyers made legislation. A civil contract or articles of incor-
poration of a certain legal entity are in area of various kinds of economic activity considered as a primary 
source of binding rules. Drafting documents including up to hundreds pages of various provisions is com-
plex enterprise involving expert lawyers in various areas of practice from company law through tax law to 
litigation and dispute resolution. Drafting such documents also involves experts in particular area, togeth-
er they create a legal act with its own specific language, where certain matters and terms are defined in dif-
ferent, specific manner exclusively for the purpose of the certain contract in order to provide the consisten-
cy of contract and provide the basis on which any disputes arousing about the enactment of contract pro-
visions could be resolved [1; p.20] . In such circumstance only the global law firms poses sufficient resources 
to successfully undertake such task, what’s more the idea of a global law firm is an excellent example of rule 
of lawyers, the idea of a firm with its branches and offices present in countries all over the world existing in 



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  39

various legal systems and traditions, with its own data bases own programs of training young lawyers, wide 
range of provided services . So in fact in the area of commercial and civil law the rule of lawyers have already 
become a reality

This new kind of law making involves not only highly qualified and skillful lawyers, but what’s more very 
often many other participants . This is the case of participation of various experts who’s knowledge and pro-
fessional experience is essential to make new legislation effective in application in real cases, making this 
legislation reflect the certain complex approach to the issue, and based on degreed analysis of previous cas-
es [1; p.20] .

Rule of lawyers in the modern world includes not only their contribution to creating new legislation but 
also enacting such legislation and litigation. In such circumstances the importance of alternative dispute 
resolution is rapidly rising, shifting real law enactment and dispute resolution from state courts and tribu-
nals into the hands of lawyers and global law firms but, also rising the importance of an experts knowledge 
in a particular area and involvement into dispute resolution [5; p. 66]. such evolution is clearly reflecting the 
tendency of diminishing significance of state made-legislation and jurisdiction.

These developments which are occurring in the practice of law nowadays are surprisingly reflecting an-
other interesting trend, what I mean is fact that number of areas of human life and activities especially in 
area of economic activity are subjected to even very detailed legal regulations. This results in situation when 
state judiciary is unable to deal with and resolve sophisticated case requiring sophisticated knowledge, and 
in a need for lawyers with a decent degree of experience in a certain area of law as well experts to skillfully 
and efficiently resolve the certain case without involving state judiciary. [5;p. 67]

All these developments in the modern legal system are making creation of new approach to phenom-
enon of «global law» and factual «rule of judges and «rule of lawyers» by the legal scholars urgently needed 
.In professor William Twinning opinion globalization of law in fact challenges all the basic principles of law 
and rule of law as it has been understand for decades [6] According to professor William Twining a new the-
ory of law should be based on recognition of both normative and legal pluralism in the modern world [6; 
p.252–256]. This new theory of law will emerge as a result of research and debate conducted by legal theo-
rists concentrated around core issues

This new global legal system according to Tomasz Kozłowski requires legal theory to find new scien-
tific means and tools to first describe it and to conduct further and more detailed research in future. To de-
scribe properly a recently emerged normative system, an approach referring to ideas of H.L.A Hart legal the-
ory seems to be the most suitable. By acknowledging the multilevel shape of such system, it’s permanent 
evolution, and existence of as hart calls it rules of recognition and rules of change we can much easier un-
derstand the complexity of a modern normative system [1; p. 22] .

However an another similar but also very interesting approach to description of normative system has 
been created in Poland first by Stanisław Erlich who defines normative system as a dynamic network of 
group-made decisions [7 ] . And second one created by Czesław Znamierowski who distinguishes three ba-
sic types of norms, one’s which are binding by reference to certain values shared by members of particular 
society, one’s which binding power and validity has its roots in and finally those norms which are providing 
the basis for creating new ones [8; p. 235] .

New global law also requires a new approach to the matter of statutory interpretation. Polish legal the-
ory has significant achievements in research and development the theoretical backgrounds of statutory in-
terpretation as well as methods of this action. Professor Maciej Zieliński theory of statutory interpretation 
provides us with excellent example of how this essential for every lawyer activity should be properly con-
ducted in face of such fundamental changes in legal system.

In this approach the process of this statutory interpretation should include various actions undertaken 
by a certain person who is applying statutory provisions in a certain case and a much broad approach to the 
issue as a whole .The interpretation process should be conducted with reference to general rules of a cer-
tain legal culture and with reference to factual behavior and actions undertaken by certain subjects includ-
ing the real acting and intentions of legislator [9; p. 45–46] .

A clear distinction should be made to highlight the differences between traditional already unsuitable 
positivist approach to statutory interpretation and more broad approach . In comparison to previous theo-
ry of interpretation in a new approach a legal norm should be built on basis on both hard and soft law pro-
visions, with reference to standards and principles of as I called in my speech «global law « with special em-
phasizes put on accordance with basic principles of human rights . [1; p. 26]. All subjects undertaking inter-
pretative actions should also be aware of a structure of a modern normative system as network of constantly 
developing decisions made by a society as professor Erlich defined it.
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To conclude, the occurring evolution in law and in ideas of basic legal institutions as I described in my 
speech is so significant that only by full reconsideration of our understanding of law and rule of law and by 
acknowledging that the approach to global law with its all uniqueness requires methods like those present-
ed in the last part of my speech we would be able to fully understand the how deeply the law and the idea 
of rule of law is changing.
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OCCUPY WALL STREET! OCCUPY INSTYTUTSKA ST.?  
A SUMMARY EXAMINATION OF THE LEGAL STATUS AND FUNCTIONS  

OF THE U.S. FEDERAL RESERVE BANK AND THE NATIONAL BANK  
OF UKRAINE AND CIVIL PROTEST IN THE TWO STATES.

ABSTRACT
This paper will review the legal status and charters of the National Bank of Ukraine and the United States 

Federal Reserve Bank as well as incidents of civil protest in the United States and Ukraine in light of recent 
protest of Wall Street, New York City, U.S.A.  which spurred similar national protests. In  recent times, the 
economies of the United States, Ukraine, Italy, Greece and several other countries have experienced signif-
icant difficulties which have resulted in additional unemployment, loss of homes and other economic and 
social problems. As a reaction, several cities have seen large groups of people gather in protest against the 
banking systems and major corporations in what people see as their way to fight back.

What are the primary purposes of the central banking systems in the United States and Ukraine and 
how will the civil protest be managed in the two countries? This paper will review these ideas from a legal 
and socio-cultural perspective.

A CENTRAL BANK
«Most developed countries have a central bank whose functions are broadly similar to those of the Unit-

ed States Federal Reserve. The oldest, Sweden’s Riksbank, has existed since 1668 and the Bank of England 
since 1694. Napoleon I established the Banque de France in 1800, and the Bank of Canada be gan operations 
in 1935. The German Bundesbank was reestablished after World War II and is loosely modeled on the Feder-
al Reserve. More recently, some functions of the Banque de France and the Bundesbank have been assumed 
by the European Central Bank, formed in 1998» [1, p. 58–61].

WHAT IS A CENTRAL BANK?
«A central bank is, first of all, a «bank of issue» – that is, it stands responsible for the currency. This is prof-

itable work, known in the history books as «seignorage.» When the world moved to paper currency, the sei-
gnorage became very large. Governments farmed out the creation of the currency to the central bank, orig-
inally a privately owned institution, partly because its owners paid for the privilege (by purchasing govern-
ment securities to fund the government’s deficits) and partly because societies learned early that money 
supplied by the government itself usually loses value.» [1, p. 56]. Benjamin Haggott Beckhart of Columbia 
University wrote in 1972 that «A central bank, housed in an imposing chrome-and-glass structure, is as much 
a status symbol for a developing nation as a steel mill.» [1, p. 57]. A Central Bank as an institution showed es-
tablishment of the civilization and brought confidence in the currency issued even if the confidence was en-
tirely or in part illusory.

THE NATIONAL BANK OF UKRAINE
«According to the Constitution of Ukraine and laws in effect, the National Bank of Ukraine is the cen-

tral bank of Ukraine, special central government body and issuing center. The National Bank of Ukraine pur-
sues unified public policy in the areas of currency circulation, lending, strengthening the national curren-
cy, manage interbank settlements, navigate the banking system as a whole, and sets the hryvnia exchange 
rate in relation to other currencies.» [2]. «The National Bank of Ukraine decides on national currency design, 
denominations, distinctive and security features; maintains national currency reserves, precious metals and 
foreign exchange reserves; builds up foreign exchange reserves and performs transactions with them and 
bank metals; establishes the procedure for setting the discount rate and other interest rates on its transac-
tions; authorizes the establishment of commercial banks by virtue of their registration and grants licences 
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to perform banking operations; sets reserve requirements for banks and other financial and credit institu-
tions.» [2].

THE UNITED STATES FEDERAL RESERVE BANK
«The Federal Reserve’s duties fall into four general areas: conducting the nation’s monetary policy by 

influencing the monetary and credit conditions in the economy in pursuit of maximum employment, sta-
ble prices, and moderate long-term interest rates. Second, supervising and regulating banking institutions 
to ensure the safety and soundness of the nation’s banking and financial system and to protect the credit 
rights of consumers. Third, maintaining the stability of the financial system and containing systemic risk that 
may arise in financial markets. Forth, providing financial services to depository institutions, the U.S. govern-
ment, and foreign official institutions, including playing a major role in operating the nation’s payments sys-
tem.» [3].

WHAT ARE THE SHORT-TERM GOALS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE?
Information provided by the National bank of Ukraine states that «the economic reform initiative 

for  2010  –  2014  launched by the President of Ukraine seeks to achieve an inflation rate of  5%  –  6% be-
fore  2014  and to prevent sharp interest rate fluctuations. To  carry out these tasks the National Bank of 
Ukraine gradually enhances hryvnia exchange rate flexibility; more intensely uses the discount rate as the 
key monetary policy instrument, monitors inflationary developments at regular intervals and makes appro-
priate decisions. The short-term measures also include financial sector reforms, such as augmenting the 
capital of banks and helping consolidate the banking sector; improving prudential supervision over finan-
cial institutions, adoption of the International Financial Reporting standards (IFRS) by all financial market 
participants; privatization of banks that became predominantly state-owned after recapitalization; develop-
ing legislation for issue and circulation of derivative securities and financial instruments traded on the sec-
ondary mortgage market; introducing market instruments for accumulation and reallocation of long-term 
financial resources, including the introduction of compulsory pension schemes.» [4].

WHAT ARE THE SHORT-TERM GOALS OF THE UNITED STATES FEDERAL RESERVE BANK?
The goals of monetary policy are spelled out in the Federal Reserve Act, which specifies that the Board 

of Governors and the Federal Open Mar ket Committee should seek «to promote effectively the goals of 
maxi mum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.» Stable prices in the long run 
are a precondition for maximum sustainable output growth and employment as well as moderate long-
term interest rates. When prices are stable and believed likely to remain so, the prices of goods, services, ma-
terials, and labor are undistorted by inflation and serve as clearer signals and guides to the efficient alloca-
tion of resources and thus contribute to higher standards of living. Moreover, stable prices foster saving and 
capital formation, because when the risk of erosion of asset values resulting from inflation—and the need 
to guard against such losses—are minimized, households are encouraged to save more and busi nesses are 
encouraged to invest more. [5].

WHAT IS THE INTEREST RATE POLICY PURSUED BY THE NATIONAL BANK OF UKRAINE?  
HOW IS THE DISCOUNT RATE DETERMINED? DOES THE CURRENT DISCOUNT RATE OF 7.75% 
NEED TO BE RAISED?
Information supplied directly from The National Bank of Ukraine states that the Central Bank utilizes 

monetary tools together with other instruments to allow it to flexibly react to changing macroeconom-
ic conditions and to gradually adjust the tools to create a sustained low inflationary environment. The dis-
count rate is used as a reference rate for other NBU’s rates. In pursuing its interest rate policy, the Nation-
al Bank of Ukraine deploys not only the discount rate but also interest rates on its transactions with assets 
and liabilities. NBU’s decisions to change rates on any of its instruments depend on the money market situ-
ation rate. [6].

FEDERAL DISCOUNT RATE IN THE UNITED STATES
The rate in the first half of February 2012 is 0.75 percent. This is the interest rate at which an eligible fi-

nancial institution may borrow funds directly from a Federal Reserve Bank. Banks whose reserves dip be-
low the reserve requirement set by the Federal Reserve’s board of governors use that money to correct their 
shortage. The board of directors of each reserve bank sets the discount rate every 14 days. It’s considered 
the last resort for banks, which usually borrow from each other. The Federal Reserve Bank uses the discount 
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rate to control the supply of available funds, which in turn influences inflation and overall interest rates. The 
more money available, the more likely inflation will occur. Raising the rate makes it more expensive to bor-
row from the Federal Reserve Bank. That lowers the supply of available money, which increases the short-
term interest rates. Lowering the rate has the opposite effect, bringing short-term interest rates down. [7].

HRYVNIA – THE NATIONAL CURRENCY OF UKRAINE
The Hryvnia, also spelled sometimes as Hryvna or Grivna (UHR) was introduced on September 2, 1996 by 

the National Bank of Ukraine. It replaces the old ‘Coupon’ (or ‘Karbovanets’) which was a temporary curren-
cy used in Ukraine during the period of separation from the rouble zone. Coupons were later exchanged at 
the fixed rate of 100,000 coupons to 1 Hryvnia and as of September 15, 1997 the Hryvnia remains the only 
legal tender in Ukraine. There are bills for 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 Hryvnias. There are coins called ‘kopiyka’ 
for 1, 2, 5 10, 25, and 50 kopiykas. [8].

PRIOR TO THE UNITED STATES FEDERAL RESERVE BANK AND THE NATIONAL BANK OF UKRAINE
In the United States only two quasi-governmental banks were allowed to establish interstate branches 

in this period, the First United States Bank (1791–1811) and the Second United States Bank (1816–1836). The 
federal government owned one-fifth of the capital of each bank, causing political resentments which result-
ed in neither bank’s twenty-year charter being renewed. When the charter of the Second United States Bank 
was not renewed, all banks were either chartered by the various states, or given permission to operate with-
out a charter under the so- called «free banking» laws. No banks were allowed to branch across state lines, 
and some states prohibited branching altogether. This prevented a natural system of nationwide clearing-
houses from developing to exchange banknotes and later, deposits. Thus, when these banknotes ended up 
at great distances from their point of issue, they often fell to a discount. Banknote reporters tried to keep the 
public informed about the value of these various notes, but some fraudulent issuers were able to take ad-
vantage of the lapse of time until this information was disseminated. [9].

In the Ukraine, prior to the National Bank of Ukraine there was the USSR and the Rouble. «The Statute of 
the State Bank of the RSFSR, passed by VTsIK on October 13, 1921, said that it was an economic organization 
established «to assist by credit and other banking operations the development of industry, agriculture and 
goods turnover and also the concentration of monetary turnovers and the implementation of other meas-
ures designed to establish proper money circulation». The bank had the right to extend loans to industrial 
and commercial enterprises based on different forms of ownership, farms and self-employed handicrafts-
men «only if they were solvent and their financing was economically justified». The State Bank was a part of 
the People’s Commissariat of Finance (Narkomfin), directly accountable to the People’s Commissar (Minis-
ter) of Finance.» [10].

Macroeconomic Influences of a Central Bank
As we see, a main goal of a Central Bank throughout history is largely to impress upon the financial 

world and consuming public either a real or a perceived status of financial stability. One of the responsibili-
ties of a central bank is to help to maintain price stability. In order to maintain price stability the central bank 
must regulate the level of inflation by controlling money supplies in the open market. The monetary poli-
cy of a central bank works, in part, along with other forces to maintain stability. The central bank performs 
open market transactions that either inject the market with liquidity or absorb extra funds, directly affecting 
the level of inflation. To increase the amount of money in circulation and decrease the interest rate (cost) for 
borrowing, the central bank can buy government bonds, bills, or other government-issued notes. If not in 
the proper measure or if ill-timed, this very buying can have a negative effect, however, and lead to higher 
inflation. When it needs to absorb money to reduce inflation, the central bank will sell government bonds on 
the open market, which increases the interest rate and discourages borrowing. Direct financial participation 
in the market as described herein is a method by which a central bank works to control inflation, the supply 
of money in the market, and ultimately price stability.

Microeconomic Influences of a Central Bank
Central banks historically and currently can function as a bank of last resort. This last resort status is a 

major reason why it has been argued by economists that it is essential for the central bank to remain sepa-
rate and distinctly apart from commercial banking. In order to exist as a bank of last resort the central bank 
necessarily needs to be insulated from the same market risks as commercial banks operating in the same 
sovereignty.
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A commercial bank offers funds to clients on a first come, first serve basis. If the commercial bank does 
not have enough liquidity to meet its clients’ demands the commercial bank can turn to the central bank to 
borrow funds.

A central bank customarily requires commercial banks to keep, for example, a reserve ratio of some 
amount of money on hand in relation to its deposits so that the commercial bank has not lent out all of the 
funds in its possession and/or control. This is not a universal rule however and some central banks around 
the world may not mandate that commercial banks operating in their real how a certain required level of 
funds in reserve.

CIVIL PROTEST
The 2004 presidential elections in Ukraine were marred by election fraud and voter intimidation. How 

could Ukrainian citizens express their outrage and pressure the state to hold new elections that the citizens 
of Ukraine could trust were legitimate and fair? Despite the freezing cold weather of the Ukrainian winter 
demonstrators organized to successfully pressure the government into accepting citizens’ demands. «Non-
partisan exit polls during the presidential runoff election between Prime Minister Viktor Yanukovich and op-
position candidate Viktor Yushchenko gave the latter a strong lead. Yet when the official results were re-
leased, Yanukovich had apparently beaten the opposition by 2.5 percent. Ukrainian citizens quickly labeled 
these results fraudulent. Independent, nonpartisan election-monitoring organizations confirmed their sus-
picions. Making matters worse, the mainstream media appeared unable to transparently report on the elec-
tion fraud. Yushchenko called for citizens to join him at Maidan, the square of Independence in the down-
town area of Kyiv, Ukraine, to express their outrage. The coordination of demonstrations was initiated by a 
pro-democracy group known as Pora. Pora had been monitoring the elections and using the internet as a 
platform for generating awareness.» [11].

Pora, already experienced in organizing demonstrations, quickly sprung into action. The Internet was 
used to spread the word quickly. More and more Ukrainians began sending text messages to friends, en-
couraging them to come out and protest. The demonstrations, which became known as the Orange Revo-
lution, were carried out over a week and a half. The use of SMS was critical to maintaining momentum and 
planning logistics. Participants did not converge on the central square of Kiev at the same time; instead, text 
messages were used to coordinate shifts. Pora had brought out nearly 1,500 tents, which were scattered 
around the outskirts of the main square for participants to sleep in. This resulted in the leveling of a constant 
pressure on Parliament. [11].

The Orange Revolution is a brilliant example of the power of mass communication, technology, and 
of non-violent civil protest. News reports at the time assured that members of Pora and other groups were 
committed to nonviolent protest. The crowds were encouraged and led to make sure they stayed calm and 
orderly. 

OCCUPY WALL STREET
Like the example of the Orange Revolution in Ukraine, Wall Street protesters banded together extreme-

ly quickly due to mass communication such as Facebook, Twitter, and other web-based communication 
tools. In an act of solidarity and civil protest against the outrage citizens felt against wall street, the central 
bank, commercial banks, and the banking «bailout» peaceful demonstrations against financial firms contin-
ued for weeks and months across the United States in the year 2011.

«We’re raising awareness of the fact that the current economic system is changeable,» said Dylan 
O’Keefe,  19, of Northampton, Massachusetts, who said he attended about five days of protests. «I really 
don’t have faith in the political process anymore, mostly because of corporate interests. I don’t even plan 
on voting.» About 80 of the 100 people arrested since the demonstrations began were taken into custody 
on Sept. 24, 2011 when a police officer used pepper spray «in a continuum of force that obviated the use of 
batons,» Paul Browne, a spokesman for the New York City Police Department, said in an e-mail. «Protesters 
who engage in civil disobedience can expect to be arrested,» Browne said. «Those who resist arrest can ex-
pect some measure of force will be used in making them.» [12].

CIVIL PROTEST
In late 2011 under pressure from creditors, the International Monetary Fund, the European Central Bank, 

and the EU,  the Greek government was forcing through unpopular austerity measures. The Greek Prime 
Minister threatened to remove any government minister who objected to the policies. Wages are to be cut 
by more than 20 percent, thousands of civil servants will be laid off, and vital social programs will be severe-
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ly cut. Many citizens felt that bankers would continue to make millions and corporations pay fewer taxes on 
the backs of the working class. In response, thousands took to the streets and occupied the square in front 
of Parliament. Greek workers began a general strike and most means of transportation was shut down. Pro-
testers around Parliament were attacked with stun grenades and teargas by riot police. Similar protests and 
strikes erupted across Europe where firefighters opposed cuts in their retirement plan and broke through 
police lines with water hoses.

The central bank system exists for certain purposes as shown herein and just as the central bank is able 
to influence market prices, inflation, and commercial bank operations in an effort to control them and main-
tain market stability. The system of peaceful civil protest likewise acts as a monitor on the central banks and 
commercial banks and provides the necessary feedback of the average person to those in control of the 
boards. «Freedom cannot survive when those in power make exceptions to the First Amendment for speech 
they dislike or criticism they would rather not hear.» [13].
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PRIMARY IMPERATIVE REGIME UNDER THE PROVISIONS  
OF THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE

ABSTRACT
In the last 50 years Romanian experts have equated the term of patrimonial relations between spouses 

with the concept of matrimonial regime. The contemporary Romanian doctrine on the notions of matrimo-
nial regime and patrimonial relations between spouses is much more nuanced than in the past, arguing that 
between the two notions are quite close links, but not identity links. Thus, the matrimonial regime should 
designate a system of legal rules that govern the patrimonial effects of marriage, but not any effects (there 
are some pecuniary relations that are of no interest for matrimonial regimes such as maintenance of spous-
es, as well as those they have with other people: children, relatives, etc.)..

THE FAMILY CODE (adopted on December 29, 1953 and entered into force on February 1, 1954) reg-
ulates patrimonial relations between spouses in art. 29–36 as «patrimonial rights and obligations of spous-
es as matrimonial law regime, characterized by the doctrine as not only legal, unique and mandatory, but, above 
all, rigid and restrictive.

By Law no. 287 of July 17, 2009 on the Civil Code republished through Law no. 71/2011, the new Civil 
Code is subject to the tendency of the modern legislations to create a triple economic balance in relations 
between spouses matters by means of the matrimonial regimes established:

1. between spouses: the emergence of marital agreements, which led to the adoption of more flexible 
legal rules, that allow spouses a certain freedom to choose the regime of patrimonial relations be-
tween them;

2. within the family: to protect the interests of the family, they resorted to mandatory rules that pro-
vided for limitations and prohibitions (Art. 321–322 on family home – new concept in the Romanian 
law, art. 316 regarding the acts seriously threatening family interests);

3. between family and society-third parties: through the establishment of certain substantive require-
ments of legal acts, including of the marital agreements concluded by affidavit, with the obligation 
to be made public.

We believe that in the new Civil Code, Chapter VI of Book II – The family is called Patrimonial rights and 
obligations of spouses devotes Section 1 Common provisions, paragraphs 1–3, art. 312–328 to the primary re-
gime.

The primary regime governed by art. 312–328 of the new Civil Code is defined as all legal norms govern-
ing the relations established between spouses, or between one or both spouses on the one hand, and third par-
ties, on the other hand, relations having as object existing assets at the time of marriage, acquired during it, as 
well as contracted obligations in connection with such goods or the carrying out of the obligations of marriage 
that apply to all marriages, regardless of the matrimonial regime to which the spouses are subjected.

The provisions of art. 312 of the Civil Code establish: a legal system that is the community property re-
gime and two conventional regimes: separation of property regime and the regime of conventional com-
munity (the latter includes conventional exemptions from the community property regime).

The legal matrimonial regime includes property acquired by both spouses during marriage, except 
for the goods provided by law, which are each spouse’s own assets.

The legal community regime will apply in all situations in which prospective spouses do not opt for the 
separation of property regime or for the conventional community regime.

Separation of property regime is characterized in that each of the spouses is the exclusive owner 
of their property and of that they acquire by themselves after the marriage, at the adoption of this regime 
spouses are required to draw up an inventory of movable property belonging to each one at the date of the 
contracting of marriage.

The Conventional community regime is applicable when by matrimonial agreement, they derogate 
from the provisions on the legal community regime, and the matrimonial convention concluded in this case 
may narrow or widen the community of goods.



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  47

The new Civil Code places at the basis of patrimonial relations between spouses the principle of auton-
omy of will, predicting a real legislative reform of the matrimonial regime existing at present in Romania.

Keywords: property relations between spouses; primary imperative regime family housing; the legal 
matrimonial regime; separation of property regime; the conventional community regime; marriage expens-
es; the conventional mandate between spouses; The judicial mandate

1. GENERAL NOTIONS ABOUT THE PRIMARY REGIME
Primary regime governed by art.312–338 of the new Civil Code is defined as all legal norms governing 

the relations established between spouses, or between one or both spouses on the one hand, and third parties, on 
the other hand, relations having as object existing assets at the time of the contracting of marriage, acquired dur-
ing it as well as contracted obligations in connection with such assets or to carry out the marriage tasks that ap-
ply to all marriages, regardless of the matrimonial regime to which spouse are subjected.

The imperative primary regime has the following features1:
•	 is two-way primary:
in the first sense is applicable before any? other rules, the provisions being applicable before other legal 

provisions or stipulations within the content of matrimonial agreements. The explanation of this character 
lies in that the primary regime is a legal effect of marriage, automatically applying to spouses, after the mar-
riage date, regardless of the marital regime applicable in concreto;

In the second sense it is common to all? matrimonial regimes and represents their basis, including rights 
and fundamental freedoms within to all property relations between spouses;

•	 It is	imperative,	namely	the	legal	rules	that	represent	it	must	be	applied	unless	the	law	allows	parties	
to derogate by their Convention.

The primary regime cannot be considered a particular type of matrimonial regime able to organize pat-
rimonial relations between spouses or between them and others, but it mainly regulates the basic rules gov-
erning these relations in general and binding, as an effect of the contracting of marriage under a state law 
that set these rules2.

The primary regime is also called imperative primary regime treatment because both spouses are re-
quired to submit to its general rules, as a simple effect of marriage. Spouses should subject to the manda-
tory general standards of primary regime any matrimonial convention they would conclude, by which they 
would properly regulate the organization of patrimonial relations between them or the relations with third 
parties3.

2. FAMILY HOUSING

The right to use family housing
The research literature states that the term of common housing should not be mistaken for the notion 

of domicile. Therefore, there may be situations where the spouses have separate domiciles, but also a com-
mon housing, the latter being subject to special protection regime. Thus, former Supreme Court decided 
that certain circumstances, such as those imposed by the exercise of professions or trades, by the need for 
specialized training, health care or even the situation when none of the spouses’ housings does not provide 
location standards, justify separate homes of the spouses 4.

The domicile of the natural person is the address where the center of gravity of the social and econom-
ic life of the individual is located. The living of this person at this address must no longer be permanent 5.

The right to use the housing may be acquired according to Law no. 114/1996 or according to common 
law Art. 1410 – 1453 of the Civil Code – in case of private property dwellings located in rural areas, as well as 
of those in urban areas which on January 1, 1990 did not form the subject of a lease.6

1 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 114.
2 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi, Editura Hamangiu, 2011, p. 21.
3 Ibidem.
4 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 

House, 2011, p. 25.
5 N., C., Dariesacu. Raporturile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat (Patrimonial Relations between 

Spouses in Private International Law), C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2008, p. 67.
6 E., Florian. Dreptul familiei (Family Law), 3rd edition, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, p. 149.
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The right to use7 the house belongs to all family members, even if the lease was signed before mar-
riage, therefore the right in question was a sui generis indivisible status whose subjects are all family mem-
bers, without establishing any fixed due to each, even if the sharing in fact of the housing would actually be 
possible.

Regarding the right to use the housing acquired under the provisions of the Civil Code, whether its pri-
vate good or common good is determined by the time of the lease contract, as far as the lease concluded 
under the exemption from common law is concerned, the rights conferred by it cannot be included either 
among common property or among own property mass.8 The right to use the housing is common property 
if the lease ended during their marriage and is own property if it ended before marriage9.

The right to use housing belongs to all family members, each having own right to home use10. The 
spouse acquires therefore under the lease contract11, along with the lease holder and the other family mem-
bers, the right to use the housing, without distinction weather the lease was signed before marriage or dur-
ing it12.

As family members, the spouses are subject – in principle – in their housing relations, to the same rules 
as the other family members. As such, they have equal housing rights regardless of the quality of the quali-
ty of holder of one of them.13.

It should be specified that family members do not acquire own rights to housing in case of the rent 
of housing facilities for special purposes, when the use of housing is additional to the contract of employ-
ment – such as housing for work, intervention, protocol or work rooms. In all these cases, the family mem-
bers, in terms of housing, have derived rights additional to the contract holder’s right.14

In relation to the changes in the legislation, presented in section 1, in practice arose the question weath-
er at present, the courts, after declaring the divorce, have or not power to attribute benefit of the lease for 
common home of the spouses, and, if so, what is the legal basis of such competence depending on which 
the court will decide by reference to such an attribution.15 .

Analyzing the solutions of the research literature16 another expert in the field17 concluded that 
«art.27 paragraph 1  letter a of Law no. 114/1996 may constitute the legal basis of «the agreement trans-
fer» by court’s divorce decision only if, prior or pendente lite, the spouse holder of the contract left for good 
the «domicile» located in the common house of the spouses, which was the subject of the lease contract in 
question. Conversely, if the holder spouse has not left the house for good, than the rule cannot legally fun-

7 A., Bacaci. Viorica-Claudia, Dumitrache. Crisitina, Codruţa, Hageanu. Dreptul familiei (Family Law),  6th edition, 
C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2009, p. 78.

8 E., Florian. Dreptul familiei (Family Law),3rd edition, C.H. Beck Publishing House, Bcharest, 2010, p. 149.
9 I., P., Filipescu. A., I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition, C.H. Beck Publishing House, 

Bucharest, 2006, p. 139: Dariescu, N., C.. Dariescu, C. Petraru, A., R.. (2009), Dreptul familiei, Edition Lumen, Iasi. 
10 Fr., Deak. St., Cărpenaru. Drept civil (Civil Law), T.U.B., 1983, p.126. If one spouse left or was expelled from the com-

mon home, alone or together with their children, he does not lose through non-use his housing right and may re-
quire to live again in that space at any time. The evacuation of the spouse from the home may not be required but 
the evacuation of concubines may be.

11 Cosma, Doru. Contractul de închiriere a locuinţei (Housing Lease), Ştiinţifică şi Enciclopedică Publishing House, Bu-
charest, 1977, p. 8.

 The house lease is an agreement of will by which a person (natural or legal) called lessor undertakes to provide to an-
other person named tenant (or lessee) the use of temporary housing, and the tenant undertakes to pay the rent. This 
contract is a variety of the lease contract, applicable to various goods, individual variety – in this case – with its spe-
cific subject: the home. The name of the lease contract is to be used to describe the legal operation defined above, 
as well as for the acknowledgment of this operation. There are two elements to be retained in particular for defining 
the lease contract: home use provided by the lessor and the rent paid by the lessee.

12 I., P., Filipescu. A., I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition, C.H. Beck Publishing House, 
Bucharest, 2006, p. 139.

13 Cosma, Doru. Contractul de închiriere a locuinţei (Housing Lease), Ştiinţifică şi Enciclopedică Publishing House, Bu-
charest, 1977, p. 46.

14 Ibidem.
15 Ş., Beligrădeanu. Regimul juridic actual al atribuirii locuinţei comune a soţilor în cazul pronunţării divorţului (Current 

legal regime of allocation of common housing of the spouses in case of divorce) in «Dreptul» magazine, Year IX, 3rd 
series, No. 5/1998, Bucharest, p. 35.

16 Fr., Deak. Contractul de închirie a locuinţei (Housing Lease), Actami Publishing House, Bucharest,1997; I., P., Fili-
pescu. A., I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition C.H. Beck Publishing House, Bucha-
rest, 2006, p. 139; V., M., Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă (Theoretical and Practical Treaty of Civ-
il Procedure), vol. II, Naţional Publishing House, Bucharest,1997, p. 526.

17 Ş., Beligrădeanu. Regimul juridic actual al atribuirii locuinţei comune a soţilor în cazul pronunţării divorţului (Current 
legal regime of allocation of common housing of the spouses in case of divorce) in «Dreptul» magazine, Year IX, 3rd 
series, No. 5/1998, Bucharest, p. 36.
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dament the attribution of the benefit of the contract to the other spouse, by court’s decision that pronounc-
es the divorce. «

Another question is: What is currently the legal provision allowing the court which pronounces the di-
vorce to attribute the lease contract to the other spouse, by hypothesis, non-holder of that contract? The an-
swer is: even if the provisions of art.22 of Law no. 1973 and those of art. 27 index 1 of Law no. 114/1996 are 
repealed and the provisions of Article  38  paragraph  4  of the Family Code and of art.  613  index  1  para-
graph 4 of the Code of Civil Procedure are effective the court that pronounces the divorce was and is legal-
ly competent to settle the additional requests on attribution (use) of the common home of the spouses18.

However, if there are minor children involved, the court shall assign the benefit of the lease to the 
spouse who got custody of the children.

In essence, therefore, to the extent that there are no minor children involved and no agreement be-
tween spouses is performed, along with the pronouncement of divorce, if an explicit additional request is 
made in this regard based on a sovereign appreciation, the court which pronounces the divorce decides, as 
appropriate, either the maintaining of the benefit of the lease holder and the evacuation of the other spouse 
or the assignment of the lease benefit to the latter – which thus becomes owner – and evacuation of for-
mer owner.

In case of special regime housing (housing for work, intervention, and protocol) the court which pro-
nounces the divorce, usually cannot assign the benefit of the lease to none other than the holder19; by ex-
ception, according to the foregoing, the lease is attributable to the other spouse – who is not the holder – 
but only in very special cases (very rare in practice) in which the latter fulfills at the same time the conditions 
to become the holder of the lease for that special regime housing20.

Case law has ruled in matters of divorce, that when the home is common property of spouses and par-
tition of common propriety during the divorce process has not been requested the use of housing, com-
mon property is assigned to one of the spouses under law (for example: where there are minor children, in-
nocent spouse).

Discussion on the family housing
From the provisions of art. 321 paragraph 1 of the new Civil Code we see that the family housing means 

«common housing of the spouses or, the home of the spouse who cares for the children».
The definition of the family home, involves two elements: an objective, material one, materialized in res-

idential property, the second one, volunteer, referring to the damage of that family’s building, to the dam-
age of family life in that place21.

By introducing the new Civil Code of the paragraph. 2 of art. 321, the family housing has a special legal 
regime as «either spouse may request the registration in the cadastral register, under the law, of a building 
as family home, even if they are not the owner of the building».

From the provisions of art.322 paragraph 1 and 2 of the new Civil Code it is clear that: even if the home 
is property of one spouse as long as it is the family home, none of the spouses cannot:

dispose of the rights to the family home;?
sign any document which would affect its? use;
dispose of the goods from that home without? the consent of the other spouse.
In conclusion, the provisions of art.321 paragraph 2 and 322 paragraph 1 and 2 of the new Civil Code, 

we note that the family home has a special legal regime. Thus, even if one spouse is the exclusive owner of 
the property constituting the family home, he/she will not be able to alienate it on their own, without the 
written consent of the other spouse, who is not the owner. The same treatment is applied to the other home 
goods.

The non-observance of the provisions of paragraphs 1 and 2 of art. 322 of Civil Code draws relative nul-
lity if the spouse who has not consented to the document’s completion asks for its extinguishment within 
one year from the date on which he became aware of it, however not later than one year from the date of 
termination of the matrimonial regime.

18 Idem, p. 37.
19 I.P. Filipescu, op. cit. p.278–279.
20 Ş., Beligrădeanu. Regimul juridic actual al atribuirii locuinţei comune a soţilor în cazul pronunţării divorţului (Current 

legal regime of allocation of common housing of the spouses in case of divorce) in «Dreptul» magazine, Year IX, 3rd 
series, No. 5/1998, Bucharest, p. 38.

21 C., Turuiau. Despre posibilitatea evacuării din domiciliul comun al soţului în caz de violenţă exercitată asupra soţiei 
(About the possibility of evacuation from the common domicile of the spouse in case of violence exerted on the 
wife, in Dreptul magazine no. 12/1992.
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If the spouse has not consented on: the home registration in the cadastral register, the conclusion of le-
gal documents, movable property belonging to the family home, he cannot ask for the extinguishment of 
the document, but only for damage compensation from the other spouse, unless the third party purchaser 
has acquired in another way, the quality of family housing.

However if the spouse is in bad faith and refuses to give his/her consent on the conclusion of an act then 
the other spouse can ask the guardianship court to authorize the completion of the act.

We note that, by inserting in the new Civil code of these special provisions on the family home, the right 
of disposal of the owner over the property inhabited by the family within the meaning of express restriction 
of this right is waived. This restriction of the disposition right of the owner should be seen only in the con-
text of the registration of his/her property in the cadastral register as «family housing.» Taken out of the con-
text, it could be interpreted as a violation of constitutional norms that guarantee the exercise of ownership. 
In the absence of the home registration in the cadastral register, non-proprietary spouse of the estate, who 
has not given his/her consent in case of alienation by the owner can claim damages only.22

The possibility of a spouse to demand the evacuation of the other spouse from the family housing. Taking 
into account the requirement of cohabitation of the spouses the following question was raised: why would 
one spouse require the evacuation of the other spouse? What would cause such an action? Over time many 
hypotheses have been raised:

•	 a	first	hypothesis	refers	to	the	inadmissibility	of	the	spouse	evacuation	based	on	the	reasoning	that	
such an evacuation would lead to factual separation, which implicitly contradicts the principles of 
marriage;

•	 another	hypothesis	argues	that	if	one	spouse	makes	by	means	of	his/her	attitude	the	living	with	the	
other spouse impossible, the innocent spouse may require the evacuation of the guilty spouse. This 
opinion prevailed and the practice adopted it since, finally, the protection of other values prevailed  
, namely the right to life and personal integrity, in relation to the interest of family integrity, even if 
the guilty spouse is co-owner of home. The following question arises: can we talk about the integrity 
of the family where the guilty spouse trespasses the moral and spiritual principles, the privacy right 
and the right to a decent life, abusing the trust of the other spouse, humiliating the spouse, causing 
more distress on the innocent spouse? The housing evacuation action is permissible only for good 
reasons, usually for violence. According to art.581 of the Code of Civil Procedure the action is allowed 
through presidential ordinance;

•	 In the	 last	case	they	try	to	answer	the	questions:	 In case	one	spouse	 leaves	the	family	home,	can	
the spouse start an action to compel his/her spouse to return to the common house? The research 
literature states that in the practice of some courts such action was considered inadmissible. Can this 
point of view be stated without a doubt? Is such a decision of the court correct, because it still raises 
a question: What value is assigned to the duty of cohabitation? Also, the author states23: «There is a 
principle of law which confirms that the party without fault has the possibility to choose between 
maintaining the given situation or terminate it. Isn’t this, in this case, a violation of the innocent 
spouse’s possibility to avail themselves from the obligation of cohabitation of the other spouse, 
leaving him/her no other possibility and forcing him/her so to seek the dissolution of marriage, 
although he/she, the innocent spouse, does not want it? What would be then the repair of the moral 
damage – and only – suffered by the innocent husband?» We would answer to this question this 
way: In such a situation we believe that the innocent spouse can only waive to live together with the 
guilty spouse, because when agreements between spouses have failed repeatedly it is best to end 
such a relationship as people cannot change. A hope for the better is naive when it comes to people 
and their personality. If love cannot refrain the guilty spouse from such acts, then nothing can stop 
him. And miracles do not exist in this case. Even when the guilty husband has mental problems and 
does not want or cannot be determined to go to a psychologist (psychiatrist) and his family (parents, 
brothers, sisters, etc..) do not get involved in helping him/her, the innocent spouse has only the 
duty to save himself/herself weather him/her or the guilty husband stays or leaves the family home. 
One cannot save someone through love if he/she or the family of origin does not want to save him/
her for various reasons (such as: for fear that his/her psychological problems would become public: 
depression, frustration, sexual obsessions, immaturity, infantilism, dual personality, etc.).

22 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, 2011, p. 31–31.

23 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, 2011, p. 26–27.
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Given the comments in the research literature and practice in the field24 on the family home regarding 
the possibility of a spouse to request the evacuation of the other spouse from the family home we will keep un-
der review the following issues that require some discussion:

a. the case in which the family home is common property of spouses;
b. the case in which the family home is own property of one of the spouses;
c. the case in which the family home is held under a lease.
a. The case in which the family home is common property of spouses. In relation to the family home com-

mon property, we know that the spouses have equal rights over the housing. If the spouses are in the 
process of divorce and of partition after that, if only the dissolution of marriage proceedings through 
divorce have been started, without asking for a partition of common property, the court may order 
as interim measures or by presiding judge’s order, the division or allocation of the home to one or 
the other spouse, provisionally, until final and irrevocable resolution of personal relations between 
them25.

The questions raised are: When spouses have completed the divorce and partition trial which one 
of them will get the common residence and sole ownership of the property that has been the object of 
common house? What about mobile assets? We support the view26 based on which, if the home may not be 
used by both spouses, and they have not reached any agreement, the criteria that the courts will use in the 
order prescribed by law are:

•	the criterion of the best interests of minor children. Article 263 of the new Civil Code establishes the 
principle of the best interests of minor children27 which in paragraph 1 provides: «any action regarding the 
child, regardless of its author, must be taken in the best interests of the child.» We note that the court in 
such a situation has the following options: assigns the common home to the spouse at whom the child’s 
home was established if parental authority is shared by divorced spouses; the home belongs to the spouse 
to whom children have been entrusted, when the divorce court has ordered such a measure. Whatever the 
chosen possibility, the spouse who remains in the common house will pay to the other spouse the balanc-
ing payment appropriate to the share ownership of the other spouse after the invalidation of the joint prop-
erty state. Still, who gets the common home when there are two minor children involved and each spouse 
has one child in custody? We believe that in this situation we should first of all consider the child’s mental 
state, then we should consider which spouse is to blame for the dissolution of marriage and thus we will de-
termine to whom we attribute the common home. However, we believe that the spouse who remains in the 
common house (when the marriage is dissolved by fault of both spouses) should pay the other spouse (who 
has in his/her care a minor child) an allowance to cover the costs of installation to another home. We also 
believe that if the marriage is dissolved out of exclusive fault of one spouse (eg: wife’s infidelity28) and chil-
dren remain with her, depending on her material possibilities she should pay to the innocent spouse an al-
lowance to cover the installation expenses in another home. We base the proposals on the provisions of 
art. 324 paragraph 2 of the new Civil Code which provides: «The spouse who was given the benefit of the 
lease is obliged to pay the other spouse an allowance for installation expenses in another residence, unless 
the divorce was pronounced out of the exclusive fault of the latter».

•	If the first criterion cannot be applied (for example, there are no minor children involved), the subse-
quent criterion is the fault in divorce. In this case, we believe that the common ownership will be allocated 
to the innocent spouse who will pay to the other spouse the balancing payment corresponding to the share 
ownership, the appropriate share of any compensation after the invalidation of the joint property state.

•	If neither the second criterion can be applied (eg marriage is dissolved from the fault of both spouses) 
we believe that the court will attribute the home to the spouse who is in a special situation taking into ac-
count a number of elements as such as: occupation, health status, age, distance to work; the spouse who re-
mains in the common home shall pay to the other spouse an allowance to cover costs of installation in an-
other home.

From the interpretation of paragraph 2 of art. 324 of the new Civil Code we can infer that when the 
divorce was pronounced in the exclusive fault of the spouse who could benefit from allowances to cover 

24 For details see A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Haman-
giu Publishing House, 2011, pp. 23–32; M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), Ha-
mangiu Publishing House, Bucharest, 2010, pp. 115–141.

25 Al. Bacaci. op. cit., p. 38; I.P. Filipescu. op. cit., p.4.
26 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit. pp. 137–141.
27 See E., Florian. op. cit. pp. 311–315.
28 Art. 309 paragraph. 1 of the Civil Code provides: «Spouses owe each other respect, fidelity and moral support.»
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installation expenses in another home the spouse who was attributed the common house is no longer 
obliged to – pay this allowance. Also, the spouse from whose fault the marriage breaks cannot benefit from 
an installation allowance in another home or from other compensation that can be taken in case of partition, 
from the quotum due to the spouse who was assigned the common house in case he/she would not have 
had the necessary amount representing the allowance in cash or in a bank account.

According to art.324 paragraph 4 of the new Civil Code «provisions of paragraphs 1–3 similarly apply if 
the property is owned jointly by both spouses, the allocation of the conjugal household benefit remaining 
in effect until the separation decision becomes final. «So the allocation of the conjugal housing benefit that 
is common property of both spouses stays effective only until the partition decision stays final.

b. The situation in which the family home is owned by one spouse. It seems that in this situation, in case 
of divorce and partition, with the property owned by one spouse, the non-owner spouse, even if innocent, 
must leave the property. The questions that arise29 in this situation are: If the non-proprietary spouse has 
no fault in the dissolution of marriage, on the one hand, and on the other hand, it is known that no one can 
claim one’s own misconduct in the promotion of an action and, moreover, if we consider that the obligation 
of co-habitation has been infringed by the owner spouse, what is the possibility of the non-proprietary 
spouse to defend their right to live in the building destined for family housing? Can the non-proprietary 
and innocent spouse start an evacuation action of the proprietary spouse guilty of acts of violence and the 
disintegration of marriage? The doctrine and case law allows for the action of evacuation of the accused 
proprietary spouse from his/her own home on the ground of turbulent and aggressive behavior which 
has to be repressed and punished. This measure is not final and therefore is not a denial of his property 
rights. Following the completion of divorce and given the fact that ownership is guaranteed by art. 44 of 
the Romanian Constitution30 the court must take into account this aspect, and for the completion of the 
trial, the non-proprietary spouse must leave the property that has been the object of common home. The 
research literature31 states that: «However, if the attitude of the proprietary spouse was qualified as an abuse 
of law in family relations, and him/her as a turbulent and aggressive person, don’t we have to keep in mind 
that, although non-proprietary, is not fair for the innocent spouse to be deprived of a right so intimately 
connected with his/her life, and for the other guilty spouse not to be sanctioned for his/her abuse in relation 
to his/her right of owner of the family home? So far this problem has not been set to rights, but the new 
Civil Code, through the mandatory rules of the primary system, set to rights by art. 321–322 the legal status 
of family housing, establishing, finally, the mandatory rules of protection of this legal institution. «However, 
by the mandatory rules established by art. 321–322 of the new Civil Code it cannot be concluded that after 
completing the divorce trial the innocent non-proprietary spouse would have any right to the family home. 
Indeed, these mandatory rules provide that «the family housing is the common housing of the spouses; 
without the written consent of the other spouse, none of the spouses, even if only owner, cannot have 
rights to the family housing and cannot sign legal acts that would affect its use; a spouse cannot move 
from home the goods that decorate the family housing and he/she may not dispose of them without the 
written consent of the other spouse» but we refer to the quality of spouse and after the completion of 
divorce the quality of spouse is void. In  conclusion, the innocent spouse is not entitled to the home of 
the guilty husband owner of the family housing. Article 388 of the Civil Code provides: «Distinctly of the 
right to compensatory allowance provided in art. 390, the innocent spouse, who suffers damage through 
the divorce, may ask the guilty spouse to offer compensation. Guardianship court resolves the request by 
the decision to divorce», and art. 390 of the new Civil Code provides: «If  the divorce is pronounced due 
to exclusive fault of the defendant spouse, the claimant spouse is eligible for compensatory benefit to 
compensate, as much as possible, for a significant imbalance that divorce would cause in the conditions of 
life of the one who requests it. (paragraph 1). Compensatory benefit may only be granted if the marriage 
had lasted for at least 20 years.» (paragraph 2). We note that the solution is given where the action is brought 
to court by innocent claimant spouse husband and the situation where the action is brought to court by the 
guilty spouse who admitted his/her fault is not considered. We believe that, in this case, the innocent spouse 
is eligible for compensation and compensatory benefit. There is the situation when the spouses divorce by 
mutual consent (for whatever reason in order not to make public the mental and physical violence exercised 

29 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, 2011, p. 28–29.

30 Article 44 of the Constitution provides: «The right to private property and state debts are guaranteed. The content 
and limitations of these rights are established by law «..

31 Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, , 2011, p. 29.
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by the guilty spouse) although the spouse proprietary of the family home has the exclusive fault. In this 
home there are gathered memories, joys, sorrows, movable goods. One goes one day without someone 
telling one to leave the home. One leaves everything in that house as if it would be a day like any other, only 
one gets one’s clothes. Unfortunately, usually the guilty spouse, even in this situation will find excuses and 
even many times, they will accuse and humiliate the innocent spouse to excuse their own mistakes. In this 
case, we can no longer talk about compensation and benefits compensation under art. 388 and 390 of the 
new Civil Code, but about feelings: love, consciousness, the recognition of guilt, etc..

c. The situation when the family home is held under a lease. The provisions of art.323 and 324 of the new 
Civil Code are binding and bring under regulation the rights of spouses on rented housing and to whom is 
assigned the lease benefit at the dissolution of marriage.

According to the legislator, the necessity of special regulation of housing rights of spouses on rented 
housing is required to ensure minimum protection of key issue of economic relations between spouses – 
that of living a conjugal family life in the home – both in times of conjugal peace, and in times of crisis, when 
the spouses are separated or divorced.32.

From the mandatory rules of art. 323 paragraph 1 of the new Civil Code it can be inferred that where the 
housing is held under a lease, each spouse has an own right to housing, even if only one of them is the hold-
er of the contract or the contract is signed before marriage.

Paragraph 3 of art. 323 of the new Civil Code sets to rights the situation when one of the spouses had 
died. Thus, if one spouse had died, the surviving spouse continues to exercise his/her housing right, unless 
it expressly waives it, within the time limit set in art.1834 of the new Civil Code33. The interpretation of provi-
sions of art. 1834 of the new Civil Code shows that within 30 days the surviving spouse may choose to con-
tinue the lease until its expiration. If the surviving spouse asks for the continuation of the contract he/she 
will sign the lease contract.

Paragraph 2 of art. 323 of the new Civil Code provides that the provisions of art. 322 shall apply accord-
ingly. In conclusion, even if the house is held under a lease, as long as it is the family home, none of the 
spouses can:

dispose of the rights to the family home;?
end any act which would have affect its use;?
dispose of the mobile goods from the? respective house without the consent of the other spouse.
The non-observance of provisions of paragraphs 1 and 2 of art. 322 of the new Civil Code draws relative 

nullity if the spouse who has not consented to the act completion asks for its termination within one year 
from the date on which he/she became aware of this, however not later than one year after the termination 
of the matrimonial regime.

If the spouse has not consented on: registering the housing in the cadastral register, the conclusion of 
legal documents, movable property belonging to the family home cannot rescind the act, but only ask for 
damages from the other spouse, unless the third party purchaser has known, in another way, the quality of 
family housing.

However if the spouse is in bad faith and refuses to give his/her consent on the conclusion of an act then 
the other spouse can ask the court for guardianship to authorize the completion of the act.

Article 324 paragraph 1 of the new Civil Code states: «At the dissolution of marriage, if the use of the 
home by both spouse is not possible and if they do not get along, the benefit of the lease may be assigned 
to one of the spouses, taking into account the orders, the best interests of minor children, the fault in di-
vorce and the former spouses’ own housing opportunities. «We note that the provisions of this article shall 
expressly provide the criteria for the allocation of home in case of divorce, to one spouse in the following 
order:

32 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, 2011, p. 32.

33 Article 1384 of the Civil Code provides: «The home lease ceases within 30 days from the date of registration of death 
of the tenant (paragraph 1). Descendants and ascendants of the tenant have the right, within the period specified in 
paragraph 1, to opt to continue the lease until its expiration, if they are mentioned in the contract and if they have 
lived with the tenant. The provisions of art. 323 paragraph 3 are applicable in case of the surviving spouse (para-
graph 2). Persons under paragraph 2, who requested the continuation of the contract, designate by agreement, 
the person or persons who shall sign the lease instead of the deceased tenant. If they do not reach an agreement 
within 30 days from the date of registration of death of the tenant, the designation is made by the landlord (para-
graph 3). Subletting consented by the tenant ceases at the deadline provided in paragraph 1 if the lease does not 
continue under paragraph 2. In the latter case, the person designated under paragraph 3 shall sign the subletting 
contract instead of the deceased tenant (paragraph 4). «
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a. the criterion of minor children’s best interests. Taking into account the provisions of art. 397 of the 
Civil Code, the court’s main purpose will be to determine the child’s home, according to art. 400 of 
the Civil Code, usually at one of the parents, taking into account the best interests of the child;

b. the fault in divorce criterion (for example: breach of the duty of loyalty) – as subsequent criterion;
c. assignment of the lease benefit «according to former spouses’ own housing opportunities» (where 

for example there is a joint fault in divorce of the spouses) –as the last criterion.
Paragraph 2 of art. 324 of the new Civil Code provides: «The spouse who was granted the benefit of the 

lease is obliged to pay the other spouse an allowance for installation expenses in another residence, unless 
the divorce was pronounced in the latter’s sole fault. If there is common property, compensation may be at-
tributed at partition, from the share due to the spouse who was given the benefit of the lease. «The provi-
sions of paragraph 2 of art. 324 of the new Civil Code show that when the divorce is pronounced due to ex-
clusive fault of the spouse who benefited from an allowance to cover costs of installation in another home, 
the spouse who was given the benefit of the lease is no longer obliged to pay an allowance and cannot be 
imputed at partition the share due to the spouse who was awarded the benefit of the lease.

The allocation of the lease benefit is performed with the summoning of the lessor and becomes effec-
tive from the date the court decision became final.

In conclusion, it is important to note that, by being established by mandatory provisions which enter 
into the structure of the primary system, the legal situations described above – the possibility of a spouse to 
require the evacuation of the other spouse from the family home; the situation when the family housing is com-
mon property of spouses ; the situation when the family home is owned by one spouse and the situation when the 
family home is held under a lease – are required for both the court and for spouses; exceptions by the matri-
monial convention concluded cannot be made, establishing a different order of priority. Any contrary clause 
should be considered unwritten, not producing legal effects.

3. MARRIAGE EXPENSES

Discussions on the concept of marriage expenses34

Cohabitation under one roof, and the support of the family, with or without children, – logically – as-
sume for spouses to have a number of expenses. Such household expenditure or marriage tasks are tradi-
tionally included in the primary imperative regime. Marriage expenses or charges shall be assessed in prac-
tice, depending on the life level of the spouses, on their actual economic situation and on the specific needs 
each couple has35.

Traditionally, both the doctrine and statutory regulations distinguish between the obligation of spouses 
to contribute to the expenses of marriage and the obligation of mutual support between spouses, both involv-
ing the maintenance obligations between spouses. The foundation of these obligations lies in the principle of 
solidarity between family members in general and in the relations between spouses in particular36.

Regardless of the matrimonial regime applicable, the obligation of each spouse to contribute based on 
his/her means to the marriage expenses is likely to determine a heritage cohesion between spouses, tem-
pering the individualistic vocations of each of them (especially in case of the separatist regimes) ensuring 
thus the necessary resources to deal with common tasks that life in common involves.

Research literature37 states that the relationship between these three obligations, broadly the obliga-
tion of spouses to contribute to marriage expenses includes expenses for the common household, parental 
obligation to support minor children and spousal mutual maintenance obligation.

Basic primary regime of the Civil Code contains mandatory provisions aimed at marriage expenses in 
article 325.

What is meant by «costs of marriage» can be determined, unquestionably, as referring in a broad 
sense to: the costs for carrying the living together under one roof, the cost of raising children, and the 

34 N., C., Aniţei. Consideraţii privind cheltuielile căsătoriei potrivit dispoziţiilor din noul Cod civil (Considerations on 
Marriage Expenses under the Provisions of the New Civil Code, Curierul Judiciar, no. 10, C.H. Beck Publishing House, 
Bucharest, 2011.

35 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), 2nd edition revised, Universul Juridic Publishing House, 
Bucharest, 2009, pp. 40–41

36 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), Hamangiu Publishing House, Bucha-
rest, 2010, pp. 141–144.

37 I., P., Filipescu. A., I., Filipescu, Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition, Universul Juridic Publishing 
House, Bucharest, 2006,. p. 66; E., Florian. Dreptul familiei (Family Law), 3rd edition, C.H. Beck Publishing House, Bu-
charest, 2010, p. 83. 
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mutual maintenance owed by spouses to each other, even in the special conditions of maintenance af-
ter divorce.

The obligation to bear the marriage expenses is an effect of marriage, a permanent and unconditioned 
task of both spouses and shall result in the contribution of each to ensure the material conditions of living 
together.

Next we will answer the questions: What is the legal obligation of maintenance and between which 
people is established?

The legal obligation of maintenance is the duty imposed by law to a person to provide for another per-
son means to live, and – in case of maintenance obligation of parents towards their children – the means for 
education and professional training38.

Article 516 paragraph 1 of the new Civil Code provides: «Maintenance obligation exists between hus-
band and wife, relatives in a straight line, between siblings and between other people stipulated by law.»

The legal obligation of maintenance exists between the following persons: between spouses and chil-
dren, between parents and children, without distinction between natural or adoptive filiation, between 
grandparents and grandchildren: between great-grandparents and great-grandchildren, between broth-
ers and sisters; between other people provided by law: between former spouses from the dissoluted mar-
riage; between former spouses between terminated marriages, the spouse who contributed to the main-
tenance of the natural children of the other spouse is required to continue to support the children during 
their minority, but only if the natural parents are deceased, missing or in need; children who received at 
least 10 years of maintenance from the normal spouse (ie step-parent) may be forced to give maintenance 
to the spouse of the natural parent; the heirs of the one required to maintain a child and the one who, al-
though not legally required, gave the maintenance of a child, must continue maintenance, each in propor-
tion to the inherited property value, but only during the minority of children and subsidiary to the children’s 
parents, so if the obligated parents have died, are missing or are in a state of need; the one who takes a child 
(found or abandoned by parents) to care for it or protect it temporarily until the establishment of protective 
measures, is obliged to maintain it.

What is important for our study for supporting common household expenditure is the obligation of par-
ents to support minor children and spousal maintenance obligation.

The legal obligation of maintenance between spouses can be defined39 as the mutual duty, stemming 
from the law and based on the institution of marriage, to secure to one another the necessary things for liv-
ing. The main feature of this obligation is its primary character, because spouses own each other mainte-
nance before any other persons.

The legal obligation of the minor’s parents is complex, it is much broader than the duty to offer mainte-
nance under civil law, and aims at providing not only the necessary means of living, but also at ensuring the 
material conditions required by the children’s education and training.

Lato sensu, the maintenance obligation between spouses can be analyzed in terms of the obligation to 
bear the tasks of marriage. This is a mixture whose determination requires an assessment in concreto of the 
standard of living of the spouses, their material possibilities and the specific needs of each couple. Into this 
category of obligations fall the maintenance and repair expenses for the spouses’ property that is their mar-
ital home, the rent, expenses related to the food purchase, furniture and household utensils purchase, ex-
penses for the professional training of one spouse, expenses necessary for the growth and education of mi-
nor children, expenditure made   by parents for damages caused by wrongful acts of the minor children, etc. 
.. On the contrary, the tax on income, spouse’s professional expenses, financial investments (even useful to 
household), expenses made   by a spouse, etc cannot be treated as marriage expenses. In the sense that «in 
a broad sense, the notion of marriage expenses includes besides the actual costs of common housekeep-
ing, those related to growth, education and training of children and to the spouse in need of maintenance 
due inability to work40.

 We agree to the research literature that says that the obligation of spouses to contribute in relation to 
the means available to marriage expenses is not completely identified with the obligation of material sup-
port. The latter involves among other things, recreational expenses, of course, in addition to the mainte-
nance of minor children obligation. In case of divorce, the material support obligation and the one regard-

38 I., P., Filipescu. A., I., Filipescu, Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition, Universul Juridic Publishing 
House, Bucharest, 2006,. p.541.

39 E., Florian. Dreptul familiei (Family Law), 3rd edition, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, p. 381.
40 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), Hamangiu Publishing House, Bucha-

rest, 2010, p. 143; P., Vasilescu. op. cit., p. 41.
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ing the contribution to common household expenses of spouses ceases, but the obligation of spouses to 
support their minor children, included in the second, survives even after divorce. On the other hand, if we 
consider that according to art.325 paragraph 2 of the Civil Code on the contribution of spouses in marriage 
expenses, spouses may derogate by a matrimonial agreement; we must specify that their obligation to con-
tribute to the growth and education of minor children may not be the object of a marriage agreement, be-
ing imperatively owed by parents. We note that the obligation of financial support provided by art.325 par-
agraph 1 of the Civil Code is more comprehensive than the obligation to contribute to the expenses of mar-
riage, which implicitly includes it, but to which it is not identical.

In other words, an expense is considered to be common and made for household, no matter if it is com-
mitted by one spouse only, if in concreto it is useful and necessary for the life of the couple, just like the ex-
pense should not be excessive in relation to their usual pecuniary possibilities41.

The basic primary regime of the Civil Code contains mandatory provisions aimed at marriage expenses 
in article 325. Providing in a different paragraph the obligation of spouses to mutual material support and 
the obligation to contribute to marriage costs, it means that the law does not identify the two obligations, 
but it neither excludes up to a certain extent the interference between them. Generally, the spouses owe 
each other mutual material support. They can waive from this principle by marital agreement, only in terms 
of the contribution to the marriage expenses42.

The establishment of the amount of contribution of each spouse is provided in paragraph 2 of art.325 of 
the new Civil Code which provides that spouses are «obliged to contribute, according to their means, to 
marriage expenses ....».

However, the second thesis of paragraph 2 of art.325 of the new Civil Code states «.... if by matrimoni-
al agreement it is not otherwise provided». From this provision, we see that the law allows spouses that by 
convention to act otherwise although paragraph 3 of art.325 of the new Civil Code provides that «any agree-
ment which provides that marriage expenses should be borne by one spouse only is considered unwritten».

 We will analyze the establishment of the amount of contribution of each spouse in terms of two situa-
tions:

•	 When	spouses	have	agreed	on	the	proportions	of	contribution;
•	 Lack	of	agreement	between	spouses	on	the	scale	of	contribution.

a. Establishment by agreement of contributory proportions
The basis of this conventional distribution is expressly specified by art.325 paragraph 2 of the new Civ-

il Code: normally, the arrangement of the obligation can be achieved even within the matrimonial conven-
tion, either the original one or the agreement concluded during marriage43.

The research literature44 shows that French law allowed even the validity of a spouse’s arrangement to 
contribute to marriage tasks accepted by the other, although legal support was outside marital agreement. 
The only drawback referred to the possibility of each spouse to be able to modify, at any time, the amount 
of contribution, considering the concrete situation of the parties.

In this context, the authors state45 that given the similarity of texts the solution can be used, because 
what is relevant is the agreement between the spouses on the contribution of each and not necessarily on 
the legal pattern in which it is achieved. It is true that the establishment of the proportion of contribution 
of each spouse even within the matrimonial convention can be censored by the notary public at the time 
of authentication of the Convention, because, although the free will of the parties on these issues plays an 
important role, it still carries some limitations. Thus, however they tried to waive from the legal provision 
which establishes the rule of proportionality of contribution of each spouse, through the agreement be-
tween parties it cannot be determined, for example, the total exemption of one spouse from the obliga-
tion to bear the burdens of marriage, which will be satisfied entirely from the other spouse’s revenues. Such 
an agreement / clause cannot be considered lawful, without producing legal effects. The provisions of par-
agraph 3 of art.325 are provided in this sense, the regulatory reason being that the primary regime set to 

41 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), 2nd edition revised, Universul Juridic Publishing House, 
Bucharest, 2009, p. 41.

42 A., Al., Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi (Patrimonial Relations between Spouses), Hamangiu Publishing 
House, Bucharest, 2011, p. 33. 

43 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), Hamangiu Publishing House, Bucha-
rest, 2010, p. 145.

44 Ibidem.
45 Ibidem.
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rights at the same time the minimal patrimonial independence of spouses, whatever the matrimonial re-
gime applicable.

If the spouses, by agreement, establish a certain amount for marriage expenses depending on the ma-
terial possibilities of each spouse, it is possible for one of them to be unable to pay his/her share of the con-
tribution. In this case, we see that the obligation to contribute to the expenses of marriage is doubled by the 
obligation of mutual material support, the latter being a public policy.

The work of any of the spouses in household and for child bearing is according to art.326 of the Civil 
Code a contribution to the marriage expenses. Work qualification as a contribution to these expenses, not 
clearly stipulated in a legal text, but viewed as such in theory and in practice is an important contribution to 
the determination of marriage expenses content. Also, this article includes among marriage expenses be-
sides the spouses’ interest for carrying their live together and meeting the duties of marriage, the interests 
of children. We should also notice that the rule according to which household work and for child bearing is 
a contribution to supporting the duties of marriage is of public order.

So, by matrimonial agreement it could not be established that the work of any of the spouses in house-
hold and for childcare is not considered a contribution.

Within these limits, the freedom of spouses is quite large, by matrimonial convention they may agree 
on the extent to which each spouse must contribute, and the source of contribution. Some fixed propor-
tions may be established, which do not have to vary over time, even if the resources of spouses may fluctu-
ate considerably, as it is allowed to set a variable rate of contribution during marriage (for example, to favor 
the spouse who intends to develop a business, and at some time determined or at least determinable, to 
rest with a higher contribution quota) 46.

b. The lack of agreement between the spouses on the scale of contribution
If the spouses have not established by agreement the contributive proportions of each of them the rule 

established by the provisions of art.325 paragraph 2 according to which spouses are «obliged to contribute, 
each in relation to their means, to marriage expenses ....» is applied.

Given that the legal text offers no detail on the content of the term «means», we believe that all the ma-
terial means of the respective spouse should be considered, for example, earnings from employment, in-
come from other sources (IPR) 47.

3. Performance of the obligation to contribute to the expenses of marriage
The obligation to contribute to the tasks of marriage has a successive and permanent character, (as op-

posed to maintenance obligation, the other spouse does not have to be in need), being performed during 
marriage usually voluntary, by living together. As a legal effect of marriage, this obligation does not neces-
sarily imply a community of living of the spouses, the contribution being preserved in principle, even if the 
spouses are separated in fact as well as during the divorce48.

Effective performance of the obligation to contribute to the expenses of marriage is achieved either by 
cash contributions (taking the form of periodic payments of each spouse, drawn from the resources availa-
ble) or in kind (using as family housing the real estate personal property of one of the spouses), or in anoth-
er form (household work and childcare or the help that one spouse gives to the other spouse in relation to 
the latter’s professional activity).

If the obligation to contribute to the expenses of marriage is not performed voluntarily, in case of disa-
greement between spouses, its fulfillment can be ensured by legal constraint. Thus, the complainant spouse 
may request by court action to the defendant spouse to contribute according to his/her means to the com-
mon expenses of marriage.

46 Idem, p. 146.
47 Mutatis, mutandis, we consider that doctrinal and case markers in matters relating to maintenance could be devel-

oped. M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 147; I., P., Filipescu. A., I., Filipescu, op. cit. p. 557–560; E., Florian. op. cit., 
p.322–323.

48 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 147.
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4. FREEDOM OF EACH SPOUSE TO EXERCISE A PROFESSION AND TO DISPOSE  
OF THE INCOME EARNED FROM THE EXERCISE OF THE PROFESSION

Discussions in the research literature on labor (or occupation) income of the spouses49

During marriage one or both spouses are or may be employed under an employment contract50. By this 
contract the legal work relation arises51.

Following the exercise of the respective work or profession, the individual (in our case the spouse) is 
paid for the work they perform.

The question in the literature52 is: Can the salary and other income from employment obtained during 
the marriage be considered as own property of one of the spouses, or, conversely, is it common good?

The doctrine states that in case of the salary we are in the presence of two successive rights:
•	 a	right	to	claim	on	wages	and	unpaid;
•	 a	right	of	ownership	on	the	received	wage.
Qualification of labor income of the spouses as common property has been the object of numerous dis-

cussions in the legal literature53. The origins are in the diversity of features that the Family Code, on the one 
hand, and extrinsic law, especially the labor law, on the other hand, confers to the income from work. Thus, 
we have outlined the following opinions:

•	 the salary is common property. It  is said that this is the only conclusion that is allowed by the 
corroborated interpretation of the provisions of art.30  and  31  of the Family Code, because only 
the categories specifically mentioned can be exempted from the rule of the community property 
acquired during marriage, and the income from work is not among them. This is the dominant view 
in the literature and practice;

•	 the	salary	is	own	good.	It is	argued	that	the	non-stipulation	by	art.31 of	the	Family	Code	of	the	salary	
among property exempted from the community is not because it would be common property, 
but because the salary is not property acquired without work or coming from savings earned from 
money gained through labor, but a means by which one can acquire both common property and 
own property. The salary may be suited for the own debts of the spouse employed, which means 
that it cannot be common property. Spouses owe each other maintenance, and this is determined in 
relation to the income of each spouse. Also, spouses are required to contribute to marriage expenses 
in relation to the means of each. Thus, conclude the supporters of this view, the salary cannot be 
considered anything other than own property of each of the spouses;

•	 the salary in both its forms is common property in relations between spouses. According to this view, the 
qualification of the salary as common property in the relations between spouses, whether we refer 
to the unpaid or to the received salary, falls within the situation envisaged by art.30 paragraph. 1 of 
the Family Code, as it is acquired during marriage by a person who is a spouse;

49 Nadia Cerasela Aniţei. Considerations on the legal nature of labor (or occupation) income of spouses under the pro-
visions of the Civil Code, (Consideraţii privind natura juridică a veniturilor din muncă (sau din profesie) ale soţilor 
potrivit dispoziţiilor din Codul civil,) Acta Universitatis, Universitatea «Lucian Blaga», Sibiu, nr. 1–2/2011. 

50 L., M., Arnăutu. Dreptul muncii (Labor Law), SEDCOM LIBRIS Publishing House, Iaşi, 2010, p. 169. «Collective Labour 
Agreement is a written agreement concluded between the employer or the employers’ organization, on the one 
hand, and employees represented by unions or in other way provided by law, on the other hand, which establishes 
the clauses concerning work conditions, wages and other rights and obligations arising from employment relation-
ships.» 

51 L., M., Arnăutu. Dreptul muncii (Labor Law), SEDCOM LIBRIS Publishing House, Iaşi, 2010, p. 41. «Employment rela-
tionship may be: individual legal relationship of employment and collective legal relationship. The individual legal 
work relationship is that social relationship set to rights, by which a natural person is obliged, under a contract of 
employment, to provide some work for the benefit of another person named employer, who, in turn, undertakes to 
remunerate the former for the work done and to provide all necessary conditions for such work to be performed. 
The collective work relationship is a social relationship governed by law, established between employers or employ-
ers’ organizations on the one hand and employees or, where appropriate, employee representatives or trade un-
ions, on the other hand, which tends to harmonize the interests of social partners by setting correlative rights and 
obligations. « 

52 E., Florian. Dreptul familiei (Family Law), C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, p. 131.
53 I., P. Filipescu. A., I., Filipescu. Tratat de dreptul familiei (Family Law Treaty), 8th edition revised and updated, Uni-

versul Juridic Publishing House, Bucharest, 2006, pp. 104–110; A., Bacaci. V., C., Dumitrache. C., C., Hageanu. Dreptul 
familiei (Family Law), 6th edition, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, pp.63–68; T.,Bodoaşcă. Dreptul fam-
iliei (Family Law), ALL Beck Publishing House, Bucharest, pp.175–177, E., Florian. Dreptul familiei (Family Law), 3rd 
edition, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, pp. 131–138.
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•	 the salary is a special assignment own good. According to this view, there is a distinction between 
the unpaid salary, on the one hand, part of the spouse’s own property and is governed by the rules 
of labor law, and the salary received, on the other hand, the latter serving both for the purchase of 
common goods, being therefore a special assignment asset;

•	 the salary does belong neither to the category of common property nor to own property category. In this 
view the following distinction is made: while it is part of the employed spouse’s patrimony as a claim 
right, the wages is a separate legal category, belonging to labor law and after it is received the salary 
is common property or own property according to the assignment it is given;

•	 the salary as claim right is own good and the salary as real right is common property. In a latest opinion, 
authors distinguish between: salary – as claim right governed by the Labor Code, salary – as property, 
subject to the rules of the Family Code, then specifying that the provisions of labor law and family 
law provisions cannot be applied simultaneously, but only successively. The salary received does 
not appear as special assignment own property, since the Family Code provisions are incidental, the 
presumption of community applies only to property acquired from wages if, it is understood in this 
way, the property acquired by use of the salary acquired by either spouse does not fall in any of the 
categories of own property established by art.31 of the Family Code.

Regarding the solution on the legal nature of remuneration received, it was decided that there are com-
mon goods:

a. the money acquired during marriage deposited at the   in mutual aid funds;
b. the money acquired by either spouse as a pension under social security for his work performed in the 

past;
c. the grant received by a spouse abroad on the basis of scientific cooperation agreements concluded 

between the Romanian State and another State;
d. the allowance received during the period in which the spouse worked abroad.
According to judicial practice, the amounts received as remuneration for carrying out works of intellec-

tual creation are common, as the provisions of art.31 letter d of the Family Code admit the quality of own 
good only in case of the scientific and literary manuscripts, drawings and art projects, projects of inventions 
and innovations, in a word, only in case of the materialized expression of the work of intellectual creation. 
Patrimonial rights, which arise from the moment of valorization of his work of intellectual creation, earned 
during marriage, will be included in community property, even if the work was created before marriage; if 
the actual payment of copyright due for the intellectual creative work made during marriage was subse-
quent to the dissolution of marriage, the sum thus obtained will be own good. Compensation due to the au-
thor for using his work without the right will be common or own, as the moment of birth of the claim right 
is included or not during marriage54.

The focus was, first, the salary of each spouse, and then the conclusions were extended to all other 
forms of earnings from work, such as the remuneration due by way of copyright, attorneys’ fees, etc., except 
the income declared as one’s own by the legislator himself through art.31 of the Family Code55.

Controversies regarding the qualifications of the labor income were generated and fueled by the lack 
of uniform regulations of the contents of the term «labor income», but also by the diversity of characteristics 
that are assigned by Family Code provisions and extrinsic law, particularly to the employment law56.

The controversy concerning the legal nature of the salary was set by art.341 of the Civil Code which pro-
vides: «labor income, the money due in respect of pension under social security and the like, and revenues 
due under an intellectual property right are common property, regardless of the date of acquisition, but 
only if the claim on their collection becomes due during the community».

We believe under the provisions that the expression «labor income» means the amounts received from: 
wages, pensions, intellectual property rights, bonuses, fees, etc. and are considered joint property of spouses.

Unlike the provisions of the Family Code, the Civil Code by art.341 relates the quality of common prop-
erty to the due date of the claim, which must be within the community regime operation. As such, if the date 
of payment ranges during community, the collected money even after the cessation of the community re-
gime is own property. Conversely, if the date of payment is prior to the commencing of this regime opera-
tion, the amount of money collected even during community is own property.

Incomes of the profession are regulated by art.327 of the Civil Code and we can notice from those pro-
visions that although spouses may use as they want the labor income, marriage expenses are imputed on it. 

54 E., Florian. Dreptul familiei(Family Law) 3rd edition, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, pp. 133–134.
55 Idem, p. 63.
56 Ibidem.
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The spouse who actually participated in the work of the other spouse, has, according to art.328 of the Civil 
Code, the right to compensation, according to the enrichment of the latter, if his participation exceeded the 
limits of material support obligation and of the obligation to contribute to the expenses of marriage.

Research literature57 states that, the category of «earned income» includes all those professional income 
of a spouse, whatever their origin and nature: not only the wages stricto sensu but also all its accessories 
(compensation awards, etc..) and the amounts money received as a substitute of wage (compensation paid 
in case of dissolution of individual employment contract, pensions, etc.).. within the scope of this notion we 
must also include the professional income resulted from a non-salary activity (fees, royalties and the like).

From a practical perspective, the text is likely to improve the patrimonial situation of the spouse who 
contributes to the work of the other spouse.

The doctrine in terms of the copyright58 as lex ferenda – under the regulation of the Family Code of the 
labor income – it is considered that, generally, the remuneration for creative intellectual works of any kind 
should be considered one’s own good of the one carrying out such work. The author justifies this lex feren-
da draft through the following:

•	 Such	activity	 can	not	be	equated	with	normal	activity	 conducted	 in	a	unit,	 the	 result	of	which –	
retribution  – is considered common property. Precisely the exceptional nature of this activity, 
strictly related to the quality, talent and great effort of the one who creates works of its kind, calls 
for the consideration of the remuneration of copyright as own property, especially because this 
creative activity takes place, most often, in addition to the usual, remunerated activity of the author. 
Considering as own property only the things touched by intellectual creation is too little as compared 
to the fact that the remuneration and other rewards for intellectual creation are considered common 
property;

•	 Inclusion	of	copyright	in	the	category	of	common	property	in	the	event	of	their	division,	has	serious	
consequences, the spouse who created works of this kind benefiting from material advantages from 
an activity in which he did not participate in any way, did not submit any effort. This is a win without 
work, without merit, which we consider to be unfair.

In principle we agree with the proposal of lex ferenda of the distinguished author but specifying that 
a certain amount of income received from copyright should constitute expenses for marriage tasks where 
copyright is the only source of income of the respective spouse.

Since the provisions of art.327 of the Civil Code are mandatory, and given the fact that it is included in 
the primary regime, it is not allowed for spouses that by conventional way (by inserting in the contents of 
the matrimonial agreement the so-called jointly administration cause) to annihilate or limit this power of 
which they directly benefit under the law59.

Article 327 of the Civil Code provides freedom of spouse to dispose of «the earned income under the 
law.» Note that this freedom is not absolute, because the spouse is limited by the obligation to contribute 
financially to marriage expenses.

Depending on the matrimonial regime we can determine the legal nature of wage as follows:
•	 Within	 the	community	of	property	 regime	 the	 received	salary	has	 the	 legal	nature	of	a	common	

property but also presents some peculiarities, as it can be used both for acquisition of common 
property and for the acquisition of own property, as from the salary one can pay both common debts 
and own debts;

•	 Within	the	separation	of	property	regime	the	salary	is	own	property	for	each	spouse.
Research literature60 states that within the community regimes, a spouse cannot dispose freely among 

the living, from the common property. Therefore, the question arises whether, after having paid the obliga-
tion to contribute to the expenses of marriage, the spouse may freely dispose of the salary, including by free 
acts between living, the solution being controversial.

The authors further state that in French jurisprudence and doctrine it is considered, rightly, that the rule 
of the primary matrimonial regime takes precedence over the rule of the community property regime and 
therein lies its derogatory nature.

57 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale (Matrimonial Regimes), Hamangiu Publishing House, Bucha-
rest, 2010, pp. 150–151.

58 Al., Bacaci. Raporturile patrimoniale în dreptul familiei (Patrimonial Relations in Family Law), 2nd edition, Hamangiu 
Publishing House, Bucharest, 2007, pp. 38–39. 

59 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 151.
60 Ibidem.
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Article 328 of the Civil Code states: «The spouse who actually participates in the work of the other spouse 
may obtain compensation, according to the enrichment of the latter, if his/her participation exceeded the 
material support obligation and the obligation to contribute to the expenses of marriage».

Research literature61 states that the application of art.328 of the Civil Code involves some distinctions:
To the extent that the participation of a? spouse is part of the general duty of mutual support between 

spouses, without referring to «an effective participation» in the latter’s work, the respective spouse is not en-
titled to compensation;

To the extent that the spouse who provided? the work as agent of the other spouse, then common law 
will be applied in relation to the contract of mandate;

Between spouses an employment contract may? be concluded and in this case the relationships be-
tween spouses will be working relations, under which the employee spouse is entitled to salary.

In conclusion, the right to compensation exists if a spouse has actually participated for a long period of 
time in the work of the other spouse, without claiming or receiving remuneration, the limits of his/her ob-
ligation of material support and of the obligation to contribute to marriage expenses being exceeded. The 
right to compensation is an application in this matter of the principle of unjust enrichment62.

5. THE RIGHT TO INFORMATION
The reverse of economic independence of the spouses is the duty that each spouse has to inform the 

other about his/her assets, income and debts. Abusive refusal of a spouse to provide this information to the 
other spouse may be censored by court guardianship, so that the defendant spouse or the third party own-
er of the information may be required to present it.63

By art.318 paragraph 4 of the Civil Code the legislature establishes a rebuttable presumption of truth of 
the claimant spouse when upon requesting certain information about assets, income and debt, he/she re-
fuses to give or when, being the only one entitled to require it to institutions, he/she refuses to do so. Insert-
ing this presumption of truth in favor of the plaintiff spouse seems welcome and constitutes a legal means 
of fair regulation of the patrimonial conduct of the spouses in the relations between them64.

6. PATRIMONIAL INDEPENDENCE OF SPOUSES

The concept of legal act and classification of legal acts
The legal act is the manifestation of will performed with the intention to produce legal effects, that is to 

establish, modify or extinguish a specific civil legal relation65.
Research literature66 classifies legal documents in several categories:
1. Depending on the number of parties participating in the conclusion of the legal act:

•	 the	unilateral	legal	act	is	the	result	of	the	will	of	one	party	(in	our	case	of	a	spouse).	In this	category	
we can include: the legacy, the inheritance acceptance, the waiver of inheritance, the public 
promise of reward, etc.

•	 the	bilateral	legal	act	represents	the	consistent	willingness	(will	consent)	of	two	parties.	The	bilateral	
legal acts are: the contract of sale, the warrant, the donation contract, contract of exchange, etc..;

•	 the	multilateral	legal	act	is	the	result	of	the	agreement	of	will	of	three	or	more	parties.	Such	an	act	
is the civil contract.

2. Depending on the purpose pursued at the conclusion of the legal act we have:
•	 the	onerous	legal	act	is	the	one,	which	in	exchange	of	the	patrimonial	property	purchased	by	a	

party for the other party, the latter intends to obtain another patrimonial property. For example in 
case of the sale – purchase contract, the seller seeks to exchange the good for the price, while the 
customer seeks to exchange the price for the good. In turn, onerous legal acts are sub-classified 
in: commutative acts – onerous acts in which parties know or can know, from the very moment of 
their conclusion, the existence and extent of the obligations incumbent upon them (commutative 
acts are for example: the contract for sale – purchase, the lease agreement, etc..) random acts – 

61 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 152.
62 Ibidem.
63 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 160.
64 A., Al., Banciu. op. cit., p. 46.
65 G., Boroi. Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 

p. 185.
66 Idem, pp.187–201.
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those onerous in which parties are considering the possibility of gain and the risk of loss due to 
future uncertain circumstances, on which the extent or even the existence of their obligations 
depends (random acts are: the annuity contract, the maintenance contract, game or bet contract, 
the insurance contract, etc.).

•	 the	free	legal	act	in	which	a	patrimonial	benefit	is	procured	without	seeking	another	patrimonial	
benefit in return. For example free legal acts are: the donation, the legate, the gratuitous mandate, 
etc.. Gratuitous acts are sub-classified in: disinterested acts – those gratuitous legal acts by which 
the holder procures for someone a patrimonial advantage without reducing his/her assets 
(eg disinterested acts are: the gratuitous mandate, the commodatum, etc..) Liberties  – those 
gratuitous legal acts by which the holder reduces his/her heritage due to the goods purchased for 
the gratified (liberalities are: the legate, the contract of donation, the patronage).

3. Depending on the effect that the legal act produces we have:
•	 the	constitutive	legal	act	that	gives	rise	to	a	subjective	civil	right	that	never	existed	previously.	

Examples of constituent legal acts are: the establishment of a usufruct, the agreement which 
establishes a lien or a pledge, the mortgage agreement, etc;

•	 translation	 legal	act	 is	 that	which	 results	 in	displacement	of	a	 subjective	 right	 from	a	person’s	
patrimony into another person’s property. These are: eg the contract of sale, the donation, the 
assignment of claims, etc..;

•	 the	 declarative	 legal	 act	 is	 one	 that	 has	 the	 effect	 of	 consolidation	 or	 completion	 of	 a	 pre-
existing civil subjective right. In this category there can be included: the partition convention, the 
confirmatory act, the transaction.

4. Depending on the importance of the legal document we have:
•	 the	legal	act	of	preservation	is	that	civil	act	seeking	to	prevent	the	loss	of	a	subjective	right.	The	

acts of preservation are: the termination of prescriptions, registration of a mortgage or privilege, 
the order, putting seals, etc..;

•	 the	 legal	management	act	 is	 that	civil	 legal	act	which	aims	 to	achieve	a	normal	enhancement	
of an asset or patrimony. The acts of administration: gathering fruit, ensuring a property, rental 
property, etc..;

•	 the	legal	act	of	disposal	is	the	one	that	results	in	the	exclusion	from	the	patrimony	of	a	right	and	
in the encumbrance of an asset. In this category can be included: the sale, the donation, waiver of 
a right, drawing up a mortgage or pledge (which is also a encumbrance of assets), etc..

5. Depending on the formation of the legal act we have:
•	 the	consensual	legal	act	is	that	legal	act,	which	validly	arises	by	simple	manifestation	of	the	will	of	

the party or parties, not accompanied by any form;
•	 the	solemn	legal	act	is	that	simple	legal	act	for	the	completion	of	which	the	indication	of	will	is	not	

sufficient, which must take up some form prescribed by law. For example solemn legal acts are: 
the testament, the donation, mortgage contracts, etc.

•	 the	 actual	 legal	 document	 is	 not	 valid	 unless	 when	 concluded	 the	 manifestation	 of	 will	 is	
accompanied by relegation (delivery) of the property. Real legal documents are: the loan of use 
(comodatum) and the consumption loan (mutuum), the deposit, the gift, etc. ..

6. Depending on the content of the law we have:
•	 the	patrimonial	legal	act	is	the	act	that	has	pecuniary	assessable	content.	In principle,	such	acts	are	

the real rights and the claim rights;
•	 the	non-patrimonial	 legal	act	 is	the	act	that	has	no	content	valued	in	money.	For	example,	the	

agreement of parents of a child outside marriage to take up their reunited names is a non-
patrimonial legal act.

7. Depending on the moment when the legal act becomes effective we have:
•	 the	legal	act	between	living	(inter vivos) is the one which stays effective unconditional of the death 

of the author or authors. The acts between living are the majority of civil legal acts;
•	 the	legal	act	for	the	cause	of	death	(mortis causa) is that whose essence is the fact that it becomes 

effective only at its author’s death, such a legal act being concluded precisely in view of death. The 
will is a mortis causa legal act.

8. Depending on the role of the parties’ will in terms of the content of the legal act we have:
•	 the	subjective	legal	act	is	that	act	whose	content	is	determined	by	the	will	of	the	author	or	authors.	

Most civil legal acts fall into this category;
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•	 the	condition	legal	act	is	that	act	at	the	conclusion	of	which	the	parties	express	their	will	in	relation	
to the birth of the act, its content being predetermined by rules from which the parties cannot 
derogate. As an example of such legal act we mention marriage.

9. Depending on the role of the relation between the legal act and modalities we have:
•	 the	 legal	 act	 is	 simply	 the	one	which	does	 not	 include	 a	modality.	Moreover,	 some	 legal	 acts	

are incompatible with modalities, for example, the act of succession option (acceptance or 
renunciation of inheritance), recognition of parenthood, marriage, adoption, etc..;

•	 the	legal	act	affected	by	modalities	is	the	one	including	a	modality,	that	is	a	term,	a	condition	or	a	
task. Some civil judicial acts are essentially the ones affected by modalities, for example, the loan 
agreement, the annuity contract, the maintenance contract, the donation contract, the insurance 
contract, etc. .

10. Depending on the relation between judicial acts we have:
•	 The	main	legal	act	is	that	act	which	has	an	existence	of	its	own,	not	depending	on	the	legal	status	

of another legal act. In the civil circuit, most legal acts are main acts;
•	 the	accessory	legal	act	does	not	have	an	independent	existence,	its	legal	fate	depends	on	the	fate	

of another main legal act. Civil accessory legal acts are: parent guaranty, penalty clause, payment 
by anticipation, mortgage agreement, etc. ..

11. Depending on the relationship that the legal act has with the cause:
•	 the	causal	legal	act	is	that	act	whose	validity	involves	analyzing	its	cause	(its	purpose).	If the	cause	

is lacking, is unlawful, immoral or wrong, the act is null and void. Most civil legal acts are causal 
acts;

•	 the	abstract	 legal	act	 is	 that	act	whose	validity	does	not	 involve	 the	analysis	of	 the	cause.	For	
example, such an abstract legal act is the title of value.

12. Depending on the way the conclusion of the legal act takes place:
•	 the	legal	strictly	personal	legal	act	is	that	which	can	be	concluded	only	personally.	This	category	

includes: the testament, marriage, recognition of a child;
•	 the	legal	acts	that	can	be	concluded	by	a	representative.

13. Depending on the regulation and legal name of judicial acts we have:
•	 the	named	(typical)	legal	document	is	that	act	which	has	a	name	determined	by	civil	law	and	its	

own regulation;
14. Depending on the way in which the enforcement of the legal act is made:

•	 the	legal	act	with	outright	execution	(uno ictu) is that act which requires a single performance by 
the debtor;

•	 the	legal	act	with	successive	execution	is	that	act	which	involves	several	performances	over	time.	
This category includes the contract of mandate, the agricultural lease, the civil society contract, 
etc..

From the definition and classification of the legal act we notice that spouses may conclude such acts 
under the law.

Paragraph 1 of art.317 of the Civil Code refers to the idea that marriage, even if it causes changes in 
the status of the person, does not restrict, as a rule, the ability of each spouse to conclude legal acts with 
the other spouse or with third parties, and this takes place regardless of the matrimonial regime applica-
ble. Of course, the text does not remove the special rules regarding the management of common proper-
ty, in case of the legal community property, because legal documents are completed according to law. Also, 
spouses may conclude among themselves, in principle, any civil contract (including the sale whose ban was 
not retained under the Civil Code); they may conclude an employment contract or they may set up a com-
pany67.

The patrimonial independence of the spouses finds fullest expression in the management of exclu-
sive property or, where appropriate, of spouses own property. So, according to these provisions of the Civ-
il Code, spouses may act as if they are separated in property, without giving an account of the results of the 
concluded acts.

Disposal documents that seriously endanger the spouses and the interests of family
The legal act of disposal is the act resulting in the exclusion of the heritage of a right or in the encum-

brance of an asset. In this category may be included: the sale, the donation, the waiver of right, the estab-

67 Idem, p. 153.
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lishment of the usufruct right, of the superficies right, the establishment of a mortgage, of a pledge (which 
is also the encumberance of an asset), etc. 68 ..

Research literature69 states that through these legal provisions a genuine limit of judicial nature of the 
right of a spouse to dispose of certain assets by him/herself is established, even if the matrimonial regime 
would provide evidence of this right. Thus, within the community regimes the scope of the common proper-
ty co-management rule is extended (for example, if in the normal situation, one spouse could dispose alone 
of a common movable asset ,by applying this measure the validity of the legal act of disposal having as ob-
ject the existence of both spouses’ consent is conditioned).

Moreover, within the separation of property regime the limit may seem more striking, because the 
spouse exclusive owner can dispose alone and discretionary of those assets determined by court order, es-
tablishing the rule of co-management, although this is specific to community regimes. Therefore, regard-
less of the matrimonial regime to which the spouses are subject, the law imposes the need for express con-
sent of the other spouse, extending thus, exceptionally, the co-management rule of common property over 
assets that normally do not fall within its field of application. Please note that the measure must refer to cer-
tain assets, while a general measure that would limit the right of a spouse to dispose of all property on which 
he/she has power under matrimonial regime would be impossible.

To limit the powers of a spouse in the conclusion of legal acts the requirements of art.316 paragraph 1 of 
the Civil Code must be cumulatively met: seriously endangering spouses and the interests of the family.

The doctrine70 considers that in order to have a clear representation of the conditions in which this 
measure is applied the meaning of the notions serious danger and family interests must be determined, rec-
ognizing that given the general character of the concepts used in the normative content of the provision, in 
practice may arise a number of difficulties concerning the interpretation and application of the text.

Serious danger71. Withholding or not a state of danger of a serious nature, generated by the conclusion 
of a spouse of certain legal acts is up to the supreme court, which will take into account the particular cir-
cumstances of the case, the degree of involvement of family interests, the standard of living and the mate-
rial conditions of spouses, etc.. (for example, it may be considered that this condition is met if a spouse is 
wasteful, being unable to fulfill his/her obligations regarding the expenses of marriage). It is not necessary 
for the serious and harmful effects to have already occurred, the purpose of this protection provision being 
to avoid a state of danger.

Family interests72. Undoubtedly, family interests are not confined to a mathematical summation of the indi-
vidual interests of each family member, or to the selfish interest of one spouse. Regarding the precise determina-
tion of this notion, the judge is required to assess the situation which, in our opinion, is likely to generate contra-
dictory case law. Although it is obvious that, first, they consider family property interests, we would not exclude de 
plano the incidence of the text when moral non-patrimonial interests are endangered.

The measure to limit judicial powers of a spouse regarding the conclusion of legal documents has the 
following characteristics:73

1. it can be ordered in exceptional situations, a characteristic resulting from the wording of the text, ex-
pressly;

2. it is a temporary measure, which is effective for a certain period of time, it cannot be applied for more 
than two years, this term can include any prolongations granted, pursuant to art.316 paragraph 1 of 
the Civil Code;

3. the poor provisional characteristic, meaning that the measure can be removed or modified before 
the end of the period, in case of a substantial change of circumstances that have legitimized it. This 
character is imprinted on the court decision, having a provisional force of res judicata.

If the acts of disposal that seriously endanger the interests of the family are concluded in disregard of 
the court decision these are under the sign of relative nullity.

The special term of limitation provided by law is of one year which commences from a subjective point, 
ie the date when the spouse who has not given his/her consent became aware of the conclusion of the act.

68 G., Boroi. Drept civil. Partea generală. Persoanele (Civil Law. General Part. Persons), 3rd edition revised and updated, 
Hamangiu Publishing House, Bucureşti, 2008, p. 194.

69 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 168.
70 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., pp. 168–169.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Idem p. 170.
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Court decision for approval of the measure to limit judicial powers of a spouse regarding the comple-
tion of legal acts art.316 paragraph 1, thesis III of the Civil Code provides that to ensure opposability against 
third parties, the decision shall be communicated in order to carry out the movable or immovable publicity 
formalities as required. To this provision, practically, the effect of cancellation of the legal act must be borne 
only by third parties in bad faith, in case of movable assets, or by third parties that have concluded the doc-
ument only with one of the spouses after completing the formalities of publicity in the land book, in case of 
immovable property.

Bank deposits. The independence of each spouse
The independence of each spouse in relation to bank deposits works whatever the matrimonial regime 

specifically applicable and whatever the legal nature of the money deposited. This independence means 
that each spouse, regardless of the matrimonial regime applicable, may require alone to open a deposit ac-
count, like a bachelor. Also, in relation to the depositary, the depositor is always prominent, even after the 
dissolution of marriage, having free disposal of funds and securities from the deposit74.

The independence of each spouse is, on the one hand, the expression of his/her ability of use that can-
not be confined by the married person status, and on the other hand, it is the expression of the principle of 
non-interference of the credit institution in the business of its customers75.

As regards the scope of this rule, the following clarifications must be made:
Independence rule applies to the current relationship of a spouse with the bank, that is in case of the 

deposit account. There are not considered in this context, personalized banking contracts such as the cred-
it contract involving taking a risk by the credit institution;

With regard to the deposit account, this may? take several forms, such as: cash current account (includ-
ing the card account), bank deposit (money and securities) 76.

According to matrimonial regime rules because the money is movable assets either spouse is able to 
open a deposit account. This is because, even in case of the community regimes, a spouse may dispose of 
the common movable property.

However, beyond this, the principle of independence means that, practically, the credit institution is 
not interested in the legal nature of the money deposited, the relationship between a spouse and the bank 
which are distinct from the relations between spouses in terms of the amounts deposited77.

The text takes into account both the opening and the operation of the bank account.
The operation of the bank account can be analyzed in three ways78:
a. During marriage. The credit institution, in the relationship with one of the spouses acts as depositary. 

The depositor spouse has full freedom in the relations with the bank. Thus, he/she is not obliged to 
justify to the bank the claims he/she has on the money deposited and the bank cannot ask him/her 
to justify its nature (common property or own property). Therefore, no matter whether the money 
deposited by the depositor spouse on his/her name actually belong to the other spouse, the bank 
may not be responsible for such an abuse of power by the depositor spouse, unless he/she had acted 
in connivance, with fraudulent intent together with the spouse who is its client. So, the bank cannot 
interrupt the normal operation of an account upon request of the other spouse, allegedly harmed, 
but a court order is required to do so. Finally, bank seizure is allowed, even at the request of the oth-
er creditor spouse.

b. At divorce. When it comes to the community matrimonial regimes the amounts of money must be 
shared as common property deposited in the name of one spouse. Article 113 paragraph 2 letter d of 
G.O. no. 99/2006 expressly provides that banking secrecy information can be provided «at the writ-
ten request of the spouse account holder, when proving that he/she tabled in court a request for di-
vision of joint property, or at the request of the court». Therefore if the requirements set out in the 
text are met, the credit institution cannot rely on the obligation of professional secrecy and refuse to 
provide requested information.

c. Upon termination of marriage. In case of the account opened by only one spouse, upon termination 
of marriage by the death of a spouse, issues regarding the inclusion in the succession of the amounts, 

74 Idem, pp. 154–156.
75 I., Turcu. Operaţiuni şi contracte bancare. Tratat de drept bancar (Banking Operations and Contracts) , 5th edition, up-

dated, vol. 2, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2004, pp.48–50.
76 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 156.
77 Idem, p. 157.
78 Idem, pp. 158–159.
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as well as their partition are raised. Article 113 paragraph 2 letter a of the G.O no. 99/2006 allows the 
credit institutions to provide professional secrecy information at the request of the account holder’s 
heirs, including at the request of legal representatives. Regarding the operation of the account until 
partition, the provisions of art.2187 of the Civil Code on the joint account apply79. In case the mon-
ey that has to be included in the succession is deposited in an account whose owner is the surviving 
spouse, of course the other heirs of the deceased spouse have an interest in requesting and obtain-
ing its blocking. In case of the joint account it should be accepted that the surviving spouse is still in 
power to operate on the account alone, and to freely dispose of the account values  .

By establishing this principle it does not mean that all rules of the matrimonial regime are ignored. Only 
that these rules are applicable only between spouses, and not between the depositor spouse and the insti-
tution of credit. In other words, the spouse who is not the account holder cannot oppose to the credit insti-
tution the rules of the matrimonial regime in order to interfere in the relations between the holder spouse 
and the bank.80

In conclusion, in the application of the principle of civil equality between the sexes and in order to en-
sure the autonomy of spouses, the law may appoint assumptions and possibilities, separatist-oriented, for 
ensuring marital independence. Therefore, the law can allow spouses to act as if they were separated in 
property, without having to justify to any of them the results of acts concluded. Thus, marital independence, 
separatist-oriented and relying on gender equality, includes both the autonomy of management and the 
professional autonomy of those united by marriage. We conclude by saying that the imperative primary re-
gime, through the flexibility and simplicity of rules that are part of it, is meant to keep a fair balance between 
patrimonial cohesion – assumed by every household – and the freedom of movement of each spouse, free-
dom that, especially in modern societies, tends to turn from an instrument, into an end in itself81.

7. THE CONVENTIONAL MANDATE BETWEEN SPOUSES

Term, parties, object, type, power of representation, and operation of the conventional mandate 
between spouses

In order to perform various acts and operations that are required to be met by the spouses during mar-
riage and to give legal certainty to the civil circuit, in the interests of third parties in good faith who would deal 
with the spouses, the new Civil Code established by art.314 the conventional mandate between spouses.

We note that the conventional mandate between spouses, regulated by art.314 of the Civil Code shall 
fall within the general terms that define the contract of mandate.

Research literature82 indicates that although art.314 of the Civil Code has a clear and concise regulation 
expressing the essence of the conventional mandate between spouses institution, however this legal text 
cannot answer all questions that might arise in practice in connection with this mandate. Thus, to find the 
best solutions, we will need to refer to other articles of law, to the fundamental principles of civil law, to the 
contract of mandate of the new Civil Code, and to the extent possible, to the doctrine.

Next we will try to analyze the contract of conventional mandate between spouses in terms of art.314 of 
the Civil Code and art.2009–2038 of the new Civil Code.

The notion of conventional mandate between spouses
According to art.314 of the Civil Code in conjunction with art.2009 in the new Civil Code we can define 

the conventional mandate between spouses as the contract whereby one spouse named trustee is obliged 
to conclude one or more legal acts according to the matrimonial regime chosen on account of the other 
spouse, called the principal.

79 Article 2187 Civil Code provides: «If the account holder dies, until partition, the heirs are considered co-owners of 
the account, account for account operations the consent of all co-owners is necessary (paragraph 1). Personal loan 
of one of the co-heirs may not suit seek by attachment the account’s credit balance. They can only ask for partition 
(paragraph 2). Co-heirs are held divisible in relation to the credit institution for the debit balance of the account, 
whether by law or agreement it is not otherwise stated (paragraph 3). The provisions of this Article shall apply ac-
cordingly in other cases of severalty between the current account’s holders, unless the law provides otherwise (para-
graph 4).

80 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 159.
81 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale, Ediţia a II-a revizuită, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 42–43.
82 Ibidem.
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The parties of the conventional mandate between spouses
The parties of the conventional mandate between spouses contract as shown in this definition are the 

two spouses: one spouse is called trustee and the other the principal.

Types of the conventional mandate between spouses
The conventional mandate between spouses may be by gratuitous title or by onerous title.
Basically, the conventional mandate between spouses is presumed to be free. However, in accordance 

with art.2010 paragraph 1, second thesis of the new Civil Code it is presumed that the mandate for acts to 
pursue a professional activity is by onerous title. Thus, we believe that the mandate given for acts of exer-
cise of a professional activity by a spouse to the other spouse may be presumed to be a mandate by oner-
ous title. If the trustee spouse’s remuneration is not determined by contract, it shall be established by law or 
based on the value of the services. The right of action to establish the amount of remuneration is prescribed 
with the right of action for its payment.

Relating the provisions of Article 2011 of the Civil Code to the provisions of art.314 of the Civil Code we 
see that the conventional mandate between spouses is a representation mandate. As such, the power of 
representation of the trustee spouse will be born out of the will of the other spouse – the principal.

For a spouse to represent the other, it is necessary to receive a mandate, which his/her spouse may or 
may not give, and in the absence of the mandate no representation is allowed. We note that the representa-
tion arises only from the will of the other spouse and the mutual tacit mandate between spouses exists only 
as legal presumption. So, the spouses, in their relations with third parties when acting for each other will do 
it only on the basis of a conventional term.

Relating the provisions of art.2012 of the new Civil Code to the conventional mandate between spouses 
we conclude that the trustee spouse represents the principal spouse at the conclusion of the legal acts (in-
cluding contracts) for which he/she was entitled under the document called mandate.

The object of the conventional mandate between spouses
The object of the conventional mandate between spouses is specific, as shown in art.314 of the Civil 

Code, only to relations between spouses. So, the conventional mandate between spouses is a special repre-
sentation mandate, which may be concluded only between spouses, for its object concerns the exercise of 
rights arising from the matrimonial regime of the spouses, a regime which is applicable only to property re-
lations between spouses.

Operation of conventional mandate between spouses
The conventional mandate between spouses operates in each matrimonial regime governed by the 

Civil Code, namely: the legal community regime, the legal community regime and the separation of prop-
erty regime.

The form, the special case of tacit acceptance, the duration and extent of the conventional man-
date between spouses

The form of the conventional mandate between spouses
Regarding the form of the conventional mandate between spouses we mention that since art.314 of the 

Civil Code makes no reference whatsoever, we apply the provisions of art.2013 of the Civil Code. So, the con-
ventional mandate between spouses may be concluded in written form, authentic or under private or ver-
bal signature. Accepting the mandate may result from its execution by the trustee. The mandate given to a 
spouse for the conclusion of a legal document that is subject, by law to respect a certain form it must respect 
that form, under the sanction of the act itself. The provision does not apply when the form is only required 
for enforceability of the act against third parties, unless the law provides otherwise.

The special case of tacit acceptance
We believe that as art.314 of the Civil Code makes no reference to the special case of tacit acceptance of 

the mandate, we shall apply the provisions of art.2014 of the new Civil Code, and of the conventional man-
date between spouses. Thus, in the absence of an immediate refusal, the conventional mandate between 
spouses shall be considered accepted if it refers to the acts which fall within the exercise of the profession of 
the trustee spouse (for example the spouse is a lawyer, doctor, notary, etc..) or for which he/she has provid-
ed services either publicly or directly to the principal spouse. However, the application of these provisions 
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shall take into account, among other things, the legal provisions, the practices established between parties 
and practice.

Duration of the conventional mandate between spouses
We believe that as art.314 of the Civil Code makes no reference whatsoever, in case of the duration 

of the conventional mandate between spouses we shall apply art.2015 of the new Civil Code provisions. 
As such, if the couple has not set a deadline for termination of this contract between them, this contract is 
terminated at the end of 3 years from its conclusion.

Extent of the conventional mandate between spouses
Because art.314 of the new Civil Code makes no reference whatsoever to the extent of the convention-

al mandate between spouses we shall apply the provisions of art.2016 of the new Civil Code. The contract 
of mandate between spouses authorizes the trustee spouse to perform only preservation and management 
acts based on the matrimonial regime chosen by the couple. To conclude alienation or encumbrance docu-
ments, transactions, or compromise, to be bound by bills of exchange or promissory notes or to bring legal 
actions before court, and to conclude any other acts of disposal, the trustee spouse must be empowered ex-
pressly. The mandate extends to all acts necessary for its execution, even if not expressly stated.

Obligations of trustee spouse
Since art.314 of the new Civil Code makes no reference to the obligations as trustee spouse we will try 

to outline it in view of art.2017–2021, art.2024 of the new Civil Code.

Enforcement of the conventional mandate between spouses
The trustee spouse may not exceed the limits set by the conventional mandate between spouses. As an 

exception, the trustee spouse may deviate from the instructions, if he/she finds it impossible to notify the 
principal in advance and can be assumed that this deviation would be approved if they had known the cir-
cumstances. In this case, the trustee spouse is obliged to immediately notify the principal spouse on chang-
es on the enforcement of the mandate.

The diligence of the trustee spouse
If the conventional mandate between spouses is by onerous title, the trustee spouse is bound to exe-

cute the mandate with diligence of an own property. But if the mandate is by gratuitous title, the trustee 
spouse is obliged to meet it with the diligence they show in their business. The trustee spouse shall give no-
tice to the principal spouse about the circumstances that occurred after the conclusion of the conventional 
mandate between spouses which may cause the revocation or modification thereof.

The obligation to give account
The trustee spouse is bound to give account of his/her management and submit to the principal spouse 

everything he/she received under his/her empowerment, even if what he/she received was not due to the 
principal spouse. During the period when the property received on the occasion of enforcement of the con-
ventional mandate between spouses from the principal spouse or on behalf of him/her is held by the trus-
tee spouse, he/she is obliged to preserve it.

Interest on due amounts
The trustee spouse owes interest on the amounts used for his/her own use starting from the day of use 

and for those still owed, from the day the notice was made.

Liability for third party obligations
Unless otherwise agreed, the trustee spouse who has fulfilled conventional mandate between spous-

es does not respond to the principal spouse regarding the enforcement of the obligations assumed by per-
sons with whom they signed a contract, unless their insolvency was or should have been known at the con-
clusion of the contract with those people.

Measures of preservation of the principal spouse
The trustee spouse shall exercise the rights of the principal spouse to third parties, if the property re-

ceived for the conventional mandate between spouse shows signs of damage or arrived late. In an emer-
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gency, the trustee spouse can sell the property with the diligence of a property. In these two cases the trus-
tee spouse must notify the principal spouse immediately.

The obligations of the principal spouse

Since art.314 of the new Civil Code makes no reference whatsoever to the principal spouse’s duties we 
will try to outline it in view of art.2025–202, art.2029 of the new Civil Code.

The amounts required for the enforcement of the conventional mandate between spouses
Unless otherwise agreed, the spouse of the principal is obliged to place the necessary means for the en-

forcement of the conventional mandate between spouses at the disposal of the trustee spouse. The prin-
cipal spouse shall refund to the trustee spouse the reasonable expenses advanced by the latter for the en-
forcement of the conventional mandate between spouses, together with statutory interest thereon, calcu-
lated from the date of expenditure.

Compensation of trustee spouse
The principal spouse is obliged to repair the damage suffered by the trustee spouse in the enforcement 

of the conventional mandate between spouses, unless this prejudice is from the guilt of the trustee spouse.

The remuneration of the trustee spouse
If the conventional mandate between spouses is by onerous title, the trustee spouse must pay to the 

principal spouse the remuneration, even if, without fault of the trustee spouse, the conventional mandate 
between spouses could not be enforced.

Retention right of trustee
To  ensure all claims against the principal spouse arising from the conventional mandate between 

spouses, the spouse has a right of retention on property received for the enforcement of the conventional 
mandate between spouses from the principal spouse or on behalf of this spouse.

Termination of the conventional mandate between spouses
Since art.314 of the new Civil Code makes no reference whatsoever to the conventional mandate be-

tween spouses of office of the spouses will try to outline their view of art.1321, 2030 to 2038 of the new Civ-
il Code.

Modes of termination
Besides the general causes for termination of contracts83, the conventional mandate between spouses 

ceases by any of the following ways:
a) its revocation by the principal spouse of the conventional mandate between spouses contract;
b) renunciation of the trustee spouse;
c) death of a spouse;
d) inability or bankruptcy of the trustee spouse or of the principal spouse. However, when its object is 

the conclusion of successive acts within a continuing activity, the conventional mandate between 
spouses does not cease if this activity is ongoing, with the respect of the right of revocation or with-
drawal of parts or of their heirs.

Revocation conditions
The principal spouse may at any time revoke the conventional mandate between spouses, expressly 

or implied, regardless the form of the contract of mandate and even if declared irrevocable. The empower-
ment given to a new trustee for the same business revokes the initial mandate.

The effects of revocation
The principal spouse who revokes the conventional mandate between spouses remains bound to per-

form his/her obligations to the trustee spouse. He/she is also obliged to repair the damage suffered by the 

83 Article 1321 of the new Civil Code is entitled Causes of termination and provides «the contract terminates under the 
law, by enforcement, agreement by will of the parties, withdrawal, time limit, compliance or, where appropriate, 
non-compliance of the condition, accidental impossibility of enforcement, and any other cases provided by law. «
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trustee spouse because of the unjustified dismissal or unexpected revocation. Where the parties have de-
clared the mandate irrevocable, the revocation shall be deemed unreasonable if it is not determined by the 
fault of the trustee spouse, by unforeseeable circumstances or force majeure.

Publicity of the authentic notary mandate revocation
The trustee spouse is empowered to enforce the conventional mandate between spouses on the ba-

sis of conventional document called mandate. If the mandate was issued in authentic notary form, to in-
form third parties, the notary public who is required to authenticate the revocation of such power of attor-
ney is required to submit immediately the revocation to the Notary National Register, held in electronic for-
mat, according to law the public notary who authenticates the act for the conclusion of which the power of 
attorney was issued is required to check at the Notary National Register weather the mandate has been re-
voked. Also, these measures are applicable for authentication achieved by diplomatic missions and consu-
lar offices of Romania.

Renunciation of the trustee
The trustee spouse may withdraw at any time from the conventional mandate of the spouses, notify-

ing the principal spouse about his/her renunciation. If  the conventional mandate between spouses is by 
onerous title, the spouse may claim remuneration for the acts she/he concluded on behalf of the principal 
spouse until the renunciation date. The trustee spouse is obliged to compensate the principal spouse for 
damages suffered due to the renunciation effect, unless further execution of the conventional mandate be-
tween spouses would have caused significant damage to the trustee spouse him/herself, which could not 
have been foreseen at the time of acceptance of the conventional mandate between spouses.

Inability or bankruptcy of a party
In case of incapacity or bankruptcy of the principal spouse we believe that the trustee spouse is obliged 

to inform third parties about the situation. The trustee spouse shall continue the enforcement of the con-
ventional mandate between spouses if its delay is likely to endanger the interests of the principal spouse.

Disclaimer of the grounds for termination of the conventional mandate between spouses
Everything the trustee spouse performed   on behalf of the principal spouse, before knowing or being 

able to know the cause of termination of the conventional mandate between spouses is considered as valid.

Maintenance of certain obligations of the trustee
Upon termination in any way of the conventional mandate between spouses, the trustee spouse is held 

to fulfill the obligations stipulated in art.2019 (relating to the obligation of the trustee to give an account) and 
art. 2020 (relating to the interest on amounts owed   by the trustee)

8. THE JUDICIAL MANDATE

Term, parties, object, type, power of representation, and operation of the judicial mandate

Prior notifications
Marriage can go through crisis situations whether it’s an internal crisis, caused by the inevitable disa-

greements between spouses, reckless, individualistic attitudes of one of them, or outside family life, with an 
objective character (for example, the impossibility of s spouse to manifest the will to conclude a specific act 
necessary and useful to the conjugal union). The primary system’s goal is to provide solutions to overcome 
the crisis, having two types of mechanisms that are intended to dose spouses’ powers, either to extend the 
powers of one of them, or by limiting the powers of the other. An important role in these moments has the 
court, which is called to order the provisos needed, adjusting thus, until the return to normal the patrimoni-
al relations between spouses84.

Judicial expansion of powers of a spouse occurs in certain situations where, in the interest of the fam-
ily, a spouse is entitled by justice, exceptionally, to exercise the rights of the other spouse according to the 
matrimonial regime.

84 M., Avram. C., Nicolescu. op. cit., p. 161.
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In terms of procedure, the establishment of the judicial mandate may be qualified as non-judicial pro-
cedure (graceful).

The notion of a judicial mandate
According to art.315 of the Civil Code in corroboration with art.2009 in the new Civil Code we can de-

fine the judicial mandate as the contract by which the guardianship court approves for the spouse named 
trustee, to exercise on behalf of the other spouse, called the principal rights which the latter has under the 
matrimonial regime chosen.

From the marginal qualification of art.315 of the Civil Code it is observed that the judicial extension of 
powers of a spouse has the nature of a judicial mandate. In this matter the provisions of the contract of man-
date are applied85, provided that conditions, extent and duration of validity of this mandate are established 
by court order.

Parties of the judicial mandate
The parties of the judicial mandate of the spouses as shown in this definition are the two spouses: one 

of the spouses called trustee the other spouse called principal.
The judicial mandate is applicable in situations where one spouse is unable to express their will. This in-

ability to express their willingness must have occurred during marriage validly concluded being the cause 
that justifies the other spouse to ask the guardianship court permission to represent him/her to exercise the 
rights they have under matrimonial regime.

We note that the law gives legitimacy to the right to require a judicial mandate, so the representation of 
the spouse in special circumstances, only to the other spouse, of course, if between spouses there is no con-
flict of interest, case in which the guardianship court may establish guardianship or trusteeship86.

Types of judicial mandate and powers of representation
Relating provisions of Article 2011 of the Civil Code to the provisions of art.315 of the Civil Code we note 

that the judicial mandate is a special representation mandate. As such, the power to represent of the trustee 
spouse is born by the guardianship court’s decision which sets out the conditions, limits and validity of the 
judicial mandate, and the cases when it ceases.

The representation has two forms:
a. General – to exercise all the rights / powers of the represented spouse, but as in the common law 

only in respect of acts of administration;
b. Special – limited to a particular act, either of administration or of disposal, having as object specific 

assets.
The content of the court decision must include the conditions of representation.
The spouse who received judicial empowerment acts a trustee, the consequence being that the effects 

of the legal act occur only in relation to the person and property of the represented spouse. Only in case of 
the common property, if the law requires the consent of both spouses, then the act will be concluded by the 
spouse represented both on their behalf and on behalf of the represented spouse.

The object of the of judicial mandate
The object of the judicial office is specific as shown in art.315 of the Civil Code only to the relations be-

tween spouses. So, the judicial mandate is a special representation mandate likely to be concluded only 
between spouses, for its object concerns the exercise of rights arising from the matrimonial regime of the 
spouses, which is applicable only to the patrimonial relations between spouses.

The operation of the judicial mandate
The judicial mandate functions within each matrimonial regime governed by the Civil Code, namely: 

the community legal system, the community legal regime and the separation of property regime.

85 See Fr., Deak. Tratat de drept civil. Contracte speciale (Civil Law Treaty. Special Contracts), 3 volumes, 4th edition, vol. 
II, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2006 -2007, pp. 268–293. 

86 A., Al., Banciu. op. cit., p. 47.
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The form, the acceptance, the duration and extent of the judicial mandate

The form of the judicial mandate between spouses
Regarding the form of the conventional mandate between spouses we mention that since art.315 of the 

Civil Code makes no reference whatsoever, we apply the provisions of art.2013 of the Civil Code. So, the ju-
dicial mandate between spouses may be concluded only in written authentic form. The acceptance of the 
judicial mandate results from the willingness of a spouse, in front of the court of guardianship, by which he/
she requires approval to represent for the exercise of the rights he/she has under the matrimonial regime 
chosen, the spouse who is unable to express their will. The mandate given to a spouse for the conclusion of 
a legal document that is subject, by law to respect a certain form it must respect that form, under the sanc-
tion of the act itself. The provision does not apply when the form is only required for enforceability of the act 
against third parties, unless the law provides otherwise.

Duration of the judicial mandate
We believe that according to thesis II paragraph 1 of art. 315 of the new Civil Code the validity of the ju-

dicial mandate is established by the guardianship court.

Extent of the judicial mandate
We believe that according to thesis II paragraph 1 of art. 315 of the new Civil Code the extent of the ju-

dicial mandate is determined by the guardianship court. The judicial mandate contract authorizes the trus-
tee spouse to perform acts of preservation, use and management and acts of alienation and encumbrance 
according to matrimonial regime chosen by the couple.

Paragraph.3 of art.315 of the Civil Code provides the applicability to judicial mandate of the provisions 
of art.346 and 347, which relates to acts of alienation and encumbrance with real rights of the common for 
which both spouses’ consent is required, and the sanction applied in relation to acts concluded without ob-
serving the express consent of the other spouse. This means that in case of common property, for the situa-
tions where the law requires the consent of both spouses (for example, serious acts of disposal on immova-
ble property) one may also obtain a judicial mandate, if one spouse is unable to express their will. If a spouse 
concludes such acts by him/herself, without court approval, the act is affected by relative nullity, according 
to art.347 of the Civil Code87.

Obligations of trustee spouse
We believe that according to the second thesis paragraph 1, art.315 of the new Civil Code the obliga-

tions of the trustee spouse are established by guardianship court by court order.

Enforcement of the conventional mandate between spouses
The trustee spouse may not exceed the limits set by the guardianship court by court order for the judi-

cial mandate according to the matrimonial regime chosen by spouses.

The diligence of the trustee spouse
The trustee spouse is obliged to comply it with diligence they show in their own business all the duties 

incumbent upon the exercise of rights they have under the matrimonial regime chosen in accordance with 
the provisions of the guardianship court established by court order.

The obligation to give account
The trustee spouse is held to give account to the guardianship court on the strength of the empower-

ment given by court order on the fulfillment of all obligations arising from the exercise of the judicial man-
date.

The obligations of the principal spouse
From the provisions of art.315 paragraph 1 of the new Civil Code we can see the obligations that the 

principal spouse has within the judicial mandate. As such, these obligations will be established by judicial 
decision of the court of guardianship based on the matrimonial regime chosen.

87 Idem, p. 175.
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Termination of the judicial mandate
According to art.315 paragraph 2 of the new Civil Code «besides other cases provided by law when the 

represented spouse is no longer in the situation referred to in paragraph 1 or when a guardian is appointed 
or, if necessary, a curator». We see that the judicial representation is intended as a substitute of legal guard-
ianship or, where appropriate, of trusteeship, with a temporary character, until the establishment of these 
protective measures.

Given that the judicial mandate is basically a legal guardianship88 and trusteeship89 substitute, the rea-
son why it ceases by taking these measures to protect the person, it follows that the phrase «unable to man-
ifest one’s will» can have the content given by the causes justifying the establishment of guardianship or, 
where appropriate of the trusteeship.

 Summarizing, it may be considered that the notion of «inability to manifest one’s will» covers two types 
of situations, the impossibility can be either physical (the event in which one of the spouses cannot devel-
op properly, for example, insanity, mental debility, paralysis, coma, etc..) or social (long absence, disappear-
ance, imprisonment – in which case the spouse’s will remains unknown).

In conclusion, the judicial mandate ceases by:
1. expiry of validity of the mandate (established by court order);
2. by taking a measure of protection for the spouse who is unable to express their will (guardianship, 

curatorship), according to law;
3. general causes for termination of contracts under the provisions of art.1321 of the new Civil provide: 

«the contract is terminated under the law, by enforcement, agreement of the parties, withdrawal, 
time limit, compliance or, where appropriate, non-compliance of the condition, accidental impossi-
bility of enforcement, and any other cases provided by law; «

The modes of termination provided by art.2030 of the new Civil Code are: a) its revocation by the prin-
cipal spouse; b) renunciation of the trustee spouse; c) death of a spouse, inability or bankruptcy of the trus-
tee spouse or of the principal spouse. However, when its object is the conclusion of successive acts within 
a continuing activity, the conventional mandate between spouses does not cease if this activity is ongoing, 
with the respect of the right of revocation or withdrawal of parts or of their heirs.

Conclusion
By Law no. 287 of July 17, 2009 on the Civil Code republished through Law no. 71/2011, the new Civil 

Code is subject to the tendency of the modern legislations to create a triple economic balance in relations 
between spouses matters by means of the matrimonial regimes established:

1. between spouses: the emergence of marital agreements, which led to the adoption of more flexible 
legal rules, that allow spouses a certain freedom to choose the regime of patrimonial relations be-
tween them;

2. within the family: to protect the interests of the family, they resorted to mandatory rules that pro-
vided for limitations and prohibitions (Art. 321–322 on family home – new concept in the Romanian 
law, art. 316 regarding the acts seriously threatening family interests);

3. between family and society-third parties: through the establishment of certain substantive require-
ments of legal acts, including of the marital agreements concluded by affidavit, with the obligation 
to be made public.

We believe that in the new Civil Code, Chapter VI of Book II – The family is called Patrimonial rights 
and obligations of spouses devotes Section 1 Common provisions, paragraphs 1–3, art. 312–328 to the pri-
mary regime.

The primary regime governed by art. 312–328 of the new Civil Code is defined as all legal norms govern-
ing the relations established between spouses, or between one or both spouses on the one hand, and third par-
ties, on the other hand, relations having as object existing assets at the time of marriage, acquired during it, as 
well as contracted obligations in connection with such goods or the carrying out of the obligations of marriage 
that apply to all marriages, regardless of the matrimonial regime to which the spouses are subjected.

The provisions of art. 312 of the Civil Code establish: a legal system that is the community property re-
gime and two conventional regimes: separation of property regime and the regime of conventional com-
munity (the latter includes conventional exemptions from the community property regime).

The imperative primary regime has the following features90:
•	 is	two-way	primary:

88 Chapter II – Minor’s guardianship – art. 110–177 of the Civil Code.
89 Chapter IV- Trusteeship – art. 178–186 of the Civil Code.
90 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 114.
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in the first sense is applicable before any? other rules, the provisions being applicable before other legal 
provisions or stipulations within the content of matrimonial agreements. The explanation of this character 
lies in that the primary regime is a legal effect of marriage, automatically applying to spouses, after the mar-
riage date, regardless of the marital regime applicable in concreto;

In the second sense it is common to all? matrimonial regimes and represents their basis, including rights 
and fundamental freedoms within to all property relations between spouses;

•	 It is	imperative,	namely	the	legal	rules	that	represent	it	must	be	applied	unless	the	law	allows	parties	
to derogate by their Convention.

The primary regime cannot be considered a particular type of matrimonial regime able to organize pat-
rimonial relations between spouses or between them and others, but it mainly regulates the basic rules gov-
erning these relations in general and binding, as an effect of the contracting of marriage under a state law 
that set these rules91.

The primary regime is also called imperative primary regime treatment because both spouses are re-
quired to submit to its general rules, as a simple effect of marriage. Spouses should subject to the manda-
tory general standards of primary regime any matrimonial convention they would conclude, by which they 
would properly regulate the organization of patrimonial relations between them or the relations with third 
parties92.
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ACCEPTABILITY OF AGREEMENT  
ON THE TRANSFER OF OWNERSHIP IN POLISH LAW

Observing the changes taking place in Poland since the early 90s of the twentieth century associat-
ed with the transition from command economy to market economy, we can say that there has been a shift 
away from use since the Roman law, the traditional forms of collateral claims. The main reason is their lack of 
adaptation to modern requirements. The development of the economy has caused demand for new types 
of collateral receivables – less stringent than the traditional, for the needy better use of entrusted funds. 
On the other hand, new collateral must be sufficient and effective safeguards for entrusting, incurring the 
risk of the cash benefit for granted. This entails the development of new forms of security, as well as enhance 
and improve existing ones. One of them is a Agreement on the transfer of ownership, functioning in the Pol-
ish law for over 90 years. To see what the problems encountered agreement on the transfer of ownership to 
secure in the initial period of functioning, we need go back to the early 20th years of the twentieth century.

In the interwar period, when Poland regained its independence, there were five different legal systems 
holding true [12; 247–248]. Agreement on the transfer of ownership developed according to the current 
law. In areas covered by the binding force of the German BGB, this institution was legally allowed, which 
was confirmed in the decision of the Supreme Court [18]. The situation was similar in the case of lands of the 
former Austrian annexation on which ABGB held true. Transfer of ownership was considered to be accept-
able, but with some doubts arising due to the Austrian Supreme Court decision [3; 19]. In areas covered by 
the influence of the French code civil, as it did in France, this institution was banned and considered unlaw-
ful. On the eastern Polish lands transfer of ownership did not develop. Unified law system came into force 
after unified substantive law was established at 1946 [16].

In relation to the transfer of ownership of the security agreement, in the initial period of operation this 
institution raised numerous objections, such as:

1 allegation of infringement of the principle of numerus clausus;
2 allegation of circumventing the law;
3 allegation of the apperity of legal action;
4 grounds of lack of legal cause.
Ad 1 The fundamental principle of the second part of the Civil Code is the principle of numerus clausus 

(closed list of rights in rem). According to this principle, civil legal entities may only establish property rights 
prescribed by law. It introduces a prohibition of new, undefined by law rights to property, and reduces the 
possibility of shaping the content of these rights under the contract, except as stated in the Act [2; 186]. The 
allegation of violation of this rule is based on the assumption that the institution of alienation for protection 
creates a new kind of mandatory individual right that has not been included in the catalog of rights in prop-
erty taken by the legislature. This claim was rejected in doctrine. As noted by J. Namitkiewicz, raising this 
plea is an effect of incorrect understanding of the institutions to secure an assignment as an institution simi-
lar to pledge [7; 23]. J. Skąpski also refutes this claim, indicating that the use of contract assignment of prop-
erty rights protection makes security claims, and does not create new substantive law [11; 314].

Ad 2 There is no clear definition of circumvention of the law in the literature. Z. Radwanski defines cir-
cumvention of the law as a legal act, which, although it is not prohibited by law, shall be taken in order to ex-
ert an effect which is prohibited by law [9; 281]. The author pays particular attention to the fact that not only 
the act is incompatible with the rules, but also the goal for which it is carried out. T. Zielinski, referring to the 
will of the person who performs the legal action in order to circumvent the law, defines it as an internal con-
tradiction between intent of a person and the manifestation of such intent [15; 78]. In accordance with Arti-
cle 58 of Civil Code a legal action purposed to circumvent the law is invalid (in whole or in part). Objection in 
relation to circumvention of the law is based on the assertion that such an agreement is to circumvent pro-
visions of lien [8; 319]. Doubts about lawfulness of transfer of ownership to secured property are related pri-
marily to art. 307 and 312 of Civil Code. Article 307 states that in order to ensure validity of the contract (and 
not just ownership), the pledge must be transferred to the creditor. Under Article 312 of Civil Code, a court 
order of enforcement is necessary to satisfy the creditor of the pledged assets. Transfer of title to the collat-
eral, as specified in the Act contract, is not subject to the above-mentioned limitations. In the case of debt 
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security by establishing constitutum possessorium property is transferred to the creditor, while ownership 
remains in possession of the debtor. The intention of the parties of the agreement is not a desire to circum-
vent the provisions of the lien, but securing debt by transferring ownership of a thing, to which the transfer 
of ownership is not necessary. R. Longchamps de Barriers advocated the admissibility of an assignment for 
security only in the event of transfers of ownership and possession to the creditor [6; 435]. Entry into force of 
provisions relating to a registered pledge confirms the inaccuracy of this claim [4; 240].

Ad 3 In accordance with Article 83 § 1, submission of the other party for its consent to a declaration of 
intent apparently is invalid. However, if this statement was made in order to hide other legal action, the va-
lidity of hidden legal transaction is assessed on the basis of the properties of this action. In relation to the 
collateral assignment, agreement raised the plea that since the debt is used to secure property rights (pur-
pose of the contract), the intention of the parties is to achieve a proper legal effect to the lien. Apparent le-
gal act (simulated) is a contract assignment for security, and hidden legal action (dissimulated) is to establish 
a lien. This claim was based on the assertion that the intention of the parties is not a transfer of ownership 
and the establishment of a security [7; 30]. In this case, refer to the art. 65 § 2, under which the interpreta-
tion of wills should focus on examining what was the intention of the parties and consistent cal agreement. 
In the case of an assignment agreement, the intention of the parties is to transfer the ownership to secure 
the debt. Both parties wish to bring legal effect specified in their statements of intention, while making no 
secret that legal action would be to establish a lien [11; 313] .

Ad 4 One of the legal divagations of argumentations (increasing assets or reducing liabilities of the en-
tity) is the divagation of legal action:

a) causal (causal) – the validity of these acts and their legal effect is dependent on the correct legal ba-
sis (causa)

b) abstract (abstracted) – these acts are valid and have effect notwithstanding the existence of their le-
gal basis (eg art.9211)

In the Polish legal system, in principle, valid legal causa takes place. This also applies to the transfer of 
ownership, which for its validity must have a legal basis – commitment (cf. Art. 155 Civil Code). Transfer of ti-
tle to the collateral was deemed unacceptable due to lack of proper causa.

This comes from the fact that there are traditionally distinguished three types of legal basis:
a) the causa obligandi aka acqurendi – the legal basis of donations is to obtain benefits by the entity car-

rying out legal action;
b) the causa solvendi – causa is the legal basis for dismissal of the entity making the legal transaction of 

its undertaking (debt);
c) the causa donandi – the legal basis for causa is free to make legal action by an entity (the entity issu-

ing the generosity of legal action) [9; 230];
There is a prevailing view of the existence of the fourth kind causa in the doctrine, namely cavendi causa 

(protection causa) [2; 290]. In this type of legal basis of causa is made by the entity transferring the legal ac-
tion to secure the debt. It is this kind of causa assignment is the legal basis for protection (as well as mort-
gage and pledge).

This position was confirmed in the jurisprudence of the Supreme Court in 1948. The Supreme Court, 
composed of of the entire Civil Chamber, decided that it is permissible to transfer to the creditor by the 
debtor’s movable property to secure debts, while the conclusion of the contract require the creditor to exer-
cise the right of property within the limits set by the agreement of the parties [19]. Transfer of title to the col-
lateral agreement was defined as a specific contract (contractus innominatus), having its legal basis, which is 
the goal of concluding the contract, the protection afforded to creditor claims (cavendi causa). There were 
clearly designated boundaries of acceptability alienation of movable property as collateral: the security mar-
ket, transparency of ownership and safety of others. The Supreme Court also concluded that the transfer of 
title to the collateral has no legal effect against third parties if it was made to the detriment of those people, 
as a result of their confusion. An agreement and its provisions are important, but it has legal effect only be-
tween the parties. This ruling was approved in the literature of civil law [7; 30].

The Supreme Court upheld the validity of the admissibility of collateral assignment in 1992 after the en-
try into force of the Civil Code of 1964 [21]. In its decision, the court disagreed with the allegations posed 
this institution (the plea of circumventing the law and the apparent legal action), and pointed to the advan-
tages of this form of security, mainly to the lack of need for judicial enforcement route to satisfy the credi-
tor’s claim.

Important for the transfer ownership institution was, released on 5 May 1993, by the Supreme Court, 
an act of debt securing [22]. They pointed at an important feature for security assignment agreement – a 
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contract is not to pass transferred value’s things against receivables, but the protection afforded to creditor 
claims. The transfer of ownership is real, but does not remit the debt, but is intended to be its form of secu-
rity. Only if the debtor fails to comply within a specific provision on which the parties have agreed, the cred-
itor has the right to dispose of things in order to satisfy his claims, but it is not limited behavior or action of 
the formal requirements in the interest of the debtor [10; 107].

Transfer of title to the security of movable property has been partially addressed by the legislature 
in 1998 in the Banking Law [17]. According to Art 101 § 1 for the bank to secure the limits of his debt with 
the debtor, he may enter into an agreement under which him or a third party transfers ownership of mova-
ble property or securities to the bank. After repaying the loan, the debtor’s total return is the percentage of 
transfer of ownership.

Unlike it, the question of admissibility was as an assignment of real estate collateral. In 1964, the Supreme 
Court relying on Articles 157 § 1 of the Civil Code concluded that the transfer of title to the collateral property 
is unacceptable [20]. Under this article, the transfer of ownership of real estate on condition or subject to a lim-
it is unacceptable. As appropriate to secure their claims by the Supreme Court held real estate mortgage. This 
position has been criticized by A. Ochanowicz, expressed in his voice to this decision. He complained in partic-
ular that the transfer of ownership of collateral property passes to the creditor without condition or reservation 
deadline. Only the creditor’s obligation to re-transfer of ownership is covered subject to a limit (specified time 
in which the debtor is to meet benefit) or condition (the fulfillment of obligations by the debtor). For this rea-
son, throughout the duration of the contract the property owner is clearly defined.

The opposite position was taken by J. Skąpski referring to statutory solutions. Under current law it is im-
possible to establish a lien on real property for the introduction of a distinct form of collateral (mortgage). 
The author’s only way to secure their claims on the property deemed to be legally permitted. Another argu-
ment for inadmissible on security assignment that puts the disproportionality between the value of the obli-
gations incumbent upon the debtor, and the value of the property to serve as collateral. It also indicates the 
lack of formal control of real estate on which the security has been established [11;313].

In  a  2000  ruling, the Supreme Court decided that the agreement transferring the ownership of real 
property to secure his credit, concluded whilst requiring lenders to re-transfer of ownership of real estate 
transferred after repayment of the loan, not a contract for transfer of ownership, as long as (Art. 157 § 1 of 
the Civil Code) [23] is met. An important element of this ruling is to check that the expiry of the claim, despite 
the transfer of property rights by the debtor to the creditor, it is possible to restore the original state owner-
ship, existing before the conclusion of the contract. In accordance with Article. 410 § 2 of the Civil Code ter-
mination claims will provide no legal reason (causa cavendi), which causes that it becomes undue benefit.

In support of the sentence, the Supreme Court referring to the issue of concluding a contract assign-
ment for security, concluded that the conduct of the debtor which involves making a specific commitment 
by him, can not be classified as a condition. For this reason, the creditor’s obligation to transfer ownership 
to the debtor, after fulfilling its benefits can not be treated as an addiction cessation tangible effect (transfer 
of ownership) of a specific event (to discharge the obligation by the debtor) [1; 59].

Against the treatment of performance by the debtor as a condition, in this ruling stated that there is no 
externality characteristics of this provision in relation to the transfer of ownership to the collateral agree-
ment. Performance is dependent solely on the debtor, for this reason it is treated as part of a commitment. 
A. Bieranowski did not agree with such statement, claiming that the Supreme Court requirement of feature 
exterior has been preserved. Namely, the repayment of the debt itself does not belong to the content of the 
contract assignment as collateral. An obligation to repay the debt between the parties comes from different 
legal relationships, such as the loan agreement [1;60].

Admissibility of transfer of ownership of real estate collateral the Supreme Court affirmed through the 
decision of 8 March 2002. The ruling stated that the contract assignment as collateral with a simultaneous 
commitment to the creditor for re-transfer the property to the debtor, when he meets the benefit period, 
without prejudice to art. 157 § 1 in conjunction. of art. 58 § 1 of the Civil Code and art. 94 Civil Code [24]. 
Due to the necessity of an individual assessment of each of the concluded contracts, the possibility of trans-
fer of ownership agreement for protection under the condition precedent was allowed. The scope of pro-
tection of the debtor was also simultaneously increased. The right of the debtor to claim a refund of trans-
ferred property can deny some legal acts of the creditor, acting as the owner of property such as sales con-
tract concluded before the date of performance (cf. Art. 59 Civil Code).

Recent Supreme Court case law permits the use of contract assignment in relation to movables and real 
estate. in the last 10 years agreement on the transfer of ownership has become one of the most popular 
form of debt security in professional trade.
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«If we are to go forward, we must go back
and rediscover those precious values – that all reality hinges on

moral foundations and that all reality has a spiritual control»
Martin Luther King Jr

Drug policy in the criminal justice system is a common topic of debates in politics, law, philosophy and 
in medicine. Depending on who defines the terms connected with drug use, it has a significant influence on 
how the problem is going to be perceived and handled. This presentation shows four possible models of 
drug policy in the criminal justice system and discusses its practical complexity.

First model of drug policy in the criminal justice system can be called a prohibitive model. It prohibits 
the use of illegal drugs and it doesn’t offer treatment. People who use drugs are perceived as criminals. It is 
based on general and individual prevention and abstinence. The second model is a treatment model. It val-
ues treatment over punishment. It aims to protect the health, and people who use drugs are perceived as 
sick. It aims, like prohibitive model, for abstinence and is based on a belief that prevention supports absti-
nence. A third is harm reduction model. Its aim is to reduce the harms connected with drug use. It rejects ab-
stinence as unrealistic. Prevention and psychological therapy reduces the effectiveness of harm reduction. 
Finally, a legalization model, which creates a right to use drugs The state should not interfere in exercising 
this right. The aim of this model is to protect the autonomy and free choice of drug users, it rejects the idea 
of involuntary drug treatment, and rejects the idea of governmentally funded services for drug users includ-
ing psychological therapy, harm reduction or prevention.

In reality a model of drug policy in the criminal justice system is usually a pluralistic model that encom-
passes elements of above mentioned models. People who are responsible for shaping the drug policies in 
the criminal justice system should find a balance between punishment and public health, human dignity 
and autonomy. The dignity is based on who a human being is, rather than on how a human being is func-
tioning in the moment. Dignity is based on our membership in the human family, and not on any particular 
activity that a person engages in. At the same time autonomy is not a freedom of a human being to do harm 
to the society or himself, but it is a freedom to choose what is best.

In a broader view, prisons are tools, which are used by criminal law in order to enforce law within a soci-
ety. Imprisonment is one of the penalties, which is stipulated by criminal law. And this kind of criminal pun-
ishment thereby fulfills certain purposes, which are determined by criminal law. There are many theories 
that seek to justify the punishment of criminals. However, two of them are basic: the retributive and utilitar-
ian models. Retributivists claim that punishment is justified because people deserve it; utilitarian believes 
that justification lies in the useful purposes that punishment serves. [1] The idea that a criminal can be re-
habilitated derives from the utilitarian view, but is also promoted within retributive understanding of aims 
of the penalty. Rehabilitation assumes that the aim of the punishment is the reduction of crime by reform-
ing the offender. Therefore, the offender might get more punishment than he/she deserves if it is justified. 
Within the retributive understanding of rehabilitation, it must not exceed the imposed punishment. There 
is, however, no consensus among experts on the goals and methods of rehabilitation. [2]

The rehabilitative attitude had been unintentionally refuted in Robert Martinson’s famous article «What 
works? Questions and Answers about Prison Reform»[3] from 1974. In his conclusions, the author had sum-
marized that rehabilitation has no effect on recidivism. Martinson has since withdrawn himself from this 
conclusion in his later works, but in the public mind it had become a fixed cliché that «nothing works» [4]. 
One may ask: if rehabilitation doesn’t work, will anything ever work?

This decline and misuse of the rehabilitative model has led to development of high punitivism. Current-
ly we can observe a high level of punitivism in the criminal justice system. These punitive trends in criminal 
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policy, which are shaping perception of punishment, seem to be not just regional eccentricities, but a glob-
al trend. This punitive approach has successfully supplanted the rehabilitative model in many places around 
the world today. To the factors contributing to its development and popularity belong, except globalization 
and mediatization of everyday life in general, also so popular in many countries penal populism.

The new punitive trends have led to mass incarceration. Other visible signs of this surprising phenom-
enon are evidenced by the supermax prisons, an increasing support for death penalty, civil commitment 
statues, sex offender registration and notification scheme, a resurrection of chain gangs, lockdown regimes, 
three strikes and you’re out law. Criminal justice system became chaotic and even discriminatory.

This situation influences on the prison environment and shapes the attitudes of the decision-makers 
who are responsible for drug policy. A prison has become a place where the role of drug treatment for the 
purpose of reducing crime is completely disregarded.

The chaos in punishing derives from the neglect of the actual causes of the crime in penal policies. The 
current approach does not address even the most important issues in other criminological theories: Who is a 
criminal? Why did an individual decide to commit a crime? How do you go about successfully counteracting 
crimes? Without trying to find an answer for these questions, the criminal justice system tends not only to be 
unjust, but is quite often discriminatory. There are many factors which should be evaluated when it comes 
to the criminal system: past experiences, poverty, social status, motives, mental health, law awareness and 
addictions should all be evaluated not only to reduce discrimination within the system, but to also address 
the reasons why somebody commits a crime, and to adopt a plan for crime counteraction.

The reason of punitive legislative tendencies in the penal policy in many modern societies is the politi-
cization of decision-making. In shaping policies expert opinions are typically considered as not valuable. In-
stead, the policies are usually formed by public opinion and, therefore, are in favor of punitive measures. 
So this is often referred in the literature as punitive populism. Society typically believes that not acting ruth-
lessly toward criminals means not being fair to the victims. Additionally, judges and prosecutors often have 
an educational background of criminal, but then lack the know-how in the social realities of their sanctions 
to understand the consequent effects thereof. Incarceration as a topic then, for this reason, must be includ-
ed as public discourse, and people in the society should be educated about the realities of penal institutions.

Many supporters of a punitive policy believe that the best ways to counteract crime is to institute harsh 
penalties, which would deter people from committing crimes. It can be argued that this way of thinking is 
not entirely justified. The punishment is imposed far later than the actual committing of the crime for it to 
deter through proper punishment. Many supporters of punitive penal policy may argue that mass imprison-
ment in the United States has reduced the crime rate. However, it is widely supposed that this reduction in 
crime rate was a global causality and a world-wide trend. More importantly, crime reduction is a complicat-
ed social phenomenon, which is never linked with just one factor.

Imprisonment penalty definitely serves as a means of incapacitation. It isolates criminals from the so-
ciety. However, not all imprisoned criminals pose an immediate danger to the society. It is widely believed 
that random chaotic punishment does not counteract the crime. Surely punishment should be viewed not 
as an aim of the system.

Because of high penalties for drug offenders the prisons are filled with drug using prisoners. [5] Addic-
tion is usually one of the main reasons of crimes, which are committed by drug users. Thus, rehabilitation of 
this specific group of prisoners would focus primarily on dealing with addiction.

A punitive policy towards drug dealers within the criminal justice system also influences on framing the 
problem. In order to frame drug policy there are two issues that should be solved: what is a drug problem, 
particularly if is it a medical or a law enforcement problem and who is a drug user. Karen Duke argues that 
the drug policy depends on how policy makers perceive the drug problem to be. Other important factors 
which define this policy are based on race, gender and class that drug users represent. Other characteristics 
of drug users are equally important as well scope and social and physical location of the drug problem. [6]

There is a sharp conflicting line, which is drawn between treatment and punishment of drug policies 
worldwide. When drug users are isolated from the society, treated as deviants and criminals, drug policies 
tend to be more punitive and a harsher punishment is imposed. Institution of services for drug users can fur-
ther develop in more equal societies, where using drugs is perceived as a social and not a criminal problem.

Looking over the different aspects of drug policies, it seems necessary to address the drug problem 
within prisons. When framing the drug policy in prisons there is an important issue that needs to be re-
solved: whether the problem of drugs in prisons is an institutional problem, or if it is an individual problem. 
Drugs presence in the prison systems is an indisputable fact, and prevention methods to stop the inflow of 
drugs to prisons are not successful. The prison population consists of drug users in with drug related crimes, 
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drug users in with non-drug related crimes, and with people who had no prior contact with drugs before be-
ing sentenced, and started using drugs for the first time while in prison.

One of the ways to address the problem of drug users within prisons is to encourage them to cease us-
ing drugs through treatments. Recidivism rates among drug-dependant persons has been repeatedly re-
searched and proven to decrease when they have undergone drug therapies. 7

Needles to say, drug therapy does not mean the same for everybody. In some countries, drug treat-
ment has been provided in camps based on a philosophy of reeducation through labor However, in these 
camps there is little provided in the way of treatment, and instead, human right violations occur, including 
severe beatings and sexual assaults. Drug users are forced to work for ten or more hours a day below mini-
mum wages, and those who fail to meet their quotas are beaten or locked in small isolation cells for weeks.

In developed countries, on the other hand, the treatment of inmates who are addicted to drugs is highly 
advanced. In the United States the development of drug strategies had been implemented 20 years ago. Ac-
cording to the Federal Bureau of Prison, these programs are effective. These programs reduce relapse, crim-
inality, recidivism, inmate misconduct, mental illness, behavioral disorders. They increase the level of the in-
mate’s stake in societal norms and levels of education and employment upon return to the community, im-
prove health and mental health symptoms and conditions, and improve relationships.»8

The drug abuse strategy includes:
«Drug Abuse Education is an educational program for inmates covering basic information about sub-

stance abuse, where participants are being referred for an appropriate program,
«Nonresidential Drug Abuse Treatment is a 12-week, cognitive behavioral therapy treatment program, 

that provides ational thinking, criminal lifestyles, communication skill building, and institution/communi-
ty adjustment techniques9 It is designed for inmates with too short sentences to be referred to Residential 
Drug Abuse Program, inmates awaiting Residential Drug Abuse Program, and those with positive urinalysis/

«Residential Drug Abuse Program it is the most intensive cognitive behavioral therapy offered by Feder-
al Bureau of Prison, based on therapeutic communities model, is a typically nine months program.

The Residential Drug Abuse Program has been researched and it was proved that participants are sig-
nificantly less likely to recidivate and less likely to relapse to drug use than non-participants. According to 
the «Annual Report On Substance Abuse Treatment Programs the Residential Drug Abuse Programs make 
a significant difference in the lives of inmates following their release from custody and return to the com-
munity.10

The most significant element of the drug abuse strategy offered by the Federal Bureau of Prison is the 
transition program. The program gives the opportunity for drug using inmates to leave prison and contin-
ue their treatment in the general community. People addicted to psychoactive substances after leaving the 
prison are particularly vulnerable to relapse into drugs and would then commit crimes in order to acquire 
money for drugs.

«Community Transition Drug Abuse Treatment is a program that allows for the monitoring of an in-
mate’s treatment progress during his/her stay in the Residential Reentry Centers.11 It is worth emphasiz-
ing here, that community-based institutions provide the treatment. The contractors are licensed and certi-
fied professionals e.g., certified addictions counselors, social workers, professional counselors, psychiatrists, 
and medical doctors. Treatment is provided only in rare occasions at Residential Reentry Centers. Usually it 
is provided within a reasonable distance of the center where the inmate resides.12

Federal Bureau of Prison has developed means to properly supervise participants after leaving the pris-
on, in order to prevent them from relapsing into crime. The Federal Bureau of Prison has established a su-
pervised release under U.S. Probation after an inmate leaves the facility. U.S. Probation has provided reports 
on the treatments progress and needs of all inmates who have participated in the treatment in the commu-
nity.13 This valuable information is crucial for providing a continuum of treatment within the community in 
order to prevent their relapse into crime.

The efforts in providing treatments for prisoners were evaluated in an outcome study. The study was 
conducted by the Federal Bureau of Prison together with the National Institute on Drug Abuse and pub-
lished in 2000 under the name «Treating Inmates Addiction to Drugs». This analysis is the most important 
one because of its scope. According the evaluation male participants are 16 percent less likely to recidivate 
and 15 percent less likely to relapse than similarly-situated inmates who do not participate in residential 
drug abuse treatment for up to 3 years after release. When it comes to female participants the results are 
slightly higher, because female inmates are 18 percent less likely to recidivate than inmates who do not par-
ticipate in treatment.14
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There are several factors that distinguish treatment provided by Federal Bureau of Prison from similar 
treatments provided in prisons in other countries, which are crucial for its effectiveness. One of the most im-
portant factors for treatment is a provision to addicted persons to continue their treatment outside of pris-
on – an opportunity for rehabilitation and re-adaptation after being released. What distinguishes this treat-
ment program provided by Federal Bureau of Prison from similar treatments provided in prisons in other 
countries is its continuation with a Community Transition Drug Abuse Treatment and through cooperation 
with U.S. Probation to supervise the effects of the therapies conducted in facilities.

The important part of the treatment of drug users should be the contact with people from the com-
munity. It is a questionable issue whether prisons are proper institutions to conduct an effective treatment 
program. The abstinence-based therapies have a basis upon a mutual trust between a therapist and a pa-
tient, and building such a trust between an inmate and an officer is not always possible, as prison staffs are 
also responsible for detecting and reporting drug use. An important value of American drug treatment pro-
grams is the fact that the treatments are provided at Residential Reentry Centers by community-based in-
stitutions and its contractors are licensed and certified professionals. The third aspect that distinguishes the 
treatment programs of the Federal Bureau of Prison is its extensive evaluations of measuring how effective 
their treatments are.

As is depicted in the example by the Federal Bureau of Prison, the rehabilitation of drug users on this 
treatment program works in practice. This statement is supported by numbers: male inmates – 16 percent, 
and female inmates – 18 percent less likely to recidivate. Even though rehabilitation as an aim of the penal-
ty tends to be refuted by long standing theories of punishment and on the penal policy level, in real life the 
rehabilitation works successfully and counteracts future crimes.
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32 (Milton Goldinger, ed., 1974).
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Materials 99 (2007).
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ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО УК УКРАИНЫ И УК РФ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Уголовные кодексы РФ и Украины не раскрывают понятие «освобождение от уголовной ответ-
ственности», оно лишь употребляется в нормах как Общей, так и Особенной части УК.

В русском языке слово «освобождать» имеет значение «сделать свободным», «избавить от чего-то 
нежеланного, вредного», «избавить от каких-нибудь обязанностей», «дать возможность не делать че-
го-нибудь, избавить от чего-нибудь», а слово «ответственность» понимается как «необходимость, обя-
занность отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них» [1, с.82,130]

На наш взгляд, понятие «освобождение от уголовной ответственности» представляет собой цель-
ное выражение, которое обретает смысл, когда за глаголом «освобождать» следует производное сло-
во «от чего-то, кого-то», в данном случае – от уголовной ответственности.

Обязательной предпосылкой освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной от-
ветственности является наличие необходимых и достаточных условий, предусмотренных в УК РФ и 
УК Украины.

Если в Российской Федерации освободить от уголовной ответственности может следователь, до-
знаватель, прокурор или суд, то в Украине освобождение осуществляется только судами.

Как в России, так и в Украине лицо, совершившее преступление, при освобождении от уголовной 
ответственности не освобождается от требований по гражданскому иску, от обязанности возмещения 
причиненного вреда; может быть привлечено к административной или дисциплинарной ответствен-
ности; не имеет права на возмещение ущерба, а также на компенсацию морального вреда, причинен-
ных ему в связи с производством предварительного расследования и судебного разбирательства; не 
вправе претендовать на возмещение расходов, связанных с оказанием ему юридических услуг.

Все виды освобождения от уголовной ответственности объединяют общая сущность и юридиче-
ская природа. В отношении лица, совершившего преступление, не выносится обвинительный приго-
вор, не назначаются меры уголовного наказания, у него не наступает судимости. Однако это не влечет 
прощение лица и его реабилитацию.

Социальное значение освобождения от уголовной ответственности состоит в том, что государ-
ство, рассчитывая на законопослушное в дальнейшем поведение лица, совершившего преступление, 
дает ему шанс задуматься о своем поведении. В Российской Федерации и в Украине содержится ис-
черпывающий перечень видов освобождения от уголовной ответственности.

Виды освобождения от уголовной ответственности
1. Применяемые на территории Российской Федерации: в связи с деятельным раскаянием лица, 

совершившего преступление (ст. 75 УК); в связи с примирением лица, совершившего престу-
пление, с потерпевшим (ст.76 УК); освобождение по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности (ст.76–1 УК); в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК); в связи с ак-
том амнистии (ст.84 УК); в связи с применением к несовершеннолетним мер воспитательного 
воздействия (ст.90 УК); специальные виды освобождения от уголовной ответственности, пред-
усмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса.

2. Применяемые на территории Украины: в связи с актом амнистии или актом помилования 
(ст.44 УК); в связи с действенным раскаянием (ст.45 УК); в связи с примирением виновного с по-
терпевшим (ст.46 УК); в связи с передачей виновного на поруки (ст.47 УК); в связи с изменением 
обстановки (ст.48 УК); в связи с истечением сроков давности (ст.49 УК); в связи с применением 
к несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия (ст.97 УК); специальные виды осво-
бождения от уголовной ответственности, предусмотренные Особенной частью УК.

В Украине и в России освобождение лица от уголовной ответственности может быть безусловным 
и условным. Безусловное освобождение означает, что лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности окончательно, бесповоротно. Такое освобождение не ставиться в зависимость от дальнейше-
го поведения лица после принятия решения о его освобождении. С этой точки зрения в Украине все 
виды освобождения от уголовной ответственности являются безусловными, кроме одного, а именно 
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освобождения от уголовной ответственности с передачей лица на поруки коллектива предприятия, 
учреждения или организации (ст.47 УК). В этом случае лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности под условием, что на протяжении года оно оправдает доверие коллектива. В противном случае 
оно может быть привлечено к уголовной ответственности за ранее содеянное преступление. В России 
все виды освобождения являются безусловными.

Законодатели России и Украины связывают освобождение от уголовной ответственности в той 
или иной степени с категорией преступления. И России, и в Украине различают следующие катего-
рии преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (ст.
ст.15 УК РФ, 12 УК Украины).

Совершением преступления впервые считается фактическое совершение преступления в пер-
вый раз либо совершение преступления не в первый в раз, в случае, если за предыдущее преступле-
ние истекли сроки погашения судимости.

Сроки погашения судимости определены ст.89 УК Украины и ст.86 УК РФ, они зависят от тяжести 
совершенного преступления, вида и размера наказания.

В УК РСФСР 1960г. было предусмотрено освобождение от уголовной ответственности с переда-
чей виновного на поруки общественной организации или трудовому коллективу. Такое освобожде-
ние могло быть отменено в связи с ненадлежащим поведением лица в период срока поручительства.

Имея в виду изменения в экономике, в социальной сфере страны, действующее российское за-
конодательство отказалось от таких видов освобождения от уголовной ответственности, предусмо-
тренных прежним УК РСФСР: освобождение с передачей материалов на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних либо с передачей лица, совершившего преступление, на поруки обще-
ственной организации или трудовому коллективу, а также с привлечением лица к административной 
ответственности, с передачей материалов дела на рассмотрение товарищеского суда.

Комитет конституционного надзора СССР признал несоответствие нормы уголовного законода-
тельства, определяющей основания освобождения от уголовной ответственности с применением 
мер административного взыскания или общественного воздействия, Конституции СССР и междуна-
родным пактам о правах человека [2, с.59]

При решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности, законодатель в УК РФ и 
УК Украины указал определенные признаки, позволяющие применять тот или иной вид освобожде-
ния. В ряде случаев при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности ре-
шающую роль играют действия субъекта, подлежащего уголовной ответственности (ст.ст.75,76,76–
1 УК РФ, 45,46 УК Украины): явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступле-
ния, заглаживание вреда, примирение с потерпевшим, возмещение в полном объеме причиненного 
ущерба, причиненного в результате преступления бюджетной системе Российской Федерации (в Рос-
сии); искреннее покаяние, активное способствование раскрытию преступления, полное возмещение 
причиненных убытков или устранение причиненного вреда, примирение с потерпевшим (в Украине)

В ст.ст.78 УК РФ и 49 УК Украины законодатель не связывает освобождение от уголовной ответ-
ственности с какими-либо действиями со стороны субъекта, оно зависит от иных – объективных юри-
дически значимых обстоятельств.

Освобождение от уголовной ответственности по ст.ст. 75, 76, 90 УК РФ, 47, 48, 97 УК Украины явля-
ется правом, а по ст.ст.76–1,78 УК РФ, 44,45,46,49 УК Украины – обязанностью компетентных органов.

При освобождении лица от уголовной ответственности по ст.ст.75,76,76–1 УК РФ, 46,47,48 УК Укра-
ины не образуется признака неоднократности в случае совершении им нового преступления.

Освобождение от уголовной ответственности в РФ  отменяет все избранные в отношении него 
меры процессуального принуждения: меры пресечения, арест на имущество, арест на почтово-теле-
графную корреспонденцию и т.д.

Развивающийся, как показывает опыт законодательной деятельности, институт освобождения от 
уголовной ответственности, имеет, на наш взгляд, большое будущее. Вместе с тем, он имеет ряд нере-
шенных вопросов, представляющих несомненный интерес как в теоретическом, так и в практическом 
плане. Это, прежде всего, его юридическая природа, место в системе уголовно-правовых мер воздей-
ствия на преступность и преступника и др.

Законодательное закрепление видов освобождения от уголовной ответственности в УК  РФ  и 
УК  Украины является признанием возможности самостоятельного учета интересов субъектов уго-
ловно-правовых и уголовно-процессуальных отношений, поскольку они не препятствуют достиже-
нию целей правосудия. Эта практика соответствует одному из перспективных направлений уголов-
ной политики государств Украины и России, а также мировой тенденции развития сокращенных форм 
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уголовного судопроизводства и принципу дискреционного преследования, нашедшему отражение в 
международных правовых актах [3, с.1].
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ  
КАК ГАРАНТИЯ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под юридической сущностью конституции Автономов А.С. понимает ее верховенство в системе 
источников права конкретного государства [1, с.89]. Верховенство Конституции РФ означает ее прио-
ритетное положение в системе нормативно-правовых актов, причем не только по отношению к зако-
нодательству, которое будет принято в будущем, но и к законодательству, принятому до вступления 
Конституции РФ в силу.

Невозможно не согласиться с тем, что без реализации право утрачивает свой социальный смысл 
[2, с.222]. Одной из основных проблем обеспечения верховенства Конституции в России является га-
рантирование ее последовательной реализации. Существенное значение имеет совершенствова-
ние механизма реализации конституционных положений как наиболее ценных, концентрирующих в 
себе общемировую правовую практику и определяющих все существенные элементы общественно-
го устройства.

Свойство верховенства и принцип прямого действия Конституции существуют в неразрывной 
взаимосвязи и обеспечивают друг друга. Документ, не способный быть реализованным без специаль-
ных условий, не может верховенствовать и определять содержание иных правовых актов.

Реализация конституционных норм обладает рядом специфических черт. Современные конститу-
ционно-правовые исследования лишь факультативно касаются вопросов реализации конституцион-
ных норм. В настоящей работе постараемся рассмотреть теоретические аспекты механизма реализа-
ции Конституции и его особенности.

Реализация конституционных норм, несомненно, является одним из видов реализации права во-
обще. Н.Л. Ген под реализацией права понимает соблюдение его норм как государством и обществом 
в целом, так и государственными органами и должностными лицами, гражданами и их объединени-
ями [3, с.54]. А.Б. Венгеров полагает, что реализацию права можно определить как такое социальное 
поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых норм, как форму практи-
ческой деятельности по осуществлению прав, выполнению обязанностей [4, с.431].

Споры о том, каков механизм реализации конституции, ведутся с середины 1970-х годов, однако 
единой позиции по данному вопросу доктрина не выработала. Тем не менее, уже с начала 80-х годов 
ХХ  века большинство исследователей высказывало мнение о необходимости обеспечения прямой 
реализации конституционных норм.

Под механизмом реализации конституционной нормы мы понимаем совокупность действую-
щих социально-правовых средств и условий, обеспечивающих процесс воплощения конституцион-
ной идеи в состояние конституционного правопорядка (конституционализма) через правовое регу-
лирование общественных правоотношений. Содержательными элементами механизма реализации, 
на наш взгляд, являются: субъект реализации, формы и способы, социально-правовые условия и сред-
ства реализации конституционной нормы.

При этом сама реализация конституционной нормы, сравнительно с реализацией других норм, 
обладает рядом обусловленных специфическими свойствами Конституции особенностей:

1) первичный характер: конституционные нормы предопределяют действие других правовых 
норм, например, норма о защите частной жизни является первичной нормой и предопределя-
ет действие норм федерального закона о защите персональных данных;

2) гарантирующий характер: конституционные нормы гарантируют действие других норм, по-
скольку без реализации конституционных положений о системе государственной власти, госу-
дарственном устройстве и т.д. невозможно функционирование права в государстве вообще;

3) безусловный характер: конституционная норма действует в силу ее провозглашения и закре-
пления в конституционном тексте, не требует принятия дополнительных документов, форми-
рования специальных органов власти, толкования и прочих условий;
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4) всеобщий характер: конституционные нормы распространяют свое действие на всех субъек-
тов в пределах Российской Федерации. Каждый может ссылаться на норму Конституции как на 
основание собственных прав;

5) абсолютный характер: многие конституционные нормы реализуются в форме абсолютных пра-
воотношений.

Под субъектом реализации принципа прямого действия Конституции нами понимаются физиче-
ские и юридические лица, организации, реализующие конституционные нормы и их предписания в 
процессе удовлетворения публичных или частных интересов, а также государственные и обществен-
ные структуры, обеспечивающие деятельность по реализации и защите Конституции. Любой субъект, 
упомянутый в Конституции в качестве потенциального участника конституционно-правового отно-
шения, может реализовать конституционную норму.

Безусловно, каждый потенциальный субъект реализации принципа прямого действия имеет огра-
ниченный набор форм и способов непосредственного применения конституционной нормы.

Традиционно в теории права распространена трехэлементная система форм реализации право-
вых норм в виде соблюдения, применения и исполнения. Однако В.С. Основин полагал, что такая си-
стема не охватывает всех форм реализации конституционных норм [5, с.15]. Он  считал, что теория 
реализации конституционных положений должна быть многоуровневой. На первом уровне Консти-
туция реализуется как Основной закон, закрепляющий самые характерные признаки всей системы 
общественных отношений и государственности. На втором она реализуется на уровне конституцион-
ных институтов. На третьем Конституция реализуется на уровне единичных норм, закрепляющих со-
ответствующие принципы.

По мнению большинства конституционалистов, Конституция имеет два способа действия: непо-
средственное (прямое) действие и опосредованное. Нормативное закрепление первого способа в ча-
сти 1 ст.15 Конституции РФ не отрицает возможность существования второго.

Сфера прямого, непосредственного действия не ограничивается самостоятельным применени-
ем конституционных норм органами государства и общественных организаций, их должностными ли-
цами. Даже тогда, когда конституционные нормы реализуются наряду с нормами текущего законода-
тельства, действие Конституции не утрачивает непосредственного характера [6, с.67].

По утверждению Чиркина В.Е., некоторые нормы конституции по своему характеру не могут иметь 
непосредственного действия, прямо влияющего на общественные отношения (например, отсылоч-
ные нормы) [7, с.40]. Поэтому часть 1 ст.15 Конституции нуждается в некоторых уточнениях. По мне-
нию ученого, конституционные формулировки как бы подталкивают развитие законодательства.

Относительно форм реализации конституционных норм, интересной представляется позиция 
В.О. Лучина, который связал формы реализации с регулятивными функциями Конституции: учреди-
тельной, правонаделительной и охранительной [8, с.19]. Под формами реализации конституционных 
норм В.О. Лучин понимал способы правового воздействия и выделял при этом три их разновидности:

1) установление, характерное для реализации учредительной функции;
2) применение, которое в целях реализации правоприменительной функции может быть выра-

жено через конкретное правоотношение либо через правовое состояние;
3) запрет, как способ реализации охранительной функции.
В.И. Попова понимает реализацию конституционных норм как способ приведения их в жизнь и 

выделяет три формы реализации:
1) издание на основе Конституции детализирующих нормативных актов;
2) опубликование нормативных актов или доведение до населения иным способом;
3) обсуждение мероприятий по проведению норм права на местах и контроль за их правильным 

осуществлением [9, с.21].
М.Н.  Каратеева связывает особенности реализации конституционных норм со спецификой их 

структуры. Она отмечала, что большинство норм наряду с гипотезой, в которой указывается на усло-
вия их применения, и диспозицией, содержащей конкретное положение, закрепляют в качестве сво-
его структурного элемента совокупность социальных явлений, существование которых в обществен-
ной жизни обеспечивает и гарантирует реальность, объективную социальную исполнимость консти-
туционных положений [10, с.9].

Н.Л. Ген в результате проведенного исследования делает вывод о том, что специальными форма-
ми реализации конституционных норм (ввиду их особенностей) могут являться соблюдение и приме-
нение Конституции Российской Федерации [3, с.58].
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Заслуживает серьезного внимания позиция Т.М. Пряхиной, которая считает, что на первом уров-
не реализация Конституции происходит в рамках конституционных отношений, затрагивающих такие 
глобальные проблемы, как организация власти, взаимоотношения гражданина и государства, опре-
деление государственного устройства. Второй уровень реализации затрагивает практически все пра-
воотношения. На первом уровне органы государства либо непосредственно применяют нормы Кон-
ституции, либо на основе конституционных норм принимаются федеральные законы. На втором уров-
не конституционные нормы, как правило, действуют совместно с отраслевым законодательством [11, 
с.65].

А.Н.  Беликов считает основным способом реализации конституционных норм «соблюдение», а 
особым, специальным способом их реализации  – «применение». При этом способ реализации вы-
ступает как совокупность компонентов, элементов, аспектов, средств, путей и приемов, посредством 
которых претворяются в жизнь цели, нормы и принципы Основного Закона Российской Федерации. 
Кроме того, ученый доказывает, что формой реализации конституционных норм путем их соблюде-
ния и применения является конституционное правоотношение, а способом реализации  – законот-
ворчество [12, с.10].

На  наш взгляд, механизм реализации конституционной нормы можно рассматривать на двух 
уровнях: личностном (конкретном) и государственном (абстрактном). На  личностном уровне в ре-
зультате ощущения, восприятия, усвоения нормы и формирования мотивации происходит трансфор-
мация конституционной нормы из текста статьи в конкретное поведение человека. На государствен-
ном уровне такая трансформация конституционной нормы происходит путем появления, ликвидации 
или изменения конституционных институтов.

Рассмотрим подробнее конкретный уровень механизма реализации конституционной нормы по-
этапно.

Первый этап – доведение конституционной нормы до каждого потенциального субъекта. Резуль-
тат данной стадии действия – ощущения субъекта. Потенциальный субъект знакомится с нормой че-
рез документальные источники (текст конституции), в процессе обучения, будучи проинформирован-
ным через средства массовой информации либо другим способом. Задача государства – обеспечить 
каждому потенциальному субъекту возможность познакомиться с нормой.

Многие нормы конституции представляются гражданам настолько абстрактными, что механизм 
их применения в конкретной ситуации не понятен. Зачастую это приводит к появлению в обществе 
элементов конституционного нигилизма, отрицания возможности прямого использования консти-
туционной нормы. Поэтому эффективность действия конституционной нормы во много зависит от 
успешной реализации данного этапа.

Второй этап – восприятие конституционной нормы. На этом этапе конституционная норма должна 
быть воспринята каждым возможным участником правоотношения. Результатом восприятия должны 
стать сформированные образы нормативного действия. Восприятие (перцепция, от лат. perceptio) – 
познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. Это психический процесс, за-
ключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на 
рецепторные поверхности органов чувств. Восприятие нормы – это разновидность социального вос-
приятия.

Третий этап – усвоение нормы. На данном этапе конституционная норма должна быть усвоена. Ус-
воение – это основной путь приобретения индивидом общественно-исторического опыта. Результа-
том усвоения должны стать конкретные сформированные модели поведения.

Четвертый этап – мотивация или побуждение к действию. Результатом мотивации должна стать 
конкретная операционная деятельность по реализации конституционной нормы. Со стороны госу-
дарства мотивация должна быть поддержана в нескольких аспектах: на идеологическом уровне (фор-
мирование общей конституционной идеи, духа законности, чувства долга перед обществом и госу-
дарством); на нормативном уровне (предписание санкций); на организационном уровне (предпи-
сание процедур, обеспечивающих реализацию нормы); на экономическом уровне (поощрительные 
процедуры); на защитном уровне (в форме конституционного контроля).

Пятый этап – деятельность, реализующая конституционно обоснованное поведение. Это самый 
важный этап реализации конституционной нормы, однако его эффективность в большей степени за-
висит от реализации предыдущих этапов.

На государственном (абстрактном) уровне механизма реализации конституционных норм можно 
выделить такие формы действия конституции:
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1. Конституция как идеологический документ закладывает основы конституционного правосо-
знания.

2. Конституция как программный документ определяет направления развития общества.
3. Конституция как правовая основа для законодательства определяет задачи для правотворче-

ства в форме конкретизации и детализации конституционных норм.
4. Конституция как нормативная база для судопроизводства обеспечивает единство судебной 

правоприменительной практики на всех уровнях.
5. Конституция в форме конкретных норм действует на уровне публичных правоотношений пу-

тем организации структуры органов государственной власти, территориального устройства и 
др., на уровне частных отношений определяет деятельность граждан и юридических лиц.

Наряду с формами реализации, в структуре механизма реализации конституционных норм необ-
ходимо выделить социально-правовые средства реализации конституционно-правовых норм. К тако-
вым можно отнести обучающие правовые программы, опубликование нормативно-правовых актов и 
судебной практики, правотворческую деятельность, конституционный контроль, послания президен-
та, обсуждение итогов действия Конституции и другие.

В науке конституционного права особое внимание как предмет исследования получили факторы 
реализации Конституции, то есть фактические условия, оказывающие влияние на действие конститу-
ционных положений.

Б.А. Страшун выделяет среди них внутренние и внешние факторы [13, с.7]. К первым ученый отно-
сит политический режим и политические традиции, принадлежность к правовой семье, правовую си-
стему и политико-правовую культуру общества, специфику экономических и социальных отношений. 
Внешними факторами являются геополитическое положение страны, использование и применение 
международного и наднационального права, опыта зарубежного конституционного права, участие в 
политико-правовой интеграции, глобализация.

В.И. Попова к условиям реализации Конституции относила участие народа в обсуждении проек-
тов Конституции и других нормативных актов, простоту и ясность языка законов, реальность сроков 
исполнения законов [9, с.22].

Таким образом, в структуре механизма реализации конституционно-правовых норм лежат соци-
ально-правовые средства, субъект конституционного правоотношения, условия (факторы) реализа-
ции. Реализация норм Конституции происходит на нескольких уровнях и в различных формах, спец-
ифических для конституционно-правовых норм. От эффективности действия каждого элемента меха-
низма реализации конституционно-правовых норм зависит эффективность действия Конституции и 
обеспечение верховенства Конституции в государстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Автономов А.С. Правовая онтология политики. – М., 1999.
2. Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 1999.
3. Ген Н.Л.  Специфика конституционных норм и особенности их реализации // Журнал российского пра-

ва. – 2001. – № 11.
4. Венгеров А.  Б.  Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.  3-е изд.  – М.: Юриспруден-

ция, 1999.
5. Основин В.С. О некоторых методологических вопросах реализации конституционных норм // Теоретичес-

кие вопросы реализации Конституции СССР ИГП АН СССР. – 1982.
6. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. Учебное пособие. – М., Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
7. Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. – М.: Юрист, 2004.
8. Лучин В.О. Актуальные проблемы реализации Конституции // Теоретические вопросы реализации Консти-

туции СССР ИГП АН СССР. – 1982.
9. Попова В.И. Формы реализации конституционных норм // Теоретические вопросы реализации Конститу-

ции СССР. ИГП АН СССР. – 1982.
10. Гарантирующая функция Конституции РФ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 // Каратаева М.Н; Став-

ропольский государственный университет. – Ставрополь, 2005.
11. Пряхина Т. М. Понятие конституционности и реализация Основного закона // Реализация Конституции Рос-

сии: Межвузовский сборник. – 1994.
12. Современные проблемы реализации конституционных норм в Российской Федерации: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.02 // Беликов А.Н.; Российский государственный социальный университет. – М., 2008.
13. Страшун Б.А.  О международном исследовании к  15-летию Конституции Российской Федерации // 

Конституционный вестник. – 2008. – № 1.



90 The Rule of Law and Human Rights book 1 (2012)

Александра Банникова
Казанский (Приволжский)  

федеральный университет, Россия

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) за-
крепляет назначение уголовного судопроизводства, которое заключается в: 1) защите прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) защите личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Статья 2 Уголовно-процес-
суального кодекса Украины (далее по тексту – УПК Украины) выделяет задачи уголовного судопроиз-
водства, а именно: 1) охрана прав и законных интересов физических и юридических лиц, которые бе-
рут в нем участие; 2) быстрое и полное раскрытия преступлений; 3) изобличение виновных; 4) обе-
спечение правильного применения Закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был 
привлечен к ответственности, и ни один невиновный не был наказанный. Назначение уголовно-про-
цессуального законодательства заключается в правильном его применении, т.е. в определении по-
рядка производства по уголовным делам. В этих положениях находит свое отражение принцип за-
конности, или принцип верховенства закона, пронизывающий все институты, процедуры уголовного 
судопроизводства. Данный принцип связан с понятием процессуальной формы, под которой приня-
то понимать совокупность условий и правил осуществления уголовно-процессуальной деятельности 
[10, с.55], соблюдение которых позволяет судить о допустимости доказательств. Уголовно-процессу-
альные кодексы обоих государств закрепляют принцип состязательности сторон: ст.15 УПК РФ «Со-
стязательность сторон» и ст.16–1 УПК Украины «Состязательность и диспозитивность». Согласно дан-
ному принципу, суд: 1) осуществляет самостоятельную функцию разрешения дела, 2) создает необ-
ходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Исключительная компетенция суда по отправлению правосудия не явля-
ется предметом дискуссий в науке уголовного процесса. Однако анализ действующего уголовно-про-
цессуального законодательства Российской Федерации и Украины свидетельствует об осуществле-
нии судами дополнительной функции – судебного контроля.

В теории уголовного процесса нет единого подхода к определению судебного контроля, также 
как и нет законодательного определения данного понятия (ст.5 УПК РФ). Судебный контроля прямо за-
креплен в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Армении (гл.39 «Судебный контроль на до-
судебном производстве») и ждет своего разрешения в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации. Судебный контроль рассматривают в качестве формы правосудия [7, с.5], формы судеб-
ной власти [4, с.168], средства реализации конституционной функции судебной власти [6, с.14], судеб-
ной функции [1, с.133; 3, с.15], принципа уголовного судопроизводства [8, с.75–76]. Анализ положений 
УПК РФ показывает, что существует целый комплекс норм, регулирующих судебный контроль. Про-
цедуры осуществления судебного контроля содержатся в ч.2 ст.29 «Полномочия суда», ст.108 «За-
ключение под стражу», ст.109  «Сроки содержания под стражей», ст.114  «Временное отстранение 
от должности», ст.115 «Наложение ареста на имущество», ст.116 «Особенности порядка наложе-
ния ареста на ценные бумаги», ст.118 «Порядок наложения денежного взыскания и обращения зало-
га в доход государства», ст.125 «Судебный порядок рассмотрения жалобы», ст.165 «Судебный поря-
док получения разрешения на производство следственного действия», ст.185 «Наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка», ст.186 «Контроль и запись переговоров», 
ст.203 «Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экс-
пертизы», ч.5 ст.217 «Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела», 
ч.2,3 ст.448 «Возбуждение уголовного дела», ст.463 «Обжалование решения о выдаче лица и его закон-
ная проверка о его законности и обоснованности». Как мы видим, в действующем УПК РФ нет структу-
рированного института, регулирующего правоотношения, возникающие при осуществлении судеб-
ного контроля, хотя вышеуказанные нормы свидетельствуют о его формировании.



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  91

УПК Украины также содержит комплекс норм, свидетельствующих о наличии института судебно-
го контроля. Порядок осуществления судебного контроля определяется ст.12 «Обжалование потер-
певшим решения суда об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с изменением 
обстановки, действующим раскаянием, применением к несовершеннолетнему мер принуждения вос-
питательного характера, с передачей лица на поруки и с истечением сроков давности», ст.14–1 «Не-
прикосновенность жилья, охрана личной жизни граждан, тайны переписки, телефонных разговоров и 
телеграфных сообщений, банковских вкладов и счетов», ст.23–2 «Частное определение (постанов-
ление) суда», ст.24 «Надзор вышестоящих судов за судебной деятельностью», п.4 ч.1 ст.52–2 «Пра-
ва и обязанности лиц, относительно которых осуществляются меры безопасности», ст.88–2 «Вос-
произведение технической записи судебного заседания», ст.99–1  «Обжалование решений об отказе 
в нарушении уголовного дела», ст.110 «Обжалование действий и постановлений органов дознания», 
ст.126 «Порядок обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества», ст.165 «Об-
щие положения относительно порядка применения, отмены и изменения меры пресечения», ст.177 «Ос-
нования для проведения обыска и порядок получения согласия на его проведение», ст.178 «Основания 
для проведения выемки и порядок получения согласия на ее проведение», ст.187 «Наложение ареста на 
корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждений», ст.187–1 «Обыск и выемка кор-
респонденции и исследование информации, снятой из каналов связи», ст.190 «Проведение осмотра», 
ст.215 «Обжалование постановления о прекращении дела», ст.216 «Возобновление следствия по пре-
кращенному делу», положения главы  22  «Обжалование действий следователя и прокурора», вклю-
чающая ст.234 «Обжалование действий следователя», ст.236 «Обжалование действий прокурора», 
ст.236–1 «Обжалование в суд постановления об отказе в возбуждении дела», ст.236–2 «Рассмотре-
ние судьей жалобы на постановление об отказе в возбуждении дела», ст.236–5 «Обжалование в суд по-
становления о прекращении дела», ст.236–6 «Рассмотрение судьей жалобы на постановление о пре-
кращении дела», ст.236–7 «Обжалование в суд постановления о прекращении дела», ст.236–8 «Рас-
смотрение судорог жалобы на постановление о возбуждении дела».

Анализ положений, содержащихся в УПК РФ и в УПК Украины, свидетельствует о специфике прав 
и отношений, входящих в предмет судебного контроля по уголовным делам. Судебный контроль на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, по нашему мнению, можно рассматривать как уго-
ловно-процессуальную деятельность суда, осуществляемую в форме предварительного и последую-
щего контроля посредством санкционирования производства отдельных процессуальных действий 
и рассмотрения жалоб на действия и решения органов, осуществляющих уголовное преследование, в 
целях недопустимости незаконного ограничения конституционных прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства. Исходя из такого подхода к определению сущности судебного контроля, си-
стема правовых средств судебного контроля нуждается в конкретизации.

Результатом деятельность суда по отправлению правосудия является решение вопроса о вино-
вности или невиновности лица, выраженном в таком итоговом процессуальном акте, как приговор. 
Формы реализации функции судебного контроля выражаются в разнообразии вопросов, подлежа-
щих разрешению в данном порядке, а, следовательно, и в правовых средствах, используемых судом. 
Понятие «правовые средства» в контексте данного анализа используется с позиции формы реализа-
ции судом своих полномочий, т.е. как означающее регламентированные законодательством и совер-
шаемые в установленном порядке действия судьи по рассмотрению возможности ограничения прав 
лиц, вовлеченных в уголовный процесс, а также выявлению и устранению выявленных нарушений за-
кона на досудебных стадиях [11, с.71]. Реализация полномочий суда на досудебных стадиях, связан-
ных с осуществлением функции судебного контроля, видится нам в вынесении судебных решений. 
Проблема совершенствования качества выносимых судом процессуальных документов имеет особое 
значение в связи с осуществлением судебной власти [2, с.71].

Ст.5 УПК РФ содержит виды процессуальных документов, принимаемых судом. Так,
процессуальным решением признается решение, принимаемое судом, прокурором, следовате-

лем, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ (п.33 ч.1 ст.5);
определением – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстан-

ции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоя-
щим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре соответ-
ствующего судебного решения (п.23 ч.1 ст.5);

постановлением – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолич-
но; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, 
вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следовате-
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ля, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением 
обвинительного заключения и обвинительного акта (п.25 ч.1 ст.5);

приговором – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказа-
ния либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстан-
ции (п.28 ч.1 ст.5).

Федеральным законом от 29.12.2010г. №433-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ» вве-
дены следующие виды решений:

судебное решение – приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по 
уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при 
производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при 
производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции (п.53.1 ч.1 ст.5);

итоговое судебное решение – приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного раз-
бирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п.53.2 ч.1 ст.5);

промежуточное судебное решение – все определения и постановления суда, за исключением 
итогового судебного решения (п.53.3 ч.1 ст.5).

По  нашему мнению, совершенствование правовых средств судебного контроля связано с раз-
решением вопросов используемой терминологии и разработкой правовых критериев для составле-
ния процессуальных документов. Законодатель определяет промежуточные судебные решения че-
рез исключение из их системы итогового судебного решения. Подобный подход законодателя наблю-
дается и в определении допустимости доказательств (ст.75 УПК РФ «Недопустимые доказательства»), 
справедливости приговора (ст.383 УПК РФ «Несправедливость приговора»). Классификация судебных 
решений на постановления и определения осуществляется по вынесшему их составу суда. Выделе-
ние промежуточных судебных решений осуществляется по функциональному признаку: данные ре-
шения не разрешают по существу уголовное дело. Тогда к промежуточным решениям можно отне-
сти решения, принимаемые на досудебных стадиях при осуществлении функции судебного контро-
ля. Например, к ним можно отнести постановление об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу; постановление о разрешении производства обыска в жилище; постановление о призна-
нии незаконным производства выемки в жилище. Считаем, в науке уголовного процесса справедли-
во предлагается отказаться от классификации судебных решений по субъектному составу и выбрать в 
качестве оснований для такой классификации функциональный признак [13, с.8–9].

Следует обратить внимание, что в основных понятиях, используемых в УПК РФ, отсутствует опре-
деление понятие частное решение суда (постановление или определение), а также требования к его 
содержанию и механизму принятия (ч.4 ст.29 УПК РФ).

Ст.32 УПК Украины называет виды процессуальных решений, принимаемых судом. Так,
приговор – решение суда первой инстанции о виновности или невиновности лица (п.12 ч.1 ст.32);
определение – все решения, кроме приговора, которые вынес суд первой апелляционной и кас-

сационной инстанции в судебных заседаниях в коллегиальном составе (п.13 ч.1 ст.32);
постановление – решение органа дознания, следователя и прокурора, а также решение, кото-

рые вынес судья единолично или апелляционный суд (п.14 ч.1 ст.32).
Ст.23–2 называет и такое процессуальное решение суда, как частное определение (постанов-

ление) суда. УПК Украины не формулирует определение данного термина, но подробно закрепляет 
основания для вынесения данного решения, в отличие от положения ч.4 ст.29 УПК РФ.

Требует своего совершенствования механизм вынесения частного определения или постанов-
ления. Ч.4  ст.5  УПК  РФ  закрепляет природу подобных актов: в них обращается внимание соответ-
ствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления, нарушению прав и свобод граждан, и факты нарушений закона, требующие принятия не-
обходимых мер. Однако нет соответствующего механизма реализации указанного положения, как в 
УПК Украины. Для реализации функций судебной власти необходимо закрепить статус данного вида 
судебных решений. Так, не определена форма «обращения внимания» на допущенные нарушения. Ис-
пользуемая формулировка носит некий рекомендательный характер. Одним из значений слова «об-
ращение» является призыв, речь или просьба, обращенная к кому-нибудь [9, с.436]. Природа право-
применительных актов предполагает общеобязательный характер их исполнения. Частные решения, 
являясь одним из видов правоприменительных актов, обязательны для исполнения. Следовательно, 
положения, устанавливаемые в нем, носят не рекомендательный, а обязательный характер для субъ-
ектов, в отношении которых он принят. В уголовно-процессуальном законе Украины прямо устанав-
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ливается, что не позднее чем в месячный срок по частному опреде лению (постановлению) должны 
быть приняты необходи мые меры и о результатах сообщено суду, вынесшему час тное определение 
(постановление); в случае оставления должностным лицом частно го определения (постановления) 
суда без рассмотрения должны быть приняты меры, предусмотренные стать ями  254–257  Кодекса 
Украины об административных правонарушениях. Более того, вынесение частных определений (по-
становлений) является формой реализации положения, закрепленного в ст.23 УПК Украины: при про-
изводстве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства уголовного дела ор-
ган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления. Данная норма закрепляет значимость выносимых частных решений суда.

Анализ 50 частный постановлений показал, что судьи Российской Федерации в резолютивной ча-
сти указывают:  1) субъект, в действиях которого усматривается нарушение;  2) субъект, на который 
возложена обязанность по контролю деятельности первого; 3) указание на конкретный факт наруше-
ния; 4) указание на действия, которые необходимо совершить для устранения установленного нару-
шения; 5) сроки, в которые необходимо представить ответ о принятых мерах реагирования. По наше-
му мнению, требования к содержанию частного решения должны найти свое отражение в текстах уго-
ловно-процессуального закона Российской Федерации и Украины.

На основании вышеизложенного предлагаем частное постановление (определение) рассматри-
вать как судебное решение, содержащее обязанность принятия мер реагирования, направленных на 
устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод 
граждан, а также фактов нарушений закона, допущенных при производстве дознания, предваритель-
ного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом.

Для реализации функции судебного контроля на досудебных стадиях имеет особое значе-
ние механизм обжалования. В связи с рассмотрением данного вопроса необходимо обратиться к 
главе  22  УПК  Украины, регламентирующей предмет обжалования в порядке судебного контроля 
(ст.234,2, 236–1, 236–2, 236–5, 236–6, 236–7, 236–8), порядок обжалования, сроки принятия и рассмо-
трения жалобы, виды решений, принимаемых по результатам ее рассмотрения. УПК РФ устанавливает 
порядок обжалования в ст.125. Данный механизм является не полным, поэтому для восполнения про-
белов принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009г. №1 «О практике рассмо-
трения судами жалоб в порядке ст.125 УПК РФ». Анализ механизма рассмотрения жалоб по УПК Укра-
ины и применения вышеназванного Постановления в Российской Федерации свидетельствует о не-
обходимости внесения изменений в действующий УПК РФ для укрепления верховенства закона при 
производстве по уголовному делу.

* * *
Судебный контроль на досудебных стадиях призван обеспечить защиту прав и восстановление 

нарушенных прав личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство. Механизм реализации 
функции судебного контроля связан с проблемой совершенствования системы правовых средств, ис-
пользуемых судом при реализации своих полномочий и направленных на выполнение задач уголов-
но-процессуального законодательства. Используемый сравнительно-правовой метод способствует 
совершенствованию системы правовых средств. Проведенный анализ положений УПК  Российской 
Федерации и Украины выявил отличия в реализации функции судебного контроля и позволяет выде-
лить тенденции в развитии уголовно-процессуального законодательства.
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ПАРЛАМЕНТСЬКА ВИБОРЧА РЕФОРМА  
В ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ 1907 р.  

І РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У ЇЇ ПРОВЕДЕННІ

На сучасному етапі розвитку вітчизняної юридичної науки помітно зросла увага вчених до про-
блематики становлення і розвитку державницьких традицій українського народу. Особливий інтерес 
викликає досвід парламентської діяльності українців Галичини, яка на початку ХХ століття стала осе-
редком формування та розвитку українських політичних сил. В цей період українське суспільство Га-
личини почало все глибше усвідомлювати свої національні інтереси, захищати які належало україн-
ській парламентській репрезентації в австрійському парламенті.

Тема дослідження не була раніше безпосереднім об’єктом вивчення історико-правової науки. Од-
нак окремі аспекти цієї проблеми висвітлювали в своїх працях такі політичні діячі та науковці, як К. Ле-
вицький, В. Кульчицький, М. Яремко, Б.-Т. Цюцюра, Ю. Плекан та інші.

Метою цієї наукової розвідки є висвітлення діяльності українських депутатів австрійського парла-
менту з відстоювання національних прав та свобод українського населення Галичини в 1900–1906 рр. 
(Х каденція), а саме політичної боротьби за проведення реформи чинної системи виборів до парла-
менту імперії з метою збільшення українського представництва в ньому.

Предметом дослідження є роль українського парламентського представництва в проведенні ви-
борчої реформи.

Актуальність досліджуваної проблеми ґрунтується на тому, що на нинішньому етапі розвитку 
українського парламентаризму вивчення досвіду політичної діяльності українських депутатів в ав-
стрійському рейхсраті має важливе позитивне практичне значення для формування особистості де-
путата, його діяльності як представника народу у вищому законодавчому органі незалежної України із 
забезпечення виконання державою конституційних прав та свобод громадян.

В кінці ХІХ ст. чинне виборче право в Австро-Угорській монархії не забезпечувало справедливо-
го (пропорційного) соціального та національного представництва в парламенті. У 1897р. українці ста-
новили 13,2% населення, а в рейхсраті мали лише 9 з 353 послів, тобто менше, ніж 2,5% від загальної 
кількості. Причиною цього були не лише недоліки виборчого права, але й зловживання державної 
адміністрації, яка в Галичині перебувала в руках поляків. Як відомо, законодавство щодо виборів до 
австрійського парламенту встановлювало нерівномірне та непропорційне співвідношення депутат-
ських мандатів від різних верств населення [6]. Так, великі землевласники та платники високих подат-
ків, що становили 0,4% загальної чисельності населення, гарантовано мали близько 30% мандатів [7].

Австрійський парламент того часу складався з двох палат – Палати Послів і Палати Панів. Палата 
Послів обиралася на куріальній основі. До 1896р. існували чотири виборчі курії. Першу становили ве-
ликі землевласники. До другої належали представники торговельних і промислових палат. До третьої, 
міської, курії входили всі міщани, а до четвертої курії сільських громад – лише самостійні господарі, які 
платили значні податки. Після внесення змін до виборчого законодавства в 1896р. була впроваджена 
п’ята – загальна – курія, до якої увійшли ті верстви населення, які не були представлені в перших чо-
тирьох. В перших трьох куріях виборці безпосередньо вибирали послів, у 4-ій та 5-ій в два етапи, че-
рез виборщиків [2, с.1]. П’ята загальна курія обирала до парламенту 72 депутати. З них від Галичини 
обиралось 15. Запровадження в 1896 р. п’ятої курії збільшило кількість виборців з 1 млн. 700 тис. осіб 
до 5 млн. [7].

8 вересня 1900 р. цісар Австро-Угорщини Франц-Йосиф І видав декрет про розпуск нижньої пала-
ти парламенту – Палати Послів – і оголосив про проведення нових виборів [16].

Політикум Галичини позитивно сприйняв цю подію і негайно включився у передвиборчу бо-
ротьбу. 24 вересня 1900р. Народний Комітет (керівний орган Української національно-демократич-
ної партії) оголосив передвиборчу відозву, яка закликала все українське населення Галичини брати 
активну участь у передвиборчій діяльності. Для забезпечення справедливих виборів було прийня-
то «пропам’ятне письмо», яке депутація під проводом політичного провідника галицьких українців 
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Ю. Романчука вручила намісникові цісаря Л. Пінінському у Львові і президентові міністрів д-ру Кербе-
ру у Відні. Проте ця виборча кампанія, як і попередні, не забезпечила проведення справедливих ви-
борів і не усунула зловживань, які допускалися місцевою владою, підконтрольною польській шляхті.

Послами Х каденції (1900–1906рр.) австрійського рейхсрату від українського сегменту були обра-
ні: від п’ятої курії – А. Кос, четвертої – Ю. Романчук, М. Король, В. Яворський, О. Барвінський, К. Манди-
чевський, Е. Гладишовський, І. Длужанський. Як зазначив з цього приводу К. Левицький, «значить чо-
тири независимі та чотири угодові посли. Независимі посли вийшли з волі народу, а угодові з волі кра-
євого правительства і Поляків» [1, с.338,339].

8 українських послів становили лише 10,2% від загальної кількості депутатів Галичини (78-ох) 
[10, с.79].

Однією з найважливіших та найгостріших проблем для українських послів у парламенті  1900–
1906рр. було проведення нової виборчої реформи і запровадження справедливого загального ви-
борчого права. За загальне виборче право в Габсбурзькій монархії ще в кінці ХІХ століття почали бо-
ротьбу «молодочехи» (які з 1891р. очолили чеське політичне життя) та християнсько-суспільний рух 
(австро-німецький). Очолювали цей останній представники австрійської соціал-демократії, яка впро-
довж значного часу об’єднувала робітників усіх національностей Австрії. Австрійські «християнські 
суспільники» вимагали в своїх програмах (1896р.), щоб усі громадяни-чоловіки, яким виповнило-
ся 24 роки, користувалися активним виборчим правом. Соціал-демократи в резолюції «Про політич-
ні права», схваленій на партійному з’їзді в Гайнфельді (1888–1889рр.), вимагали «введення загального, 
рівного, прямого і таємного виборчого права», без різниці статті, з 20-річного віку».

Після кількох років популяризації та агітації боротьба за загальне виборче право вступила в свою 
парламентську стадію. 26 вересня 1905р. молодочехи, соціал-демократи та інші прихильники повної 
демократизації виборчого права внесли на розгляд Палати Послів чотири екстрені пропозиції, схва-
лення яких вимагало би від уряду введення загального виборчого права. Через три дні подібні екс-
трені пропозиції були внесені від українських і польських демократичних депутатів. Українську про-
позицію (26 вересня 1905р.) вніс Ю. Романчук, крім нього її підписали посли: О. Барвінський, Є. Пігу-
ляк, А. Гладишовський, В. Яворський, А. Кос, М. Король, М. Василько, один чеський та шість польських 
депутатів. В пропозиції стверджувалося, що чинні виборчі правила, навіть після реформи 1896 року, 
не відповідають умовам часу і що «наша Палата Послів не може вважатися за дійсний вираз загальної 
волі народу» [8, с.51,52].

Однак внесені пропозиції були відхилені на засіданні парламенту 6 жовтня 1905р., хоч більшість 
присутніх депутатів – 155 – голосували «за», «проти» – 114 (здебільшого польські депутати). Для схва-
лення термінової пропозиції, що зобов’язувала б уряд до дії, потребувалося більше двох третин від за-
гальної кількості голосів депутатів (425). Проте кампанія щодо впровадження загального виборчого 
права продовжувалася і навіть посилилась, коли австрійський уряд припинив свою попередню опо-
зицію щодо проведення виборчої реформи. Приводом до зміни політики уряду було те, що 17 жов-
тня 1905р. в Російській імперії цар Микола ІІ видав Жовтневий Маніфест, в якому проголошувалося 
конституційний устрій, а також через те, що в Угорщині у той час також активно розгорнулася кампа-
нія за демократизацію виборчого права [5, с.16]. В цій ситуації цісар Австро-Угорщини Франц Йосип І 
вважав, що поширення загального виборчого права призведе до зміцнення конфесійних та соціаль-
них масових партій, ослабить буржуазно-націоналістичні групи і, отже, пом’якшить національні кон-
флікти, які перешкоджали нормальній роботі парламенту.

1 грудня 1905р. голова Руського клубу посол Ю. Романчук виступив в австрійському парламенті з 
промовою, в якій зазначив, що «від початку дев’яностих років тисячі петицій надійшли від українських 
громад, в яких вимагається забезпечення прямих виборів до парламенту». Також Ю. Романчук висло-
вився проти позиції окремих депутатів, які підтримували нерівність виборчих округів за населенням, 
проти того, щоб в окремих коронних краях були різні «ключі для розподілу мандатів». Він заперечив 
пропозицію одного з членів чеської парламентської фракції про те, щоб краї із більшим господар-
ським значенням і вищою культурою дістати більше мандатів. В наступній частині своєї промови Ю. Ро-
манчук звернув увагу на необхідність створення окремих національних виборчих округів у Галичині із 
визначеним числом мандатів для польської та української національностей. Також український посол 
запропонував надати євреям право вважатися за окрему націю в політичному аспекті. Врешті, за при-
кладом християнських суспільників, Ю. Романчук запропонував встановити обов’язковість участі гро-
мадян у виборах. На завершення промови посол висловив сподівання, що виборча реформа доведе 
«народи до їхніх прав, до рівноправності» [8, с.33].
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Польський соціал-демократ І. Дашинський, судячи з його зауважень, висловлений протягом про-
мови Ю.  Романчука, не погоджувався з думкою останнього про поділ виборців за національністю, 
обов’язковість участі у виборах і визнання євреїв окремою національністю.

Активним промовцем від української фракції на засіданнях парламенту був також буковинець 
М. Василько. Він зазначав, що за чинним виборчим правом українцям належить 24 чи 25 мандатів, але 
й того на практиці не досягнуто внаслідок «олігархічної жадоби» поляків до влади [8, с.34].

У парламентській промові 20 березня 1906р. Ю. Романчук вніс до проекту виборчого закону такі 
пропозиції: 1) справедливий і доцільний для Австрії розподіл мандатів не за територіальними, а за на-
ціональними виборчими округами (розподіл виборців на національні курії); 2) в остаточному розпо-
ділі мандатів визнати «індивідуальність людини як найцінніший капітал»;  3) усунення нерівності Га-
личини супроти інших країв і, в той же час, відмова від «відкритого сприяння польському елементо-
ві» всередині краю; 4) поліпшення правил про виборчі комісії з метою усунення виборчих шахрайств; 
утворення верховного виборчого трибуналу для розслідування зловживань; 5) питання про виборчу 
реформу не повинно бути сполучене зі справою збільшення крайової автономії, зокрема Галичини, бо 
на ділі це було б «віданням українського народу на поталу його безсовісних противників» [5, с.17,18].

Починаючи з березня 1906р., переговори про забезпечення виборчої реформи тривали як в пар-
ламенті, так і поза ним. Внаслідок їх ускладнень подав у відставку прем’єр-міністр барон Гауч. Його по-
саду в травні того ж року зайняв князь Конрад Гогенлое-Шіллінгфюрст, однак уже в червні його місце 
зайняв барон М.-В. Бек. В ході переговорів, які часто мали характер справжніх торгів, більшість депу-
татів дали свої запевнення підтримати законопроект, що, однак, було здобуто коштом знівелювання 
його демократичної суті. Остаточно винятково складний законопроект було внесено на розгляд пар-
ламенту в листопаді 1906р. [8, с.36].

У відповідності до цього законопроекту, Палата послів мала налічувати  516  членів, у тому чис-
лі 109 з Галичини і 14 з Буковини.

Активним виборчим правом наділялася кожна особа чоловічої статі віком від 24 років і вище, яка 
мала австрійське громадянство та щонайменше річний ценз осілості. Пасивним виборчим правом 
були наділені особи чоловічої статі від 30 років і вище, які мали щонайменше 3 роки австрійського 
громадянства [3, с.9,10].

Виборчі округи обирали по всій Австрії, як правило, одного депутата, і лише в Галичині було утво-
рено 34 округи (міста) одномандатні і 36 – двомандатні (невеликі міста та села). В цих округах для об-
рання першого депутата треба було 50% голосів плюс один голос, другого – лише 25% голосів [8, с.35].

І.Вінярські з цього приводу зазначав таке: «Це  було створено для того, щоб забезпечити певну 
кількість місць для репрезентації польських римо-католиків Східної Галичини (в 1900р. у Східній Га-
личині було 4814171 населення, з них 1131333 римо-католиків, 1611501 – розмовляли польською мо-
вою). Менша частина двомандатних округів (17) знаходилася в західній Галичині, а більша – 19 – схід-
ній її частині. Та  друга частина охоплювала судові повіти, що належали до території Вищого львів-
ського крайового суду. З тих 19 двомандатних східно-галицьких округів є 9 таких, які мали виключно 
українське населення. В цих округах врахована та можливість, що 2 вибрані посли будуть українця-
ми. Інші 10 мають великий відсоток (26,9%-41,4%) польського римо-католицького населення, зважа-
лося на то, що в цих округах мішаних етнографічно один посол буде вибраний українською більшістю, 
другий – польською меншістю. В цей спосіб призначено для українського населення у Східній Галичи-
ні 28 мандатів. Мандатів з міст чи із західної Галичини русини не могли б сподіватися через невелику 
кількість греко-католицького населення, яке жило у містах східної частини Галичини і підкарпатських 
повітах західно-галицьких, у відношенні до римо-католицького і єврейського населення. Решта ман-
датів галицьких призначено було для польського населення» [12, с.6,7].

Міські виборчі округи були явно привілейовані. Так, в міських округах Галичини один депутат при-
падав на 28300 мешканців, в сільських – на 87800. Особливо нерівним був розподіл мандатів у відно-
шенні до окремих національностей. Хоч в Австрії українці були четвертою (за німцями, чехами і по-
ляками) за чисельністю національною групою (складали  13,21% населення), та законопроект давав 
українцям лише 6,40% мандатів, тобто один мандат на 109 тисяч українського населення. Для інших 
національностей це відношення було таке: італійці – 45 тисяч, німці – 44, румуни – 57, словенці – 51, по-
ляки – 66, хорвати (в Далмації) – 54 і чехи – 60 [4].

Українські депутати гостро засуджували цей виборчий законопроект.  22  листопада  1906  р. 
Ю.Романчук зачитав заяву протесту, після чого українські депутати покинули залу нарад.
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1  грудня  1906р. урядовий законопроект було прийнято Палатою Послів  – «за» проголосува-
ли 194 депутати, «проти» – 63, при цьому багато депутатів були відсутні. Палата Панів схвалила проект 
закону 21 січня 1907р. Цісар затвердив його 26 січня 1907р. [8, с.37].

Вибори 1907р., які проходили вже за новим законодавством, дали позитивні для української спра-
ви зрушення. В загальному українці здобули 32 мандати (у 1900 році – 10), в тому числі 27 у Галичині 
і 5 у Буковині [10, с.79].

Дослідження боротьби українських депутатів Х каденції (1900–1906рр.) за виборчу реформу та 
забезпеченню загальних, рівних і таємних виборів дозволяє глибше пізнати історичні процеси в Га-
личині, що перебувала тоді під владою Габсбурзької монархії, розкрити складність та суперечливість 
суспільно-політичних процесів в тогочасних умовах. Зміна в 1907р. виборчого законодавства Австро-
Угорської імперії стала певною віхою для українців Галичини. Вона дала можливість широким народ-
ним масам брати участь у виборах, здобувати досвід політичної боротьби. Все це зумовило вступ га-
лицьких українців у новий етап визвольних змагань. Польсько-українське протистояння схилилося в 
українську сторону, а в австрійському парламенті вперше з’явилося значне українське представни-
цтво. В цих умовах австрійський уряд змушений був виробити нову політику щодо українського насе-
лення імперії.
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ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  
У СФЕРІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Двадцяте століття пройшло під знаком захисту і гарантій прав людини. Справжнім проривом та 
поштовхом до стрімкого розвитку забезпечення окремих прав стало прийняття Загальної деклара-
ції прав людини в 1948. Вона стала основою для всіх правозахисних органів, інструментів, для при-
йняття подальших документів з прав людини. Тільки та держава, яка визнає і гарантує права людини і 
зобов’язується забезпечувати їх реалізацію може вважатися демократичною.

В основі сучасної концепції демократії стоїть принцип представництва, який означає, що загаль-
ні інтереси народу виражаються демократично обраними представниками [9]. Таким чином, право 
бути представленим та право обрати представника перетворились у загальне та основоположне пра-
во бути конституційно гарантованим [9]. Мабуть, ні для кого не буде новиною той факт, що, за за-
гальним правилом, жінки складають більше половини електорату [8]. А це означає, що значна части-
на суспільства потребує забезпечення права бути представленими належним чином у сфері прийнят-
тя рішень задля балансу інтересів.

Виходячи з подібних міркувань, протягом двадцятого століття різні країни намагалися досягти 
рівності між чоловіками та жінками, зокрема й в публічній сфері. Десь це було продиктовано вимога-
ми суспільства і часу, десь – зобов’язаннями, взятими перед міжнародною спільнотою.

Практика держав, де кількість жінок у сфері прийняття рішень майже зрівнялася з кількістю чо-
ловіків (наприклад, у Швеції), доводить, що якщо жінки отримують хоч якийсь вплив на прийняття рі-
шень, то починають підніматися питання, які до того ніколи не піднімалися.

Перш за все, слід визначитися щодо того, що означає поняття «гендерної рівності (балансу, рівно-
ваги)», принаймні в межах цієї роботи. В посібнику «На шляху до гендерного балансу» [7] наголошується 
на тому, що гендерна рівність передбачає не лише досягнення більшої участі мало представленої статі в 
процесі прийняття рішень, а й більш ефективної роботи «збалансованих» груп та підтримку гендерного 
балансу протягом тривалого часу. Крім того, мова йде не тільки про формальні позиції щодо виборних 
місць, а й про цілісну систему прийняття рішень в соціальній та економічній сферах. На нашу думку, та-
кий комплексний підхід до розуміння поняття гендерної рівності є найбільш прийнятним та ефективним 
у сучасному суспільстві, оскільки тільки та рівність, яка сприймається як природний стан суспільства, 
може вважатися справжньою рівністю і не порушуватиме прав жодної із сторін.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Міжнародне право
Як зазначалося вище, основним документом, та й основою всього права захисту прав людини є За-

гальна декларація прав людини [1]. Хоч нею і не закріплено право участі в політичному житті з погля-
дів гендерної рівності, проте, в преамбулі, підтверджено, що рівність прав чоловіків і жінок – це осно-
воположне право, яке повинно визнаватися всіма державами-членами ООН. Стаття 7 Декларації вста-
новлює, що всі без винятку люди є рівними перед законом та мають право на рівний захист своїх прав. 
За статтею 21 цієї ж Декларації, кожен має право брати участь в управлінні своєю країною безпосеред-
ньо, або через вільно обраних представників і кожна людина має право рівного доступу до державної 
служби у своїй країні.

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права [4] передбачено ті самі права, що й в Де-
кларації, однак, до набору виборчих прав Пакт додає ще й право кожного обирати та бути обраним [4].

Конвенція про політичні права жінок [3]. Мета Конвенції визначена її преамбулою: реалізація прин-
ципу рівності чоловіків та жінок, вказаного в Статуті ООН, визнання за кожною людиною права бра-
ти участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників та пра-
ва рівного доступу до державної служби у своїй країні, а також, бажання урівняти, відповідно до поло-
жень Статуту ООН та Загальної декларації прав людини, становище чоловіків та жінок у володінні та 
користуванні політичними правами.
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Конвенція встановлює рівне, в порівнянні з чоловіками, право жінок обирати та бути обраними на 
всі, встановлені національним правом виборні посади, а також рівне право займати посади суспільно-
державної служби та виконувати всі суспільно-державні функції, передбачені національним правом.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [5] – це найповніший універсальний 
міжнародно-правовий акт, який стосується становища жінок у суспільстві. Прийнята вона була, як ска-
зано в преамбулі, через те, що, незважаючи на існування міжнародних документів, які проголошують 
рівні права для жінок і чоловіків, в різних країнах все ще допускаються акти дискримінації щодо жі-
нок, які мають різні прояви у різних сферах життя. Конвенція стала основою для створення в межах 
ООН Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, який стоїть на захисті прав жінок, про-
голошених Нею. А саме:

– політичних прав (право брати участь у всіх виборах і референдумах, право бути обраним до 
виборних органів, право брати участь у формуванні політики уряду, право займати державні 
посади, право здійснювати державні функції, право брати участь у діяльності неурядових орга-
нізацій, право представляти уряди на міжнародному рівні, право брати участь у діяльності між-
народних організацій, рівні можливості щодо набуття громадянства особисто і щодо громадян-
ства їхніх дітей);

– соціально-економічних прав ( в галузі освіти, в галузі зайнятості, у сфері сімейних стосунків і 
шлюбу, для жінок, які проживають у сільській місцевості, і т. д.);

– юридичних прав (визнання за жінками і чоловіками рівності перед законом).
Як бачимо, вже на той момент стало зрозумілим, що якщо права жінок у всіх сферах життя не бу-

дуть захищатися, то політичних прав (особливо права брати участь у прийняті рішень) вони не в змо-
зі будуть реалізувати.

Право ради Європи
Європейська конвенція про захист прав і основоположних свобод [2] в статті 14 встановлює заборо-

ну дискримінації. Серед переліку критеріїв дискримінації першим Конвенція ставить ознаку статі. На-
гадуємо, що для положень Конвенції передбачена судова форма захисту. Тому, у разі порушення пра-
ва, передбаченого ст. 14 (як, зрештою, і будь якого іншого), особа може звернутися до Європейсько-
го Суду з Прав Людини.

Декларація про рівність жінок та чоловіків [6] – документ, в якому ще раз стверджується необхід-
ність визнання та захисту прав жінок в сферах особистих прав, участі в політичному, економічному, 
соціальному та культурному житті, доступу до послуг, доступу та вибору освіти; у стосунках в парі; не-
обхідність викорінення насильства в сім’ї та суспільстві, визнання рівних батьківських прав; забезпе-
чення доступу до всіх підходящих професій, посад, сприяння економічній незалежності та доступу до 
інформації. Також Рада Європи цією декларацією закликає ті країни-учасниці, які ще цього не зроби-
ли, приєднатися до Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, до 
Європейської Соціальної Хартії, її факультативного протоколу та до Конвенції ООН Про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок.

Після прийняття декларації, Радою Європи приймались рекомендації країнам-учасницям щодо за-
провадження гендерної рівності, які ставали обов’язковими для сторін, які їх підписали (одна з таких 
уже була зазначена вище – Рекомендація № rec (2003)3).

Декларація щодо реалізації гендерної рівності на практиці [11]. В цьому документі наголошується на 
тому, що правовий статус жінок країн-учасниць хоч і покращився, та слід визнати те, що утворився роз-
рив між гендерною рівністю de facto та de jure. Звертається увага на необхідність практичного забезпе-
чення рівності між жінками та чоловіками та пропонуються способи здійснення цього завдання (напри-
клад, усунення гендерних стереотипів за допомогою системи освіти та інформаційного простору).

Національне право України
В Україні діють міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою. Власне, 

всі з вищезазначених є чинними на території нашої держави.
Також в 2005 році прийнято Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-

ків» [10]. Ним, перш за все, визначено основне спрямування державної політики України щодо забезпе-
чення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків. А це:

– утвердження гендерної рівності;
– недопущення дискримінації за ознакою статі;
– застосування позитивних дій;
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– забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
– забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімей-

них обов’язків;
– підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;
– виховання і пропаганду серед населення України культури гендерної рівності, поширення про-

світницької діяльності у цій сфері;
– захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.
Закон також встановлює заборону дискримінації за ознакою статі. Водночас, дискримінацією не 

вважається спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини, 
обов’язкова строкова служба чоловіків, різниця у пенсійному віці для чоловіків і жінок, особливі вимо-
ги щодо охорони праці чоловіків і жінок, пов’язані з охороною їхнього репродуктивного здоров’я, по-
зитивні дії (тобто, спеціальні тимчасові засоби, які спрямовані на усунення дисбалансу між можливос-
тями жінок і чоловіків).

Також законом запроваджується інститут гендерно-правової експертизи, якій підлягає чинне за-
конодавство та усі проекти нормативно-правових документів.

Органами, які повинні забезпечувати рівні права та можливості для жінок та чоловіків в Україні 
є Верховна рада України, Уповноважений Верховної ради України з прав людини, Кабінет Міністрів 
України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, органи виконавчої вла-
ди та органи місцевого самоврядування, визначені в їх складі уповноважені особи (координатори), 
об’єднання громадян.

Законом гарантується забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у громад-
сько-політичній, в соціально-економічній, освітній сферах. Та встановлюється відповідальність за по-
рушення норм гендерного законодавства. Особа, яка вважає, що щодо неї було здійснено дискриміна-
цію за ознакою статі, може звернутися зі скаргою до всіх вищезазначених органів та організацій, які на-
ділені повноваженнями захисту у таких справах, до правоохоронних органів, або до суду.

Якщо внутрішньодержавні засоби захисту в таких випадках вичерпані, чи якщо застосування та-
ких засобів невиправдано затягується, то особа може надіслати повідомлення про порушення прав до 
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Особи мають право на відшкодування їм моральних та матеріальних збитків, завданих дискри-
мінацією за ознакою статі щодо них.

А особи, винні у порушенні прав таких осіб можуть нести цивільну, адміністративну та кримі-
нальну відповідальність.

ПРАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Як було наголошено в останній декларації Ради Європи («Декларація, щодо забезпечення гендер-

ної рівності на практиці»), гендерна рівність за законом та гендерна рівність в реальності – дві різні 
гендерні рівності.

Так, в більшості країн, й Україна не виняток, розроблене законодавство щодо забезпечення рівно-
сті між чоловіками та жінками. Та практичні реалії доводять, що вимоги законодавства не дотримують-
ся, при чому з різних – і з об’єктивних, і з суб’єктивних причин.

Так, законодавство не досконале і якщо певні ситуації воно враховує, деякі  – випускає з уваги. 
Та й особа, знаючи, що норми, скажемо, надто загальні, може не дотримуватись їх, знаючи, що довес-
ти якесь порушення з її боку може бути вкрай важким завданням.

Як уже зазначалося вище, гендерна рівність в сучасному світі розуміється як поняття широке. Тоб-
то, як рівність у всіх сферах життя. Тому, гендерна рівність в процесі прийняття рішень також має розу-
мітись не тільки як рівна кількість представників обидвох статей на виборних посадах, а й як рівність в 
участі в різних громадсько-політичних інститутах: політичних партіях, державному управлінні, профе-
сійних спілках, громадських (неурядових) організаціях.

Посібник «На шляху до гендерного балансу» [7] був розроблений з метою роз’яснення державам-
членам Ради Європи, як розуміється поняття гендерної рівності і що необхідно для її досягнення. Ав-
тором наголошується, що справжньої гендерної рівності у сфері прийняття рішень можливо досягти 
лише з укріпленням її в різних сферах діяльності:

I. В політичних партіях
По-перше, політичні партії відіграють інструментальну роль в заохоченні та підготовці жінок до 

зайняття позицій у сфері прийняття рішень, також сприяють обранню жінок через закріплення ген-
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дерної рівності у своїх партійних списках. По-друге, політичні партії розуміються як організації. І, вра-
ховуючи рівень гендерного балансу, досягнутий в самій організаційній структурі партії, вони своїм 
прикладом можуть просувати цю ідею за її межами.

II. У сфері державного управління та адміністрування
Проблемою цієї сфери було (й залишається) те, що хоч ніби кількісно в цьому секторі дисбалансу 

і немає, та він існує на різних рівнях відповідальності. Тобто, на високих посадах більшість складають 
чоловіки, на нижчих рівнях – жінки.

III. В соціально-економічній сфері
На прийняття рішень у цій сфері найбільший вплив справляють професійні спілки. Історично, чле-

нами профспілок були чоловіки. З прогресом, наданням жінкам ширшого спектру прав, з наданням їм 
робочих місць, навіть з «фемінізацією» певних професій, виникає потреба в належному представни-
цтві жіночої половини працівників для ефективного захисту та гарантування їхніх прав.

IV. У сфері діяльності громадських (неурядових) організацій
Щодо «жіночих» правозахисних організацій, на даному етапі важливим є залучення до роботи в 

таких організаціях чоловіків, з подальшим перетворенням напрямку діяльності цих організацій з за-
хисту прав жінок на захист гендерних прав і гендерної рівноваги.

Щодо інших громадських організацій, тут теж виникає проблема недослідженості гендерної зба-
лансованості складу їхніх учасників.

Наостанок хотілось би зазначити, що хоч поняття та шляхи досягнення гендерного балансу й досі 
залишається дискусійним питанням, переваги його встановлення були доведені як науково, так і прак-
тикою різних держав.
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ДО ПИТАННЯ ПРО «КОРПОРАТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ»

Чинним українським законодавством визначено кілька видів інститутів спільного інвестування. 
Так, за організаційно-правовою формою вони поділяються на корпоративні та пайові інвестиційні 
фонди. Цю роботу присвячено «корпоративному інвестуванню».

Актуальність дослідження правової категорії «корпоративне інвестування» є досить значною, 
оскільки питання визначення поняття, змісту та особливостей цього явища в Україні залишаються не-
достатньо дослідже ними в доктрині та в чинному законодавстві.

В науковій літературі проблемні питання «корпоративного інвестування» досліджували О.М. Ві-
нник, Ю.М. Жорнокуй, Д.В. Чернадчука, В.М. Бутузова, І.З. Фархутдінова та інші вчені.

Так, Ю.М. Жорнокуй під корпоративним інвестуванням розуміє діяльність приватних осіб (інвес-
торів) з об’єднання майнових та ін телектуальних цінностей, пов’язану з набуттям корпоративних прав 
та прав власності на цінні папери, емітовані професійними учасниками ринку цінних паперів, які на-
далі розміщують отримані кошти в цінних паперах та корпоративних правах інших суб’єктів [1, с.112]. 
На думку вченого, корпоративне інвестування має такі ознаки: це діяльність приватних осіб (інвесто-
рів), спрямована на об’єднання майнових та інтелектуальних цінностей; метою такого об’єднання є на-
буття корпоративних прав та прав власності на цінні папери; емітентами цінних паперів є професійні 
учасники ринку цінних паперів.

Емісія цінних паперів професійними учасниками ринку цінних паперів передбачає об’єднання 
грошових коштів приватних осіб (інвесторів) з подальшим їх розміщенням у цінних паперах та кор-
поративних правах інших суб’єктів [2, с.11]. Така точка зору найбільш широко розкриває сутність 
корпоратив ного інвестування, але необхідно звернути увагу на мету його здійснення. Як  зазначає 
Ю.М. Жорнокуй, метою об’єднання майнових та інтелектуаль них цінностей є набуття корпоративних 
прав та прав власності на цінні папери, але з набранням чинності Закону України «Про акціонерні то-
вариства» говорити про право власності на цінні папери стало недоцільним, оскільки всі акції акціо-
нерних товариств існують виключно в бездокументарній формі (ч.2 ст.20 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»), тобто мають безтілесну форму. У такому випадку доцільно стверджувати, що ме-
тою об’єднання майнових та інтелектуальних цінностей є набуття корпоративних прав.

О.М. Вінник визначає корпоративне інвес тування як вкладення коштів в акції підприємств, що ма-
ють форму акціонерних товариств, і в статутні фонди (майно) інших підприємницьких товариств кор-
поративного чи унітарного типу та/або участь у такій організації з метою отримання певного соціаль-
но-економічного ефекту, зокрема: прибутку від вкладених в таку організацію інвестицій; забезпечення 
збуту власної продукції че рез дочірнє підприємство, що спеціалізується на торгівельній, посередниць-
кій чи лізинговій діяльності; представництво інтересів інвестора в іншому регіоні країни чи за кордо-
ном через створення філій та представництв, що дозволяє уникнути послуг посередників та забезпе-
чити економію коштів, оперативність вирішення ключових питань своєї діяльності (щодо укладення 
договорів, контролю за їх виконанням тощо) [4, с.128]. Аналогічну точку зору вислов люють Д.В. Чер-
надчук [5, с.16] та В.М. Бутузов [6, с.28]. Проте корпоратив не інвестування має місце лише в тому випад-
ку, коли інвестор розміщує інвестиції в статутний капі тал акціонерного товариства, товариства з обме-
женою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, розміщення ж коштів у статут-
ний капітал інших підприємни цьких товариств, на нашу думку, є спільною діяльніс тю.

І.З. Фархутдінов та В.А. Трапезников підходять до визначення поняття «корпоративне інвестуван-
ня» досить широко. Вони зазначають, що найбільш придатними для залучення вільних грошових ко-
штів, акумулювання ве ликих капіталів і реалізації інвестиційних проектів є форми акціонерного това-
риства та товариства з обмеженою відповідальністю. Під корпоративною формою інвестицій вони ро-
зуміють діяльність інвесторів у зв’язку зі ство ренням юридичної особи (господарського то вариства) 
або їх участю в господарських товариствах, які вже діють [7, с.181–207].

Таким чином, можна зробити висновок, що корпоративне інвестування характеризується такими 
ознаками:
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1) інвесторами при здійсненні корпоративного інвестування є фізичні, юридичні особи, держа-
ва чи територіальні громади, які приймають рішення про створення або про розміщення мате-
ріальних та нематеріальних цінностей до статутного капіталу вже створеного корпоративно го 
інвестиційного фонду;

2) об’єктом корпоративного інвестування є корпоративні права (для акціонерів) та майно, в тому 
числі статутний капітал (для корпоративного інвестиційного фонду);

3) метою є отримання прибутку від по дальшого розміщення грошових коштів у цінні папери ін-
ших емітентів, корпоративні права та нерухомість (для корпоративного інвестиційного фонду), 
від різниці між купівлею та продажем акцій, а також від дивідендів (для акціонерів фонду) [8].

Отже, корпоративним інвестуванням є практичні дії інвесторів (фізичних, юридичних осіб, дер-
жави чи територіальних громад) щодо розміщення інвестицій (матеріальних та нематері альних акти-
вів) у корпоративний інвестицій ний фонд в обмін на права, посвідчені цінними паперами. Такий фонд 
провадить діяльність із залучення грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкла-
дення їх у цінні папери інших емітентів (у вигляді дивідендів або різниці між купівлею та продажем ак-
цій), корпоративні права та нерухомість.
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SOME LAW GAPS IN DEFINING THE PLACE  
OF THE CHILDREN’S RESIDENCE IN CASE HIS PARENTS LIVE APART

According to the Family Code of the Russian Federation, no matter whether parents are married or not, 
or where their whereabouts is – they enjoy equal rights and discharge equal duties with respect to their chil-
dren [Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16].

However when one of the parents resides apart from the child, the observance of this norm becomes 
complicated. The right of the child to live and to be brought up in the family, his right to enjoy the care of 
both parents is becoming difficult to fulfil. That is why such a problem as the place of children’s residence is 
difficult from both points of view of morality and law.

The Family Code of the Russian Federation gives an opportunity to answer this question to the par-
ents themselves, by concluding an agreement. But if conclusion is not reached, the case will be judged by 
the court. Today, according to the articles 23, 24 of the Code of civil procedure of the Russian Federation, 
it is the district court, which carries children disputes [Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗРФ. 2002. № 46.]. In the Russian Federation there are no special 
family courts, which discuss family disputes. More than that there are no special courts, solving the disputes, 
where children take part or their interests are under discussion (juvenile courts).

The creation of such kind of special courts leads to a great money loss of the government. Besides, a lot 
of new laws, regulating the work of such kind of courts are to be established. But, on the other hand, more 
time could be spent by the judge on each case, more attention paid. That would help the judgment to be 
more objective.

Before the decision is made by the judge, a lot of different work is to be done by the guardianship and 
trusteeship bodies. The guardianship and trusteeship bodies are to inspect the life conditions of the child 
and of the person (the persons), claiming his upbringing, and to present an act on the inspection and the 
conclusion based on it to the court. So they examine the conditions, in which the child lives, the attention 
which is paid to the child by all the members of the family, the relationship between the child and both par-
ents. Also the guardianship and trusteeship bodies are to find out the opinion of the child on the question 
who it is better for him to live with. It is necessary to point out that the opinion of the child is to be taken 
into account, but not be the model of the final decision. This conclusion is based on the analyses of the arti-
cle 57 of the Family Code of the Russian Federation, where the cases, in which the decision may be made by 
the court only under the acceptation of the child who has reached the age of 10, are enumerated. The case 
we are speaking about is not included into the list.

The problem is, that it is not so easy to find out the opinion of the child, as the influence on the child by 
one of the parents may take place. Toys and presents work greatly when the parent wants to get the vote 
of the child, when in reality his main aim is to make his wife or husband suffer. That is why the motive of the 
child to live with this or that parent is to be specified. That may be done with the help of the psychological 
research. According to the article 79 of the Code of civil procedure of the Russian Federation, carrying out 
the research may be initiated by each of the parties, or by the court. The court is to take into account the re-
sults of the research. That is another reason why it is better to have special courts introduced in this sphere – 
more attention is to be paid when the destiny of the child is under discussion.

One of the ways of finding out who the child is going to live with when his parents live separately 
was recommended by V. Legenin. He suggested the courts not to dissolve the marriage of a couple, that 
has non-adult children before parents reach the agreement about the place of the children’s residence in 
the guardianship and trusteeship bodies. And only if the guardianship and trusteeship bodies fail to help 
the parties to make the agreement, the latest got the opportunity to terminate their marriage [Леженин 
В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей. Воронеж, 1992. С. 103 – 104.].

From our point of view this procedure is the great limitation of people’s rights to have there marriage 
dissolved. Besides, it could lead to the blackmail. The party, who is in more need of divorce, may become a 
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victim of the other side. So it is contradictory to the principle of the civil litigation, which guarantees com-
petitiveness and equality of the parties.

The next problem which should be discussed is the problem of lengthening the time of solving chil-
dren’s disputes and possible consequences of it. In the article 154 of the Code of civil procedure of Rus-
sian Federation it is said that civil cases are to be solved in two months after the application is brought 
to the court. A.Golovan’ in his report about the work of the ombudsman in the city of Moscow in the year 
of 2002 declares that what worries mostly is the fact that sometimes applications, connected with children 
disputes, such as disputes about the place of the children’s residence and the way the parent, residing apart 
from the child may exercise his parental duties, are kept without solution for months and years [Доклад о 
деятельности уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, 
свобод и законных интересов ребенка в 2002 году.]

In the report it is also said about the absence of the special time-limit for deciding such kind of disputes 
and mechanisms of children protection before the decision is ready and when the decision of the court is 
executed.

It is a great problem, that there is no special time-limit for such kind of disputes, as children grow quick-
ly. If one of the parents does not let another one to see the child, the latest can easily forget his poor second 
parent, who can’t do anything before the judgment is announced.

The next thing is that while the case is under discussion the place of the child’s residence is not identi-
fied. This causes a great number of difficulties. According to the family legislation parents have equal rights 
towards their children. It means that both of them have right to live with the child before the official deci-
sion is announced.

In some countries before the decision is made the child lives either in the special institution, or with his 
relatives. From our point of view this measure can negatively affect the child’s health. Putting the child away 
from both parents can’t be a good way out of the situation. But still sometimes one of the parents takes the 
child away of his or her place of usual residence. And nothing could be done with such a parent, as he only 
fulfils his right to up-bring the child. That is why it is better not to put the child to the special institution, or 
to make him live with the relatives, while the court is discussing the case, but just to let him live in the usu-
al place of residence – so that to forbid the parents to take the child away. In some countries such deed as 
taking the child away is a criminal deed, in the Russian Federation it is not. This question is mostly important 
when it comes to taking the child abroad by one of the parents without the agreement of the other parent.

According to the article 66 of the Family Code of the Russian Federation, the parent who the child lives 
with must not limit the rights of the other parent to communicate with the child. But the question of sanc-
tions that can be applied to the parent, who limits the rights of the other parent to communicate with the 
child, or does not fulfill the decision of the court in part of the place of child’s residence.

Though these deeds are illegal, the question of punishment is a very difficult one. It is so mostly because 
these relations are personal non-property relations. The only way to punish such a parent can be found in the 
Federal law «About execution» [Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.].

Article 112 of this law tells that if there happens the violation of the judgment or of the agreement, 
which has the non – property character, the violator is to pay the collection in amount of 500 roubles. This 
sum is to be paid after the violator refuses to execute his obligation voluntarily. After the collection is paid 
for the first time, another period for the execution of the obligation is introduced. If the resolution is not ful-
filled for the second time special sanctions, which are written in the Code of administrative violations of the 
Russian Federation will be applied. So a special fine in amount of one – two thousand roubles will be collect-
ed [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. №1 (ч.1). 
Ст. 1.].

Only after these procedures the child may be taken away from the parent – violator. The thing is that 
there are no time-limits for all these payments. It may happen that all this procedure will take a great amount 
of time, during which the child and the parent will be separated. We believe that such kind of sanctions are 
not effective. May be it will be better to invent criminal sanctions for such kind of deeds.

So, today there are a lot of problems and questions in the sphere of children disputes: there are no spe-
cial court procedures, no special time-limits, no special sanctions. Still we must not forget that children need 
special protection, and the general rules are to be specified. That is why all these gaps are to be filled.
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НЕЗАХИЩЕННІСТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В СФЕРІ РЕКЛАМИ

Сучасний період правового розвитку світового суспільства пов’язаний з прагненням провідних 
держав світу розширити межі спільного правового простору як простору справедливості, свободи, 
рівності та людської гідності.

Закріплення в українському законодавстві такого базового та основоположного принципу, як 
принцип верховенства права, є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції, гарантією здій-
снення прав та інтересів людини. Принцип верховенства права проголошується в усіх розвинених 
країнах світу. Однак єдиної концепції його розуміння поки-що немає. На нашу думку, його слід тлума-
чити, враховуючи еволюцію наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників. По-перше, ви-
значимо, чим є «право» в цьому контексті. З позиції соціально-детерміністичного підходу правом є, зо-
крема, можливості суб’єктів суспільного життя, необхідні їм для існування й розвитку. Отже, принцип 
верховенства права можна сприймати як принцип, який проголошує недоторканість та верховенство 
інтересів людини над інтересами держави, рівність суб’єктів права перед законом, який «забезпечує 
основу умов, в яких людський дух має розвиватись вільно і різнобічно» [1, с.9].

Незважаючи на вищезазначене, сьогодні права людини дуже часто порушуються, що заважає ре-
алізації принципу верховенства права. Це явище спостерігається в багатьох сферах в Україні, у тому 
числі й у сфері реклами.

Рекламна діяльність давно розглядається вченими усього світу. Серед цих науковців слід згадати 
У. Уэллса [2], А. Дейяна [3], Б. Обритько [4] та інших. При цьому питання порушень рекламою прав лю-
дини у світлі верховенства права залишається розглянутим недостатньо.

Стан рекламних комунікацій в Україні дуже чітко та повно відображає стан українського суспільства, 
відносини між різними соціальними групами, і виявляє негативні тенденції в галузі захисту прав людини і 
громадянина. Некоректні з позиції етики комунікативні звернення і, навіть, відверті правопорушення набу-
ли сьогодні у вітчизняній практиці масового характеру. Причина такої ситуації в тому, що захист прав люди-
ни, правосвідомість громадян, пенітенціарна, правоохоронна та судова системи перебувають в кризовому 
стані. Ця тема лежить на перетині кількох галузей гуманітарного знання, тому її слід досліджувати з вико-
ристанням методів політології, філософії, правознавства та юридичної лінгвістики. Встановлення ринкових 
і демократичних відносин нерозривно пов’язано з політикою захисту прав людини [5].

Однак перш ніж перейти безпосередньо до проблеми, зупинимося на визначенні комплексу прав, 
які мають місце в рекламній комунікації. З одного боку, рекламна діяльність може підпадати під дію 
принципу свободи слова. Суб’єкти господарсько-правових відносин, без сумніву, мають право рекла-
мувати свою продукцію або послуги таким способом, яким забажають. З іншого боку, не треба ототож-
нювати свободу слова та вседозволеність. Людина не повинна своїми діями порушувати рівні права 
інших людей та ставити свої інтереси вище за їхні. Законодавство обмежує рекламодавців в праві на 
використання таких способів рекламування, які порушують права осіб на достовірну інформацію про 
рекламований об’єкт.

Основними принципами, яких повинен дотримуватися кожний рекламодавець у своїй діяльності, 
є законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають шкоди споживачу 
реклами [6]. Зазвичай, на практиці, ведучи мову про рекламу, мають на увазі рекламну діяльність, і на-
впаки. Однак ці два поняття дещо відмінні за своїм смисловим навантаженням і їх ототожнення є не-
припустимим. Проблема полягає в тому, що сам термін «рекламна діяльність» до цього часу не визна-
чено законодавчо. Проте чітке формулювання термінології, яка застосовується в тих чи інших право-
відносинах, є запорукою уникнення помилкових трактувань, а відтак – неправильного застосування 
відповідних правових норм. Тому вважаємо за доцільне закріпити в Законі «Про рекламу» таке визна-
чення терміну рекламна діяльність: «Самостійна діяльність, спрямована на виготовлення реклами 
та здійснення посередницьких функцій, що здійснюється фізичними та юридичними особами, зареє-
строваними як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку встановленому законом, на власний ри-
зик та з метою отримання прибутку».
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Попри еволюцію українського законодавства в напрямку запобігання використанню недобро-
совісної реклами, на сьогоднішній день порушення прав людини через її використання залишаєть-
ся основною проблемою в світі реклами. Слід зауважити, що в сучасному житті ми перш за все стаємо 
споживачами саме реклами, а не товару, який вона позиціонує. Значна частка реклами, представленої 
нашому сприйняттю, зазвичай не відповідає жодним нормам якості і покликана знівелювати критичне 
сприйняття людиною дійсності з метою програмування поведінки споживачів в необхідному для ре-
кламодавця напрямку. Мова йде про перетворення банальної якості товару в унікальну, що, на нашу 
думку, підпадає під характеристику ознаки оманливості. Така реклама є недобросовісною: відповід-
но до Закону України «Про рекламу», недобросовісна реклама визначається як реклама, що вводить 
або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслі-
док неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо 
часу, місця і способу розповсюдження [6].

Поняття терміну «інформація, що вводить в оману» знайшло своє закріплення в ст.15–1  Закону 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Так, згідно з нормами цього акту, поширенням 
інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або че-
рез іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, 
неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчуван-
ня окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб 
щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, 
послуг. Таке визначення є недосконалим з кількох причин:

•	 по-перше,	не	зовсім	зрозуміло,	які	саме	ознаки	характеризують	оманливість	інформації,	адже	
вони не визначені законодавчо. З цього випливає, що Антимонопольний комітет України вирі-
шує це питання на власний розсуд;

•	 по-друге,	не	визначено,	що	саме	мається	на	увазі	під	«повнотою	відомостей».	Як правило,	вся	
необхідна інформація міститься в інструкції до товару, наприклад, лікарського засобу. Таким 
чином, нерозміщення її на рекламному плакаті підпадатиме під ознаку оманливості.

Виправлення цих недоліків видається можливим через законодавче закріплення чітких критері-
їв, необхідних для віднесення тієї чи іншої інформації до такої, що вводить в оману, а також введення 
в законодавство поняття «обов’язкова інформація» (мінімум інформації, яка потрібна для оцінки то-
вару споживачем). Відповідно, під поширенням інформації, що вводить в оману, належатиме розуміти 
повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам 
або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей 
обов’язкової інформації, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих 
фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо при-
дбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг.

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити висновок, що масові порушення етичних  і 
правових  норм  у рекламі пов’язані  із загальною незахищеністю  прав  людини  в нашій країні. Проте 
саме у верховенстві фундаментальних природних прав особи та в людському вимірі представлене ви-
хідне правове начало. Вони виступають як загальнообов’язковий правовий стандарт і одночасно як 
конституційна вимога до правової якості законів та інших нормативних актів. Таке розуміння принци-
пу верховенства права закладене і в Конституції України.

Звичайно, для принципу верховенства права необхідні певні умови – наявність відповідного за-
конодавства (в цьому випадку – законодавства, що регулює правовідносини в сфері реклами), яке за 
своєю сутністю відповідає праву, є справедливим та таким, що в жодному разі не порушує основних 
прав і свобод особи.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ КАК ФАКТ,  
КОСВЕННО НАРУШАЮЩИЙ ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

В 1968г. государства, осознавая необходимость предотвратить распространения ядерного ору-
жия, достигли соглашения, которое отразилось в Договоре о нераспространении ядерного оружия. 
По  Договору государства-участники, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать это 
оружие кому бы то ни было, а также не побуждать какое-либо государство к его покупке или приоб-
ретению. В свою очередь, государства-участники Договора, не обладающие ядерным оружием, обя-
зуются не приобретать и не пытаться производить ядерное оружие. В Договоре о нераспростране-
нии ядерного оружия установлено, что ядерная энергетика должна использоваться только в мирных 
целях.

Под принципом верховенства права понимается такой принцип управления, в соответствии с ко-
торым все лица, учреждения, организации, а также само государство осуществляют свою деятель-
ность на основе законов, которые были публично приняты и закреплены, как на национальном, так и 
на международном уровне. В данной работе рассматривается вопрос о нарушении принципа верхо-
венства права в связи с существованием ядерного оружия. Наличие у государств оружия массового 
уничтожения такой мощности нарушает ряд основных прав и свобод человека. К ним относятся: пра-
во на жизнь, право на благоприятную окружающую среду, право на безопасность.

Право на жизнь является главенствующим и неотъемлемым правом. Оно закреплено в ст.3 Всеоб-
щей декларации прав человека, а также в ст.6 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, в других международных документах. Однако в случае применения ядерного оружия погиба-
ют все люди, которые находятся в определенном радиусе от места взрыва. Радиус может составлять 
от нескольких сот метров до нескольких десятков километров. Помимо этого, люди, испытавшие на 
себе действие взрыва или сопутствующей ему радиации, умирают либо обречены страдать от послед-
ствий, например, различного рода генетических изменений. Таким образом, оружие такой мощности, 
в случае его применения, лишает человека жизни или причиняет излишние страдания.

Декларация Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды за-
крепила право человека на благоприятную окружающую среду, качество которой позволяет вести до-
стойную и процветающую жизнь. Право на благоприятную окружающую среду устанавливает обязан-
ность всех физических и юридических лиц, а также государственных органов принимать все возмож-
ные меры для сохранения необходимой для человека окружающей среды. Это право также включает 
в себя обязанность государств предоставлять гражданам достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды. В Конституциях многих государств (ст.42  Конституции Российской Федерации, 
ст.45  Конституции Испании, ст.46  Конституции Республики Беларусь и др.) закреплено право граж-
дан на благоприятную окружающую среду, так как забота о людях занимает центральное место в уси-
лиях по обеспечению устойчивого развития общества. В ст.25 Всеобщей декларации прав человека 
установлено, что каждый имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Из этих положений можно сделать вывод, 
что государствам необходимо не только обеспечивать внутреннюю безопасность и стабильность для 
членов общества, а и постараться решить проблему международной безопасности своих граждан. 
Ведь ядерное оружие, запасы которого не уменьшаются, а увеличиваются, является угрозой между-
народного масштаба. В случае его применения пострадает большое количество людей, многие под-
вергнуться радиоактивному облучению, что при больших дозах влечет смерть. Кроме того, примене-
ние ядерного оружия наносит огромный ущерб окружающей среде.

Ст. 1 Устава Организации Объединенных Наций устанавливает, что основной целью для всего ми-
рового сообщества является поддержание международного мира и безопасности. Кроме того, сторо-
ны, участвующие в любом споре, продолжение которого может угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности, должны стараться разрешить спор мирными средствами: путем перегово-
ров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения 
к региональным органам или соглашениям и другими возможными способами. Декларация о праве 
народов на мир подчеркивает, что политика государств должна ориентироваться на устранение угро-
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зы войны, прежде всего ядерной, так как применение оружия массового уничтожения имеет фаталь-
ные последствия для всего человечества.

Таким образом, государства, которые создают, приобретают или продолжают накапливать запа-
сы ядерного оружия, фактически нарушают принцип верховенства права. В данной работе наруше-
ние данного принципа рассматривается в связи с нереализацией ряда основных прав и свобод чело-
века.

Жизнь, здоровье и безопасность человека представляют собой высшую ценность для любого го-
сударства. Право на жизнь, на благоприятную окружающую среду, право на безопасность являются 
самыми важными и общепринятыми правами. Они закреплены как в международных договорах, так 
и в Конституциях большинства государств. Однако в случае применения оружия такой мощности все 
вышеуказанные права будут нарушены: ядерное оружие способно причинить излишние страдания и 
стать причиной смерти множества людей, а также нанести неизгладимый ущерб окружающей среде.

Решение проблемы существования ядерного оружия не может считаться внутренним делом го-
сударства. На сегодняшний день уменьшение и последующее уничтожения запасов ядерного оружия 
является глобальной задачей для всего мирового сообщества. Поэтому, в первую очередь, ядерным 
державам необходимо начать более активные действия по ликвидации запасов ядерного оружия, так 
как его существование в таком объеме ставит под угрозу международный мир и безопасность.
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И СНОВА О ПРЕДМЕТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

Организационные договоры не регулируют отношения, направленные на получение имущества 
или имущественных прав, они направлены на урегулирование субъектами общих вопросов совер-
шенствования взаимосвязанной деятельности, создавая условия и предпосылки для повышения упо-
рядоченности заключения и исполнения имущественных договоров, то есть таких договоров, к кото-
рым применимо понятие рыночной или меновой стоимости.

В настоящее время единообразного подхода к пониманию организационных договоров не вы-
работано. Б.И.  Пугинский определяет организационный договор как соглашение об упорядочении 
взаимосвязанной деятельности двух и более лиц, определяющее процедуру возникновения и общие 
условия исполнения конкретных имущественных обязательств в последующем, и (или) о мерах, на-
правленных на повышение эффективности этой деятельности [1, гл.15]. Отмечая достоинства приве-
денного определения, С.Ю. Морозов предлагает закрепить, что «по организационному договору сто-
роны обязуются выполнить определенные договором совместные действия, направленные на воз-
никновение иного гражданско-правового обязательства между теми же либо иными лицами и (или) 
на его исполнение в соответствии с условиями организационного договора» [2, с.26–27].

Среди организационных договоров Л.Г. Ефимова выделяет рамочные договоры, причем в одних 
случаях она отождествляет их, а в других соотносит как общее и частное. Рамочный договор – дого-
вор, направленный на организацию длительных деловых связей в виде потока разнообразных дело-
вых отношений, для чего требуется заключение договоров-приложений, отдельные условия которых 
согласовываются в базовом договоре. Причем договоры-приложения чаще всего заключаются между 
теми же сторонами, что и базовый. От предварительного договора рамочные, на наш взгляд, отличает 
длящийся характер отношений. Ст.429 ГК РФ определяет, что по предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный 
договор должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные усло-
вия основного договора, а также срок, в который стороны обязуются заключить этот основной дого-
вор. Подтверждением этому служат и примеры судебной практики. С. обратилась в суд с иском к П. о 
понуждении к заключению договора купли-продажи жилого дома, регистрации сделки купли-прода-
жи и перехода права собственности. Исковые требования мотивированы тем, что 14.05.2007 истец и 
ответчик заключили предварительный договор купли-продажи спорного жилого дома. Согласно ус-
ловиям данного договора стороны обязались в будущем заключить договор купли-продажи, ответ-
чик получил от истца 40000 рублей в качестве задатка за дом в обеспечение последующего договора 
купли-продажи, стоимость спорного дома стороны оценили в 70000 рублей. Кроме того, ответчик по-
лучил от истца 19.01.2007–3000 рублей, в феврале 2007 года – 5000 рублей, 06.02.2007–20000 рублей. 
Оставшуюся сумму 2000 рублей истец согласен передать ответчику при подписании основного дого-
вора. П. не отреагировала на телеграфные предложения С. заключить основной договор, отказалась 
продавать ей дом за 70000 рублей, в то время как С. с разрешения П. вселилась в спорный дом, сдела-
ла в нем ремонт, проживает в нем, поддерживает его в нормальном состоянии.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что на 
момент заключения предварительного договора право собственности на спорный дом за ответчиком 
зарегистрировано не было, и данный дом являлся самовольной постройкой. Таким образом, по мне-
нию суда первой инстанции, в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации та-
кая сделка является ничтожной, не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые 
связаны с её недействительностью, и оспариванию не подлежит.

Кроме того, суд указал, что при заключении предварительного договора сторонами не согласо-
ваны существенные его условия относительно предмета договора, а именно общей площади дома.

Судебная коллегия не согласилась с данными выводами суда первой инстанции, отменила реше-
ние и указала следующее.
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Пунктом  6  предварительного договора, заключенного между истцом и ответчиком, установле-
на цена продаваемого дома – 70000 рублей. Стороны договорились, что цена остается неизменной.

Денежные средства в сумме 68000 рублей С. передала П. частями.
До заключения договора купли-продажи С. вселилась в дом и проживает в нем до настоящего 

времени, что не оспаривается ответчицей. Из условий предварительного договора (пункт 13), обсто-
ятельств дела, следует, что стороны предполагали заключить основной договор купли-продажи дома 
после оформления продавцом права собственности на спорный жилой дом.

С. дважды обращалась к П. о заключении договора купли-продажи, вместе с тем, договор не был 
заключен. Из  объяснений истца и показаний свидетелей следует, что П.  уклоняется от заключения 
основного договора купли-продажи, от государственной регистрации договора и перехода права 
собственности на спорный жилой дом. Из объяснений П. в судебном заседании следует, что она по 
прежнему желает продать дом, но по другой стоимости.

Поскольку С.  свои обязательства по предварительному договору купли-продажи исполнила, а 
П. уклоняется от заключения договора купли-продажи жилого дома и всех последующих действий, 
связанных с данным заключением, исковые требования подлежали удовлетворению полностью.

Выводы суда первой инстанции о ничтожности предварительного договора купли-продажи и о 
несогласованности предмета договора не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Из содержания статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что к предва-
рительному договору применяются только правила о форме основного договора, по своей право-
вой природе предварительный договор предполагает возникновение обязательства в последующем. 
Предварительный договор не является сделкой с недвижимостью, его предметом является обяза-
тельство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижи-
мого имущества. В данном случае стороны предварительного договора договорились о заключении 
основного договора купли-продажи после оформления продавцом права собственности на спорное 
жилое помещение [3].

И если целью предварительного договора является заключение основного, как правило, при на-
ступлении какого-либо условия (скажем, предварительный договор купли-продажи квартиры, где за-
ключение основного договора поставлено в зависимость от выдачи банком кредита покупателю), то 
в рамочных договорах обычно предусматривается заключение нескольких договоров, их вид и со-
держание сторонам заранее не известны. На  практике довольно часто заключаются соглашения, в 
которых стороны договариваются о длительном сотрудничестве в определенной сфере деятельно-
сти с целью повышения организованности взаимодействия, что дает непосредственный экономиче-
ский эффект. Такие договоры, как правило, являются непоименованными, т.е. не урегулированными 
ГК РФ, и получают самые различные названия: «договоры о сотрудничестве», «генеральные соглаше-
ния» и т.п. Их определяют как рамочные договоры, поскольку они оставляют некое неурегулирован-
ное пространство для будущих соглашений сторон [4, с.12–17]. В литературе высказывалась точка зре-
ния, что предметом рамочных договоров выступает заключение договоров-приложений. При этом 
указывалось: чтобы признать, что стороны достигли соглашения о предмете, необходимо указать, ка-
кой вид договора в будущем будет заключен (купли-продажи, подряда или иной), а также сколько бу-
дет таких договоров-приложений [4, с.19]. На наш взгляд, такое понимание предмета рамочного до-
говора неприемлемо в силу длящихся отношений сторон. Причем отношения эти носят, как правило, 
экономический, а значит, нестабильный, динамичный характер, следовательно, определить вид и ко-
личество договоров на начальном этапе невозможно. При определении предмета рамочного догово-
ра, что особенно выделяет Л.Г. Ефимова, следует учитывать, что речь идет о договоре, предназначен-
ном урегулировать комплексную экономическую операцию, которая будет проводиться долгое вре-
мя. Поэтому, по ее мнению, предмет рамочного договора – это организация сотрудничества сторон 
в определенной сфере деятельности. Остается непонятным, о чем именно, о какой организации нуж-
но прийти к соглашению сторонам, чтобы их договор был признан заключенным. Что именно понима-
ется под организацией сотрудничества, ведь фактически ее можно рассматривать как весь комплекс 
прав и обязанностей, составляющих содержание данного договора как правоотношения. Поэтому бо-
лее оправдано прийти к соглашению по поводу той цели, ради которой стороны и стремятся заклю-
чить договор, на основе которых и будут строить дальнейшие свои отношения. Интересно, что мно-
гие авторы к числу рамочных договоров относят и договор банковского счета [4, с.20]. Свою позицию 
они обосновывают, исходя из смысла ст.845 ГК РФ, согласно которой «по договору банковского счета 
банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), де-
нежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм 
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со счета и проведении других операций по счету». При этом под предметом данного договора пред-
лагается понимать организацию будущих расчетных и кассовых операций. Действительно, при заклю-
чении договора банковского счета сторонам заранее неизвестно, какие именно операции предстоит 
осуществлять банку, в какие сроки и в каком количестве. Но здесь, по нашему мнению, наблюдается 
подтверждение в отстаиваемой, в частности автором Л.Г. Ефимовой, позиции относительно того, что 
предметом рамочных договоров не могут выступать заключаемые в будущем договоры-приложения. 
Так, если предметом рамочных договоров выступают договоры, то расчетные и кассовые операции, 
являясь разновидностью сделки, к договорам не относятся. Хотя обязанность банка выполнить кон-
кретную расчетную или кассовую операцию возникает только при выполнении клиентом определен-
ных встречных обязанностей (например, банк обязан осуществлять дебетовый перевод при соответ-
ствии поручения клиента действующему законодательству и договору банковского счета; кредито-
вые переводы при наличии остатка на счете и при соответствии поручения клиента законодательству 
и договору банковского счета), все-таки данные действия договором признаваться не будут. Интерес-
но, что Б.И. Пугинский договор банковского счета относит не к рамочным, но к организационным до-
говорам. Организационная роль этих договоров проявляется в том, что «организационные условия 
договора банковского счета предполагают неопределенную множественность расчетных операций. 
Договор сохраняет свою целостность и неизменность несмотря на любое число осуществленных по 
счету платежей» [5, с.40]. Возражая против такого понимания правовой природы договоров банков-
ского счета, В.В. Витрянский утверждает, что данный договор должен рассматриваться как разновид-
ность договора на оказание услуг, а предметом договора банковского счета будет являться оказание 
банком владельцу счета определенных банковских услуг [6, с.11]. Представляется все же, что здесь 
речь идет о предмете договора как правоотношения, в противном случае, относя предмет к суще-
ственным условиям договора-сделки, становится неясно, каким образом стороны должны прийти к 
соглашению по поводу оказания банком владельцу счета услуг: по поводу вида услуги, процесса ока-
зания, согласия на сам факт оказания услуги или иного. На данный вывод указывает и то, что В.В. Ви-
трянский говорит о второй стороне уже как о владельце счета, а без заключенного договора-сделки 
он таковым считаться не может.

Однако, как мы можем наблюдать далее, продолжая исследование темы уже в другой статье, 
В.В. Витрянский, говоря о заключении договора, в предмет договора банковского счета включает обя-
занность зачислять поступившие на счет клиента денежные средства, обязанность владельца счета 
поддерживать определенный минимальный размер денежной суммы, порядок и сроки пополнения 
счета, оплата со стороны клиента услуг банка. «В обязанность банка, если иное не предусмотрено до-
говором банковского счета, входит уплата клиенту процентов за пользование денежными средства-
ми, находящимися на счете» [6, с.22]. Эти обязанности сторон, относящиеся к предмету договора, при-
веденным перечнем не ограничиваются. Как же можно по всем этим условиям прийти к соглашению, 
если, как подтверждает сам автор, многие из них определяются диспозитивными нормами? При этом, 
если предмет будет признан несогласованным, договор будет считаться незаключенным.

Под предметом договора банковского счета следует понимать цель, состоящую в получении 
клиентом услуг, предоставляемых ему банком за определенную плату. С этой точки зрения, на наш 
взгляд, относить договоры банковского счета к числу организационных неоправданно, так как фак-
тически банк не оказывает влияния на имущественные отношения клиента с контрагентами или ины-
ми партнерами, а лишь оказывает владельцу счета услугу по осуществлению безналичных расчетов и 
иных операций, согласованных сторонами.

Традиционно к числу организационных относят договор об организации перевозки груза, кото-
рый иногда смешивают с договором транспортной экспедиции. Тем не менее, данные договоры раз-
личны, более того, относятся к разным группам договоров. Первые, как мы уже сказали, – к органи-
зационным, а вторые, по мнению большинства ученых, – к договорам на оказание услуг, Различия же 
эти кроются в предмете договора. Д.А. Медведев, говоря о договоре транспортной экспедиции, отме-
чает, что «предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, связанные с перевозкой 
груза» [7]. Другие авторы относят к предмету данного договора сам груз [8, с.56–57], что представля-
ется неверным, так как в этом случае нет никакой возможности разграничить исследуемые догово-
ры. С.Ю. Морозов определяет предмет договора транспортной экспедиции как «действия транспорт-
ного экспедитора по оказанию услуг, связанных с перевозкой груза» [9, с.74]. Видимо, имеется в виду 
предмет, относящийся к обязательствам, которые возникают на основании заключенного договора 
транспортной экспедиции. Отмечается, что «процесс управления действиями имеет направленность 
совершенно иную, чем сами действия» [9, с.76] – ровно так же, как и предметы договоров об органи-
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зации перевозки грузов и о транспортной экспедиции преследуют разные цели. В первом случае про-
исходит перемещение материальных благ, и именно на это перемещение направлена воля сторон, во 
втором же случае мы имеем дело с установлением взаимосвязей участников будущего товарообме-
на или грузоперемещения.

Существуют различные определения предмета организационного договора. Б.И.  Пугинский [1, 
с.254] отмечает, что предметом организационных договоров служит определение наиболее общих 
условий взаимосвязанной деятельности, которые не могут быть предусмотрены в заключаемых субъ-
ектами разовых, отдельных договорах. Весьма важно то обстоятельство, считает он, что соответству-
ющий уровень организованности отношений создается не в результате законодательного регулиро-
вания, как в публичном праве, а на основе правовой инициативы и согласованного волеизъявления 
самих договорных контрагентов. С.Ю. Морозов под предметом организационного договора понима-
ет взаимосвязанные действия сторон, направленные на организацию правовых связей участников 
имущественного правоотношения. Данное определение представляется логичным и обоснованным, 
если говорить о договоре-обязательстве. Если же понимать договор как сделку, то на этапе заключе-
ния договора не всегда возможно обозначить круг действий сторон, которые им необходимо будет 
совершить. По смыслу же ст.432 ГК РФ определить их необходимо, чтобы признать договор заклю-
ченным. Поэтому применительно к предмету договора-сделки приведенное понятие следует подкор-
ректировать. Представляется правильным следующее определение: «Предметом организационного 
договора является цель сторон, направленная на организацию правовых связей участников имуще-
ственного правоотношения, достижение которой осуществляется посредством совершения сторо-
нами взаимосвязанных действий». Некоторые авторы целью организационных договоров называют 
создание возможностей и предпосылок для более успешного осуществления взаимосвязанной де-
ятельности лиц, повышение скоординированности и согласованности совершаемых в дальнейшем 
имущественных операций [1, с.284].

В общем же, под предметом организационного договора мы предлагаем понимать цель исполь-
зования обеими сторонами положительных результатов взаимосвязанной деятельности, направлен-
ную на упорядоченность соответствующего, согласованного ими процесса. В подтверждение нашей 
позиции можно сказать, что цель как существенное условие организационных договоров рассматри-
валась еще О.А. Красавчиковым, назвавшим ее «ближайшей» [10, с.52–53] или непосредственной це-
лью [11, с.188–190].
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ДОГОВІР ESCROW В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СІМ’Ї  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Забезпечення зобов’язання має важливе значення, оскільки встановлює додаткові гарантії того, 
що зобов’язана сторона виконає свої обов’язки належним чином, а управнена сторона в повній 
мірі реалізує свої права як в односторонньому, так і у двохсторонньому зобов’язанні. Відповідно до 
ст.  526  Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до 
умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за від-
сутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що ставляться. 
На практиці досить часто мають місце випадки, коли одна зі сторін договору виконала свій обов’язок 
щодо передачі грошей, цінних паперів, правовстановлюючих документів, майна, інших матеріальних 
чи нематеріальних цінностей, які становлять собою предмет договору, у власність чи у користування 
іншій стороні, однак, не отримала відповідного зустрічного надання. У зв’язку з такою проблемою, ви-
никає питання щодо забезпечення прав управненої сторони.

У світовій торгівельній практиці одним з найпоширеніших способів здійснення розрахунків за до-
говором є використання договору Escrow або договору умовного депонування грошових коштів або 
інших матеріальних цінностей у третьої особи, який здобув широке поширення та нормативно-право-
ве закріплення у багатьох країнах світу як механізм, який забезпечує інтереси сторін договору. Як пра-
вило, договір Escrow використовується для забезпечення виконання обов’язків та здійснення прав 
сторін в найбільш важливих договорах, які мають значну ціну. В Україні дана правова конструкція не 
знайшла свого відображення в законодавстві України. Однак, незважаючи на цей факт, договір Escrow 
досить широко застосовується в юридичній практиці, зокрема, при проведенні значних M&A опера-
цій, як правило, за участю нерезидентів України. В такому випадку сторони відповідного договору 
можуть підпорядкувати свої правовідносини англійському чи будь-якому іншому іноземному праву у 
зв’язку з наявністю іноземного елемента в таких правовідносинах відповідно до Закону України «Про 
міжнародне приватне право»,

Енциклопедія Брітаніка [Britannica] надає визначення Escrow як правової конструкції, яка має своє 
поширення переважно в країнах англо-американського права. Відповідно до визначення енцикло-
педії Escrow – це письмовий документ у формі угоди, яка містить повідомлення про зобов’язання між 
двома чи більше сторонами, відповідно до якого третій стороні надаються інструкції щодо передачі 
того чи іншого інструменту після настання відповідних умов. В комерційному використанні такою умо-
вою, як правило, є сплата купівельної ціни стороною, яка передбачає отримання відповідного інстру-
менту. Також конструкція Escrow застосовується в так званих сімейних угодах, відповідно до яких, за 
умови настання певної умови, наприклад, смерті члена сім’ї, певні письмові документи мають бути пе-
редані третьою стороною (Escrow агентом) іншому члену сім’ї [7, 556].

У зв’язку з тим, що правова конструкція Escrow є найбільш поширеною саме в країнах англо-аме-
риканського права, найбільш детальне правове регулювання договору Escrow, правового статусу 
Escrow агента, Escrow рахунків тощо передбачене саме в країнах англо-американського права, зокре-
ма, в Сполучених Штатах Америки. Визначення договору Escrow надається у Фінансовому та Цивільно-
му кодексах штату Каліфорнія. Так, відповідно до секції 17003 Фінансового кодексу Каліфорнії Escrow 
означає будь-яку угоду, відповідно до якої одна сторона, для цілей реалізації договору купівлі-прода-
жу, передачі майна, оренди нерухомості тощо, передає будь-які письмові документи, гроші, докумен-
ти, які підтверджують право на нерухомість чи рухоме майно, чи будь-які інші цінні речі третій особі, 
які повинні перебувати у такої особи до моменту настання передбачуваної обставини, коли вони по-
винні бути передані такою третьою стороною відповідно до угоди другій стороні [4].

Таким чином, для того, щоб зрозуміти правову природу договору Escrow, потрібно, перш за все, 
дослідити, які ризики викликають до життя його існування. Можна зазначити, що розрахунки за учас-
тю Escrow агента відповідно до договору Escrow використовуюся, як правило, в значних договорах, 
предметом яких є нерухомість, цілісні майнові комплекси, корпоративні права або ж у цілях злиття та 
поглинання компаній. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки даний інститут є надзвичайно пошире-
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ним, що зумовило його використання у великій кількості відносин. Зокрема, є поширеною диференці-
ація договору Escrow залежно від предмету основного договору, здійснення зобов’язань за яким за-
безпечується договором Escrow. Так, виділяють споживчі договори Escrow, договори Escrow щодо не-
рухомості, договори Escrow в будівництві тощо.

Сторонами договору Escrow виступають депозитарій (depositor), тобто власник грошових коштів, 
майна, цінних паперів тощо, вигодонабувач за договором (beneficiary), а також Escrow агент. В той 
же час, сторони договору Escrow, окрім Escrow агента, виступають сторонами основного договору, за 
яким має бути здійснено зустрічне надання. Відповідно до Розділу 6 Фінансового кодексу штату Калі-
форнія, який має назву Закон про Escrow (Escrow Law), діяльність Escrow агента підлягає ліцензуванню. 
В той же час для банків, кредитних товариств, страхових та довірчих компаній, адвокатів та брокерів 
встановлюються виключення щодо ліцензування їх діяльності як Escrow агентів [4]. Потрібно відміти-
ти, що Escrow агент не виступає стороною основного договору, а є стороною договору Escrow. Харак-
терні особливості Escrow агента випливають з ознак самого договору, зокрема:

1. це довірена особа, тобто особа, якій повинні довіряти обидві сторони основного договору, що 
характеризує договір Escrow як такий, що має фідуціарний характер;

2. агент має рівні обов’язки щодо кожної сторони договору, у зв’язку з чим, жодна із сторін дого-
вору не має переваг та будь-яких додаткових гарантій її прав та інтересів у порівнянні з іншою 
стороною;

3. агент не має інтересу в основному договорі, в активах Escrow та прямо відмовляється від того, 
аби використовувати активи Escrow в якості предмета забезпечення або для забезпечення в ін-
ший спосіб будь-яких вимог Escrow агента до сторін основного договору, проводити взаємоза-
лік будь-яких грошових сум за рахунок активів Escrow тощо.

Змістом договору Escrow виступають права та обов’язки сторін, які передбачені в договорі. Так, 
Едвін Л. Міллер, молодший в своїй книзі «Злиття та поглинання: покроковий юридичний та практич-
ний довідник» зазначає, що основною частиною договору Escrow є інструкції Escrow агенту, які ви-
значають обов’язки Escrow агента і порядок їх здійснення [6]. Це, зокрема, можуть бути наступні по-
ложення: юридичні деталі щодо кожної із сторін договору, ціна основного договору та його основні 
положення, предмет договору Escrow, порядок передачі грошових коштів, цінних паперів, правовста-
новлюючих документів, майна, інших матеріальних чи нематеріальних цінностей, обов’язки Escrow 
агента, умови, які повинні настати для здійснення платежів чи передачі відповідних цінностей, право, 
яке застосовується до спорів, які можуть виникнути у зв’язку з договором Escrow тощо.

Таким чином, договір Escrow є трьохстороннім договором, сторонами якого є сторони договору 
за основним зобов’язанням та Escrow агент, який є держателем грошових коштів для розрахунків за 
договором або цінних паперів, правовстановлюючих документів, майна, інших матеріальних чи нема-
теріальних цінностей. Договір Escrow також можна охарактеризувати як короткостроковий, довірчий, 
як оплатний, так і безоплатний договір, який має забезпечувальний характер та додаткове значення 
по відношенню до основного договору. Також він є конфіденціальним за своєю природою, оскільки 
Escrow агент не має права розголошувати будь-яку інформацію, яка стосується основного договору чи 
договору Escrow, будь-якій третій особі без погодження зі сторонами договору.

Відсутність правового регулювання договору Escrow в Україні не заважає фактичному викорис-
танню даної правової конструкції в юридичній практиці. В такому випадку, сторони реалізують прин-
цип свободи договору, який є одним із основоположних принципів цивільного права. Відповід-
но до ч.1 ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами ци-
вільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Відповідно до 
ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов 
договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ді-
лового обороту, вимог розумності та справедливості. Таким чином, відповідно до цивільного законо-
давства укладення непоіменованих договорів цілком відповідає закону.

В той же час в Україні спостерігаються певні спроби узаконити правовий механізм договору 
Escrow через введення інституту номінальних банківських рахунків. Так, у Верховній Раді України за-
реєстровано два законопроекти, які стосуються запровадження інституту номінальних банківських 
рахунків в Україні. Зокрема, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо запровадження інституту номінальних банківських рахунків)» та проект Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження інституту номіналь-
них банківських рахунків)», які зареєстровані у Верховній Раді України 2 березня 2011 року. В преам-
булі доповідної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України (щодо запровадження інституту номінальних банківських рахунків)» зазначається, що даний 
законопроект розроблено з метою підвищення захищеності грошових коштів, що зараховуються на 
банківські рахунки посередників, яким такі кошти не належать, оскільки вони виконують лише посе-
редницькі послуги та забезпечують здійснення платежів на користь покупців певних активів проти на-
даних продавцем документів, які заздалегідь були обумовлені в укладеній між покупцем (власником 
грошових коштів) та продавцем (вигодонабувачем) угоді. Виходячи з положень чинного законодав-
ства України, забезпечити безпеку грошових коштів, які фактично належать третім особам і зараховані 
з метою надання власником банківського рахунку посередницьких послуг на підставі договорів комі-
сії, доручення, не виявляється за можливе [1]. Запровадження цього інституту з огляду на аналіз даних 
законопроектів передбачає комплексне врегулювання питань в законодавчих актах, які відносяться 
до різних галузей права, зокрема, в Господарському, Цивільному та Податковому кодексах України, 
Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Зако-
ні України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законі Украї-
ни «Про виконавче провадження».

Потрібно відмітити, що зазначені законопроекти зосереджують свою увагу на регулюванні саме 
договору номінального банківського рахунку. Так, пропонується доповнити Цивільний кодекс Укра-
їни ст. 1066–1, відповідно до якої визначити номінальний банківський рахунок як рахунок, який від-
кривається банком клієнтові (власникові рахунку) для проведення операцій з грошовими коштами, 
що не є грошовими коштами цього клієнта (власника рахунку). Однак, не звертається належна увага 
на врегулювання питань стосовно правового статусу Escrow агента, укладення договору Escrow, його 
змісту, відповідальності Escrow агентів. Так, центром правового регулювання визначається саме но-
мінальний банківський рахунок, який відкривається клієнтом, тобто посередником, правовий статус 
якого відповідає статусу Escrow агента, якому відповідні грошові кошти не належать на праві власнос-
ті, що не відповідає концепції правового регулювання договору Escrow в країнах англо-американсько-
го права.

Таким чином, правова конструкція Escrow здобула широке застосування та правове регулювання 
в країнах англо-американського права. Відповідно до договору Escrow виникають особливі фідуціарні 
відносини між сторонами основного договору та Escrow агентом, який уповноважується діяти в інтер-
есах сторін основного договору, з метою забезпечення належного виконання зобов’язання та гаран-
тування його сторонам реалізації їх прав та інтересів.
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ПРИНЦИП «ЛЮДИНІ ДОЗВОЛЕНО ВСЕ, ЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО»:  
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА СУЧАСНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Сучасні правові системи можна розглядати як живий організм, який має свій приблизний вік (іс-
торичний аспект формування), свій механізм функціонування (правовідносини, що вже існують), своє 
ставлення до світу (правова культура та правосвідомість) та інші елементи. Принципи прав, які були 
легітимізовані в правових системах покликані зберігати її стабільність, а також постійність існування 
та розвитку соціуму.

Актуальність дослідження. На даний момент Україна визнається як держава правова, соціальна, 
демократична та суверенна, яка використовує принципи права, як то: верховенство права, принцип 
правової визначеності, пропорційності та інші. Основи суспільних відносин закріплені в Конституції 
України, яка містить основні конституційні принципи. Важливо зазначити, що реалізація цих принци-
пів становить актуальне питання на даний момент, в умовах динамічності права та суспільства.

Мета дослідження. Розглянути конституційні принципи України, які визначаються як механізм, 
який на вищому рівні визначає закономірності функціонування та розвитку суспільства та держави. [1]

Предмет дослідження. Конституційний принцип «людини дозволено все, що не заборонено» в 
його історичному, теоретичному та матеріальному (закріпленому законодавчо) аспектах. Розгляда-
ється взаємозв’язок вказаного принципу з іншими, також затвердженими на рівні Конституції, оскіль-
ки вони визначають характер та напрям розвитку конкретної правової системи, а отже є основопо-
ложними.

Принцип, згідно з яким людина може робити все, що прямо не заборонено (далі  – принцип) є 
невід’ємною частиною сучасного демократичного суспільства, який має багате історичне, практичне 
та теоретичне підґрунтя. Для того щоб зрозуміти цей принцип повністю та усвідомити його необхід-
ність та практичну застосовність треба звернутися до витоків та дослідити його еволюцію.

На думку автора, цей принцип (загальнодозволяюча доктрина) варто розглядати через призму 
юснатуралістичної школи праворозуміння та основоположних прав та свобод людини. Різниця в тому, 
що якщо школа юснатуралізму бере свій початок з древньогрецької філософії, то сам принцип загаль-
нодозволеності сформувався переважно вже в Давньоримські часи.

Римська правова система  – це один з основних елементів правових систем минулого та сучас-
ності. Основні принципи права, зокрема, принцип загальнодозволеності, були закладені саме за часів 
Римської імперії. В правотворчій діяльності Стародавнього Риму виняткове місце посідало визначен-
ня людини в системі прав та свобод. Особливу увагу приділяли саме здійсненню прав та свобод, їх за-
кріплення було менш результативним, а отже громадяни-римляни мали відповідне право діяти як за-
вгодно, не виходячи за рамки вже існуючого закону. Таким чином, автор вважає можливим зазначати 
про утворення загальнодозволяючого принципу без його письмового закріплення.

На початку І тис. н.е. в Римській імперії сформувалась християнська релігія, діяльність якої була 
щільно пов’язана з проповіддю ідеї загальнолюдської рівності та свободи. Релігійні ідеї більш відчут-
но вплинули на сприйняття юснатуралістів, ніж на принцип, право отримало теологічне обґрунтуван-
ня (друга редакція природного закону).

В середньовічний період становлення це викликало проблеми співвідношення законів та релігії, 
у більш глобальному сенсі – Держави та Бога. Один з найвидатніших філософів середньовіччя, Фома 
Аквінський, в праці «Сума теології» зазначав, що держава, встановлюючи обмеження, має забезпечу-
вати «тільки «загальне благо», умови для достойного, розумного життя». В окремих частинах праці Ак-
вінського опосередковано відображається принцип, хоч про нього не йшлося прямо. Це було зумов-
лено релігійними настроями середньовічної епохи, які концентрували увагу не на людині, або ж соці-
умі, а саме на «вселенському розумі» який формує закон божественний.

В епоху Відродження, коли суспільство відійшло від радикально-релігійних поглядів і відбулася де 
сакралізація права (третя редакція природного закону), принцип був письмово сформований та впер-
ше законодавчо закріплений.
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Одним з перших ідеологів принципу став англійський філософ Томас Гоббс (1588–1679  рр.): 
«Громадяни користуються тим більшою свободою, чим більше справ на їх розгляд закони залиша-
ють. Людина ціпеніє, якщо не робить нічого без прямого припису закону». Гоббс розглядав закони 
як те, що має обмежувати лише шкоду свободі та правам іншої особи. В його працях можна знайти 
порівняння «lex naturalis» (природний закон) та «ius naturalis» (природнє право), де зазначається, що 
їх можна співвідносити як «обмеження» та «свободу» відповідно. На думку Гоббса, людина егоїстич-
на, вона не має бути обмежена в своїх діях, оскільки це суперечить її природі, її діям варто сприяти, 
а заборони встановлювати лише ті, які життєво необхідні для нормального, правильного функціону-
вання суспільства [2].

Поглядам Гоббса корелювали думки його сучасника та співвітчизника Джона Локка (1632–
1704 рр.), який став творцем теорії суспільного контакту. В його працях суспільний контакт виходить 
з природних прав людини, таких як: права на життя, рівність, свободу, прагнення до щастя та «пра-
ва на своє», тобто права власності. Держава, на думку Локка, є арбітром в людських суперечках, який 
діє на основі передання громадянами своїх суверенних прав, які тим не менш залишаються за кож-
ною людиною як природні та невід’ємні. Держава має забезпечувати реалізацію прав краще, ніж це 
може зробити сама людина, а у випадку неспроможності влади виконувати такі функції, вона має бути 
замінена. За державою залишається право на втручання, наприклад, якщо людина є вбивцею, вона 
може бути позбавлена державою (її органами) права на життя (смертна кара), або ж права на свободу 
(ув’язнення). Ідеальна, на думку Локка, держава ґрунтується на лібералізмі [2].

Ідеї Джона Локка мали великий вплив на французького філософа та правознавця Шарля Луї де 
Монтеск’є (1689–1755 рр.), який фактично і сформував принцип в сучасному вигляді. «Свобода це пра-
во робити все те, що закон не забороняє» – писав Монтеск’є в праці «Про дух законів». Саму ж свободу 
він пов’язував з ідеєю розподілу влади. Наприклад, у випадку поєднання судової та законодавчої вла-
ди, громадяни опинились би в умовах суцільного свавілля, а у випадку поєднання виконавчої та судо-
вої, суддя отримав би можливість пригнічувати осіб та вирішувати справу на свою користь, або на ко-
ристь зацікавлених осіб. Про поєднання трьох гілок влади в руках однієї особи не йдеться, оскільки 
таку владу влучно охарактеризував французький король Людовік XIV: «Держава – це я!».

Отже, в епоху Ренесансу був сформований не тільки принцип, а й концепція правової держави 
взагалі. Не останню роль в процесі формування зіграв французький філософ-просвітник Жан Жак Рус-
со(1712–1778  рр.). Він сповідував ідеї справедливості, всенародної рівності та свободи, які, на його 
думку, узурповані внаслідок змови багатих та державної влади, яка затвердила існування приватної 
власності. Саме власність, на думку Руссо, заважала рівності та свободі, її варто було рівно між усіма 
поділити, а відтак і встановити народний суверенітет. Жан Жак писав: «Саме тому, що сила речей за-
вжди прагне знищити рівність, сила законів завжди повинна прагнути до її збереження»[2]. В цих по-
глядах ми можемо побачити прихильність Жан Жака до теорії суспільного договору, він вбачав іде-
альною республіканську форму правління де законодавчою владою був би народ, а виконавчою упо-
вноважені сувереном (народом) особи, покликані призводити до виконання закони, підтримувати 
політичну та громадянську свободу [2].

Саме філософські ідеї були потужними рушіями змін в суспільстві. Першим документом, який за-
кріпив цей принцип була «Декларація про права людини та громадянина»(1789р.) на першому етапі 
Великої Французької революції(1789–1799 рр.). Про це говорить стаття 4 («Здійснення природніх прав 
людини обмежено лише тими межами, які забезпечують інших членів суспільства використанням тих 
же прав») та стаття 5 («Закон має право забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Все, що не забо-
ронене законом, те дозволено і ніхто не може бути примушений робити те, що не наказане законом») 
[3]. Відповідно до Декларації була прийнята стаття Конституції Франції 1791 р. – «Все, що законом не за-
боронено, не може бути обмежене» [4].

В сучасній теорії держава та права принцип визначається як один з типів правового регулювання 
який передбачає встановлення лише тих заборон, без який не може нормально існувати суспільство. 
Все, що не підпадає під законодавчу заборону, вважається юридично дозволеним. Такий тип правово-
го регулювання домінує в приватноправових відносинах [5].

На  конституційно-правовому рівні в Україні цей принцип затверджений в ч.1  ст.  19  Конституції 
України («Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством») [6]. Цей принцип зумовлює зміст, спря-
мованість поведінки людей, а також інститутів громадянського суспільства. Держава, в свою чергу, ви-
знаючи цей принцип як один з принципів конституційного ладу, гарантує можливість діяти будь-яким 
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чином, у будь-який спосіб, якщо при цьому не порушуються індивідуальна свобода, права інших лю-
дей або законодавчо визначена заборона [7].

Отже, з одного боку, цей принцип забезпечує нормальний стан демократичного, правового, со-
ціального та громадянського суспільства, яким вважається українське, він забезпечує можливість для 
його розвитку. З іншого боку, цей принцип невід’ємно взаємопов’язаний з конституційним принци-
пом, який знайшов свій вираз в ч.1 ст.22 Конституції України («Права і свободи людини і громадянина, 
закріплені цією Конституцією, не є вичерпними») [6]. Це вказує на те, що суспільство та право є дина-
мічними, а відтак і законодавство має відповідати змінам які постійно відбуваються.

Не важко віднайти зв’язок з юснатуралістичним типом праворозуміння, оскільки, з одного боку, 
права людини виходять з її природи (тільки тому, що вона – людина), а з іншого боку, вони не обмеже-
ні в контексті постійних змін в людині та суспільстві. Про останнє свідчить теорія «поколінь прав лю-
дини», наприклад.

Як тип правового регулювання, принцип «дозволено те, що не заборонено» варто розглядати в 
контексті «іншої сторони медалі»  – спеціально-дозвільного (загальнозабороняючого, дозвільного) 
принципу. Його основною формулою є вираз «заборонено все, що прямо не дозволено», який також 
закріплений в Конституції України в ч.2 ст.19 («Органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами України»). [6]

Якщо загально дозвільний тип правового регулювання характерний для приватноправових від-
носин, то спеціально-дозвільний притаманний для публічно-правових відносин. Він регулює та визна-
чає межі компетенції органів державної влади, а відповідно запобігає владно-державному свавіллю. 
Як визнаний Конституцією, цей принцип забезпечує стабільність суспільного та конституційного ладу 
в країні. Одночасно проглядається, як зазначає А. М. Колодій, що принципи публічного та приватного 
права: диспозитивність та імперативність, координація та субординація, примусовість та добровіль-
ність, захист загально соціальних та особистих інтересів і т.д. наче одночасно перебувають в протиріч-
чях та єдності, оскільки існують та функціонують в межах однієї правової системи [1, 7].

Таким чином, принцип «людині дозволено все, що прямо не заборонено» можна розглядати в різ-
них варіантах тлумачення як з теоретичних, так і практичних точок зору. Цей принцип є основополож-
ним для сучасного правового та демократичного суспільства, оскільки створює всі умови для його 
ефективного розвитку та існування. Окрім того, затверджуючи його на рівні Основного Закону держа-
ва гарантує захист прав та свобод людини та громадянина, а також бере на себе обов’язок сприяти їх 
реалізації. За понад 300 років письмового існування сформульованої загальнодозволяючої доктрини 
вона не тільки не втратила своєї актуальності, а ще і стала невід’ємною складовою для забезпечення та 
панування в Україні верховенства права.
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ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РФ  

В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Основы соотношения федерального и регионального уровней правового регулирования закла-
дываются Конституцией РФ [1] и развиваются в действующем законодательстве. Применительно к от-
ношениям в сфере бюджетной деятельности основными актами являются Бюджетный кодекс РФ [2], 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [3], Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4].

Федеративное устройство России предполагает активное участие регионов в разработке и при-
нятии федеральных законов по вопросам бюджетной деятельности [5]. Правовой статус субъектов 
Российской Федерации определяет право их законодательных и исполнительных органов власти в 
пределах своей компетенции принимать законы и иные нормативно-правовые акты, устанавливаю-
щие нормы бюджетного права. Наделение субъектов РФ правом принимать законы и иные норматив-
но-правовые акты является новеллой Конституции Российской Федерации (п.4 ст.76 Конституции РФ). 
Компетенция органов власти субъектов Федерации в сфере правотворчества, порядок ее установ-
ления выступают важнейшими показателями зрелости федеративных отношений данного общества. 
Возможность собственного правотворчества, в том числе законотворчества, составляет суть право-
вого статуса субъектов Федерации, так как является необходимым условием функционирования реги-
ональной власти федеративного государства и обеспечивает ее право на самостоятельную норматив-
но-правовую организацию региональных общественных отношений. Государственная целостность 
Российской Федерации и обеспечение ее суверенитета в значительной мере зависят от создания со-
гласованных, справедливых и гласных бюджетных отношений между федеральным центром и субъек-
тами Федерации. Построение в России бюджетных отношений на принципе федерализма позволяет 
определить границы финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации, не разруша-
ющей само государство, и, одновременно, уровень централизации финансовых средств, необходи-
мый для решения общефедеральных задач.

Важно обратить внимание на тот факт, что бюджетное правотворчество субъектов РФ направле-
но не только на регулирование бюджетных отношений регионального уровня, но и на установление 
основ бюджетной деятельности муниципальных образований.

Правовые акты субъектов Российской Федерации по форме выражения аналогичны общефеде-
ральным, поскольку правовая система субъекта Федерации производна и является составной частью 
правовой системы России в целом. Одновременно бюджетное правотворчество регионального уров-
ня имеет принципиальные отличия, проявляющиеся в объеме регулируемых бюджетных отношений, 
круге лиц, на которых распространяется действие нормативного акта, структуре и содержании ак-
тов, методах правового регулирования. Реформирование российской государственности в целом и 
бюджетных отношений в частности обусловило интенсивное развитие правотворчества субъектов 
Российской Федерации. Подобная ситуация с большой остротой ставит проблему согласования двух 
уровней правотворчества – общефедерального и регионального. В этих условиях особую значимость 
приобретает реализация принципа федерализма, который должен обеспечивать органичное взаимо-
действие нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъектов. В юридической лите-
ратуре выделяются и иные фундаментальные принципы согласования законодательства Российской 
Федерации и ее субъектов [6].

Верховенство права, в т.ч. Конституции Российской Федерации, в регулировании бюджетной де-
ятельности государства обусловливает классификацию принципов регионального правотворчества 
на конституционные и иные. В первую группу включаются: гуманизм, законность, демократизм, раз-
деление властей, федерализм, обязательность обнародования нормативных актов. Ко второй группе, 
в частности, относятся: научность (профессионализм), эффективность, гласность, своевременность, 
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прогнозирование (планирование). Безусловно, большинство названных принципов присущи право-
творческой деятельности в целом, независимо от территориального и отраслевого уровней. Однако 
именно принцип федерализма является первоосновой и фундаментом региональной бюджетно-нор-
мотворческой деятельности.

Названный принцип предопределяет, во-первых, приоритет федеральных законов, принятых 
по предметам ведения Российской Федерации, а также по установлению общих принципов налого-
обложения в Российской Федерации; во-вторых, приоритет законов субъектов Российской Федера-
ции, принятых вне пределов ведения Федерации и не затрагивающих вопросов установления общих 
принципов налогообложения в РФ; в-третьих, совместное обеспечение соответствия регионального 
бюджетного законодательства Конституции и законам Российской Федерации. Представляется, что 
только тесная взаимосвязь названных принципов будет способствовать наиболее полному и опти-
мальному правовому регулированию бюджетных отношений на уровне субъекта Российской Феде-
рации.

Понимание бюджетной деятельности субъектов РФ как сложного многоаспектного явления пра-
вовой действительности позволяет выделить несколько теоретических оснований анализа регио-
нального бюджетного законодательства:

– бюджетное законодательство субъекта Федерации является самостоятельной формой реали-
зации бюджетной деятельности субъекта РФ;

– относительная автономность системы бюджетного законодательства субъекта РФ обусловле-
на конституционно-правовым статусом субъекта РФ и самостоятельностью его бюджетной де-
ятельности;

– границы сферы реализации бюджетного законодательства субъекта РФ определяются объе-
мом его бюджетной компетенции;

– основы структуры бюджетного законодательства субъекта РФ определяются Федерацией;
– бюджетное законодательство субъекта РФ  состоит из актов бессрочного действия и актов, 

срок действия которых ограничен рамками финансового года;
– элементный состав структуры бюджетного законодательства субъекта РФ, как правило, опре-

деляется им самостоятельно исходя из признания необходимости регулирования отдельных 
групп бюджетных отношений [7].

При регулировании бюджетных отношений регионального уровня соответствующие законода-
тельные и исполнительные органы власти могут использовать три механизма правотворчества: а) ду-
блирование норм федеральных законов; б) расширение содержания норм федеральных законов; в) 
установление новых норм права [5].

Дублирование федеральных норм права объясняется удобством пользования нормативным пра-
вовым актом субъекта Федерации. Например, все конституции республик и уставы краев, областей, 
автономных образований, городов федерального значения содержат положения о предметах со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том числе норму о совместном установ-
лении общих принципов муниципальной бюджетной деятельности. Однако дублирование федераль-
ных норм в законодательстве субъектов Российской Федерации таит опасность их искажения и, как 
следствие, путаницы в правоприменительной деятельности или многозначности толкования актов 
Федерации. Представляется, что использование дублирования в бюджетном правотворчестве субъ-
ектов РФ как технико-юридический прием должно быть минимальным, а в тех редких ситуациях, ког-
да оно действительно необходимо, предельно точным.

Весьма характерна такая черта, как расширение правотворческой деятельности субъектов Фе-
дерации в сфере регулирования бюджетных отношений. Подобную тенденцию целесообразно счи-
тать частью процесса реализации федеральных норм бюджетного права, поскольку на субфедераль-
ном уровне осуществляется их детализация. Например, более обстоятельного правового регулиро-
вания требует бюджетная компетенция субъектов Российской Федерации, основные начала которой 
установлены ст.8 Бюджетного кодекса РФ. Увеличение объема правового регулирования собствен-
ной бюджетной компетенции осуществлено всеми субъектами Российской Федерации путем приня-
тия специального институционального бюджетного законодательства. К сожалению, названия многих 
законов регионального уровня при одинаковом объеме регулируемых финансовых отношений суще-
ственно отличаются.

Следует отметить наметившийся переход бюджетного регионального законодательства к более 
высокой ступени организации – от разработки отдельных нормативных актов к их кодификации. Так, 
некоторые субъекты Российской Федерации законодательно закрепляют свое право на принятие ко-
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дексов по отраслям законодательства. В этом плане нужно отметить возражения ряда специалистов 
относительно наличия подобных нормативных актов на региональном уровне [8]. Анализ данного во-
проса дает основания утверждать, что кодексы не занимают самостоятельного места в иерархии нор-
мативных актов, а являются законодательными актами, издающимися в форме закона. Полномочия 
же по изданию законов предоставлены субъектам Российской Федерации Конституцией РФ.

Обращение к зарубежному опыту позволяет сделать вывод о широком применении кодификации 
регионального законодательства [9]. Например, в США на уровне штатов повсеместно применяется 
названный способ систематизации территориального законодательства. 

Однако, принимая решение о кодификации бюджетных нормативных актов, следует помнить, что 
подобный вид правотворчества приемлем только в условиях сложившихся, устоявшихся обществен-
ных отношений.

Наиболее актуальным юридико-техническим приемом регионального бюджетного правотворче-
ства является создание новелл, то есть выработка в рамках своей компетенции ранее не существо-
вавших норм бюджетного права. Использование названного приема основано на реализации зако-
нодательной воли населения субъекта Федерации, отражает принцип самостоятельности и является 
результатом обобщения опыта бюджетной деятельности соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации. При этом следует помнить, что самостоятельность регионального правотворчества имеет 
свои пределы и ограничивается, прежде всего, необходимостью соответствия нормам федеральной 
Конституции (ч.1 ст.15), особенно положениям ее первой главы. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Российской Федерации не должны также создавать коллизии с нормами федеральных законов, 
поскольку действующее законодательство Федерации является основополагающим. Акты субъектов 
РФ не должны содержать норм, регулирующих отношения в сфере исключительной компетенции Фе-
дерации, а по вопросам установления общих принципов бюджетной деятельности муниципальных 
образований – соответствовать законам Российской Федерации (ст.71–73,76 Конституции РФ).

Новеллами учредительных документов субъектов Российской Федерации (конституций и уста-
вов) следует считать положения отдельной главы, посвященной финансовым основам деятельности 
соответствующего региона [10]. В состав подобных глав входят, как правило, нормы о финансовых ре-
сурсах субъекта, налогах, сборах и других обязательных платежах на территории, бюджетной систе-
ме; особо выделяются нормы о республиканском, областном, краевом, города федерального значе-
ния, автономного образования бюджете и доходных источниках бюджета.

Бурное развитие бюджетного нормотворчества на региональном уровне неминуемо порождает и 
ряд негативных моментов: возникают коллизии норм бюджетного права, по-прежнему значительная 
часть межбюджетных отношений регулируется внутрифедеральными договорами, некоторые норма-
тивные акты субъектов РФ не опубликовываются и т.д. С точки зрения развития федеративных начал 
в бюджетном праве наибольшую тревогу вызывают встречающиеся противоречия нормативных ак-
тов регионального уровня федеральному законодательству. В сложившейся ситуации представляет-
ся целесообразным поддержать предложения ряда ученых о таком возможном способе предупреж-
дения противоречий в сфере федерального и регионального правотворчества, как введение предва-
рительного контроля за актами, издаваемыми субъектами Российской Федерации, в виде экспертизы 
в одном из федеральных органов государственной власти (предпочтительнее в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации), внедрение института публично-правовой ответственности за наруше-
ние федеральной Конституции и законодательства [11].

Необходимость обеспечения определенной степени централизации бюджетных отношений в ус-
ловиях федеративного государства, закрепления единой направленности правового регулирования 
бюджетной деятельности на всех уровнях бюджетной системы РФ  объективно обусловливают раз-
витие региональных систем бюджетного законодательства на основе общих для всех обязательных 
федеральных предписаний. Такая структурная организация бюджетного законодательства РФ предо-
пределяет зависимость процесса развития бюджетного законодательства регионального уровня, а 
также качества и полноты правового регулирования субъектами РФ этой области общественной жиз-
ни от качества и полноты федеральных основ бюджетного законодательства. Соответствие этих ос-
нов объективным требованиям развития федеративных, экономических, политических, социальных 
и других отношений в Российской Федерации, их системное единство с правовыми нормами другой 
отраслевой принадлежности, а также их внутренняя непротиворечивость являются необходимой ос-
новой становления и развития логически стройных, эффективно действующих и согласованных с дру-
гими уровнями регулирования бюджетных отношений региональных нормативных систем, так как 
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недостатки федеральных положений отрицательно сказываются на бюджетном правотворческом 
процессе регионального уровня, тормозя его развитие [7].
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ПРАВО НА СВОБОДУ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Українське законодавство щодо реалізації права на свободу совісті та віросповідання є достатньо 
ліберальним і вигідно вирізняється з поміж країн пострадянського табору, забезпечуючи базовий рі-
вень релігійної свободи. Загалом, його норми відповідають загальновизнаним стандартам щодо релі-
гійної свободи та встановлюють гарантії щодо її здійснення. Зокрема, відсутні положення щодо при-
мусової підтримки релігійних організацій, примусового членства в організаціях чи перешкод у зміні 
релігії, існують положення щодо можливості не працювати на релігійні свята тощо. Відсутня державна 
релігія чи положення щодо традиційних та нетрадиційних релігій, а також дозволяється існування ре-
лігійних громад без державної реєстрації та навіть повідомлення про існування таких. При цьому, де-
які положення законодавства потрібно впорядкувати відповідно до вимог ст. 9 та 11 Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод в контексті судової практики Європейського Суду з прав 
людини.

За час існування СРСР держава фактично не визнавала права людини на свободу віросповідання 
та активно переслідувала громадян за вираження своїх релігійних переконань. Демократичні проце-
си, які були започатковані в 1985 році, розпад СРСР, утворення незалежної Української держави зумо-
вили кардинальні зміни як в усіх галузях суспільного буття, так і в релігійній сфері щодо державно-цер-
ковних відносин. Україна заявила про пріоритетність прав людини, про свою підтримку міжнародних 
правових актів, що стосуються прав і свобод, зокрема, свободи совісті [1].

Якщо звернутися до історії, то більше  1000  років тому Українська держава стала християн-
ською. 2008 року на державному рівні відзначали 1020 років від дня Хрещення Київської Русі князем 
Володимиром, тобто, церковно-державні відносини мають багату історію в Україні. Був час, коли цер-
ковне право входило у «Свод законов Российской империи» і регулювало правовідносини не лише ві-
рних Російській Православній Церкві, а всіх громадян [2]. Та тривале панування на українських землях 
Російської імперії, а згодом комуністично-тоталітарної влади суттєво деформувало природний ритм 
конфесійного життя України.

Після розвалу Радянського Союзу в Україні, як і в світі загалом, відбулося переосмислення базо-
вих людських цінностей, включно з переглядом відносин церкви (релігійних організацій) і держави, як 
складової права людини на свободу світогляду та віровизнання, одного з фундаментальних природ-
них прав людини. Тому не випадковим є те, що реалізація права на свободу світогляду і віровизнання 
в аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки демократичності держави.

У контексті Загальної Декларації прав людини, документів, підписаних у рамках Гельсінських угод, 
які безпосередньо стосуються проблем свободи совісті, релігії, церкви, Верховна Рада України 23 квіт-
ня 1991 року прийняла Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [3]. Цей Закон за-
кріпив оптимальні демократичні критерії державно-церковних відносин, дав змогу створити правові 
основи, необхідні для послідовної реалізації принципів свободи совісті (свободи релігії, свободи церк-
ви) в Україні. Цим Законом визначаєтьсч правова основа діяльності релігійних організацій, а також 
конкретизується правовий статус релігійних організацій, можливості та умови для виконання ними 
своєї функціональної ролі в суспільстві.

Реальність будь-якого права людини залежить від дієвого механізму їхньої реалізації. В Украї-
ні основою такого механізму є національне законодавство, де чільне місце посідає Основний Закон, 
ст. 35 якого чітко визначає, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання [4]. Тобто, має 
право сповідувати будь-яку релігію, або не сповідувати жодної. Наступний щабель після Основного 
Закону посідає базовий Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», який регулює усі 
правовідносини, пов’язані зі свободою совісті і діяльністю релігійних організацій.

Національне законодавство про свободу світогляду та віросповідання ґрунтується на таких прин-
ципах:
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– рівноправність громадян незалежно від їхнього ставлення до релігії. Тобто громадяни є рівни-
ми перед Законом і мають однакові права в усіх галузях суспільного життя (ст. 24 Конституції 
України, ст. 4 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» );

– жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова, і всі релігії, віросповідання та ре-
лігійні організації є рівними перед законом (ч. 3 ст. 35 Конституції України, ч. 4 ст. 5 Закону Укра-
їни «Про свободу совісті та релігійні організації» );

– відокремлення церкви і релігійних організацій від держави (ч.  3  ст.  35  Конституції України, 
ст. 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»);

– відокремлення школи від церкви та релігійних організацій (ч.  3  ст.  35  Конституції України, 
ч. 4 ст. 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», ст. 9 Закону України «Про 
освіту» ) [5];

– кожен має право мати, приймати, змінювати релігійні переконання чи не сповідувати жодної 
релігії, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні 
обряди (ч. 1 ст. 35 Конституції України, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» );

– здійснення права на свободу віросповідання може обмежуватися законом лише в інтересах 
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод ін-
ших людей (ч. 2 ст. 35 Конституції України, ч. 4 ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації»).

Можна зробити висновок, що елементи свободи світогляду та віросповідання в Україні, які ґрун-
туються на вищенаведених принципах, загалом відповідають елементам свободи віросповідання, роз-
критих в міжнародних актах з питань прав людини [6]. Дослідники цієї тематики висловлюють ідеї, що 
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» – один з найкращих і найдемократичніших 
в нашому регіоні [7, 8]. З іншого боку, існують судження, що вважати цей Закон одним з «найдемокра-
тичніших в Європі та в цілому світі» – більше ніж міф, і що цей профільний український закон, який ре-
гулює державно-церковні відносини, був фактично скалькований з «горбачовського» загальносоюз-
ного закону 1990 року, який на час свого схвалення, хоч і мав низку недоліків, та все ж таки знаменував 
величезний прогрес у царині релігійної свободи, оскільки законодавчо закріпив завершення епохи 
войовничого атеїзму [9]. Крім цього, серед головних недоліків Закону є те, що він містить забагато де-
кларативних норм і недостатньо регулює конкретні види відносин між релігійними організаціями та 
державою, між релігійними організаціями та їх членами, а також відносини релігійних організацій між 
собою [10]. Наслідком такої декларативності основного акту національного законодавства у сфері ре-
лігійної свободи є те, що чимало правовідносин у релігійній сфері регулюються на адміністративному 
рівні, а це робить релігійні організації залежними від державних чиновників різного рівня. До цього 
Закону неодноразово були внесені зміни.

Спроби докорінно змінити Закон активізувалися після вступу України до Ради Європи (1995) та 
прийняття Конституції України (1996). Спочатку урядом було ініційовано проект Концепції державно-
конфесійних відносин в Україні, а потім, упродовж кількох років, в парламенті лобіювався проект но-
вої редакції зазначеного Закону.

Апогей цього процесу припав на 2002–2003 роки, коли у Верховній Раді України розглядався уря-
довий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні органі-
зації» ( реєстр. № 1281) [11]. Не вдаючись у суть цього законопроекту, зазначимо, що він був відхиле-
ний парламентом у листопаді 2003 року. З того часу, не беручи до уваги окремі законодавчі ініціати-
ви, основні «баталії» щодо зміни цього Закону відбувалися за межами Верховної Ради України (в уряді, 
в Міністерстві юстиції та у державному органі у справах релігій).

Варто зазначити, що спільна діяльність конфесій у 2002–2003 роках щодо захисту релігійної свобо-
ди в контексті вищезазначеного законопроекту стала одним з чинників утворення у грудні 2003 року 
Наради представників християнських церков України.

Наступні спроби змінити Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» розпочались 
у 2006 році у зв’язку з появою Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (далі ПАРЄ) № 1466 (2005) 
«Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною», яка була ухвалена на підставі Доповіді Моніто-
рингового комітету. У Резолюції ПАРЄ були системно викладені претензії до національного законодав-
ства про свободу світогляду та віросповідання, зокрема:

– закон обмежив форми, у яких можуть бути створені релігійні організації;
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– встановлено обмеження на мінімальну кількість засновників, які можуть зареєструвати статут 
релігійної організації у кількості 10 осіб (водночас, для інших громадських організацій вимага-
ється 3 особи);

– релігійним організаціям заборонено мати місцеві відділення без статусу юридичної особи;
– релігійні об’єднання не можуть набувати статусу юридичної особи;
– дискримінація іноземців та осіб без громадянства;
– неясність питання, які релігійні організації мають реєструвати обласні державні адміністрації, а 

які – державний орган у справах релігії;
– наявність у Законі низки нечітких положень, які залишають широкий вибір виконавчим орга-

нам [12].
З огляду на наведене, логічно постає питання про необхідність підготовки нової редакції Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації». 20 січня 2006 року Президент України своїм Ука-
зом № 39/2006 затвердив План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що виплива-
ють з її членства в Раді Європи. Підпунктом 6 пункту 2 вказаного Плану зобов’язано Міністерство юс-
тиції України підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для наступ-
ного внесення на розгляд Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» [13]. Міністерство юстиції створило для підготовки законопроекту робочу гру-
пу, до складу якої було запрошено представників релігійних, громадських організацій, релігієзнавців, 
співробітників центральних органів виконавчої влади, Апарату Верховної Ради України та Секретарі-
ату Президента України. Саме такий підхід, на думку Г. Друзенка, одного з членів робочої групи, ціл-
ком виправдав себе, бо відбувався за європейською парадигмою: відкрито, прозоро, у вільній диску-
сії усіх зацікавлених осіб [14].

Серед новел законопроекту є ті норми, які знімають претензії Ради Європи до України, а саме:
– новий підхід до класифікації релігійних організацій. Якщо чинний Закон класифікує релігійні 

організації за релігійною ознакою (громади, монастирі, братства, місії, духовні навчальні закла-
ди, релігійні управління, центри (п. 2 ст. 7 Закону України «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації»), то в законопроекті запропоновано застосовувати нейтрально-юридичну класифіка-
цію: релігійні товариства, релігійні установи, релігійні об’єднання;

– законопроект пропонує чітку процедуру державної реєстрації як місцевих, так і всеукраїн-
ських релігійних об’єднань, реєстрацію здійснюватимуть органи юстиції;

– право утворювати релігійним організаціям філії та представництва без статусу юридичної особи;
– зменшено кількість засновників релігійних товариств;
– закладено засади для подолання проблеми інтеграції релігійної освіти в національно-освітній 

простір. Робоча група запропонувала надати право на заснування навчальних закладів на рів-
ні з іншими юридичними особами, зберігши за релігійними організаціями право на заснування 
релігійних навчальних закладів.

Цей законопроект теж не був повністю підтриманий серед деяких релігійних організацій, що в 
подальшому вплинуло на рішення Всеукраїнської Ради Церков, яка 24 листопада 2006 року ухвали-
ла звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та лі-
дерів парламентських фракцій щодо законодавчого забезпечення діяльності Церков і релігійних ор-
ганізацій і попрохала продовжити консультації щодо доопрацювання Концепції державно-церковних 
(конфесійних) відносин та нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Також потрібно згадати і про інші законопроекти, які були зареєстровані протягом 2006–2008 ро-
ків. Ці законопроекти Ю. Решетніков, помічник народного депутата України, у своїй статті запропону-
вав розділити на чотири категорії:

1) спрямовані на розв’язання нагальних питань забезпечення свободи совісті та діяльності релі-
гійних організацій, подальшу гармонізацію державно-конфесійних відносин;

2) спрямовані на обмеження свободи совісті;
3) декларативно спрямовані на вирішення проблем і питань в галузі державно-конфесійних від-

носин, проте на практиці не досягають цього;
4) присвячені іншим питанням.
Загалом, Верховна Рада майже не спромоглася ухвалити жодного нормативного акта в інтересах 

подальшої гармонізації державно-релігійних відносин.
У 2008–2010 роках робота щодо опрацювання проекту нової редакції Закону України «Про свобо-

ду совісті та релігійні організації» проводилась Держкомнацрелігій. Але законопроект не було подано 
до Уряду для наступного внесення на розгляд парламенту у зв’язку з тим, що Всеукраїнська Рада Цер-
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ков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО) і ряд конфесій висловили свої заперечення щодо вказаного 
законопроекту.

9 грудня 2010 року Указом Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» було ліквідовано Держкомнацрелігій та створено Міністерство культу-
ри, на яке було покладено функції з реалізації державної політики в релігійній сфері [15].

12 січня 2011 року Указом Президента України № 24/2011 «Про План заходів із виконання обов’язків 
та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» Міністерству культури було дору-
чено подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України для наступного внесення на роз-
гляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» (нова редакція).

17  лютого  2011  року відбулась зустріч Міністра культури України М.  Кулиняка з членами ВРЦі-
РО, за результатами якої було ухвалено рішення про створення робочої групи у складі міністерства з 
підготовки законопроектів у сфері свободи совісті за участі представників Секретаріату ВРЦіРО.

16 березня та 8 квітня 2011 року відбулися засідання зазначеної робочої групи Міністерства куль-
тури, за результатами яких було вироблено підхід щодо вдосконалення законодавства про свободу ві-
росповідання, який, у загальному, полягає у тому, що відсутня нагальна необхідність в ухваленні нової 
редакції Закону про свободу совісті, проте змін потребує галузеве законодавство, яке регламентує ді-
яльність релігійних організацій в окремих сферах суспільного життя.

7 квітня 2011 року Президент України В. Янукович у Щорічному посланні до Верховної Ради Украї-
ни запропонував наступні ініціативи з боку держави в сфері оновлення законодавства про свободу ві-
росповідання:

– доопрацювати та прийняти Концепцію державно-конфесійних відносин;
– з урахуванням положень концепції доопрацювати нову редакцію Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації», покликаного забезпечити міжконфесійний мир і злагоду, рівне 
ставлення до всіх церков, недопущення релігійного фундаменталізму будь-якого спрямування.

З вищевказаного видно, що Указ Президента України від 12 січня 2011 року та президентське по-
слання до парламенту пропонують два різні підходи до оновлення законодавства про свободу совісті 
та релігійні організації.

На зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій 21 квітня 2011 року Президент 
України В. Янукович схвалив активну участь представників релігійних організацій у розробці законо-
проекту «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція) та зазначив, що після його опра-
цювання і досягнення консенсусу він підпише цей закон.

У свою чергу, ВРЦіРО у зверненні до Президента України В. Януковича у сфері вдосконалення за-
конодавства про свободу віросповідання наголосила, що необхідно:

– відкликати доручення Міністерству культури щодо розробки законопроекту «Про внесення 
змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція);

– за погодженням з ВРЦіРО ухвалити Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні;
– розробити та внести «точкові» зміни, погоджені з ВРЦіРО, до галузевого законодавства, яке ре-

гламентує діяльність релігійних організацій в окремих сферах суспільного життя.
В контексті вищезазначеного цілком очевидно, що Президент України та ВРЦіРО мають різні під-

ходи щодо вдосконалення законодавства про свободу совісті та релігійні організації, що вочевидь має 
призвести до продовження діалогу між сторонами з приводу означеного питання.

Таким чином, можна підсумувати, що питання зміни чинного Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» і надалі міститиме в собі конфліктний потенціал у державно-конфесійних та, 
частково, міжконфесійних відносинах.

Приклад багатьох країн пострадянського простору показує, що прийняття нової редакції Зако-
ну «Про свободу совісті та релігійні організації» несе в собі значні ризики щодо обмеження релігійної 
свободи. Загрози свободі віросповідання існують у напрямках обмеження свободи совісті, врегулю-
вання релігійної діяльності, надання переваг якійсь одній конфесії, посилення державного, у тому чис-
лі фіскального, впливу на релігійну сферу.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, розглянувши різні підходи і точки зору конфе-
сій, шляхом міжконфесійного діалогу та консультацій напрацювала на підставі консенсусу пропозиції 
щодо вдосконалення законодавства про свободу віросповідання.

Безперечно, держава повинна проводити виважену політику в релігійній сфері, у тому числі сто-
совно питання оновлення законодавства про свободу совісті та релігійні організації, з огляду на бага-
токонфесійність українського суспільства та існуючі міжправославні конфлікти.
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Важливою умовою вдосконалення законодавства про свободу совісті та віросповідання є наяв-
ність реального, постійного діалогу між представниками влади, конфесій та суспільства.
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Іванна Ільченко
Відділ координації виконання рішень  

Європейського суду з прав людини  
Секретаріату Урядового уповноваженого  

у справах ЄСПЛ

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД  

1950 року

«Боротьба за право
(в т. ч. верховенство останнього)

– є кульмінацією політичних змін»[1, ст. 104]
Ірінг

ВСТУП
Докорінні процеси розвитку правових систем європейських держав, що відбулися на теренах Єв-

ропи після Другої світової війни, змінили правову картину Європи. Надбання, становлення та глобалі-
зація в процесі конвергенції правовими системами європейських загальноправових цінностей, скла-
ли спільний спадок правових систем Європи, що базується на верховенстві права. Останній отримав 
нормативне закріплення в Преамбулі Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 
(далі – Конвенція), а тлумачення в прецедентній практиці Європейського суду з прав людини (далі – 
Європейський суд) («Брумареску проти Румунії») [2].

Україна стала на шлях приєднання до європейських та загальноправових цінностей з моменту ра-
тифікації 17.07.1997 року Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950 р, нор-
ми якої, здебільшого, знаходять своє втілення в практиці Європейського Союзу. Саме потреба в безпо-
середньому судовому захисті прав людини, глобалізація загальноправових цінностей (верховенства 
права), спричинила виникнення європейського феномену – Європейського суду з прав людини, пра-
вової революції, загальноправової реакції на правовий позитивізм.

Значущість судової практики Європейського суду зумовлена прецедентним характером її форму-
вання та ступенем узагальненості. Парадокс цього процесу полягає в тому, що захист був би немож-
ливий без створення та послідовної імплементації прецедентного права з прав людини не тільки у 
країнах англосаксонської правової системи, де прецедентне право завжди існувало, а й у країнах ро-
мано-германської правової системи.

Спільне право в сфері прав людини (ius commune), розроблене в Страсбурзі, встановлює норми, 
які повинні діяти в ряді європейських країн-учасниць Конвенції. Оскільки, як зазначив Європейський 
Суд у рішенні по справі Golder, 34 «однією з підстав, з якої Уряди, підписавши Конвенцію, вирішили зро-
бити перші кроки на шляху забезпечення колективного здійснення деяких з прав, викладених у Загаль-
ній Декларації була їх щира прихильність принципу верховенства права». 3

І. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА – СУКУПНІСТЬ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ  
СПАДКУ КРАЇН ЄВРОПИ В КОНВЕНЦІЇ ТА ПРЕЦЕДЕНТНІЙ ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ.

Поняття верховенства права настільки багатогранне, що вчені до цього часу не зорієнтувалися з 
його визначенням. Вперше воно було запропоноване політичним діячем Д. Гаррінгтоном у 1656 році 
як «правління законів, а не людей». Його співвітчизник К. Малквейн, був прихильником більш прогре-
сивної думки, стверджуючи, що «верховенство права – це юридичне обмеження держави, це повна 
протилежність свавільному правлінню». На сьогодні діапазон думок настільки широкий, що почина-
ється з ототожнення верховенства права з традиційним для радянського прав принципом законності 
і доходить до розуміння верховенства права як виключно верховенства справедливості [4].

1 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1999, с.104.
2 Brumarescu v. Romania 28 листопада 1999 року.
3 Golder v. UK, (1975)
4 Ільченко Іванна «Питання верховенства права: прояв поступу вперед »// Українське право №1, 2006
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Забезпечення верховенства права – ключ до вирішення нагальних проблем сучасного світу. В Де-
кларації тисячоліття позиція верховенства права як механізму сприяння безпеки і добробуту людей 
була підтримана всіма державами. Кожна нація, декларуюча принцип верховенства права у себе вдо-
ма, повинна поважати його за кордоном, і кожна нація, наполягаючи на ньому за кордоном, повинна 
дотримуватися його у себе [5].

У даній роботі автор обстоює позицію, що верховенство права – це спільний спадок правових сис-
тем країн Європи, сукупність правових цінностей, які лежать в основі Конвенції та прецедентної прак-
тики Європейського Суду та апробуються країнами – учасницями.

Серед таких загальноправових цінностей є:
1. Принцип обмеження втручання держави в права і свободи особи;
2. Принцип юридичної визначеності;
3. Обмеження на здійснення дискреційних повноважень;
4. Право на неупереджене і справедливе правосуддя;
5. Правова безпека і захист довіри;
6. Законність управління;
7. Презумпція невинуватості та інші.
Принцип верховенства права міститься в абзаці 5 Преамбули Конвенції та закріплений наступ-

ним чином:
«Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, сповнені рішучості, як уряди євро-

пейських країн, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи та 
верховенства права, зробити перші кроки до колективного забезпечення певних прав, проголошених 
у Загальній декларації»[ 6].

Зупинимося більш детально на найактуальніших в контексті прецедентної практики Європейсько-
го суду змістовних елементах принципу верховенства права:

1. Принцип обмеження втручання держави в права і свободи особи (справедливого балансу 
між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини).

Останній ґрунтується на тріаді вимог:
1) таке втручання здійснюється відповідно до закону;
2) повинне переслідувати законну мету в інтересах суспільства;
3) втручання повинне бути співмірне.
Отож, коли приймається рішення про те, чи має місце втручання в права особи, постає питання 

про те, чи може таке втручання бути юридично обґрунтоване державою. Якщо воно може бути об-
ґрунтоване (завдання доведення цього лежить на державі), вважається, що порушення відповідних 
норм Першого протоколу немає. Для того, щоб бути обґрунтованим, будь-яке втручання в право влас-
ності повинно переслідувати законну мету в інтересах суспільства.

Але тільки того факту, що втручання в право власності переслідує законну мету, недостатньо. 
Таке втручання повинно бути також співмірним. У рішенні по справі «Спорронг і Лоннорт проти 
Швеції»[7]. Суд сформулював наступний важливий принцип стосовно обґрунтування втручання: «...
Суд повинен визначити, чи було дотримано справедливу рівновагу між вимогами інтересів суспіль-
ства та необхідними умовами захисту основних прав особистості. Прагнення до такої рівноваги при-
таманне Конвенції в цілому».

Перевірку та забезпечення справедливої збалансованості інтересів людини з інтересами (по-
требами) суспільства Суд вважає одним з основних засобів забезпечення правомірності відносин «лю-
дина  – держава». Пошуки й обґрунтування такої збалансованості зустрічаємо в багатьох рішеннях 
Суду.

У справі Soering v. United Kingdom [8]. Суд зазначив, що «...Конвенція спрямована на пошук спра-
ведливого співвідношення між потребами, пов’язаними з інтересами суспільства загалом, і вимогами 
захисту основних прав людини». У справі Rees v. United Kingdom [9]. було зазначено, що, з’ясовуючи, 
чи існує позитивне зобов’язання держави стосовно людини, «належить врахувати справедливий ба-

5 Кофи Аннан «Перспективы на будущее. Доклад Генерального Секретаря ООН: А. Верховенство права» http://
www.un.org/russian/news/

6 Конвенція про захист прав і основоположних свобод http://zakon1.rada.gov.ua
7 CASE OF SPORRONG AND LÖNNROTH v. SWEDEN від 18.12.1984
8 Soering v. United Kingdom у рішенні від 7.07.1989 p
9 Rees v. United Kingdom у рішенні від 17.10.1986 р
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ланс, який має бути встановлений між інтересами всього суспільства й інтересами окремої людини; 
пошук цього балансу – мета всієї Конвенції». У справі В. v. France [10] Суд мотивував наявність порушен-
ня права на повагу до сімейного життя (ст. 8 Конвенції) тим, що в актах судових органів держави-від-
повідача «справедливого балансу між загальними інтересами та інтересами особи не було досягнуто».

У деяких рішеннях Суду часом формулюються й певні принципи та рекомендації щодо інтелек-
туально-пізнавального процесу встановлення співмірності інтересів людини та інтересів суспільства. 
Ці  гносеологічні настанови здатні слугувати для національних судів корисним оцінювально-регуля-
тивним орієнтиром.

2. Принцип юридичної визначеності.
Найважливішим аспектом конституційної презумпції невід’ємності прав і свобод особи є принцип 

юридичної визначеності, який є складовою поняття «верховенства права», що знайшов своє відобра-
ження у Конвенції та протоколах до неї, а також у багаторічній практиці Європейського суду.

Ідеологією, яка відображається принципом юридичної визначеності, є сформульованість, «суво-
рість» понять та точність закону. Тобто, невизначеність змісту норми права призводить до необмеже-
ного розсуду, пов’язаного із застосуванням такої норми, відповідно, національне законодавство пови-
нно бути сформульовано достатньо чітко і відповідати вимозі передбачуваності (для того, щоб особа 
могла передбачити наслідки своєї поведінки), бути доступним (оприлюдненим, відповідно до чинного 
законодавства) та не суперечити принципу верховенства права.

Вищевикладене знайшло чітке відображення у прецедентній практиці Європейського суду, яка є 
тлумачником принципів та норм Конвенції. Зокрема, у рішенні від 29 серпня 1997 року у справі «Worm 
v. Austria» зазначено, що відповідний національний закон повинен бути сформульований достатньо 
чітко, щоб дозволити заінтересованим особам, за необхідності звернувшись до фахівців, передбачити 
з розумним для даних обставин ступенем визначеності ті наслідки, які можуть спричинити собою кон-
кретні дії цих осіб.

Недосконалість же нормативно-правових актів негативно впливає на процес реалізації прав і ви-
конання обов’язків всіма суб’єктами суспільних відносин («Брумареску проти Румунії») [11].

Констатуючи у своїх рішеннях порушення Україною норм Конвенції, Європейський суд з прав лю-
дини (далі – Європейський суд) неодноразово звертав увагу на недосконалість чинного законодав-
ства. Європейський суд приділяє велику увагу критерію чіткого формулювання норм права у законах. 
Так, у справі «Гавенда проти Польщі»[12] Європейський суд дійшов висновку, що «оскільки цей за-
кон не був сформульований з достатньою чіткістю, яка дала б заявникові змогу регулювати свою по-
ведінку, застосовані щодо нього обмеження не були встановлені законом». Текст нормативно-право-
вого акту, серед іншого, повинен забезпечувати максимальну компактність викладу, ясність, точність і 
визначеність норми права. Принцип юридичної визначеності передбачає, зокрема, існування достат-
ньо сформульованих внутрішньодержавних нормативних актів, які відповідають вимогам концепції 
«закону». Недосконалість нормативно-правових актів негативно впливає на процес реалізації прав і 
виконання обов’язків всіма суб’єктами суспільних відносин.

3. Право на неупереджене і справедливе правосуддя.
Одним з елементів права на суд є право доступу до суду, в тому розумінні, що особі повинна бути 

забезпечена можливість звернутись до суду з метою вирішення того чи іншого питання.
Окрім вищезазначеного елемента, принцип рівності сторін є також змістовним елементом права 

на неупереджений і справедливий суд. Європейський суд у своїй практиці неодноразово наголошу-
вав, що становище сторін у процесі повинно бути рівним. У цивільному провадженні, що стосується 
протилежних приватних інтересів така рівність означає, що кожній із сторін повинна бути надана ро-
зумна можливість навести свої аргументи – за умов, в яких жодна зі сторін не має переваги (п.32–33 у 
рішенні Домбо Бехер Б.В. (Dombo Beheer B.V.) проти Нідерландів (1993)). Оскільки, вимога «рівності 
сторін» закріплюється з метою «справедливого балансу» між сторонами, тому остання передбачає, що 
кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою справу за умов, які не ставлять її 
у гірше становище щодо (vis-à-vis) протилежної сторони (п. 38 у рішенні Анкерл проти Швейцарії)[13].

10 Рішення «В. v. France» від 25.03.1992 р
11 CASE OF BRUMĂRESCU v. ROMANIA від 28 листопада 1999 року
12 Рішення»Ґавенда проти Польщі» від 14 березня 2002 року, Заява N 26229/95
13 Рішення «Анкерл проти Швейцарії» від 23.10.1996
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Суд підкреслює, що принцип рівності сторін потребує, щоб кожній із сторін була представлена ро-
зумна можливість представити свою справу в таких умовах, які не ставлять її в суттєво більш сприят-
ливе становище у порівнянні з опонентом (п.53 рішення по справі Де Хаэс (De Haes) и Гийселс (Gijsels) 
проти Бельгії)[14]

4. Обмеження на здійснення дискреційних повноважень.
Встановлення обмеження на здійснення дискреційних повноважень обумовлено можливістю реа-

лізації відповідних диспозитивних повноважень на власний розсуд без жодного часового обмеження.
У постановлених рішеннях проти України Європейський суд неодноразово наголошував, що на-

дання правової дискреції у вигляді необмежених повноважень несумісне з принципом верховенства 
права без чіткого визначення обставин, за яких компетентні органи здійснюють такі повноваження. 
Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати межі такої дискреції, наданої компетентним органам, 
і порядок її здійснення, з урахуванням законної мети даного заходу, щоб забезпечити особі належний 
захист від свавільного втручання («Волохи проти України»)[15].

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що становлення українського права відбувається в 
умовах формування нових концептуальних підходів, обумовлених світовою та європейською глоба-
лізацією, поширенням загальноправових цінностей спадку країн Європи в Конвенції та прецедентній 
практиці Європейського суду.

І це не просто данина вимогам сучасного міжнародного співтовариства, яких Україна як його член 
повинна дотримуватися, а принципова позиція, заснована на врахуванні уроків нашого недалекого 
минулого та твердих намірів просуватись шляхом цивілізації.

Цінності, про які тут йдеться, не є витворами певної культури, що змінюються від епохи до епохи, 
чи суб’єктивними поглядами окремих індивідів. «Навпаки, вони є характеристиками індивідів, що є їх-
німи носіями, тобто – властивостями буття. Коли візьмемо до уваги моральність акту любові чи розка-
яння, то відразу зрозуміємо, що вона є властивістю цих актів, як і гідність є властивістю людської осо-
би  – незалежно від нашого бажання чи розуміння. Цінності, таким чином, є такими ж необхідними 
властивостями їхніх носіїв, як протяжність у просторі є необхідною властивістю матерії, а протяжність 
у часі – властивістю мелодії. А це є свідченням того, що вони є об’єктивними».

Цей шлях несе з собою забезпечення свободи людини, передбачає захист від авторитетних моди-
фікацій та проявів держави, захист від закону, піднесення її гідності та соціальної захищеності, захист 
та гарантії фундаментальних прав і свобод.

II.  КОНВЕРГЕНЦІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ ЄВРОПИ ШЛЯХОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ДО IUS COMMUNE

Глобалізація, що пронизує системи країн Європи, спочатку стосувалася економічного об’єднання 
європейських держав з метою подолання повоєнної кризи. Об’єднуючись в економічні співтовари-
ства, європейські держави почали формувати свою автономну правову систему, яка отримала на-
зву «Європейське право» або «право Європейських Співтовариств/Європейського Союзу». Ця право-
ва система орієнтується на всю сукупність держав-членів Ради Європи (Європейського Союзу) та існує 
поряд з їх внутрішнім національним правом.

Суд Європейського Союзу у своєму Рішенні Costa v. ENEL підкреслив, що «на відміну від звичайних 
міжнародних договорів, договір про заснування ЄЕС створив свою власну правову систему, яка стала 
невід’ємною частиною правових систем держав-учасниць і яка є обов’язковою для застосування суда-
ми цих держав»[16].

Сьогодення відзначається чіткою тенденцією зближення окремих елементів правових систем Єв-
ропи при загальному збереженні і навіть деякому посиленні їхньої специфіки. Через діяльність Суду 
універсальне застосування прецедентного права набуло характеристики об’єднавчого чинника 
англосаксонської правової та романо-германської правових систем

Конвергенція або апроксимація (approximation англ. – приближення, зближення) правових систем 
розглядається як глобальне явище і як процес, який надалі постійно прогресуватиме. Ю.А. Тихоми-
ров під зближенням розуміє загальний курс держав на визначення загальних напрямків узгодженого 
розвитку національних законодавств, на подолання правових розбіжностей і розробку загальних пра-
вових рішень. Змістовне навантаження даного визначення схоже, проте, не варто обмежувати процес 

14 Рішення Де Хаэс (De Haes) и Гийселс (Gijsels) проти Бельгії від 24.02.1997).
15 Рішення «Волохи проти України» від 6 листопада 2006 року;
16 Costa v. ENEL Case ¹ 6/64, 15.07.1964 / European Court Reports 585.
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зближення тільки адаптацією законодавства, оскільки правове зближення є поняттям набагато шир-
шим [17].

Зазначені зміни протягом останнього часу в українському суспільстві позитивно позначилися на 
євроінтеграційних перспективах України, оскільки значна складова процесу європейської інтеграції 
України стосується правової сфери. Задоволення євроінтеграційних прагнень України, що передба-
чає, серед іншого, й обов`язкову адаптацію нашої правової системи до acquis Ради Європи та Євро-
пейського Союзу.

Важливо запозичити все найкраще із скарбниці європейського права. На цьому акцентується у 
статті 6 Договору про Європейський Союз, де сказано, що основними принципами Союзу є спіль-
ні цінності всіх держав-членів:

– свобода,
– демократія,
– шанування прав людини та основних свобод,
– верховенство права [18].
Крім того, відповідно до частини 2 статті 6 цього Договору, ЄС «поважає права і свободи людини, 

що були гарантовані Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, підписа-
ною 4 листопада 1950 року в Римі, і передбачені конституційними традиціями, спільними для всіх дер-
жав-членів, як загальні принципи права Співтовариства» [19].

Тому особливу увагу в процесі адаптації правової системи приділяють захисту прав людини в 
Україні з урахуванням західної концепції прав людини, що знаходить своє втілення на загальноєвро-
пейському рівні у практиці Європейського Суду як дієвий механізм становлення принципу верховен-
ства права в Україні.

Прецедентна практика Суду стала надбанням двох традиційних систем Європи. Особливість прак-
тики Суду полягає в тому, що останній в своїй діяльності поєднує елементи як континентального, так 
і загального прав, обґрунтовуючи свої рішення не тільки нормами Конвенції та своєю попередньою 
практикою. При цьому використовує приписи, сформульовані з текстової точки зору, стисло, але все-
охопно зі змістової точки зору для нашої юридичної ментальності, яка побудована на законах (їх умов-
но називають «закон-інструкція», де розписано все до дрібниць (справедливості, розумності, природ-
ного права, відповідності моральним критеріям суспільної необхідності). [20]

Відповідно активізується необхідність створення єдиного правового простору, в межах якого 
можна було б швидше досягти ефективної співпраці між Судом та державами з іншими системами цін-
нісних координат.

На останньому – Варшавському – самміті перед Радою Європи були конкретизовані завдання на 
найближчі роки, а саме:

– глобалізація європейських цінностей права, верховенства права та демократії;
– посилення безпеки громадян, зокрема шляхом боротьби з тероризмом, організованою зло-

чинністю та торгівлею людьми;
– сприяння співробітництву з іншими міжнародними та європейськими організаціями.
Інакше кажучи, Рада Європи перетворилась у «передпокій» Європейського Союзу та стала між-

народним критерієм демократичної ідентичності європейських країн. Оскільки саме Страсбурзьке 
acquis Ради Європи (норми і стандарти) обмежилося суто питаннями антропологічних цінностей пра-
ва, дослідження спрямоване саме на імплементацію (запозичення) даної категорії стандартів як про-
цес становлення Верховенства права в Україні. Поряд з тим потрібно розуміти, що норми і стандарти 
(ius commune) Ради Європи і acquis Європейського Союзу не можна відокремлювати одне від одного, 
оскільки до аcquis ЄС ці норми та стандарти включаються в якості органічної складової. Варто заува-
жити, що адаптація правової системи України до Страсбурзького acquis особливо важлива для Украї-
ни не тільки як держави-члена Ради Європи. Така адаптація має стати орієнтиром України на шляху 
до забезпечення відповідності першому Копенгагенському критерію членства в ЄС [21].

17 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – С. 74–75
18 Європейський Союз. Консолідовані договори. – Київ:Port-Royal, 1999. – c. 18.
19 Шевчук Станіслав «Роль Європейського права у процесі європейської інтеграції» науково-практичний се-

мінар «Порівняльне правознавство на пострядянському просторі: сучасний стан і перспективи розвитку» 
м.Сімферополь 27–29 кв.ітня 2006 року www.comparativelaw.org.ua/docl/shevchuk. 

20 Зайцев Юрій «Європейська Конвенція з прав людини як дієвий інструмент утвердження Верховенства Права 
в Україні»//Перша сесія української школи політичних студій 17–19 лютого, 2006 року.

21 Шевчук Станіслав «Порівняльне прецедентне право з прав людини» К.: Видавництво «Реферат» 2002.-344с
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ВИСНОВОК
Верховенство права складає загальноцивілізаційну, загальнокультурну цінність незалежно від 

націй, ідеологій, релігій. Конвенція та прецедентна практика Європейського суду є не лише найбіль-
шою вдалою у світі системою норм іus commune для захисту прав особи, але й одним з найдієвіших ме-
ханізмів становлення верховенства права в Україні.

Практичне закріплення здобутків реалізації верховенства права здійснює Європейський Суд з 
прав людини в процесі реалізації Європейської конвенції про права людини. Формат Європейської 
конвенції і механізм забезпечення функціонування її положень (Європейського Суду з прав людини), є 
унікальним та дієвим. Тому, що під впливом імплементації прецедентної практики Європейського суду 
з прав людини відбувається становлення верховенства права в Україні. На думку автора, становлення 
принципу верховенства права шляхом адаптації підходів практики Європейського суду висту-
пає інтеграційним механізмом України в єдине правове поле Європи та полегшує процес вступу в Єв-
ропейський Союз.

Для того, щоб демократичний розвиток був безперервним та демократичним, ми повинні аналі-
зувати історичний досвід та використовувати його позитивні досягнення в подальшому. Правова пер-
спектива такої імплементації є пряме застосування норм Конституції України та використання прин-
ципу верховенства права як непорушності, недоторканості та потреби всебічної реалізації основних 
прав і свобод людини і громадянина. З вище викладеного видно, що верховенство права виступає як 
ще однин шлях, засіб досягнення демократії.
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ДІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  
НА ЕТАПІ ПРАВОТВОРЧОСТІ

У сфері правової культури важливе місце займає діяльність зі створення нормативно-правових 
актів. Це виражені в письмовій формі рішення компетентних державних органів, у яких закріплюють-
ся норми права. Це також акти правотворчості, якими встановлюються, змінюються або відміняються 
правові норми. Усі нормативно-правові акти є державними за своїм характером. Вони видаються або 
санкціонуються тільки органами держави, мають вольовий характер, у них утримується і через них пе-
реломлюється державна воля [6; 111]. Це, однак, не означає, що суспільство перебуває поза законот-
ворчим процесом. В ідеалі прийнято вважати, що в законотворчості не повинно бути стихійності дій і 
рішень. Тут немає місця сугубо інтуїтивному вибору вірного шляху. Істинно повноцінне, зручне, ефек-
тивне, зрозуміле, а тому суворе дотримання законів – це результат спільної діяльності законодавця, 
учених і суспільства.

Результатом діяльності зі створення нормативно-правових актів в умовах української дійсності 
були закони, декрети, укази, постанови урядів, накази міністрів, голів державних комітетів, рішення і 
постанови, прийняті органами державної влади відповідного рівня, хоча й не завжди з урахуванням 
суспільної думки, або ж з її видимою участю. Вважаємо, що припущення про те, що законодавцеві ко-
рисно знати не тільки суспільну думку на даний момент часу, але й глибоке вивчення мотивації право-
вих побажань і настроїв громадян, обумовленості даних позицій моральними, соціально-політичними 
й ціннісно-нормативними орієнтаціями, потребами та інтересами населення[5; 41], мають право на іс-
нування. Складна структура суспільної думки, різні підходи до її вивчення і використання, сучасні ме-
тоди забезпечення законотворчої діяльності не повинні знімати проблему участі громадськості в за-
конотворчій діяльності, хоча, як вказувалося вище, це – прерогатива органів державної влади і управ-
ління.

Як зазначає В.В. Шишко, саме філософія права, за умови використання досягнень інших спорідне-
них наук, забезпечує вирішення культурологічних проблем у праві, що проявляється насамперед у за-
безпеченні діалогу права з культурою, тобто, відповідності права вимогам культури з одного боку, та 
реалізації культурних цінностей через право – з іншого. Зазначений діалог повинен втілюватися на 
стадії правотворчості, а правотворчість, в свою чергу, повинна бути культурологічною, спиратися на 
досягнення культурології права. Врахування різносторонніх наукових підходів у процесі правотвор-
чості гарантуватиме відсутність «мертвих» законів, відповідність права культурним стандартам сус-
пільства та забезпечить його дієвість [13].

Право, законність, правопорядок є найважливішими цінностями державного і суспільного життя. 
Проте правопорядок не є єдиною стратегічною метою, заради якої створюється саме право. Завдання 
законодавця полягає у тому, щоб за допомогою права змінити, розвинути, зміцнити або витиснути ті 
або інші суспільні відносини, тобто встановити порядок, бажаний або певними соціальними прошар-
ками, або всім суспільством. Тут можуть виникнути протиріччя в діяльності законодавця і суспільства, 
що ускладнить реалізацію законів.

Система нормотворчих актів у нашій країні визначається Конституцією, а також виданими держав-
ними органами на її основі спеціальними законами, положеннями та іншими нормативно-правовими 
актами. Законодавством також установлюється порядок видання, зміни, скасування і доповнення нор-
мативно-правових актів; орган, що видає той або інший нормативний акт; процедура його видання.

Можливо і доцільно врахувати історичний досвід правотворчості, створення умов для існування 
в Україні правової держави, підняття рівня правової культури української нації, реалізації національ-
них культурних цінностей у соціальному житті, які поки що залишаються певним культурним ідеалом, 
до якого ми прагнемо наблизитись [13].

Вища мета нормотворчості як інтелектуальної діяльності полягає у творенні, спрямованому на рі-
шення головного, стратегічного завдання, проголошеного Конституцією України – забезпечення прав 
і свобод людини й громадянина. У ст.3 Конституції України визначено, що «людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права 
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і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави». Тому закони повинні носити ціннісний характер, тобто відповідати найважли-
вішим очікуванням суспільства, що мають позитивне значення для кожної людини і визнаються сус-
пільством у якості позитивної основи спільного буття членів державно-організаційного суспільства. 
За спостереженнями дисертанта, дотепер забезпечення прав і свобод людини і громадянина залиша-
ється найбільш хворобливою частиною дійсної публічної влади.

Зазначене безпосередньо підкреслює також і Конституційний суд України (надалі за текстом – КСУ), 
так і Федеральний конституційний суд Німеччини (надалі за текстом – ФКС) і Верховний суд США (на-
далі за текстом – ВС). У питанні аргументації своєї позиції суди керуються наступним [3; 307–309]:

1) КСУ – принципом верховенства права (зазвичай це відбувається, коли мова йде про встанов-
лення конституційності норм закону, що обмежує права людини, при прийнятті рішень судді 
КСУ не завжди виходять з однакового праворозуміння, що передусім і пояснюється наявністю 
окремих думок деяких з них);

2) ВС  – за допомогою таких методів-принципів, як матеріальна і процесуальна справедливість 
[11; 26], рівний захист з боку закону [2; 127];

3) ФКС – посилаючись на принцип справедливості [1; 287].
Так, КСУ в рішенні по справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповід-

ності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 КК України, висловив свою позицію щодо 
того, яке явище відображається поняттям права, а саме: «Елементи права, такі як закон, норми моралі, 
традиції, звичаї, об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості» [9; 41–51].

В свою чергу ФКС визначив, що суддя повинен керуватися та дотримуватися не тільки закону, але 
і права взагалі, тобто ті загальні принципи права, які закріплені в Конституції, в чинному праві або в 
«фундаментальних, перевірених практикою уявленнях суспільства про справедливість» [1; 190]. Так, 
наприклад, виглядало тлумачення ФКС ч. 3 ст. 20 Конституції Німеччини, яка зобов’язує всі три гілки 
влади в ФРН дотримуватися закону і права. Отже, право – з точки зору ФКС – явище, спрямоване на за-
безпечення справедливості, причому справедливості не абстрактної, а такої, якою вона є в потенцій-
но консенсуальних відповідних уявленнях суспільства. Таке розуміння, до речі, відповідає і історично 
первинному праворозумінню, яке лягло в основу назви поняття «право» саме словом «recht» [8; 12–
22], і є зараз визначальним для інтерпретаційної діяльності ФКС.

Функціонування права в Україні має свою специфіку, яка обумовлена тим, що через ряд історич-
них причин українська нація втратила свою державність, внаслідок чого території України перебува-
ли під пануванням чужонаціональної влади. Аналіз минулого України дозволяє дослідити ті періоди 
історії, коли український народ намагався здобути та збудувати власну державність, одночасно ство-
рюючи українське право. Українське право було своєрідним комплексом норм, притаманних певно-
му часу, відповідало культурним, економічним і політичним умовам життя українського суспільства. 
Специфіка українського права пояснюється й тим, що воно виступало не тільки регулятором людської 
поведінки, а й формою духовності українського суспільства, як втілення його корінних інтересів, ідеа-
лів, характерних рис ментальності. Саме тому для автора є значимим звернення до процесів створен-
ня українських правових систем, що відбувалися в історичні періоди українського державотворення, 
як таких, що не втратили актуальності і дотепер.

Розглядаючи правову ситуацію сьогодення в Україні, автор наголошує, що політична влада в по-
страдянській державі має нестабільний і невизначений характер. Зрозуміло, це не сприяє підвищенню 
культури законотворчості законодавця, зміцненню зв’язків з українським народом – джерелом націо-
нальної культури. Період існування такої держави перехідного типу може бути досить тривалим і за-
лежить від багатьох чинників, відсутність яких обумовлює недосконалість нинішньої системи законо-
давства України, неврахування міжнародних стандартів, колізійність та розмитість повноважень між 
органами державної влади[13].

Цілком зрозуміло, що створення нової законодавчої бази повинно відбуватися із залученням до-
свіду інших країн, але з обов’язковим урахуванням національних особливостей України, її культурної 
спадщини та пріоритетів. Цьому процесу повинні сприяти, зокрема, і культурологічні теоретичні до-
слідження, які у своїх вихідних побудовах враховували б вищезазначені особливості. Україна – само-
стійна держава і йде власним шляхом до побудови своєї правової системи [13].

Завдання створення теоретичних основ реалізації ідеї панування права в Україні залишаєть-
ся актуальним не одне століття. Ще наприкінці XIX століття російський філософ В.С. Соловйов прямо 
пов’язував успіхи держави з тріумфом правової державності. Він стверджував, що, якщо країна не від-
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мовиться від права сили й не повірить у силу права, якщо вона не зажадає щиро й міцно духовної волі 
й істини, вона ніколи не буде мати ніякого успіху в будь-яких своїх справах, ні зовнішніх, ні внутрішніх 
[10; 263].

В основу дослідження механізму підвищення рівня правової культури на етапі правотворчості по-
кладена ідея, яка полягає у вдосконаленні правотворчості, що виключає, точніше, що значно знижує 
частку нормативних актів держави неправового характеру. Таким чином, теоретична розробка про-
блеми правотворчості в правовій державі, на нашу думку може бути покладена в створення однієї 
з теоретичних основ практичної реалізації конституційної програми будівництва в Україні правової 
державності. На жаль, сьогодні набагато більш розповсюдженою є думка про те, що основний тягар 
контролю над правовим характером позитивного права належить особі, що застосовує право, часті-
ше – суду.

Проте ця точка зору не зовсім вірна. Система принципів правової держави показує, що право 
може бути реалізоване тільки за умови, якщо правова природа позитивного закону буде закладена 
на етапі правильно організованої правотворчості. Із цього погляду нам видається невірним суджен-
ня про те, що на стадії підготовки і прийняття закону його правова або неправова природа може тіль-
ки передбачатися, виявляється ж вона в ході реалізації закону, у результаті ставлення до нього людей. 
Закон, що відповідає інтересам людей, є для них правовим. Якщо закон відповідає інтересам більшос-
ті людей у суспільстві, то він правовий для суспільства в цілому на даному етапі його розвитку. У цьому 
сенсі правовий характер закону збігається з його легітимністю[4; 72]. На нашу думку, питання про від-
повідність закону інтересам більшості повинно вирішуватися належним чином організованою право-
творчістю, а не в ході його реалізації.

Звичайно, незалежна судова перевірка правового характеру нормативно-правового акту – важ-
ливий елемент правової державності. Проте, по-перше, суд може виконувати свою функцію тільки у 
зв’язку з конкретною правовою суперечкою, і тому неправові за своєю природою нормативно-право-
ві акти в значній своїй частині можуть діяти тривалий час і підривати правовий характер державності. 
По-друге, судовий контроль правового характеру нормативно-правових актів вимагає формалізації в 
законі (частіше в Конституції) ознак правового закону. Але тут виникають подальші труднощі. Ознаки 
права (рівність, справедливість, гуманність тощо) досить важко формалізувати. Ряд основ правового 
закону взагалі неможливо проконтролювати судом (його відповідність волі народу, інтересам суспіль-
ства, об’єктивним матеріальним і духовним умовам і потребам).

При викладі і розвитку позитивних законів розуміння справедливості відіграє важливу роль. Ме-
тодологія давно визнала, що відповіді на конкретні правові проблеми взагалі не можна строго вивести 
з державних законів, що здійснення правосуддя повинне включати оцінки. І, зокрема, розуміння спра-
ведливості. Конституційного вираження цим думкам Федеральний конституційний суд Германії надав 
у ст. 20 абз. 3 Боннської конституції ФРГ, яка передбачає зв’язок «закону і права»: всупереч позитив-
ним статутам державної влади більшість може наполягати на праві, яке має свої джерела в узгоджено-
му з конституцією правовому порядку як єдиному цілому та інших обґрунтованих загальних уявлен-
нях суспільства про справедливість [12; 77].

Головні світоглядні ідеї впливають на мотиви дій, тобто, саме вони є справжньою рушійною силою 
державних і правових організацій. Теоретичні проекти та попередні плани поліпшення права та кон-
ституції не можна не побачити у програмах політичних партій, які є імпульсом державних та правових 
змін. Водночас вони постають як правова підготовка тих правових та конституційних інституцій, які ви-
никають на їхньому гранті.

Отже, багато правових характеристик позитивного закону можуть бути закладені тільки на стадії 
правотворчості. Мало того, багато неправових законів можуть бути виявлені й виправлені тільки в ре-
зультаті належним чином організованої правотворчості.

Належною правотворчістю з погляду ідеалів правової державності, на нашу думку, буде продуку-
юча система таких загальнообов’язкових норм, верховенство яких буде забезпечувати їх тотожність. 
Тому, перш ніж визначити систему вимог і принципів належної правотворчості, слід визначити власти-
вості і якість пануючого права (закону).

Тому, для розробки стандартів правотворчості в правовій державі важливим є питання про влас-
тивості правового закону. У першу чергу необхідно знати правотворцю, які якості відрізняють право-
вий закон від неправового. Саме на стадії правотворчості можуть бути максимально враховані всі фак-
тори, що впливають на правовий характер закону, у тому числі і ті, які не можуть бути формалізовані та 
вимагають моральної, професійної, наукової й іншої зрілості правотворця.
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У системі критеріїв правового характеру закону можна виділити кілька самостійних груп, що до-
зволяють дати оцінку закону з різних сторін.

Першу групу правової оцінки закону становлять гуманітарно-ідеологічні критерії. Система цих 
критеріїв, звичайно, може варіюватися, залежно від панівного (домінуючого) праворозуміння в кон-
кретній державі й на певному етапі її розвитку. Проте, якщо мова йде про правову демократичну дер-
жаву, то найбільш широке визнання одержали наступні ідеологічні вимоги до позитивного права, від-
повідність яким перетворює його в «правові»:

– пріоритетність природних і невід’ємних прав і свобод людини;
– ідея формальної рівноправності суб’єктів права;
– ідея свободи, забезпеченої і охоронюваної позитивним правом;
– ідея справедливості, як відображення пануючих у суспільній правосвідомості уявлень про рів-

ноцінність, порівнянність тощо;
– ідея позитивно-правового захисту інтересів інститутів громадянського суспільства.
Варто зазначити, що значна частина ідеологічного обґрунтування законодавства набула фор-

мально-юридичного характеру у більшості розвинених демократичних держав.
У реальному житті проблема верховенства права трансформується в проблему особливих власти-

востей норм, які містяться у позитивному законі або іншому нормативно-правовому акті.
На наш погляд, це завдання повинно вирішуватися (і успішно вирішується) на рівні Конституції. 

Справа в тому, що Конституція – це не тільки правовий документ вищої юридичної сили, але й установ-
чий документ, у якому закладаються ідейні й організаційні принципи правового закону і правотвор-
чості в цілому. Однак, як ми вже відзначали вище, це лише перший крок. Важливе практичне застосу-
вання конституційних характеристик правового закону, правової державності. І це завдання повинно 
вирішуватися не тільки на стадії правозастосовчої діяльності, чому в науці й на практиці приділяється 
набагато більше уваги. Очевидно, у зв’язку зі створенням і функціонуванням спеціальних органів кон-
ституційного контролю, що забезпечують контроль відповідності поточного законодавства конститу-
ційним критеріям права. Проте, правовий характер законів повинен закладатися на стадії правотвор-
чості.

Вимоги справедливості, рівноправності й волі в конституційній концепції концентруються в голо-
вній вимозі – забезпеченні прав і свобод людини. У силу цього, основні правові характеристики кон-
ституційно регламентованого простору в цілому подані в Конституції з позиції і під кутом зору прав і 
свобод людини і громадянина, їх визнання й захисту.

Положення Конституції про права й свободи людини й громадянина істотні не тільки в плані про-
блем захисту окремої людини. На нашу думку, перелік конституційних прав і свобод не є переліком 
суб’єктивних прав і свобод людини. Конституційне закріплення основних прав і свобод людини вико-
нує загально регулятивну функцію. Кожне право, яке знайшло відображення в Конституції – це не кон-
кретно надане суб’єктивне право конкретній людині, а форма об’єктивації беззаперечної межі особис-
тої свободи, позначення якої в першу чергу адресоване владі держави, а потім і іншим суб’єктам. По-
ложення Конституції виступають як загальнообов’язковий правовий стандарт і конституційна вимога 
до правової якості офіційних нормативних актів, до організації й діяльності всіх галузей державної 
влади й посадових осіб.

Положення Конституції, що відносяться до гарантій природних прав і свобод, виступають ціліс-
ним, самостійним критерієм наявності або відсутності, дотримання або заперечення права взагалі, 
критерієм правового характеру чинного законодавства.

Показово, що в ст. 5 Конституції проголошено: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює Владу безпосередньо й через органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування.

Таким чином, ця стаття закладає головний принцип організації правотворчості – вона повинна 
здійснюватися або безпосередньо шляхом референдуму, або органами державної влади, сформова-
ними за принципом представництва, або відповідно до процедури, що забезпечує представництво 
влади народу.

Прямою вказівкою на те, яким повинен бути зміст правового закону, є положення ст. 22 Конститу-
ції, згідно з яким права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпни-
ми. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Тобто, право і свобода лю-
дини й громадянина визначають сенс, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої і виконав-
чої влади, місцевого самоврядування й забезпечуються правосуддям. Вони є безпосередньо діючими.
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Також у ст. 22 Конституції сформульована чітка вимога до правотворчого процесу: «При прийнят-
ті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існу-
ючих прав і свобод».

У контексті нашого дослідження останнє конституційне положення має принципове значення. Пи-
тання про правовий характер закону повинно бути вирішено у процесі правотворчості.

Практична постановка питання про забезпечення правового характеру закону вимагає перекла-
ду зазначених критеріїв у систему організаційних формалізованих вимог, які в сукупності забезпечу-
вали б мінімально необхідні гарантії видання законів правового змісту.

Подолання правового нігілізму потребує комплексних заходів зі стабілізації суспільства, серед 
яких економічні, ідеологічні, правові, а саме: вдосконалення чинного законодавства, підвищення рів-
ня правової культури та правової свідомості громадян, зміцнення режиму законності в державі, під-
тримання на належному рівні правопорядку, застосування різних форм правового виховання та пра-
вової освіти населення, підвищення професійного рівня посадових осіб та державних службовців, 
зміцнення зв’язку юридичної науки і практики [7].

Забезпечення правового характеру законодавства вимагає вироблення строгих стандартів до по-
зитивної правотворчості, що є органічною частиною правотворення.

Стандарти правотворчості правової держави – це система вимог, зразків організації й діяльності 
правотворчих органів, дотримання яких створює організаційні передумови правового закону, що ви-
ражає ідеал демократичного волевиявлення.

Запорукою правового характеру нормативного акту, на нашу думку, є вироблення й строге дотри-
мання стандартів позитивної правотворчості, що відповідають не тільки ідеям правової держави, але 
і її демократичному і соціальному характеру.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВОВЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В юридической литературе отмечается, что общепризнанный принцип верховенства (господства) 
права или правового государства лежит в основе нового миропорядка и конституционного строя со-
временных демократий. Альтернативой ему является бесправие и социальный хаос. Поэтому данный 
принцип положен в основу Конституции РФ, а его реализация принадлежит к числу коренных, прио-
ритетных национальных интересов нашей страны [1].

По мнению американских юристов, верховенство права собирательно символизирует наиболее 
важные аспекты демократического правления. Его суть состоит в том, что правительственные реше-
ния должны быть основаны на согласии народа и действовать только через структуры и процедуры, 
разработанные для предупреждения индивидуальных притеснений или государственной тирании, 
защищающие фундаментальные права и свободы и являющиеся объектом оценки независимыми су-
дами, выносящими приговоры, основанные на законах.

Выделяется пять принципов верховенства права, в том числе, разделение властей и принципы 
взаимосвязи между законодательной, исполнительной и судебной властью; правительство народа, 
управляемое народом и существующее для народа. Правовое государство начинается там, где зако-
нодатель понимает принципы ограничения своей воли реальными объективными правовыми отно-
шениями, в основе которых лежат свобода и равенство их участников. Исходя из этих критериев и 
следует говорить о верховенстве права, его господстве в общественной жизни [2].

По мнению российских исследователей, верховенство правового закона также означает его все-
общность, т.е. его предписания в равной степени распространяются на все субъекты правоотноше-
ний. Закон один для всех и в любой ситуации перед ним все равны. Ему обязан подчиняться и глава 
государства, обладающий большими полномочиями, и должностные лица в органах исполнительной 
власти, и каждый депутат, который в состоянии изменить закон только совместно с другими депутата-
ми, в процессе особой и достаточно тщательной длительной процедуры обсуждения и принятия но-
вого проекта. Таков смысл принципа правления правового закона. Отступление от данного принципа 
приводит к различного рода злоупотреблениям, произволу, правонарушениям, что в конечном счете 
сказывается и на общем состоянии стабильного функционирования общества и государства [3].

Однако принцип верховенства права не сможет быть реализован в правовой действительности, 
если сама правовая материя не является полной и достаточно определенной для надлежащего регу-
лирования общественных отношений. Одной из причин правовых дефектов является наличие право-
вой неопределенности при применении правовой нормы.

Что такое правовая неопределенность? В отдельных научных работах можно встретить исполь-
зование термина «правовая неопределенность». Так, в качестве положения на защиту в диссертации 
на соискание ученой степени доктора юридических наук вынесен тезис о том, что правовой неопре-
деленностью характеризуются отношения правопреемства по обязательства крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в случае прекращения хозяйства путем образования на базе имущества хозяйства 
производственного кооператива или хозяйственного товарищества [4]. Однако определение данно-
го термина не приводится.

По  нашему мнению, правовая неопределенность  – такое состояние правового регулирования, 
которое характеризуется пробелами, коллизиями в правовом регулировании и порождает для субъ-
ектов правоотношений юридические риски.

Юридические риски – многозначное понятие, которое может пониматься по-разному. Во-первых, 
юридические риски можно понимать риски, содержанием которых являются негативные последствия 
для участника правоотношений в виде юридических санкций: наложение административного штра-
фа, признание договора недействительным, возбуждение уголовного дела или производства об ад-
министративном правонарушении, лишение специального права.

Другой подход заключается в том, чтобы в состав юридических рисков включать финансовые, 
экономические риски (остановка производства, потеря активов), репутационные риски. По нашему 
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мнению, под юридическими рисками следует понимать любые риски, обусловленные наличием пра-
вовой неопределенности при решении той или иной практической ситуации.

Задача законодателя состоит в минимизации количества правовых неопределенностей. Вместе с 
тем правовые неопределенности являются порождением субъективных факторов в развитии законо-
дательства. Именно по причине некорректности формулирования правовых норм возникают юриди-
ческие коллизии, правовые пробелы, которые ведут к возникновению ситуации правовой неопреде-
ленности и препятствуют реализации принципа верховенства права.

Необходимость в исследовании категорий «правовая неопределенность» и «юридический риск» 
имеет особую актуальность применительно к экологическому праву по нескольким причинам. Во-
первых, спецификой эколого-правовых отношений, особенностями объектов экологического права. 
Компоненты окружающей среды, природные ресурсы, экологическая информация, права на природ-
ные ресурсы – включение указанных объектов в сферу правового регулирования обуславливает осо-
бенности применяемой терминологии, «привязку» законодательства к законам природы, специфику 
применяемых механизмов.

Сложность с помощью законодательной техники описать и надлежащим образом отразить в за-
конодательстве законы природы отличает экологическое законодательство от иных отраслей права 
и законодательства. Можно утверждать, что Законы природы и Законы общества не совпадают в сво-
ем содержании и направленности, а зачастую даже противоречат друг другу.

Во-вторых, юридические риски в экологическом праве, в экологических правоотношениях об-
условлены наличием специфических экологических рисков, природа которых такова, что даже при 
современном уровне развития науки и технологий невозможно не только предотвратить со стопро-
центной вероятностью, но даже выявить и оценить все возможные риски для окружающей среды в 
результате намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Данный вопрос нашел отражение и в законодательстве: в ст. 77 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» установлена обязанность полного возмещения вреда окружающей среде, кото-
рая выражается в том, что вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, подлежит возмещению даже в том случае, если на проект имеется положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы. В Федеральном законе «Об  экологической 
экспертизе» установлен принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности.

Таким образом, законодатель вслед за учеными исходит из невозможности гарантирования пол-
ной экологической безопасности проекта или то, что проект, прошедший все установленные законо-
дательством процедуры проверки, не нанесет вреда окружающей среде.

В-третьих, причиной появления правовых неопределенностей и юридических рисков в экологи-
ческом праве обусловлена относительной молодостью самой отрасли. Экологическое право как от-
расль права проходит фазу своего активного формирования, научного осмысления. Ведутся дискус-
сии об Экологическом кодексе Российской Федерации, проектах федеральных законов «Об экологи-
ческом страховании», «Об экологическом аудите», «О зонах экологического благополучия».

В-четвертных, не в полной мере определенной и реализованной в законодательстве является ка-
тегория экологических прав граждан. В ст. 42 Конституции РФ установлено, что каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Однако в 
правоприменительной и судебной практике реализация данного права сталкивается с проблемами, 
обусловленными непониманием содержания данного права.

Экологические права закреплены в конституциях ряда стран СНГ: Украины, Белоруссии, Казахста-
на. Согласно ст. 50 Конституции Республики Украина каждый имеет право на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда. Каж-
дому гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды, о ка-
честве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. В соответствии 
со ст. 46 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на благоприятную окружающую сре-
ду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. В ст. 31 Конституции Республики 
Казахстан определено, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 
жизни и здоровья человека.

В этих условиях возникновение правовых неопределенностей и юридических рисков является 
объективным явлением. Поэтому важной задачей повышения эффективности экологического права 
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следует признать исследование проблемы правовой неопределенности и юридических рисков при-
менительно к экологическому праву.

Наличие правовых неопределенностей в порождаемых ими юридических рисков является пер-
манентной особенностью экологического права вследствие специфики регулируемых им обществен-
ных отношений в области охраны окружающей среды.

Основной источник юридических рисков в экологическом праве – отсутствие четких правил по-
ведения. В свою очередь, отсутствие четких норм обусловлено допустимостью экологических оце-
нок, отсутствием четких методик, вообще полного знания о воздействии человека на окружающую 
среду. Можно ли вырваться из этого замкнутого круга, когда мы не можем четко оценить экологиче-
ские риски, и как следствие возникают юридические риски? Это возможно, если государство не будет 
стремиться сохранить природу вообще, в целом, а будет ставить более узкие, но достижимые задачи.

В качестве механизма преодоления правовой неопределенности можно предложить процедуру 
преодоления правовой неопределенности во внесудебном порядке. Предприятие в определенных 
условиях обращается с запросом к уполномоченному органу, который принимает решение, которое 
является разъяснением ситуации, но при этом будет обязательным для этой организации и может 
быть учтено при аналогичных случаях. Хотя это совсем не панацея, поскольку органы государствен-
ной власти не преследуют цели преодоления правовых неопределенностей, более того в некоторых 
ситуациях она является выгодной для государства, поскольку дает дополнительные блага, например, 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

В Федеральном законе от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» в ст. 2 «Правовые основы обязательного медицинского страхования» 
предусмотрено, что в целях единообразного применения указанного Федерального закона при не-
обходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 1226 «Об издании 
разъяснений по единообразному применению Федерального закона «Об  обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» в целях единообразного применения Федерального за-
кона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Министерству здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации предоставлено право издавать соответ-
ствующие разъяснения, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, а также по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в части во-
просов, относящихся к его компетенции.

Постоянные изменения законодательства являются фактором юридических рисков. Кроме того 
перманентные новеллы законодательства могут стать причиной субъективных и объективных право-
вых неопределенностей. Выход из ситуации: мораторий на внесение изменений в законодательство. 
Данное предложение подразумевает, что определенный период (1 год, 3 года, иной срок) внесение 
изменений в закон не допускается.

Еще одним способом минимизации юридических рисков может стать законодательный запрет 
на отмену государством или муниципалитетами своих отдельных решений  – о предоставлении зе-
мельного участка, о согласовании проекта, о выдаче разрешения на строительство. Иначе государ-
ство само получает возможность нарушать правила игры, которые оно устанавливает. Если было при-
нято решение, и это решение было принято без нарушений, то его уже нельзя отменить, изменить без 
согласия субъекта. Либо необходимо сразу определять компенсацию, которая будет выплачена тако-
му лицу. Но и такие случаи также должны быть определены в законодательстве.

Так, в одном интервью министр финансов РФ А.Л. Кудрин подчеркнул, что одним из важнейших 
стимулов развития экономики является неизменность правил, устанавливаемых государством. По его 
словам, стабильность и неизменность правил являются важнейшими условиями как для планирова-
ния бизнеса, так и в целом для развития экономики. А.Л. Кудрин подчеркнул, что «эта стабильность 
важнее всего как институт этих правил, она создает ощущение свободы» [5].

Игнорирование данного принципа приводит на практике к печальным последствиям. В качестве 
примера можно привести правовую ситуацию, сложилась в г. Петербурге в связи с отменой органа-
ми исполнительной власти Санкт-Петербурга собственных правоприменительных решений. Так в Ар-
битражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось подконтрольное «Газпрому 
нефти» ЗАО «ОДЦ «Охта»» (бывший инвестор строительства) к комитету по государственному исполь-
зованию и охране памятников (КГИОП)  правительства Санкт-Петербурга о признании недействую-
щим распоряжения от 22 декабря 2010 года.
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Этим документом Смольный отменил решение замглавы КГИОПа  Алексея Разумова, который в 
августе 2009 года для реализации газпромовского проекта почти вдвое уменьшил на участке «Охта-
центра» охраняемую площадь расположенного там памятника «Шведская крепость Ниеншанц». Газ-
пром оказался не первым инвестором, предъявившим судебные претензии к петербургским властям 
в связи с радикально изменившейся накануне выборов Госдумы и президента градостроительной по-
литикой Валентины Матвиенко. 15 марта 2011 года иск против Смольного выиграло в первой инстан-
ции ООО «Фрегат» – инвестор строящегося за пределами исторического центра города 133-метрово-
го офисного небоскреба Leader Tower.

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного с подачи градозащитников признал 
ошибочной согласованную для Leader Tower высоту, подтвердив, что башня нарушит панораму Воз-
несенского проспекта. В итоге у инвестора было отозвано разрешение на строительство башни, у ко-
торой уже возведены 25 из 38 этажей. Суд признал незаконным распоряжение комитета об отмене 
ранее согласованного градостроительного плана. Петербургские власти намерены обжаловать это 
решение и добиваться понижения высоты застройки. Инвестор же считает, что он не должен нести 
потери (которые, по его оценке, составят как минимум десятки миллионов долларов) из-за ошибок 
чиновников, и намерен добиться «амнистии» с правом достроить башню. По  мнению генерально-
го директора Praktise СВ Сергея Федорова, с точки зрения защиты инвестиций и привлекательности 
рынка для инвесторов, отмена задним числом принятых Смольным решений является негативной [6].

Таким образом, в качестве способов преодоления правовых неопределенностей и минимизации 
юридических рисков можно предложить следующие:

– мораторий на изменение законодательства;
– запрет на отмену государством или муниципалитетами своих решений;
– применение досудебных процедур рассмотрения споров;
– официальные разъяснения на основании запросов природопользователей;
– правовой эксперимент на территории РФ или субъекта РФ;
– предварительные консультации и соглашения с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления;
– аудит и страхование юридико-экологических рисков.
Один из предлагаемых сегодня методов разрешения экологических споров заключается в по-

средничестве. Данный процесс включает в себя попытку вовлечь в дискуссию все заинтересованные 
стороны с целью принятия решения, которое было бы юридически обосновано и в целом поддержа-
но всеми этими сторонами. В подобных ситуациях зачастую требуется помощь профессиональных по-
средников. Посредничество является менее дорогостоящим способом решения проблем. Однако по-
средничество не предполагает наличие победителя, равно как не предполагает и обязательного для 
всех решения. В последние годы масштабы использования посредничества и переговоров в рамках 
решения споров об окружающей среде значительно возросли.

Другим способом разрешения экологических споров может быть использование судов или су-
дей, обладающих специальными знаниями в этой области. Так называемый научный суд мог бы ис-
пользоваться для установления конкретных научных фактов, и судья, специализирующийся на эколо-
гическом праве, мог бы быть назначен, чтобы использовать свои знания при вынесении решений по 
экологическим спорам. Возможно, масштабы и глубина воздействия результатов разрешения слож-
ных экологических споров оправдывают передачу права принятия решений профессионалам, специ-
ализирующимся по проблемам окружающей среды [7].

Правовые неопределенности бывают субъективными и объективными. Субъективные право-
вые неопределенности – ложные неопределенности. Они возникают из-за недостаточного знания 
законодательства и правоприменительной практики. Объективные правовые неопределенности 
действительно существуют. Очень важно отличать объективные правовые неопределенности от 
субъективных.

Принципиально важно отличать правовые неопределенности от установленной Законом воз-
можности усмотрения субъектом права при выборе того или иного правового инструмента. В таком 
случае законодатель не загоняет, например, юридическое лицо в определенные, строго установлен-
ные рамки, а позволяет ему самому выбрать возможный вариант поведения. По сути, если субъект 
права в такой правовой ситуации усматривает факт наличия правовой неопределенности, то мы име-
ем факт наличия субъективной правовой неопределенности.

Таким образом, принцип верховенства права в контексте защиты экологических прав челове-
ка является важнейшим достижением мировой юридической мысли и практики. Между тем наличие 
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правовых неопределенностей может значительно снижать эффективность права и порождать юри-
дические риски.
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ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
У РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Система прав і свобод людини – єдиний правовий механізм, усі складові якого узгоджені та взає-
модіють між собою. Складовими цієї системи є громадянські, економічні, політичні, соціальні і культур-
ні права. Всі складові системи співвідносяться між собою: громадянські права з політичними, політич-
ні з економічними, соціальні з культурними тощо. Наголошуючи на економічних правах, слід зазначи-
ти, що основними правами є право на приватну власність і право на підприємницьку діяльність. Вони 
являють собою гарантію здійснення одне одного. Всім суб’єктам підприємницької діяльності держава 
забезпечує можливість вільного розпорядження належним їм майном на власний розсуд [1; 35]. Влас-
ник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності за винятком 
випадків, встановлених законом. Можна сказати, що право приватної власності є засобом реалізації 
права на підприємницьку діяльність.

Економічні права втілюють можливості людини і громадянина розпоряджатися предметами спо-
живання і основними чинниками господарської діяльності: власністю і працею, виявляти підприємли-
вість та ініціативу в реалізації своїх здібностей і придбання засобів для існування [2; 216]. Виходячи з 
того, що економічні права закріплені у Конституції України, то в цьому випадку слід розкрити консти-
туційно-правові гарантії цих прав. Гарантія прав і свобод – це система способів та заходів, що забезпе-
чує фактичну реалізацію, охорону і надійний захист цих прав. Без гарантій, ці права і свободи людини 
і громадянина трансформуються у своєрідні «заяви про наміри». В такому випадку стається девальва-
ція цінностей закріплених прав і свобод для особи і суспільства.

Гарантії економічних прав полягають у єдності економічного простору, вільного переміщення то-
варів, послуг, фінансових коштів, свободі економічної діяльності. Також гарантією економічних прав є 
визнання і рівний захист усіх форм власності, соціальне партнерство між людиною і державою, робіт-
ником і роботодавцем, захист конкуренції в підприємницький діяльності [2, 222].

Право на підприємницьку діяльність людини і громадянина в Україні – це закріплена та забезпе-
чена Конституцією та законами України можливість людини і громадянина як незалежно суб’єкта еко-
номічних відносин самостійно, ініціативно, систематично та на власний ризик здійснювати господа-
рювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. Основне 
питання полягає у тому, що реалізація конституційного права на підприємницьку діяльність неможли-
ва без участі держави. Проблемою є те, що державні органи під час виконання своїх владно-управлін-
ських функцій створюють перешкоди, які стримують розвиток підприємництва в Україні.

Розглядаючи законодавче регулювання права на здійснення підприємницької діяльності, варто за-
значити, що поняття «державна підтримка підприємництва» за кількістю використання у багато разів пе-
реважає поняття «охорона» та «захист». Виходячи з цього, держава більше підтримує, ніж охороняє та за-
хищає конституційне право на підприємницьку діяльність. На перший погляд може здатися, що ці тер-
міни мають спільну природу, але «охорона» та «захист» маю більшу юридичну вагу, адже за порушення 
охоронюваних прав і інтересів передбачається відповідальність, на відміну від порушення прав і інтере-
сів, що підтримуються. Норми ж із підтримки підприємництва є, поза сумнівом, потрібними, проте вида-
ються занадто загальними, а тому, на жаль, не можуть бути використані підприємцями з метою захисту 
своїх конституційних прав та законних інтересів, оскільки не несуть конкретного навантаження.

Вважаємо, що головною проблемою реалізації конституційного права на підприємницьку діяль-
ність в Україні є наявність адміністративно-бюрократичних перешкод. Вплив економічних факторів не 
настільки значний, як широкий перелік видів підприємницької діяльності, які підлягаю ліцензуванню, 
вимоги отримання дозволів, узгоджень, а також велика кількість безпосередніх приписів і заборон.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Гражданское общество  – зрелая стадия исторического развития общества. Гражданское обще-
ство формируется по мере того, как все члены общества признаются в равной мере свободными – 
субъектами, обладающими естественными и неотчуждаемыми правами и свободами. Правовое го-
сударство и гражданское общество имеют главный ценностный ориентир – права человека. Права 
человека нормативно формулируют не только условия и способы жизнедеятельности людей, но и 
границы свободы человека, которые позволяют индивиду реализовать свои права, не ущемляя пра-
ва и интересы других людей.

Права человека – это фундаментальная категория юридической науки. Начиная с Нового време-
ни, проблематика прав человека занимает едва ли не центральное место в западной философии пра-
ва. [1; 24] Путь человечества к нынешнему пониманию и признанию прав человека высшей ценно-
стью был тернист и длителен. Пока не было государства и законов, права существовали в виде нрав-
ственных возможностей (разрешений, одобрений, поощрений). Такие права существуют до сих пор. 
Это, например, право на уважение, на свою точку зрения и т.д. Они играют очень большую роль в жиз-
ни человека, но к правовым нормам отношения не имеют. В случае их нарушения никто не обращает-
ся к законам.

Законы, порождённые государством, перевели права человека с нравственного в юридическое 
понятие. Права человека (на жизнь, безопасность, землю, труд и др.) либо ставились под охрану зако-
на, либо игнорировались со стороны государства. [2; 76] Однако бывало и так, что права фиксирова-
лись в писаных законах, но на деле не осуществлялись. Так, в России права человека никогда не зани-
мали достойного места ни в общественном сознании, ни в государственной практике. Как верно за-
мечает Е.А.Лукашева, в российском обществе права человека – это пока ценностный эталон, хотя и 
обозначенный в Конституции, но труднодостижимый. [3; 18] Озабоченность собственными интереса-
ми заслоняет от государственных структур конституционное требование, согласно которому призна-
ние, соблюдение и защита прав человека – обязанность государства.

В целом страны Европы и Америки оказались готовы не только продекларировать права и сво-
боды человека, но и гарантировать их осуществление к середине ХХ века, пережив вторую мировую 
войну.

По окончании второй мировой войны в мире поняли, что, если права человека, его честь и досто-
инство попираются в отдельных странах, весь мир легко может быть вовлечён в кровавый конфликт. 
Вот почему страны-победители вместе с другими государствами создали Организацию Объединён-
ных Наций (ООН).

26 июня 1945 года был принят Устав Организации Объединённых Наций. Одной из целей созда-
ния ООН являлось укрепление международного сотрудничества в развитии уважения к правам чело-
века без различия расы, пола, языка и религии.

Один из самых важных документов, вобравший в себя многовековые чаяния людей во всех угол-
ках планеты, – Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблей ООН 10 дека-
бря 1948 года. [4; 504 -511] Её значение заключается в том, что впервые в истории человечества были 
сформулированы для осуществления во всех странах основные права и свободы человека, которые 
во всём мире рассматриваются как стандарты, образцы для соответствующих национальных юриди-
ческих документов (например, разделов конституций о правах граждан).

16 декабря 1966 года были приняты два других документа: Международный Пакт о Гражданских и 
Политических Правах и Международный Пакт об Экономических, Социальных и Культурных Правах.

Юридическая сила этих документов различна. Всеобщая Декларация не является документом, 
возлагающим конкретные обязанности на подписавшие её государства, т.к. содержащиеся в ней по-
ложения провозглашены в качестве задач, к решению которых должны стремиться все народы. Пакты 
являются документами, возлагающими конкретные обязанности в области прав человека на подпи-
савшие их государства. Одновременно с Пактами был принят и открыт для подписания Факультатив-
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ный Протокол к Международному Пакту о Гражданских и Политических Правах, который предоста-
вил право отдельным гражданам обращаться с жалобами на нарушения прав человека в созданный 
специально в структуре ООН Комитет по Правам Человека.

Декларация, два Пакта и Факультативный Протокол представляют собой наиболее важные и наи-
более общие документы ООН и составляют так называемую Хартию Прав Человека (иногда её имену-
ют Международный Билль о Правах Человека).

Наряду с системой защиты прав человека, созданной в рамках ООН, и охватывающей практически 
весь земной шар, существуют различные региональные системы защиты прав человека. В 1969 году 
была принята, а в 1978 году вступила в силу Американская Конвенция Прав Человека. В 1986 году был 
принят Африканский Устав Прав Людей и Народов. Существуют также Каирская Декларация Прав Че-
ловека в Исламе, принятая в 1990 году. [5; 150]

На территории Европы фактически действуют три системы международной защиты прав челове-
ка. Это, во-первых, система ООН, основанная на Хартии Прав Человека и других документах ООН. Во-
вторых, система, представляющая собой составную часть Совещания по Безопасности и Сотрудни-
честву в Европе (СБСЕ), возникшая в 1975 году. Наиболее важным документом СБСЕ в области прав 
человека является Заключительный Акт СБСЕ, подписанный в Хельсинки 1 августа 1975 года и поро-
дивший так называемое Хельсинское движение, представляющее собой общественное движение за 
соблюдение прав, отражённых в Заключительном Акте.

Третья европейская система существует в рамках Совета Европы – международной организации, 
созданной в 1948 году для достижения целей развития демократии и утверждения принципов прав 
человека. Принятая в 1950 году, Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод 
создала в качестве механизма применения устанавливаемых ею принципов Европейскую Комиссию и 
Европейский Суд по Правам Человека. [6; 24]

С вступлением России в Совет Европы россияне получили доступ в Европейский Суд. [7] Евро-
пейский Суд по правам человека является главным судебным органом Совета Европы. Он был создан 
в 1959 году в Страсбурге.

Отдельные лица и неправительственные организации не имеют непосредственного доступа в 
Европейский суд по правам человека. Предварительно петиции о нарушении прав человека долж-
ны быть рассмотрены в Европейской комиссии по правам человека. Предметом жалобы может быть 
лишь нарушение прав человека действиями или решениями органов государственной власти, а не 
частных лиц (как физических, так и юридических). Если Комиссия не разрешит спор, то по истечении 
трёх месяцев дело переходит в Европейский суд. Решение Европейского суда является обязатель-
ным для государства, против которого это решение направлено. Необходимо соблюсти сроки давно-
сти. Жалоба должна быть подана не позднее 6 месяцев после последнего разбирательства в России.

Однако необходимо помнить, что международная защита прав человека носит субсидиарный, 
т.е. дополнительный характер, а приоритет отдан внутригосударственной защите. В ст. 46 Конститу-
ции РФ сказано: «Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты».[8] 
Аналогичные положения содержатся и в Конституциях зарубежных государств. Например, ст.55 Кон-
ституции Украины предоставляет право каждому после использования всех национальных средств 
правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные су-
дебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участ-
ником которых является Украина.[9]
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

Принцип верховенства права є визначальним при формуванні всіх інститутів держави і суспіль-
ства. Сучасна держава все більше сприймається як організація суверенної публічної влади, яка втілює 
правопорядок у суспільстві. У цьому контексті верховенство права виступає фундаментальним прин-
ципом державно-організованого суспільства. В такому розумінні право визначається найвищою соці-
альною цінністю, найголовнішим суспільним орієнтиром. Саме на них повинен спиратися законода-
вець, закріплюючи загальнообов’язкові приписи, надаючи їм нормативний характер [2, 2]].

Ідеал верховенства права став нині одним з найпопулярніших у всьому світі. Не залишилася осто-
ронь цієї безпрецедентної підтримки ідеалу верховенства права й Україна.

Одне з провідних місць відведено принципу верховенства права в Україні статтею 8 Конституції 
України [1, 4]. Україна є чи не єдиною державою, в Основному Законі якої зафіксований не лише прин-
цип верховенства права, країною походження якого вважається Велика Британія, а й положення про 
правову державу. Але, незважаючи на набуття верховенством права глобального характеру в нашій 
країні, на думку багатьох правознавців тлумачення цього принципу та дотримання в Україні викликає 
багато запитань, в тому числі і до керівництва держави.

На перший погляд, принципу верховенства права в Україні, особливо після схвалення Конститу-
ції 1996 р., приділяється достатньо уваги на доктринальному рівні – юридичною наукою, на рівні пра-
вотворчості й правозастосування – законодавцем і судами. Проте, залишаються невирішеними питан-
ня правової реформи, низька результативність публічної влади у вирішені суспільних проблем приму-
шують ше раз звернути увагу на взаємозв´язок цих проблем з рівнем здійснення верховенства права 
в Україні.

Першою проблемою принципу верховенства права є те, що він не отримав належного норма-
тивного закріплення та офіційного тлумачення. На доктринальному рівні останнім часом багато вче-
них-правознавців займаються розробкою різних аспектів принципу верховенства права, зокрема: 
В.Авер´янов, С. Головатий, А. Заяць тощо. Більшість із них сходяться на позиції, що верховенство пра-
ва відображає пріоритет прав людини у суспільстві, підпорядкування їм публічної влади. Адже саме 
через публічну владу і здійснюються відповідність верховенству права, що зазначено основним Зако-
ном України [3, 19].

Другою проблемою для принципу верховенства права в Україні є його поширення на соціально-
економічні права і, зрештою, на соціальні пільги. Відповідно до Конституції України, вітчизняний зако-
нодавець обрав підхід, відповідно до якого соціально-економічні права є такими ж цінними, як і осо-
бисті чи політичні. Не зупиняючись на ідейному підґрунті такого підходу можна визначити його голо-
вну специфіку, яка полягає в забезпеченні права на достатній рівень життя населення, що ставиться, 
наприклад, поряд із правом на життя. Більше того, законодавець пішов на доволі розширене закрі-
плення соціально-економічних прав у Конституції 1996 р [1].

У свою чергу, такий підхід означає поширення на цей блок прав людини загальних конституцій-
них гарантій щодо прав людини. Частина 1 ст. 22 Конституції України [1] встановлює: «Права і свободи 
людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними». «Невичерпність» означає, що, 
принаймні, перелік прав людини не обмежується назвами тих прав, які закріплені в Конституції. У час-
тині 2 цієї ж ст. 22 Конституції передбачено, що «конституційні права і свободи гарантуються і не мо-
жуть бути скасовані». У такий спосіб чітко встановлено, що й передбачені Основним Законом соціаль-
но-економічні права не можуть бути скасовані, тобто, власне, заборонені дії щодо раціоналізації (ско-
рочення) їх переліку чи змісту в самому тексті Конституції.

У розвиток ідеї прирівнювання соціально-економічних прав до основних у ч. З ст. 22 Конституції 
було передбачено: «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Конституційна норма встановила, отже, що не мо-
жуть бути звужені вже не лише конституційні (закріплені в Конституції) права і свободи, а існуючі пра-
ва і свободи, тобто й ті з них, які передбачені поточними законами. Ситуацію ускладнює і той факт, що 
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в Конституції України не встановлено застережень щодо обсягу соціально-економічних прав, зокрема 
щодо їх зв´язку з економічними ресурсами держави.

Третя проблема принципу верховенства права полягає у недостатньому рівні законності, зокрема 
конституційної законності в Україні. Наведені недоліки у нормативному закріпленні та офіційному тлу-
маченні не сприяють ефективному здійсненню верховенства права в Україні [4, 204].

Тому, можна зробити висновок, що частина з наведених проблем принципу верховенства пра-
ва пов´язана з рівнем правової культури українського суспільства та його політичної верхівки. Про-
те, усвідомлення наведених проблем може дати змогу виокремити пріоритетні завдання для вирішен-
ня відповідних державно-правових проблем, більшість з яких знаходяться у сфері реалізації правової 
реформи.
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И УКРАИНЫ

Многие эксперты полагают, что в настоящее время в Российской Федерации и в Украине бо-
лее 50 % сделок совершаются на фондовом рынке с использованием инсайдерской информации.

В России 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 224 –ФЗ «О противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Россия шла к этому шагу бо-
лее десяти лет, до этого момента ответственность за неправомерное использование инсайдерской 
информации не предусматривалась. В Украине основные положения об инсайде содержатся в Законе 
Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Общественная опасность неправомерного использования инсайдерской информации заключа-
ется в злоупотреблениях на финансовом рынке, возникающих в условиях, когда инвесторы прямо или 
косвенно лишаются преимуществ из-за лиц, которые используют публично не раскрытую информа-
цию для себя или третьих лиц.

Незаконная инсайдерская деятельность, по существу, является одним из орудий ограничения 
свободы конкуренции. Инсайдеры своим поведением подрывают рыночные принципы честной со-
стязательности. Неравное положение участников рынка в количестве известной им информации при-
водит к убыткам у «не приближённых» к управлению фирмой владельцев ценных бумаг, это разруша-
ет деловую репутацию компаний, а в крупных масштабах – национальные фондовые рынки в целом, 
может привести к дестабилизации экономических отношений как на микро-, так и на макроуровне.[8]

Федеральным законом № 224-ФЗ была изменена ст.15.21 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и введена ст.  185.6  «Неправомерное использование инсайдер-
ской информации» в Уголовный кодекс РФ.

Так, ч. 1 ст. 185.6 УК РФ гласит: умышленное использование инсайдерской информации для осу-
ществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к ко-
торым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное ис-
пользование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или 
побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностран-
ной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в круп-
ном размере.

Понятие инсайдерской информации в данной статье не содержится и для того, чтобы определить 
объект данного преступления, необходимо обратиться к ст. 2 ФЗ № 224-ФЗ, которая в п. 1 раскрыва-
ет данное определение следующим образом: инсайдерская информация – точная и конкретная ин-
формация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие 
коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых перево-
дах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление ко-
торой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валю-
ты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляю-
щая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 ука-
занного выше ФЗ,  либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсай-
дерской информации, указанный в статье 3 ФЗ № 224-ФЗ.

Перечень инсайдерской информации в РФ был утвержден Приказом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 12 мая 2011 г. № 11–18/пз-н г. Москвы.
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По мнению Д. Глазунова, понятие «инсайдерская информация» должно быть гибким и в любом 
случае не может быть заключено в закрытые перечни. Это практика должна определить, что такое 
«точная» и «конкретная» информация, и что такое «информация, способная оказать существенное 
влияние на стоимость финансового инструмента» (в том числе с использованием такого понятия-кри-
терия, как «разумный инвестор»). [10]

В России предусмотрена уголовная и административная ответственность за неправомерное ис-
пользование инсайдерской информации, субъект преступления и правонарушения специальный  – 
инсайдер. Понятие инсайдера дано в ст. 4 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Согласно данной норме, к инсайдерам отнесены эмитен-
ты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, кредитные, клирин-
говые организации, государственные и муниципальные служащие, члены совета директоров, рейтин-
говые агентства, физические лица (работники, подрядчики), оценщики, аудиторы и некоторые другие 
лица. В число инсайдеров Закон прямо не включает юристов и иных консультантов, которые могут по-
лучить доступ к значимой информации, например о слияниях, банкротствах, крупных судебных про-
цессах. И, хотя п.5 ст.4 Закона не является закрытым, его распространение на данных лиц, по мнению 
Ю. Сбитнева и О. Авериной, может породить множество споров, учитывая строгость вводимых санк-
ций за нарушение Закона. [9] Стоит согласиться с мнением Д. Глазунова, что данное понятие очень 
громоздко и законодателю следовало бы проще сконструировать его, используя три критерия: ин-
сайдером признается лицо, которое либо занимает должности в органах управления, либо владеет 
долей в уставном капитале эмитента, либо в силу своей должности, профессии, трудовой функции или 
заключенного c эмитентом договора обладает инсайдерской информацией.[10]

В Украине, также как и в России, предусмотрена административная и уголовная ответственность 
за незаконное использование инсайдерской информации (ст. 163–9 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях и ст. 232–1 Уголовного кодекса Украины).

Так, ст.232–1 УК Украины под незаконным использованием инсайдерской информации понима-
ет умышленное незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к инсайдерской ин-
формации, а так же предоставление использования такой информации рекомендаций относительно 
покупки или отчуждение ценных бумаг или производных (деривативов), если это привело к получе-
нию лицом, совершившим указанные действия, третьими лицами необоснованной прибыли в значи-
тельном размере, или избежания участником фондового рынка или третьими лицами значительных 
убытков, или если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и инте-
ресам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юри-
дических лиц.

Понятие инсайдерской информации в законодательстве Украины дано в Законе «О ценных бума-
гах и фондовом рынке». Статья 44 данного нормативного акта определяет инсайдерскую информа-
цию, как необнародованную информацию об эмитенте, его ценных бумагах и производных (дерива-
тивах), которые обращаются на фондовой бирже, или сделках по ним, в случае, если обнародование 
такой информации может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг и производных (дери-
вативов), и которая подлежит обнародованию в соответствии с требованиями, установленными дан-
ным Законом.

Понятие инсайдера дается в примечании  3  к ст.232–1  Уголовного Кодекса Украины и в приме-
чании к ст.163–9 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти понятия идентичны: 
под лицами, которые совершили действия, предусмотренные данными статьями, понимаются: долж-
ностные лица эмитента, включая те, которые были должностными лицами эмитента на момент озна-
комления с инсайдерской информацией; лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в связи 
с исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей или договорных обязательств, независимо 
от отношений с эмитентом, в том числе сотрудники профессиональных участников фондового рынка; 
государственные служащие, которым известна инсайдерская информация в результате выполнения 
ими должностных (служебных) обязанностей; лица, которые ознакомились с инсайдерской информа-
цией неправомерным путем; аудиторы, нотариусы, эксперты, оценщики, арбитражные управляющие 
или другие лица, выполняющие предоставленные законом публичные полномочия.

Проводя анализ понятия инсайдерской информации, можно сделать вывод, что в законодатель-
ных актах обоих государств отражено ставшее уже общепризнанным в мировой практике опреде-
ление инсайдерской информации как точной и конкретной информации, распространение которой, 
может оказать существенное влияние на стоимость финансового инструмента. Но, помимо определе-
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ния инсайдерской информации, которое дано в законе, в России был принят перечень инсайдерской 
информации. Таким образом, законодательство России в этом вопросе более детализировано.

В законодательстве России и Украины, в отличие от США, отсутствует определение вторичного 
инсайдера. Хотя, на стадии разработки законопроекта «О противодействии неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» такое определение присутствовало. Это объясня-
ется тем, что при отсутствии практики применения Закона инсайдером может быть признан и техни-
ческий персонал, например личный водитель генерального директора. Между тем, хотя на вторичных 
инсайдеров и не распространяется обязанность по раскрытию информации, ст. 7 Закона закрепляет 
общее правило, в силу которого любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую инфор-
мацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. [11]

Хотелось бы отметить, что некоторые государства, формируя законодательство об использова-
нии инсайдерской информации, закрепляют лишь основные признаки инсайдера, предлагая широ-
кие возможности для усмотрения правоприменителя. Например, в Австралии инсайдером признает-
ся любое физическое или юридическое лицо, которое располагает неопубликованной информацией, 
способной оказать влияние на стоимость ценных бумаг, независимо от того, является ли оно сотруд-
ником компании, акции которой торгуются на бирже, или имеет иной характер отношений с компани-
ей. [7] А в других странах предполагается определение и нормативная фиксация закрытого перечня 
лиц, признаваемых инсайдерами (такой подход, например, отражен в Директиве 2003/6/ЕС Евросою-
за). Россия и Украина выбрали второй путь.

Законодательство Украины предусматривает в ст.232–1 Уголовного кодекса Украины ответствен-
ность за совершение незаконного использования инсайдерской информации  – наказание в виде 
штрафа от семисот пятидесяти до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограни-
чение свободы на срок от двух до пяти лет, или наказываются лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой. А ст.163–9 Кодекса Укра-
ины об административных правонарушениях влечет за собой наложение штрафа от пятисот до семи-
сот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В России за неправомерное использование инсайдерской информации физические лица несут 
ответственность либо в соответствии КоАП РФ (если выгода оставила менее 2 500 000 рублей), либо в 
соответствии с УК (если выгода больше).

Согласно ст.15.21 КоАП РФ, неправомерное использование инсайдерской информации влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц  – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; на юридических лиц – в размере суммы излишнего дохода либо суммы 
убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате не-
правомерного использования инсайдерской информации, но не менее семисот тысяч рублей. А по 
ст.185.6 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч рублей до од-
ного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 
одного до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере 
до ста тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

Но всё же, ответственность в России и Украине можно назвать достаточно мягкой, так как другие 
страны предусматривают более суровые меры за неправомерное использование инсайдерской ин-
формации. Например, в США предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы, во Фран-
ции минимальный штраф за использование инсайдерской информации составляет 1 500 000 евро, а 
если использование инсайдерской информации повлекло получение выгоды  – до десятикратного 
размера такой выгоды. [10]

 Можно сделать вывод, что законодательство в области регулирования инсайдерской информа-
ции в России и Украине похоже, в обоих государствах правоприменительная практика только начи-
нает складываться, законодательная база находится на пути становления. Безусловно, что и Россия и 
Украина должны использовать опыт США и Европы, где подобные законодательные акты были приня-
ты достаточно давно и успешно применяются.



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  155

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. от 07.12.2011) // Российская газе-

та. 2011 . 9 декабря.
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195 –ФЗ (с изм. 19.01.2012) // Россий-

ская газета». N 256. 31.12.2001.
3. Федеральный закон от 24.07.2010 N 24-ФЗ (с изм. от 06.12.2011) «О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 21.11.2011 )// Российская газета. 2010. 30 июля. 
№ 168.

4. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» // Ведомости Верховной Рады Украины. 2006 г. N 31.
ст. 268.

5. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-X // Ведомости Верховного 
Совета УССР. 1984 г. Приложение к N 51, ст. 1122.

6. Уголовный кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. 2001 г. N 25–26. Ст. 131.
7. Rule 1042D. Corporations Act 2001. Act No. 50 of 2001 as amended. Vol. 4. November, 22. 2005. P. 467.
8. О.Карпович. Борьба сраспространением инсайдерской информации на фондовом рынке в России // Юри-

дический мир. 2011. N 4. С. 16–19.
9. Ю. Сбитнев, О. Аверина. Инсайдер не пройдет // Эж-юрист. 2010. № 33.
10. http://www.lp.ru/publics/presentations/prakticheskie-meri-po-vipolneniju-trebovanij-zakonodatelistva-ob-

insajde/ (дата обращения 31.01.2012 год).
11. http://www.maonline.ru/15972-insajder-ne-projdet.html (дата обращения 31.01.2012 года)



156 The Rule of Law and Human Rights book 1 (2012)

Латфуллин Равиль
Димитровградский инженерно-технологический  

институт – филиал НИЯУ МИФИ

СУДЕБНАЯ МЕДИАЦИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Вопрос о координации и сближении судебного процесса с внесудебными формами разреше-
ния гражданских споров в России был поставлен достаточно давно. Еще Федеральная целевая про-
грамма «Развитие судебной системы» предусматривала «внедрение примирительных процедур 
(восстановительной юстиции), внесудебных и досудебных способов урегулирования споров» в це-
лях снижения судебной нагрузки, экономии бюджетных средств и повышения качества правосудия. 
Однако действительно актуальным данный вопрос стал после вступления в силу 1 января 2011 г. 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)», предусматривающего становление и развитие в нашей стране полноценных институтов 
медиации в виде практикующих медиаторов, организаций, оказывающих содействие в проведении 
процедуры медиации, и даже специализированных саморегулируемых организаций. В связи с тем, 
что лишь некоторые положения нового российского законодательства регулируют порядок взаи-
модействия суда и медиатора и только в случаях уже начавшегося судебного процесса, вопрос о 
возможности более интенсивной кооперации между судами и институтами медиации сегодня оста-
ется по-прежнему открытым.[1]

В Республике Беларусь уже сложился определенный опыт применения процедуры посредни-
чества, о чем, в частности, свидетельствует внедрение примирительной процедуры в деятельность 
хозяйственных судов Республики Беларусь.

Начавшаяся с 2008 года практическая реализация положений главы 17 Хозяйственного процес-
суального кодекса Республики Беларусь «Об урегулировании споров в порядке посредничества с 
участием должностных лиц хозяйственных судов» способствовала формированию у субъектов хо-
зяйствования определенной степени доверия к указанной альтернативной процедуре, на базе чего 
стал возможным переход к следующему этапу  – привлечение к осуществлению примирительной 
процедуры в хозяйственных судах наряду с должностными лицами судов также внесудебных по-
средников.

В Российской Федерации, в соответствии с п.3 ст.2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)», медиатор – это независимое физи-
ческое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содей-
ствия в выработке сторонами решения по существу спора. Он может быть выбран самими спорящими 
сторонами, либо назначен организацией, обеспечивающей деятельность по проведению процеду-
ры медиации, и должен соответствовать определенным требованиям. В ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за-
крепляется, что медиатор может осуществлять деятельность по проведению процедуры медиации 
как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Разница между профессиональ-
ным и непрофессиональным медиаторами заключается в требованиях, предъявляемых к каждо-
му из них, и объеме их полномочий. Необходимо заметить, что в отношении деятельности меди-
аторов-непрофессионалов законодатель вводит некоторые ограничения. Так, в соответствии с 
ч.3 ст.16 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)», они не имеют права проводить процедуру медиации по спорам, переданным на 
рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации. В этом слу-
чае она может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профес-
сиональной основе. Главной отличительной чертой медиатора в РФ и примирителя в РБ является 
то, что медиаторами не могут быть лица, замещающие: 1) государственные должности Российской 
Федерации; 2) государственные должности субъектов Российской Федерации; 3) должности госу-
дарственной гражданской службы. В то же самое время Председатель ВАС РФ А.А. Иванов предло-
жил ввести в РФ так называемое, судебное посредничество, где в роли примирителей должны вы-
ступать судьи в отставке, помощники судей или специалисты по обобщению судебной практики.[4] 
Это, по мнению В.О. Облонского, является сомнительным предложением, поскольку не очень по-
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нятно, что мешает сегодня вместо создания института судебных посредников внести изменения в 
законодательство и позволить судьям в отставке после прохождения специального обучения вы-
ступать в качестве практикующих медиаторов.[1]

Ещё одним отличительным признаком примирительной процедуры в Республике Беларусь и 
процедуры медиации в Российской Федерации являются отношения, которые могут быть урегули-
рованы соответствующим образом: примирительная процедура возможна только в случае возник-
новения спора при осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности, а процедура медиации – к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 
также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. То есть, в 
настоящий момент законодательством Республики Беларусь не предусмотрено проведение прими-
рительной процедуры по каким-либо иным спорам, кроме указанных в ХПК РБ. В 2011 году в РБ дол-
жен был быть принят Закон о медиации, расширяющий круг споров, по которым возможно прове-
дение процедуры медиации.

Ещё одним отличием проведения примирительной процедуры в РБ и процедуры медиации в 
РФ являются сроки проведения процедур. Срок примирительной процедуры в хозяйственном суде 
первой и кассационной инстанций и на стадии исполнительного производства не должен превы-
шать одного месяца, а в апелляционной инстанции – 15 рабочих дней. Поскольку данный срок явля-
ется процессуальным, его продление возможно по совместному обоснованному ходатайству обе-
их сторон, в случае, если они проводят интенсивную работу по достижению соглашения о примире-
нии и необходимы конкретные действия для его завершения. При этом следует учитывать принцип 
процессуальной экономии. Если не было приостановлено производство по делу, не допускается на-
рушение общих сроков рассмотрения искового заявления (жалобы).[3]

В РФ сроки проведения процедуры медиации определяются самими спорящими сторонами и 
закрепляются соглашением о проведении процедуры медиации. Данное закрепление необходимо, 
так как проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о 
проведении процедуры медиации, следовательно, и течение срока проведения примирительной 
процедуры начинается со дня подписания сторонами указанного соглашения. В то же время зако-
нодатель закрепляет положение, что и медиатор, и спорящие стороны должны принимать все воз-
можные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в тече-
ние шестидесяти дней.

Установление такого предельного срока для процедуры медиации применительно к спорам 
выглядит вполне обоснованным, так как более длительный срок для проведения медиации мо-
жет привести к затягиванию судебных разбирательств и усложнению работы судов. Так, например, 
А. Бабинцев указывает, что «введение института посредничества как новеллы АПК РФ может приве-
сти к дополнительному увеличению сроков судебного разбирательства»[2]. Чтобы избежать этого, 
законодатель и закрепляет более короткий предельный срок для судебной медиации.

Посредничество (медиация) в хозяйственном суде Республике Беларусь переживает период 
становления со своими сложностями и недостатками, в то же самое время в Российской Федерации 
этот институт только зарождается. По статистике, каждое четвертое дело из гражданских правоот-
ношений, рассматриваемое хозяйственным судом Республики Беларусь, проходит через процеду-
ру примирения. Результат урегулирования спора составляет 82 – 85%. У отдельных посредников он 
достигает 95%. Основным эффектом для судов от использования примирительной процедуры явля-
ется даже не столько то, что судебные посредники обеспечили разрешение дел по количеству, со-
поставимому с нагрузкой одного регионального суда, а то, что по таким делам в последующем не 
было обжалования.

Подводя итог, подчеркнем, что посредничество необходимо. Цель примирения сторон, и это 
уже находит отражение в процессуальном законодательстве современных государств, начинает 
играть ведущую роль наряду с задачей разрешения дела по существу и защиты нарушенного пра-
ва. Названная тенденция в соответствии с этой позицией в последующем закономерно приведет к 
пересмотру на теоретическом уровне вопроса о предмете правового регулирования гражданского 
процессуального права и стадиях гражданского процесса.
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ДОЗВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
ТА ЙОГО МІСЦЕ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ ПРОЦЕДУРІ

Перехід до людиноцентриської концепції державорозуміння вимагає істотного переосмислення 
характеру відносин між органами публічної адміністрації і приватними (фізичними та юридичними) 
особами. Відповідно до цієї концепції, роль держави зводиться до надання суспільству послуг, а від-
так її основне завдання зводиться до забезпечення можливості осіб реалізувати належні їм права, зо-
крема, у відносинах з публічною адміністрацією. Однією із запорук успішної реалізації цього завдання 
є зважена та продумана дозвільна політика, за якої отримання дозволу фізичною чи юридичною осо-
бою є простою, прозорою та доступною процедурою. Проте, сьогодні правовідносини з владою з ме-
тою отримання дозволу і надалі залишаються суттєвою перешкодою для осіб, які намагаються реалі-
зувати своє право. Дозвільній системі України притаманна надмірна забюрократизованість, непро-
зорість, складність передбачених механізмів отримання дозволів та встановлення необгрунтовано 
тривалих строків розгляду поданих документів. Таким чином, грунтовне дослідження проблем адмі-
ністративно-правового регулювання дозвільного провадження набуває особливого змісту і актуаль-
ності.

Більшість вітчизняних науковців традиційно розглядають дозвільне провадження як частину ад-
міністративного процесу. Зокрема, вони визначають адміністративний процес як сукупність окремих 
проваджень, кожне з яких характеризує певну послідовність процесуальних дій [1, ст.264].

Для правильного визначення місця дозвільного провадження необхідно, передусім, з’ясувати 
зміст таких категорій як «адміністративний процес», «адміністративна процедура», «адміністративне 
провадження» та їх співвідношення.

Численні дискусії науковців розгортаються щодо розуміння адміністративного процесу. Більшість 
вітчизняних фахівців притримуються так званої управлінської концепції, відповідно до якої адміністра-
тивний процес розглядається як врегульований адміністративно-процесуальними нормами порядок 
здійснення суб’єктами адміністративного права виконавчої влади та вирішення індивідуальних адмі-
ністративних справ відповідними органами, їх посадовими особами, а також спорів, що виникають між 
органами виконавчої влади та іншими суб’єктами адміністративно-правових відносин [2, ст.99].

Представники юрисдикційної концепції розглядають адміністративний процес як юрисдикційну 
діяльність органів державного управління, що має своїм завданням лише вирішення спорів та засто-
сування у випадку необхідності заходів адміністративного примусу, тобто адміністративний процес 
трактується аналогічно до судового процесу.

Попри розповсюдженість таких підходів, найбільш обгрунтованим здається підхід Тимощука 
В.П, який під адміністративним процесом розуміє лише судове вирішення адміністративно-правових 
спорів. В сфері права поняття процесу нерозривно пов’язано з вирішенням спору, а при реалізації 
компетенції державного органу спір відсутній. При відсутності спору державний орган діє не в рам-
ках юридичного процесу, а в рамках процедури його функціонування. Наявність адміністративно-про-
цесуальних відносин можлива лише при тристороньому характері відносин: дві сторони і арбітр [3, 
ст.43]. Такий підхід поділяє і законодавець. Це простежується завдяки вжитій ним термінології у Ко-
дексі адміністративного судочинства України, відповідно до якого адміністративним процесом вва-
жаються правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства (ст.3 [4, 
ст.466] ).

Враховуючи різнорідність аналізованих відносин, можна вважати обгрунтованим підхід, за якого 
адміністративний процес стосуватиметься лише захисту прав та законних інтересів осіб. Для позна-
чення діяльності органів публічної адміністрації доцільно використовувати категорію «адміністратив-
на процедура». Це пояснюється насамперед тим, що ці дві діяльності мають власні завдання, принци-
пи, стадії, статус учасників, які суттєво різняться між собою.

Застосування категорії «адміністративна процедура» щодо позначення діяльності органів публіч-
ної адміністрації є відносно новим для вітчизняної науки адміністративного права. Проте, коректність 
застосування саме категорії «адміністративна процедура» зумовлена наведеними нижче аргументами. 
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Насамперед, щодо поняття «процедура». Відповідно до Тлумачного словника української мови, про-
цедура – це офіційно встановлена послідовність дій для здійснення або виконання чогось [5, ст. 204]. 
Юридична енциклопедія тлумачить процедуру як врегульований законом, іншими нормативно-пра-
вовими актами порядок, який складається з послідовних дій і спрямований на досягнення правового 
результату [6, т.5, ст. 185]. Отже, на відміну від процесу, одним із тлумачень якого є порядок розгляду 
судовими органами кримінальних та інших справ [5, ст.204], значення терміну «процедура» етимоло-
гічно не містить так званого «судового» навантаження. Крім того, вживання терміну «процедура» від-
повідає зарубіжній практиці позначення діяльності органів публічної адміністрації. Свідченням цьо-
го є короткий огляд основних актів, які регулюють діяльність органів публічної адміністрації, зокрема 
у Сполучених Штатах Америки Акт про адміністративну процедуру ( Administrative Procedure Act), Ні-
меччині – Закон про адміністративну процедуру ( Verwaltungsverfahrensgesetz ), Естонії – Закон про ад-
міністративну процедуру (Haldusmenetluse seadus).

Термін «адміністрація» походить від латинського «administrare» та означає «служити» [7, ст.29]. 
Саме тому, застосування прикметника «адміністративний», насамперед свідчить про основне завдан-
ня, яке покладається на органи державної влади та місцевого самоврядування – служіння народу Укра-
їни. Надзвичайно популярний серед багатьох науковців термін «управлінський», в умовах переходу до 
концепції «сервісної держави» не охоплює повністю усі відносини, а лише ті, які складаються всереди-
ні органів публічної адміністрації, тобто тоді, коли безпосередньо виникають відносини управління.

Таким чином, можна зробити висновок про раціональність використання саме терміну «адміні-
стративна процедура» щодо позначення діяльності органів публічної адміністрації і варто наголосити 
на тому, що адміністративна процедура не може розглядатись в структурі адміністративного процесу.

Для правильного визначення місця дозвільного провадження, насамперед, необхідно проаналі-
зувати зміст адміністративної процедури. Отож, поняття адміністративна процедура повинно охоплю-
вати порядок здійснення усієї «зовнішньо спрямованої» діяльності органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування, тобто реалізацію наявних повноважень щодо суб’єктів, які не входять 
у структуру адміністративного органу. До такої діяльності відноситься прийняття нормативно-право-
вих актів та індивідуальних адміністративних актів.

Більшість українських науковців поділяють адміністративну процедуру на окремі адміністратив-
ні провадження.

Що ж до співвідношення між адміністративним провадженням та адміністративною процедурою, 
окремі вітчизняні дослідники адміністративного права (щоправда, стосовно адміністративного про-
цесу) розглядають як загальне і спеціальне [8, ст.25]. Важко погодитись з цим твердженням, оскільки, 
як ми вже з’ясували, процедура – це порядок вчинення дій, а провадження – конкретні дії, отже, ці ка-
тегорії не маючи спільних родових ознак, належать до не порівнюваних, а відношення «загальне-спе-
ціальне» можна встановити лише між порівнюваними поняттями. Також, існує точка зору, що адміні-
стративне провадження і адміністративна процедура мають надто багато спільних ознак і не можуть 
бути змістовно відокремлені одне від одного [9, електронний ресурс]. Проте така думка є також хиб-
ною, оскільки поняття мають різне змістове навантаження.

Найкоректнішою видається позиція В.П.Тимощука, який зазначає, що поняття «процедура» і «про-
вадження» можуть співвідноситися як статика і динаміка. Тобто процедура – це встановлений поря-
док розгляду та розв’язання справи (модель провадження), а провадження – це вже власне розгляд та 
розв‘язання конкретної справи [10, ст.66].

З огляду на це, правильною є позиція розробників проекту Адміністративно-процедурного Кодек-
су, в якому адміністративна процедура визначається як порядок адміністративного провадження. При 
цьому, адміністративне провадження можна визначити як сукупність послідовно здійснюваних адмі-
ністративним органом процедурних дій і прийнятих процедурних рішень із розгляду та вирішення 
адміністративних справ, що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням [12, 
електронний ресурс].

Безспірно, найважливішим критерієм для класифікації адміністративних проваджень є характер 
адміністративного провадження. З огляду на це виділяють: провадження з надання адміністративних 
послуг, а також інспекційні (контрольні) провадження. До проваджень з надання адміністративних по-
слуг належать реєстраційні, дозвільні та інші провадження.

Отже, в якості підсумку щодо місця дозвільного провадження можна зазначити, що дозвільне про-
вадження є видом адміністративного провадження, яке здійснюється відповідно до певного порядку 
(моделі). Цей порядок визначається як адміністративна процедура і повинен знайти своє відображен-
ня у нормативно-правовому акті, наприклад, Адміністративно-процедурному Кодексі України. В свою 
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чергу адміністративна процедура та адміністративний процес є суміжними поняттями. Відповідно, до-
звільне провадження, будучи частиною адміністративної процедури, не може бути частиною адміні-
стративного процесу.

В такому разі, можна зробити висновок, що дозвільне провадження, в свою чергу, повинно ви-
значатись як сукупність послідовно здійснюваних адміністративним органом дій, спрямованих на на-
дання особі документів дозвільного характеру, у разі подання нею усіх необхідних документів, перео-
формлення чи анулювання таких документів у випадках, передбачених законом. Характерними озна-
ками дозвільного провадження є:

1) сукупність дій, що здійснюються адміністративним органом;
2) обов’язкова послідовність вчинення таких дій;
3) усі вчинені дії стосуються вирішення питання про забезпечення реалізації права осіб на вико-

нання певних дій або зайняття певними видами діяльності;
4) результатом такого провадження є отримання особою-заявником документа дозвільного ха-

рактеру або відмови у видачі такого документа, у випадках, передбачених законодавством.
Усім адміністративним провадженням притаманне вчинення однакових послідовних дій, які нази-

ваються стадіями провадження. Кожному виду адміністративних проваджень властиві свої стадії. Ко-
ротко розглянемо основні стадії дозвільного провадження. Першою стадією є подання до відповідно-
го органу публічної адміністрації заяви зацікавленою в одержанні відповідного дозволу особи. Заява 
про видачу документа дозвільного характеру, а також документи, що додаються до неї, приймається 
за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів компетентним 
дозвільним органом та підписом відповідальної особи. Перелік необхідних до подання документів, 
підстави залишення документів без розгляду визначаються виключно законами України, що регулю-
ють порядок видачі кожного конкретного документа дозвільного характеру. Вимоги щодо форми та 
змісту поданих документів встановлюються відповідним компетентним органом публічної адміністра-
ції переважно у підзаконних нормативно-правових актах.

Наступною стадією є безпосереднє вивчення компетентним дозвільним органом поданих доку-
ментів, їх аналіз, вчинення інших дій, спрямованих на з’ясування вірогідності поданих документів (на-
приклад, обстеження приміщень, речей щодо відповідності їх вимогам дозвільної системи).

У разі відповідності усіх поданих документів встановленим законодавством вимогам, дозвіль-
ний орган зобов’язаний прийняти рішення про видачу дозволу. Як правило, встановлюється місячний 
строк, протягом якого дозвільний орган повинен повідомити заявника про результати розгляду до-
кументів. Проте, щодо окремих дозволів конкретними законами може встановлюватись інший строк. 
Наприклад, Державна архітектурно-будівельна інспекція України зобов’язана видати дозвіл на вико-
нання будівельних робіт протягом 10 днів з дня подачі усіх необхідних документів. У випадку прийнят-
тя рішення про відмову у видачі дозволу, дозвільний орган повинен видати її заявнику в письмовому 
вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Факультативною стадією дозвільного провадження є оскарження прийнятих рішень, пов’язаних 
із відмовою у видачі документів дозвільного характеру, його анулюванням тощо. Рішення, дії чи без-
діяльність дозвільних органів чи їх посадових осіб може бути оскаржено в адміністративному та судо-
вому порядку.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ТРУДА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РФ:  
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ИЛИ ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА?

В настоящее время в научной литературе практически потеряло свое значение разграничение прин-
ципов верховенства права и верховенства закона: в юридических словарях первый названный принцип 
чаще всего подменяется вторым [1]. Такое отождествление, на наш взгляд, ведет к нивелированию основ-
ных прав и свобод личности, подменяя «дух» закона его «буквой». В то же время, полное разграничение 
этих принципов также приведет к ограничению прав человека, характерного для тоталитарных систем. 
Таким образом, учитывая то, что данные принципы не могут быть полностью разграничены между собой, 
необходимо, чтобы верховенство закона было основано на верховенстве права. То есть, нормативно-пра-
вовые акты государства должны не только соответствовать его Основному закону – Конституции, но и от-
ражать правосознание его граждан и не ограничивать основных прав и свобод личности.

К сожалению, явное несоответствие принципу верховенства права в области трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними правоотношений прослеживается на сегодняшний день и в законо-
дательстве Российской Федерации: Конституция РФ 1993 г. закрепила широкий перечень принципов, 
прав и свобод человека и гражданина в т. ч. и непосредственно в сфере труда. Тем не менее, закрепле-
ние в ней нового конституционного принципа – свободы труда, вместо права на труд, существовавше-
го в Конституциях СССР 1936 и 1977 гг., на наш взгляд, существенно ограничило права и законные ин-
тересы граждан в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений.

Так, ст.  118  Конституции СССР  1936  г. закрепляла право граждан СССР  на труд, «то есть право 
на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и каче-
ством». Конституция СССР 1977 г. расширила данный принцип, предусмотрев в ст. 40, что право на 
труд включает в себя не только «получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии 
с его количеством и качеством», но и оплату «не ниже установленного государством минимального 
размера», а также «право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребно-
стей». В Конституции РФ 1993 г. закреплен лишь принцип свободы труда, означающий, что «каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию», т. е. труд уже не гарантируется.

В связи с этим вызывает вопросы позиция ученых, полагающих, что современное «конституцион-
но-правовое содержание свободы труда не вытеснило, не упразднило общепризнанного принципа 
права на труд, а включило этот принцип в качестве элемента в свой состав» [2].

На наш взгляд, утверждение, что право на труд представляет собой элемент свободы труда, явля-
ется необоснованным. Так, термин «свобода» означает независимость, отсутствие стеснений и ограни-
чений, связывающих жизнь и деятельность общества и его членов [3], а термин «право» понимается не 
только как «узаконенная возможность что-нибудь делать, осуществлять», но и «возможность действо-
вать, поступать каким-нибудь образом» [3; с. 525]. Соответственно, под правом на труд понимается «по-
лучение гарантированной работы…», а свобода труда выражается «в свободной воле трудоспособного 
гражданина выбирать место и род работы» [4], а также, на наш взгляд, в запрете принудительного тру-
да, что подтверждается ч. 1 ст. 23 Декларации прав и свобод человека и гражданина [5]: «Каждый имеет 
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается…».

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип права на труд является более широким по отно-
шению к принципу свободы труда и включает его в себя в качестве элемента, но не наоборот. Это под-
тверждается и нормами международного права, закрепляющими, в первую очередь, право на труд, а 
лишь затем – на свободный выбор работы и на справедливые и благоприятные условия труда [6].

Что касается закрепления принципа свободы труда в Трудовом кодексе РФ, то его формулировка 
в абз. 1 ч. 1 ст. 2 вызывает недоумение. Законодатель, включив содержание принципа свободы труда 
в понятие права на труд, зачем-то тут же включает право на труд в принцип свободы труда: «свобода 
труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно согла-
шается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельно-
сти», что представляется не логичным.
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Более логичным представляется подход к этому вопросу законодателей Республики Беларусь 
и Украины. Так, принцип свободы труда провозглашен в Конституции Республики Беларусь (ст. 41): 
«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ са-
моутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии 
с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом обществен-
ных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда» [7]. Данное положение получи-
ло свое закрепление и в Трудовом кодексе государства (ст. 11) [8].

Конституция Украины, закрепив право каждого на труд, провозглашает, помимо этого, основные 
гарантии его реализации: «государство создает условия для его полного осуществления граждана-
ми, гарантирует равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, реализу-
ет программы профессионально-технического обучения, подготовки и переподготовки кадров в со-
ответствии с общественными потребностями» (ст.43) [9], перечень которых расширен в Кодексе зако-
нов о труде (ст.5–1) [10], несмотря на отсутствие в нем прямого закрепления принципа свободы труда.

На наш взгляд, российской правовой системе необходимо закрепление именно принципа пра-
ва на труд, поскольку возможность выбирать род и место работы при фактическом отсутствии та-
кой работы в наличии не имеет никакого смысла. Конечно, с одной стороны понятно стремление го-
сударства снять с себя излишнюю ответственность за необходимость обеспечения всех своих граж-
дан рабочими местами, что, к сожалению, в настоящих условиях мирового экономического кризиса и 
не представляется возможным, но с другой стороны, свободный, достойный и гарантированный труд 
должен являться основой любого социального государства.

Для урегулирования данной ситуации, на наш взгляд, необходимо предпринять следующие шаги.
Во-первых, представляется обоснованным закрепить в Конституции РФ  вместо принципа сво-

боды труда принцип права на труд, и, соответственно, в Трудовом кодексе РФ,  сформулировав 
абз. 1 ч.1 ст.2 следующим образом: «право на труд, который каждый свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профес-
сию и род деятельности».

Во-вторых, необходимо сформулировать понятие свободы труда, обозначив, что оно подразумевает:
1) право распоряжаться своими способностями к труду и выбирать профессию и род занятий;
2) запрет принудительного труда.
И наконец, для практического разрешения соотношения принципов гарантированного права на 

труд и права свободного выбора рода занятий, целесообразным представляется установление квоты 
на поступление в ВУЗы (на основе анализа необходимых профессий на рынке труда), что гарантирова-
ло бы выпускникам трудоустройство. Хотя реализация данной нормы, несомненно, ограничит свобо-
ду выбора будущей профессии молодых людей, но, на наш взгляд, она имеет определенные преиму-
щества, так как лучше, если абитуриент изначально поступит не в тот ВУЗ или не на ту специальность, 
о которой он «мечтал», чем потратит несколько лет на получение образования, но в итоге не будет 
иметь возможности трудоустроиться по той профессии, которую он получил. Таким образом, законо-
дательное закрепление вышеназванной нормы позволит соблюсти и принцип права на труд, посколь-
ку государство гарантирует трудоустройство, и не нарушит принцип свободы труда, поскольку абиту-
риенты поступают в учебные заведения именно на основе собственных способностей и подготовки.

Реализация данных мер, в свою очередь, позволит устранить имеющееся в сфере трудового зако-
нодательства Российской Федерации противоречие между принципами верховенства права и верхо-
венства закона.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ГАРАНТИЙ,  

КАК ОДНОЙ ИЗ КАТЕГОРИЙ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

«Право, не обеспеченное средствами судебной защиты,  
нельзя считать правом»

Лорд Деннинг

Принцип верховенство права является основополагающим принципом соблюдения международ-
ного и национального права. В виду того, что принцип верховенства права лежит в основе функци-
онирования международного права в целом, мы в данной работе уделим первостепенное внимание 
тому, как осуществляется этот принцип в области права прав человека и международного гуманитар-
ного права применительно к реализации судебных гарантий. Рассмотрим сам процесс предоставле-
ния судебных гарантий, практику мирового сообщества в данном аспекте. Но основе полученных ис-
следований попробуем выявить основные проблемы реализации механизма осуществления принци-
па верховенство права.

Согласно принципу верховенствf все, от отдельного человека до государства, обязаны соблюдать 
законы, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются 
судебными органами. Соблюдение принципа имеет важное значение для обеспечения устойчивого 
мира и эффективной защиты прав человека. Данный принцип является одним из основополагающих 
принципов составляющих суть миссии Организации Объединенных Наций, что не раз подчеркивал в 
своих докладах Экс – Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан:

«Для Организации Объединенных Наций верховенство права означает принцип управления, в 
соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, в том числе само государство, функцио-
нируют под действием законов, которые публично приняты, в равной степени исполняются и незави-
симо реализуются судебными органами и которые совместимы с международными нормами и стан-
дартами в области прав человека.»[1]

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности не раз рассматривали вопрос о верховенстве пра-
ва. Как пример, в итоговом документе саммита 2005 года, а именно резолюции 60/1, пункте 119, деле-
гаты признают свою обязанность «активно защищать и поощрять все права человека, верховенство 
права и демократию», которые относят к «основным ценностям и принципам Организации Объеди-
ненных Наций» [2].

Судебные гарантии, в свою очередь, представляют собой особую важность для эффективной за-
щиты основных прав человека, как в международном праве, так и в международном гуманитарном и 
праве прав человека, в частности. Большинство международных соглашений в области прав челове-
ка не включают судебные гарантии в число основных прав (право на жизнь, запрещение пыток и не-
гуманного или унижающего обращения, запрещение рабства, принцип nullum crimen sine lege и nulla 
poena sine lege (принцип запрещения придания обратной силы уголовным законам) [3]). МГП, в свою 
очередь, предусматривает обязательство предоставлять защиту и оказывать помощь раненым, огра-
ничение на применение силы органами безопасности и охраны правопорядка, предусмотрены судеб-
ные гарантии [4]. В МП категория прав на осуществление судебных гарантий, находит свое подтверж-
дение во многих правовых источниках. Всеобщая декларация прав человека, например, установила: 
«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными националь-
ными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом» 
[5]. Право на судебную защиту, как одно из категорий судебных гарантий, закреплено в статье 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах [6] и части 1 статьи 6 Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод [7]. Отсюда следует, что основные источники подраз-
умевают собой обязательство исполнять предписанные нормы, что лежит в основе реализации меха-
низма осуществления принципа верховенство права.
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Обращаясь к опыту Европейского союза в области предоставления судебных гарантий, можно 
проследить, что практика применения Европейской Конвенции указывает на то, что право на судеб-
ную защиту распространяется на все процессуальные действия, подразумевающие применение пу-
бличного права. Статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод также 
указывает, что лица, права которых, как они изложены в Конвенции, оказались нарушенными, должны 
располагать «эффективными средствами правовой защиты перед национальными властями». В дан-
ном случае мы видим осуществление принципа верховенства права в основе самой системы права 
ЕС, которая напрямую порождает права и наделяет обязанностями физических и юридических лиц. 
На что в свое время указывал Суд ЕС в1963 г. в решении по делу Van Gend en Loos:

«Европейский Союз представляет собой новый правопорядок в международном праве, в пользу 
которого государства-члены ограничили свои суверенные права... и субъектами которого являются 
не только государства-члены, но также их граждане»[8].

На наш взгляд, в работе также стоит уделить внимание самому механизму предоставления судеб-
ных гарантий, с целью полного понимания данной правовой категории. Рассматривая дело Ла Гранд 
(Решение № 104 от 27 июня 2001 г.), Международный Суд ООН сделал важный вывод о правах лич-
ности на предоставлении основных судебных гарантий. Суть предъявленных Германией к США тре-
бований сводилась к следующему: братья Ла Гранд, граждане Германии, были приговорены к смерт-
ной казни в Аризоне за совершение ряда тяжких преступлений. Германия узнала об обстоятельствах 
дела восемь лет спустя, хотя согласно Венской конвенции о консульских сношениях 1961 г. власти 
США должны были известить Германию об этом деле во время ареста для получения юридической 
помощи от германского консульства. Попытки Германии поднять вопрос о несоблюдении Конвенции 
не увенчались успехом. США сослались на доктрину «procedural default» – «нарушение сроков процес-
суальных действий» [9]. Действительно, право на справедливое судебное разбирательство является 
общепризнанной международно-правовой нормой, непосредственно относящейся к правам челове-
ка, которое связано с правом на эффективное восстановление нарушенных прав. К тому же основные 
международно-правовые акты закрепляют само право на судебную защиту и обеспечение доступа 
к правосудию. Но для соблюдения этих обязательств субъекты международного права должны соз-
дать и обеспечить функционирование институциональных инфраструктур осуществления правосу-
дия и принять законы, гарантирующие беспристрастный и справедливый характер судебного разби-
рательства.

Судебные гарантии реализуются по средствам применения тех или иных мер принуждения, сре-
ди которых особое внимание уделяется категории дисциплинарных и уголовных. Дисциплинарные 
меры, по общему мнению, нельзя считать достаточными в случае серьезных нарушений МГП, но они 
необходимы, поскольку позволяют своевременно реагировать на нарушения. Эти меры могут приоб-
ретать формы: выговор с занесением в личное дело, предупреждение, понижение в должности или 
увольнение. На практике дисциплинарные взыскания могут включать лишение свободы и телесные 
наказания, в том числе и смертную казнь. Все эти меры должны приниматься в соответствии со стан-
дартами прав человека [10]. Уголовное преследование необходимо в случае совершения серьезных 
нарушений МГП. Ответственность за применение санкций в случае нарушений лежит на государстве. 
Наложение санкций государством-участником, непосредственно вовлеченным в конфликт, сопряже-
но с преодолением множества препятствий и ограничивающих факторов: 1) государство должно быть 
способно надлежащим образом организовать судебное разбирательство и проявлять готовность к 
этому; 2) государству необходимо установить процедуры, внушающие доверие всем сторонам. Для 
этого оно должно гарантировать равный и индивидуальный подход ко всем лицам[11]. Так, напри-
мер, в США 5-я и 14-я поправки к Конституции запрещают правительствам лишать «кого-либо жизни, 
свободы или имущества без законного судебного разбирательства»; их трактуют, прежде всего, как 
требование соблюдать справедливую и беспристрастную процедуру [12]. Аналогичным образом Ка-
надская хартия прав и свобод в разделе 7 гарантирует «право на жизнь, свободу и личную неприкос-
новенность и право не лишаться их, кроме как в соответствии с принципами фундаментального пра-
восудия» [13].

Рассматривая вопрос предоставления судебных гарантий в МГП, мы в первую очередь обратимся 
к практике закрепления данных норм. В начале 21 века был сделан важный шаг в этом направлении со 
стороны Комиссии ООН по правам человека, которая признала интересы жертв нарушений МГП. Ос-
новные принципы и руководящие положения, принятые на 56 сессии Комиссии по правам человека 
ООН в 2000 году, были направлены на предоставление права на судебную защиту жертвам наруше-
ний прав человека и МГП [14]. В Статьях Комиссии международного права об ответственности госу-
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дарств 2001 года, без упоминания прав отдельных лиц в режиме вторичных прав, известно, что дого-
воры по правам человека предусматривают средства правовой защиты как материально-правовые, 
так и процессуальные для лиц, которым был причинен ущерб в результате незаконных действий вла-
стей государства [15]. Право на судебную защиту является вторичным правом, что подчеркивалось 
ещё на Дипломатической конференции в 1949 году: «Недостаточно предоставить права покровитель-
ствуемым лицам и возложить ответственность на Государства; покровительствуемым лицам должна 
быть обеспечена поддержка, необходимая для реализации этих прав» [16]. Предусмотренные МГП га-
рантии будут применяться с начала любого вооруженного конфликта, будь то вооруженный конфликт 
международного или внутреннего характера. Таким образом, даже если в случае чрезвычайного по-
ложения, угрожающего жизни нации, будет приостановлено применение судебных гарантий, пред-
усмотренных правом прав человека, с началом вооруженного конфликта эти гарантии вновь будут 
применяться в полном объеме, на этот раз в силу начала применения международного гуманитарно-
го права. Перечень судебных гарантий, применяемых в период международного вооруженного кон-
фликта, приведен в статье 75 Дополнительного протокола I. В случае вооруженного конфликта не-
международного характера будут применяться гарантии, установленные статьей 6 Дополнительно-
го протокола II и предусмотренные общей для четырех Женевских конвенций статьей 3 [17]. В связи 
с этим рассмотрим Постановление от 8 января 2003 года Апелляционного суда США, в котором гово-
рилось, что: «Женевская конвенция не является самоисполнимой. Суды будут признавать самоиспол-
нимость договора в случае, когда документ свидетельствует о намерении обеспечить право отдель-
ных лиц обращаться в судебные инстанции. Женевская конвенция не составлена с таким намерением. 
Формулировки Женевской конвенции не являются «самоисполнимыми» и не дают «отдельным лицам 
права обращаться с иском во внутригосударственные суды стран участниц этой конвенции» [18]. Од-
нако позицию суда можно оспорить. Женевские конвенции четко признают права отдельных лиц. Бо-
лее того, договор может быть частично не самоисполнимым, но для других – иметь прямое действие, 
например, когда речь идет о защите, или для целей habeas corpus [19]. Представляется, что если до-
говор предусматривает права отдельных лиц, он должен быть самоприменимым. Следовательно, мы 
можем заметить, что применение определённых источников может вызывать конкретные затрудне-
ния способные нарушить принцип верховенства права в данной области.

Договоры в области защиты прав человека также содержат положения, предусматривающие ком-
пенсацию ущерба, например, лицам, подвергшимся незаконному аресту или задержанию [20]. Рим-
ский статут уполномочил Международный уголовный суд определять размер любого ущерба, убыт-
ков и вреда, причиненных потерпевшим, и принимать решение об их возмещении [21]. Осуществле-
ние судебных гарантий представляет собой сложный институт правоприменительной практики в 
МП. Судебные гарантии включают в себя: презумпцию невиновности, право обвиняемых на немед-
ленное информирование о выдвинутых против них обвинениях, право на организацию полномас-
штабной и эффективной защиты и получение необходимых для этого средств и обязанность полно-
стью соблюдать принципы nullum crimen sine lege и nulla poena sine lege [22]. Эти гарантии поддержи-
ваются во всех вооруженных конфликтах, независимо от их характера [23]. Так, умышленное лишение 
военнопленного или иного покровительствуемого лица права на беспристрастное и нормальное су-
допроизводство представляет серьезное нарушение и военное преступление по смыслу Женевских 
конвенций и Дополнительного протокола I, а государства обязаны преследовать в уголовном поряд-
ке лиц, виновных в совершении подобных деяний. Это нарушение включено в число военных престу-
плений, предусмотренных Статутом Международного уголовного суда, и являеться объектом между-
народного преследования [21]. МГП  запрещает выносить обвинительные приговоры в обстоятель-
ствах, когда не могут быть обеспечены основные судебные гарантии.

Резюмируя вышеизложенное, мы можем прийти к выводу что, с точки зрения осуществления 
принципа верховенства права, ни гуманитарное право в целом, ни какая либо его статья не возлагают 
на государства обязательство придавать прямое действие во внутригосударственной правовой си-
стеме положениям МГ. Действие принципа верховенства применительно к МП может осуществлять-
ся лишь в случае, если государство признают прямое действие МГП,  тогда в его судах можно ссы-
латься на его конкретную статью. Другие государства могут интегрировать в свое законодательство 
смысловое содержание статей МГП. В тех случаях, когда не делается ни того, ни другого, пострадав-
шие остаются ни с чем. Подобная позиция американских судов в отношении самоисполнимого харак-
тера МГП получила подтверждение в деле Хамди против Рамсфельда [24]. Как итог, можем заметить, 
что на внутригосударственном уровне должна быть создана законодательная база, инкорпорирую-
щая нормы МГП. Обязательство вводить в силу такое законодательство вытекает из статьи 1 Женев-
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ских конвенций  1949  года определяющей, что договаривающиеся государства должны обеспечить 
соблюдение этих Конвенций в любое время. Институт судебных гарантий на сегодняшний день явля-
ется уязвимой категорией правовых норм, с точки зрения правоприменительной практики. В основ-
ном не императивный характер правовых источников их закрепления привносит негативные послед-
ствия их исполнения. В своей работе, мы четко проследили принцип соблюдения верховенства права 
в данной области, рассматривая практику предоставления судебных гарантий как международного, 
так и национального права. Основной недостаток данной системы кроется в основе имплементации 
данных норм в национальные правовые системы. К сожалению, принцип верховенства прав челове-
ка, как непосредственных норм международного права, может исполняться государствами лишь в 
общем контексте придания данным нормам обязательной юридической силы. На сегодняшний день, 
это тенденция распространяется в основной своей массе лишь на нормы, которые выгодны тем или 
иным государствам. Опираясь на данное положение, мы можем сказать, что такая важная составля-
ющая функционирования, как государства, так и международного сообщества в целом, как судебная 
система не сможет в полной мере стать защитой от нарушения прав человека, если она будет трак-
товаться каждым субъектом международного права самостоятельно. Стоит осознать важность дан-
ных положений и призвать мировое сообщество к мирному обсуждению этого вопроса, о наделении 
норм, закрепляющих судебные гарантии юридической силой, тем самым обеспечить их обязательное 
исполнение, с целью расширения действия принципа верховенство права на все важные для защиты 
прав и свобод человека области функционирования международного права.
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RULE OF LAW В ЦИВИЛИСТИКЕ:  
НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ  

ПРИ ЗАЩИТЕ ВЛАДЕНИЯ

Принятие Кодекса Наполеона (величайший результат рецепции римского частного права) оцени-
вают в качестве фундамента, необходимого для наступления царства разума, в котором несправедли-
вость и угнетения уступят место вечной истине, вечной справедливости, естественному равенству и 
неотъемлемым правам человека [22; 129]. Очевидно, не сам гражданский кодекс, как источник пра-
ва, а гражданское право как система норм есть искусство добра и справедливости. Именно поэтому 
в случае пробела в законодательстве мы обращаемся к принципам добросовестности, разумности и 
справедливости (ст. 6 ГК РФ), что обеспечивает верховенство права, иными словами, верховенство до-
бра и справедливости.

Вопрос о добре и справедливости остро возникает, когда участники гражданского оборота, ис-
пользуя свои правомочия, затрагивают интересы и права иных лиц. В Концепции развития граждан-
ского законодательства России детализируется статья 10 ГК РФ, и тем самым формулируются новые 
формы злоупотребления правом: очевидное недобросовестное поведение, обход закона и тому по-
добное. При этом категория «злоупотребление правами» зажата между правовой и нравственной си-
стемами социального регулирования, поскольку разумность и добросовестность, которыми квали-
фицируются характер и степень злоупотребления правом, весьма оценочны и не могут стать соб-
ственно юридическими понятиями [7; 32].

Еще в римском праве действовал принцип: qui jure suo utitur, neminem laedit, т. е. тот, кто пользу-
ется своим правом, никому не причиняет вреда. Этот принцип, выведенный из римского законода-
тельства, высказываний римских юристов, был позднее сформулирован юриспруденцией в качестве 
общего принципа. Хотя термина «злоупотребление правом» в римском праве еще не было.

Понятие «злоупотребление правом» в его буквальном значении представляет собой употребле-
ние права во зло. Уже из этого вытекает, что злоупотребление правом может быть использовано лишь 
тогда, когда субъект обладает определенным субъективным правом и в рамках тех возможностей, 
которые составляют содержание данного права, использует такие формы его реализации, которые 
выходят за установленные законом пределы осуществления права [8]. Такими пределами являются 
основные начала цивилистики, в первую очередь, справедливость, от воплощения которой зависит 
верховенство права в гражданском обороте.

Права человека – это отражение не только правового опыта развития человечества, но и сосре-
доточение нравственных начал с ориентацией на критерии добра и общего блага [4; 234]. В связи с 
этим, реализация права не может быть абсолютно свободной, иначе, как писал в своё время Ш. Мон-
тескье: «Разреши человеку делать все, что он хочет, и ты погубишь его» [16; 242]. Только ограниченное 
и содержащее пределы своей свободы право может отвечать своему предназначению [6; 26].

Предлагаем проанализировать проблемы обеспечения верховенства права в цивилистических 
правоотношениях, например, в ситуациях, когда потерпевшее лицо, обходя закон, злоупотребляет 
притязанием на защиту своего владения. И в итоге, опираясь на судебную практику и юридическую 
науку, определим оптимальные варианты торжества справедливости.

ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ КАК ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ 
Вопреки римской неограниченной виндикации, рецепция этого вещного иска европейскими го-

сударствами породила институт ограничения виндикации в целях защиты добросовестных лиц, кото-
рый не чужд и российскому гражданскому праву (ст. 302 действующего ГК РФ или ст. 228 Проекта ГК). 
Приоритет интересов и прав добросовестного акципиента вполне оправдан, когда предыдущий соб-
ственник по своей воле передал вещь отчуждателю и тем самым возложил на себя риск недобросо-
вестного поведения своего контрагента. Защита в такой ситуации прав покупателя является торже-
ством справедливости, поскольку обеспечивает стабильность всего гражданского оборота.
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Однако в  90-е годы XX  века многие собственники, осознавая бесперспективность виндикации 
против добросовестных приобретателей, активно задействовали возможность истребования спор-
ной вещи в порядке реституции после признания сделки между неуполномоченным традентом и при-
обретателем недействительной, т.к. добросовестность стороны по ст. 167 ГК РФ не имеет значения. 
Это приводило к сплошной инвалидации всей цепочки сделок между субъектами и дестабилизирова-
ло оборот, особенно, в сфере жилой недвижимости.

Первая историческая попытка восстановить верховенство права при таких обстоятельствах была 
предпринята по линии арбитражной системы Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ в п.25 По-
становления от  25  февраля  1998  г. №  8  «О некоторых вопросах практики разрешения споров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещных прав», которое в настоящее время утрати-
ло силу: «…Если в такой ситуации собственником заявлен иск о признании недействительной сделки 
купли – продажи и возврате имущества, переданного покупателю, и при разрешении данного спора 
будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному при-
обретателю (статья 302 ГК РФ), в удовлетворении исковых требований о возврате имущества должно 
быть отказано».

Следуя от обратного, при установлении судом недобросовестности приобретателя по недействи-
тельной сделке становится возможным применять последствия ничтожности в форме возврата пере-
данного покупателю имущества [12; 132]. В связи с этим возникает необходимость проверки юриди-
ческой природы притязания, которое собственник вправе заявить третьему лицу – приобретателю 
по недействительной сделке. Любое заинтересованное лицо, о котором идет речь в пункте  2  ста-
тьи 166 ГК РФ, не равнозначно вообще любому лицу. Собственник имущества не является лицом, заин-
тересованным в применении последствий недействительности сделки, стороной которой он не явля-
ется, поскольку собственник заинтересован не в реституции между участниками сделки, а в возвраще-
нии принадлежащего ему имущества [28; 12, 190]. Для любого третьего лица, являющегося титульным 
владельцем, последствием недействительности сделки должна быть не реституция, а виндикация, на 
что еще в 1955 году указывал Ю.К. Толстой [25; 144].

Чуть позднее 21 апреля 2003 года было принято Постановление Конституционного Суда РФ № 6-П 
«По делу о проверке конституционности положений п.п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан 
О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». Коллизия была 
разрешена в пользу обеспечения стабильности гражданского оборота, прав и законных интересов 
всех его участников, прежде всего, добросовестных приобретателей. Конституционный Суд РФ поста-
новил следующее: «Поскольку добросовестное приобретение в смысле ст. 302 ГК РФ возможно только 
тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не име-
ло права отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, явля-
ется не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения (виндикация)» [19].

В качестве резолютивного обеспечения верховенства справедливости в  2010  году было при-
нято совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ  и Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в п. 35 которого разъ-
ясняется: «Если имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник 
вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения приобретателя (ста-
тьи 301, 302 ГК РФ). Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок 
по отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установлен-
ные статьями 301, 302 ГК РФ» [20].

О.Ю. Скворцов отмечал некорректность механического переноса правил, относящихся к винди-
кации, на недействительные сделки. Здесь возникает необходимость выработки соответствующих ма-
териально-процессуальных конструкций в рамках правил, посвященных недействительности сделок 
[24; 59–60].

Однако из Постановления высших судебных инстанций № 10/22 2010 года следует, что если предъ-
является реституция, то суд должен применять правила ст.301 и 302, то есть расценивать требование 
истца в качестве виндикации.

Таким образом, и при реституции, и при виндикации в настоящее время требуется установле-
ние условий, предусмотренных ст. 302 ГК РФ. Представляется более корректным и справедливым на 
законодательном уровне предписать собственнику заявлять исключительно виндикацию для внедо-
говорного истребования индивидуально-определенной вещи, а право на реституцию сохранить за 
сторонами сделки, если её вообще можно считать недействительной [14; 7–11]. При этом виндика-
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ционное требование собственника будет соответствовать природе отношений, т.к. применения по-
следствий недействительности сделки должны просить те третьи лица (например, прокурор в госу-
дарственных интересах), которые непосредственно преследуют цель реализовать саму реституцию. 
Собственник, заявляя виндикацию, ничего не потеряет, поскольку в случае удовлетворения виндика-
ционного притязания имущество будет возвращено непосредственно в его владение, а если виндика-
ция будет невозможна, то и реституция не может иметь место в целях защиты прав добросовестного 
приобретателя. Иными словами, по справедливому утверждению А.А. Грось, «когда невозможна вин-
дикация, невозможна и реституция; когда виндикация возможна, в реституции нет нужды» [9; 110]. А в 
случае ненадлежащего выбора между реституцией и виндикацией судебная тенденция такова, что су-
дам рекомендовано отказывать истцу в удовлетворении требования [10].

НЕДОПУСТИМОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ ИСКОВ КАК КРИТЕРИЙ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Рассмотренная ранее проблема напрямую ставит вопрос относительно того, насколько справед-

лив выбор потерпевшего между различными по своей природе исками.
С одной стороны, восстановление нарушенных прав владельца есть прямое проявление эффекта 

справедливости. С другой стороны, следует грамотно оценить, какие при этом использовались спо-
собы защиты, поскольку принцип «цель оправдывает средства» антагонистичен верховенству права.

Утверждения некоторых авторов [23; 277, 281], [26; 208–209], [27; 232], [2; 44] о возможности конку-
ренции исков в силу свободы выбора собственником способа защиты нарушенного права на основа-
нии ст. 1 и 9 ГК РФ, по меньшей мере, спорны, поскольку не совсем верно толкуется содержание дан-
ных норм. Осуществление прав «по своему усмотрению» должно пониматься в том плане, что права 
могут осуществляться, а могут и не осуществляться, т.е. всё зависит от воли правообладателя, и при 
этом речь в этих нормах идёт именно о принадлежащих лицу правах. Но любое субъективное право 
возникает в силу юридического факта, абстрактные признаки которого обозначены в гипотезе нормы 
права. Если имущество передано по недействительному договору, то закон устанавливает специаль-
ные последствия – реституция (ст. 167 ГК РФ). Обладателем права на виндикацию в данной ситуации 
сторона сделки не является, поэтому лицо не может осуществлять его по своему усмотрению. Недо-
пущение конкуренции исков ориентирует суд на правильное установление тех юридических фактов, 
исходя из которых, суд должен установить действительные отношения сторон и применить к ним над-
лежащую норму закона. Предоставление истцу права выбора между различными основаниями иска 
повлекло бы неверное решение вопросов о порядке расчетов между сторонами, об объеме возмеще-
ния, о применении положений об исковой давности и т.д. [3; 175], [5; 197], [1; 187, 189], что является не-
справедливым по отношению к ответчику и, стало быть, представляет собой препятствие для реали-
зации торжества права.

ПРИРОДА ВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ИСКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Относительно природы владельческого иска интересны рассуждения дореволюционного циви-

листа И.А. Покровского. «Всякий фактический владелец может требовать от суда защиты своего вла-
дения, и притом не на том основании, что он имеет право на это владение, а просто на том, что он вла-
деет или владел. Защиты своего владения может требовать не только законный, но и владелец явно 
неправомерный – тот, кто силой … или тайной похитил чужую вещь… Такое положение вещей не мо-
жет не вызывать недоумение: кажется, что право, защищая даже владение незаконное, тем самым 
идет против своей собственной основной задачи – охранять закон и правопорядок, что оно подрыва-
ет под самим собой почву и утверждает то, что должно было отрицать» [18; 186]. Неудивительно по-
этому, что для объяснения этого явления в науке гражданского права возникли разнообразные тео-
рии об основании защиты владения. Каждая из этих теорий пытается по-своему установить тот общий 
принцип, которым определяется защита фактического господства.

Существующие концепции, объясняющие смысл юридической защиты факта владения, социаль-
ных мотивов, побудивших законодательство такую защиту предусмотреть, подразделяются в цивили-
стике на теории абсолютные и относительные.

Абсолютные теории (Пухта, Брунс, Ганс и др.) пытались обнаружить мотивы защиты владения в 
нём самом и вывести необходимые основания из его собственной сущности. Отмечалось, что обла-
дание вещью опирается на волю обладателя (субъективная воля), и превращается из факта в право, 
как только оно получает всеобщую санкцию (объективная воля). Если объективный момент соединен 
с субъективным, налицо право собственности, а когда присутствует только субъективный момент, по-
является лишь владение. Но субъективный момент должен защищаться и в обособленном виде, так 
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как чистая воля сама по себе заслуживает защиты во всех случаях, кроме явного её несоответствия 
общей воле (например, при краже или разбое) [цит. по: 11].

Относительные теории отвергали идею личной воли, ссылаясь на то, что владельческая защита 
ставится на службу даже противоречащему общей воле неправомерному владению, когда его пыта-
ются упразднить самоуправным способом.

Более правильной И.А. Покровский считал теорию гражданского мира, предложенную Эндеман-
ном, в основе которой лежит идея о необходимости сохранять общественное спокойствие в виде сло-
жившегося порядка отношения лиц к вещам. Вместе с тем И.А. Покровский полагал, что для обосно-
вания идеи владельческой защиты недостаточно раскрытия одной лишь полицейской её стороны. «В 
институте защиты владения, – считал И.А. Покровский, – дело идёт не о собственности и вообще не о 
том или ином имущественном праве, а о начале гораздо более высоком и идеальном – насаждении 
уважения к человеческой личности как таковой». С этой точки зрения защита незаконного владения, 
понимаемая Иерингом как зло, И.А. Покровским рассматривается как наивысшее торжество принци-
па уважения к человеческой личности [18; 228–229].

Ф.К. фон Савиньи высказывал близкие взгляды относительно того, что защита владения связана с 
защитой личности от деликта [цит. по: 11]. Против этого воззрения возражают, что посягательство на 
владение не всегда связано с посягательством на владельца, поскольку утрата владения возможна и 
ненасильственным путём, например, посредством тайного хищения.

Конструкция владельческого иска в качестве достижения юридической мысли предвосхищает 
воплощение царства права в общественных отношениях, и потому является ярким примером прояв-
ления в цивилистике верховенства справедливости через уважение каждой личности и признание её 
ценности.

Однако, в Концепции развития гражданского законодательства РФ (пункты 1.7. и 1.8. раздела за-
конодательства о вещных правах) и в проекте изменений ГК РФ (статьи 215–220) предлагается пред-
усмотреть в законе, на наш взгляд, противоречивую несправедливую владельческую защиту. По мне-
нию разработчиков Концепции, нарушитель владения не может ссылаться в качестве возражения на 
то, что ему принадлежит право на вещь. Однако нарушитель имеет возможность начать спор о праве 
при соблюдении ряда ограничений (передача вещи третьему лицу в секвестр на время спора, оплата 
всех издержек по данному делу и т.д.) [13], [21].

Полагаем, что недопустимо исследовать титул ответчика (нарушителя) для разрешения спора о 
владении. Но юридическая природа посессорного иска не изменится, если в интересах полной за-
щиты потерпевшего (истца) после рассмотрения факта нарушения владения установить титул нару-
шителя на спорное имущество в целях лишения ответчика его прав на вещь и тем самым устранить 
саму возможность для последующей виндикации со стороны ответчика. Провизорность (предвари-
тельность) владельческого иска должна рассматриваться исключительно с позиций потерпевшего, 
иначе посессорная защита потеряет смысл, поскольку неудовлетворенный исходом дела самоуправ-
ный нарушитель, который обладает правом на вещь, преодолеет первоначальное решение суда пу-
тём предъявления иного по своей юридической природе иска, что крайне несправедливо [15; 11–16].

Итак, мы провели научное изыскание относительно проявления верховенства права, и соответ-
ственно торжества справедливости, в некоторых цивилистических отношениях, а именно: при защи-
те лица своего владения.

Главное, на что следует обратить внимание, что совершенство закона зависит не от наличия в 
нём грамотно составленных норм поведения, а от того насколько справедливо складывается практи-
ка его применения, что напрямую зависит от высокого уровня правосознания участников граждан-
ского оборота.

Следует полностью поддержать позицию, что в структуру развитого полноценного правосозна-
ния включается нравственное сознание, без которого оно ущербно. Нравственные ценности (стыд, 
совесть и т.п.), нормы (не укради, не убий…), принципы (делай добро, избегай делать зла…) должны 
быть «краеугольным камнем» в основании правосознания. Нравственность личности – это своеобраз-
ный антидевиантный духовный фильтр, который не позволяет субъекту использовать правосознание 
во вред третьим лицам. При этом в современном обществе и государстве не достаточно быть просто 
и только нравственным человеком, необходимо вырабатывать в себе стойкую потребность соблю-
дать нормы права [17; 126–127].

Высочайшая степень правовой культуры является ключевым условием обеспечения верховен-
ства права при реализации правоотношений, что, конечно же, трудно воплотить в жизни, поскольку у 
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каждого человека разные способности, воспитание, интересы, но к этому следует стремиться. Всегда 
нужно верить во что-то светлое, иначе жизнь потеряет смысл.
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ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ  
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВЕ МОВЛЕННЯ

Право на свободу вираження поглядів гарантоване статтею  10  Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод (далі  – Європейська конвенція), статтею  9  Африканської Хартії 
прав людини і народів, статтею  19  Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стат-
тею  13  Американської Конвенції прав людини, статтею  19  Загальної декларації прав людини. Стат-
тя 34 Конституції України закріплює гарантоване кожному право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширю-
вати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір, а також містить вичерпний перелік 
випадків, коли дані права можуть бути обмежені, який повторює параграф 2 статті 10 Європейської 
Конвенції. Варто зауважити, що припис щодо свободи думки стосується лише тієї думки, яка виражена 
об’єктивно шляхом певної фізичної поведінки, оскільки лише така думка здатна набувати соціального 
значення; в контексті розглядуваного права слід максимально широко тлумачити засоби виражен-
ня думки – як традиційні (усні, письмові, образотворчі), так і сучасні технічні; не має практичного зна-
чення відмінність між вираженням своїх думок (свобода слова) та чужих думок (свобода поширюва-
ти інформацію) – вони однаково гарантовані та, за певних умов, можуть бути обмежені; об’єктом пра-
ва, закріпленого у ч. 2 ст. 34 Конституції, є певні дії з інформацією – даний припис дозволяє вчиняти 
всі можливі дії з інформацією, вдаватись до будь-яких способів і засобів її використання і поширен-
ня; права, передбачені статтею 34 Конституції – права кожної людини, а не лише громадянина України 
[1, 153–157].

Міжнародні установи, які тлумачать та застосовують договори про права людини, акцентували 
увагу на взаємозв’язку між свободою вираження поглядів та свободою ЗМІ  [2, 42]. Свобода масової 
інформації  – не тільки один із головних принципів функціонування преси, радіо, телебачення у 
правовій та демократичній державі, якою є Україна згідно зі статтею першою Конституції. Це ще й одна 
з найважливіших гарантій інформаційної безпеки, оскільки забезпечує доступ громадян до повної, 
всебічної та достовірної інформації, захищає суспільну та індивідуальну свідомість від впливу пропа-
ганди та інших форм маніпуляції, а також стимулює накопичення, оновлення та передачу інформації 
всередині соціальної системи [3, 143–151]. У рішеннях Європейського суду з прав (далі – ЄСПЛ) люди-
ни неодноразово наголошувалось, що завдання засобів масової інформації – доносити інформацію до 
громадськості і бути «сторожовим псом» демократії [4, 153–154]. Очевидно, що для ефективного вико-
нання цього завдання свобода масової інформації відіграє ключову роль.

Уже виходячи з цього можемо зробити висновок, що категорія захисту права на свободу вира-
ження поглядів занадто цінна для суспільства. Проте, відповідно до статті 10 Європейської Конвенції, 
є вичерпний перелік випадків, коли дану свободу може бути обмежено (їх доцільно класифікувати на-
ступним чином): ті, що захищають суспільні інтереси – національну безпеку, територіальну цілісність, 
громадський спокій, правопорядок, здоров’я та моральність; які спрямовані на захист інтересів осо-
би (захист репутації та прав інших осіб, нерозголошення конфіденційної інформації); ті, що забезпе-
чують авторитет та безпристрасність правосуддя. ЄСПЛ у своєму рішенні у справі «Аутронік АГ» про-
ти Швейцарії» наголосив, що «держави, які є сторонами Конвенції, користуються певною свободою 
розсуду, коли вирішують питання про необхідність втручання, але ця свобода у кожному конкретно-
му випадку існує паралельно із європейським контролем. Такий контроль повинен бути жорстким, 
що пояснюється важливістю прав, а необхідність їх обмеження повинна бути встановлена з усією 
переконливістю» [5]. В інших своїх рішеннях Суд відзначив, що під час оцінювання кожного конкрет-
ного обмеження йому доводиться стикатися «не з вибором між двома протилежними принципами, 
але з принципами свободи виявлення поглядів, з якого є низка винятків, що повинні тлумачитися яко-
мога вужче» [6].

Дуже важливо, що для застосування будь-якого обмеження держава, перш за все, повинна вста-
новити, що воно: а) передбачене національним законодавством («встановлене законом»); б) має за-
конну мету; в) є необхідним у демократичному суспільстві [4, 4]. Тобто, важлива наявність усіх трьох 
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вимог (які у європейській судовій практиці відомі як трискладовий тест). Параграф 2 статті 10 залишає 
державі певну сферу розсуду, при чому, ця сфера надана як законодавцю (у формулюванні «встанов-
лено законом»), так і органам, в тому числі судовим, що покликані тлумачити та застосовувати зако-
ни [7].

Щодо обмеження, «встановленого законом»: на думку ЄСПЛ, серед усіх вимог, що випливають з ви-
разу «встановлений законом», найважливішими є дві. По-перше, закон повинен бути зрозумілим, щоб 
кожен громадянин міг орієнтуватися в тому, яка саме правова норма буде застосовуватися в конкрет-
ному випадку. По-друге, законом можна вважати лише правову норму, сформульовану настільки чітко 
та точно, щоб людина могла передбачити свою поведінку; закон повинен давати людині можливість (у 
разі потреби – з допомогою компетентних консультантів) передбачати у розумних межах, виходячи з 
конкретних обставин, які наслідки може мати конкретний вчинок [8].

Щодо наявності законної мети та необхідності у демократичному суспільстві. Наявність законної 
мети випливає з відповіді на запитання, чи спрямоване обмеження на захист однієї з цінностей, що 
перелічені в параграфі 2 статті 10 Конвенції, і «які охоплюють настільки широке правове поле, що мог-
ли б позбавити гарантії статті  10  змісту взагалі, якби не третя вимога  – необхідності в демократич-
ному суспільстві» [9]. В рішенні у справі «Хендісайд проти Об’єднаного Королівства» Суд підкреслив 
важливість дотримання свободи слова в демократичному суспільстві: «Свобода висловлювання своїх 
поглядів є основою такого суспільства, вона є обов’язковою умовою для його прогресу та розвитку 
кожної людини. При дотриманні параграфа 2 статті 10 Європейської Конвенції вона застосовується 
не тільки щодо «інформації» або «ідей», які зустрічають схвальне сприйняття або розглядаються як 
необразливі й нейтральні, але й щодо таких, які ображають та шокують країну або частину населен-
ня. Такими є вимоги плюралізму, терплячості та широти поглядів, без яких немає демократичного 
суспільства. Це  означає, що кожна «формальність», «обмеження» чи «санкція», застосовані до даної 
сфери, повинні бути пропорційні законній меті» [10]. Так, у кількох рішеннях ЄСПЛ наголошував, що 
«накладення санкцій за публікацію в пресі інформації стосовно питань суспільного інтересу – непри-
пустиме, за винятком низки обмежених випадків, адже покарання можуть «завадити журналістам 
зробити свій внесок до громадського обговорення питань, що стосуються життя співтовариства» 
[6]. Крім того, як свідчить аналіз практики Європейського суду з прав людини, під час оцінювання 
пропорційності мають вагу також наступні обставини: чи були наявні альтернативні засоби захисту 
істотного суспільного інтересу без необхідності втручання або менш «нав’язливі» засоби; чи був спра-
ведливим процес прийняття рішення про застосування заходу; чи досягнуто поставленої мети.

Постійний розвиток супутникового мовлення, створення відеозображення надвисокої якості, яке 
неможливо передати за допомогою аналогового телебачення без втрати цієї якості, потреба віднайти 
компромісний варіант між телевізійним та кіноформатами, бажання запровадити ринкові підходи до 
управління частотами з подальшим перерозподілом частотного ресурсу задля забезпечення потреби 
більшої кількості учасників пелеринку та потреба звільнити частотний ресурс, який наразі займає ана-
логове телебачення – так званий цифровий дивіденд у поєднанні з його високою вартістю (експерти 
Єврокомісії уже заявляють, що цінність спектру цифрового дивіденду для бездротового широкосму-
гового зв’язку ЄС постійно зростає і на даний момент становить від 150 до 200 млрд євро, а до 2015 р. 
за умови належної європейської координації зусиль країн ЄС у сфері цифрового дивіденду збільшить 
потенційний економічний ефект ще на 50 млрд.) [11, c. 46] – усе це стало передумовами впровадження 
цифрового мовлення у державах Європейського Союзу. Ще одним аргументом спеціалісти вважають 
можливість кращого забезпечення прав громадян держав-членів ЄС на свободу слова та вираження 
поглядів, оскільки цифрове телебачення збільшує обсяг інформації в межах телевізійної технології, 
стимулює розвиток додаткових цифрових послуг, а також, зважаючи на принцип технологічної 
нейтральності, стимулює розвиток широкосмугового безпровідного доступу до Інтернет, тим самим 
диверсифікуючи способи доставки програмного продукту до користувача [12]. Та й сам Інтернет у ряді 
європейських країн позиціонують як одну із базових потреб, доступ для задоволення якої повинен 
бути забезпечений для кожного [13, c. 99].

Оскільки в силу фізичних причин для частот неможливо встановити матеріальні кордони, то 
перехід Європи на «цифру» одразу ж передбачав глобальний характер, не лише для держав-членів 
ЄС, а й для інших країн. Таким чином, з’явилася угода «Женева-2006», підписана державами-членами 
Міжнародного союзу електрозв’язку (в т.ч. і Україна), де акцентується, що саме у разі координації дій 
держави-члени зможуть дати сильний поштовх для розкриття потенціалу цифрового дивіденду та роз-
витку цифрових послуг [14]. Дотримуючись зобов’язань, взятих на себе за цією угодою, Україна припи-
нила видавати аналогові частоти на телевізійне мовлення [15]. У цьому ж документі, поряд з базови-
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ми стандартами українського законодавства, також зазначено міжнародні та європейські стандарти, 
а також положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, резолюції всесвітніх 
конференцій радіозв’язку, міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні тощо, у яких 
визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної 
сумісності радіоелектронних засобів (шоста графа) [16]. У своєму зверненні, опублікованому в 
травні 2005 р., Європейська комісія рекомендувала державам-членам припинити наземне аналогове 
мовлення у 2012 р [12]. Проте, в силу неспроможності країн поза ЄС (в тому числі, і України) адекват-
но організувати цей процес, дата відключення аналогового телебачення відтермінувалась до 2015 р.

Вважаємо за доцільне в даній роботі зупинитись і на проблемах, що можуть виникнути у зв’язку 
із переходом України на «цифру». Перш за все, це проблема технічна: потреба населення у декодерах 
(сет-топ-боксах), та організацій, що здійснюють мовлення, у технічному переоснащенні, вартість яко-
го досить висока.

По-друге, існують певні проблеми з детальною Національною програмою переходу на цифрове 
мовлення в Україні, де було би покроково сплановані заходи для найбільш безболісного протікання 
процесу.

По-третє, мораторій на видачу ліцензій на мовлення як неминучий та необхідний крок у процесі 
переходу на цифрове телебачення, оскільки дозволить регулюючим органам планувати та більш ефек-
тивно використовувати радіочастотний спектр. Крім того, відомі випадки використання мораторію у 
політичних цілях для того, щоб завадити мовленню незалежних станцій [13, c. 15].

По-четверте, ситуація монополізації та домінування на ринку мовлення. У цьому плані досить 
цінними є рекомендації Міждержавної організації «Європейська платформа регулюючих органів» 
(ЄПРА)  щодо регулювання доступу населення до цифрового телебачення та супутніх цифрових по-
слуг. Саме в актах даної організації закріплено принцип універсального безкоштовного доступу до 
цифрових аудіовізуальних послуг для усіх громадян як одна зі складових визнання свободи ЗМІ  та 
гарантії права на свободу вираження поглядів. В Україні вже маємо ситуацію із ТОВ  «Зеонбуд», що 
відтепер є єдиним провайдером. Паралельно можемо говорити і про проблему ліцензування цифро-
вих мовників у аспекті можливого тлумачення цієї процедури як обмеження з боку держави права на 
свободу вираження поглядів.

Спорідненою до монополізації можна розглядати також проблему конкуренції  – йдеться про 
виробників обладнання, що необхідне для забезпечення технологічного боку процесу переходу на 
«цифру» та можливе отримання преференцій з боку держави деякими з них під час субсидіювання ма-
лозабезпечених категорій населення. У контексті проблеми конкуренції буде цікаво проаналізувати 
випадок, коли Комісія Європейського Союзу проводила розслідування щодо Італії на предмет можли-
вого порушення права ЄС у національній моделі субсидіювання цифрових телевізійних сет-топ-боксів 
[13, c. 97–98]. Комісія взяла до уваги, що таке субсидіювання створювало преференції для конкретних 
операторів послуг, тоді як інші оператори були змушені самостійно розповсюджувати своє обладнан-
ня. В результаті було встановлено, що навіть заходи, спрямовані на захист т.зв. «загальних інтересів» 
[17] (в тому числі і перехід на цифрове телебачення) повинні бути співрозмірними з метою та не пере-
шкоджати конкуренції, і що не можна розглядати такого виду субсидіювання як частину політики за-
гальних економічних інтересів, що знаходиться у виключній компетенції держави-члена ЄС [18].

Даний приклад свідчить про те, що ЄС активно слідкує за процесом переходу країн на «цифру», 
зокрема, за застосуванням права ЄС до головних аспектів такого процесу – наприклад, монополізації 
чи правового регулювання політики державної підтримки та конкуренції. Всі вищеперераховані ризи-
ки для свободи ЗМІ, і, як наслідок, для права на свободу вираження поглядів, не повинні зменшувати 
безсумнівно позитивний ефект та нові можливості цифрового мовлення. Тому вважаємо, що один із 
ключових етапів у даному процесі полягає у плануванні, в основу якого б лягли принципи прозорості 
бізнесу, плюралізм та свобода поглядів, а також незалежність регуляторного органу.
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THE INCIDENCE OF JUS COGENS (ON THE EXAMPLE  
OF THE CASE CONSERNING JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF THE STATES 

(GERMANY V. ITALY)

The factual background of the case are described below.
Between 1943 and 1945 war crimes and crimes against humanity were committed by the Third Reich 

against Italian citizens. On 10 February 1947, the Allied Powers concluded a Peace Summaries of Judgments, 
Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice Treaty with Italy, regulating, in particular, 
the legal and economic consequences of the war with Italy. Paragraph 4 of Article 77 of the Peace Treaty 
read as follows:

«Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by 
the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims 
against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising out of contracts 
and other obligations entered into, and rights acquired, before September  1,  1939. This waiver shall be 
deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the 
course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war»;

On 2 June 1961, two Agreements were concluded between the Parties. The first Agreement concerned 
the ‘Settlement of certain property-related, economic and financial questions’ (entered into force 
on 16 September 1963). By virtue of this Agreement, Germany paid compensation to Italy for ‘outstanding 
questions of an economic nature’ (Article  1); whereas the Italian Government, under Article  2  of that 
Agreement, declared ‘all outstanding claims on the part of the Italian Republic or Italian natural or legal 
persons against the Federal Republic of Germany or German natural or legal persons to be settled to the 
extent that they are based on rights and circumstances which arose during the period from 1 September 1
939 to 8 May 1945’.

By the second Agreement, concerning ‘Compensation for Italian nationals subjected to National-Socialist 
measures of persecution’ (entered into force on 31 July 1963), Germany undertook to pay compensation to 
Italian nationals affected by those Measures. Article 3 of that Agreement provided that ‘without prejudice 
to any rights of Italian nationals based on German compensation legislation, the payment provided for in 
Article 1 shall constitute final settlement between the Federal Republic of Germany and the Italian Republic 
of all questions governed by the present Treaty’.

After the Second World War, Germany, from 1953 to 2000, enacted legislation on the compensation 
of victims of the Nazi régime; whereas, under this legislation, including the most recent German Federal 
Law of  2  August  2000  for the establishment of a ‘Remembrance, Responsibility and Future’ Foundation, 
not all Italian Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice 
victims were entitled to obtain compensation; whereas from that date on, a number of judicial decisions in 
Germany found that certain categories of victims, including certain Italian nationals, were not entitled to 
compensation under the legislation in force.

On 11 March 2004 the Italian Corte di Cassazione held that Italian courts had jurisdiction over the claims 
for compensation brought against Germany by Mr. Luigi Ferrini, an Italian national who had been arrested 
in August 1944 and deported to Germany, where he was detained and compelled to work in a munitions 
factory until the end of the war. The Corte di Cassazione, by two Orders of 29 May 2008 issued, respectively, 
in the case concerning Giovanni Mantelli and Others and in the case concerning Liberato Maietta, confirmed 
that the Italian courts had jurisdiction over claims of the same nature brought against Germany. A number 
of similar claims are currently pending before the Italian courts.

The incidence of jus cogens: purported waiver of vindication of rights inherent to the human person being 
devoid of juridical effects (Case conserning jurisdictional immunities of the States (GERMANY v. ITALY).

In  any case, any purported waiver by a State of the rights inherent to the human person would be 
against the international ordre public, and would be deprived of any juridical effects. To hold that this was 
not yet recognized at the time of the World War II and by the time of the Peace Treaty of 1947— a view 
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remindful of the old positivist posture, with its ineluctable subservience to the established power, – in my 
opinion would be without foundation. It would amount to conceding that States could perpetrate crimes 
against humanity with total impunity, that they could systematically perpetrate manslaughter, humiliate 
and enslave people, deport them and subject them to forced labour, and then hide themselves behind the 
shield of a waiver clause negotiated with other State(s), and try to settle all claims by means of peace treaties 
with their counterpart State(s).

Already in the times of the Third Reich, and before them, this impossibility was deeply-engraved in 
human conscience, in the universal juridical conscience, which is, in my understanding, the ultimate material 
source of all Law. To hold that enforced labour was not prohibited at the time of the German Third Reich 
would not stand, not even on the basis on the old positivist dogmas. It  does not stand at all, neither in 
times of armed conflict, nor in times of peace. The gradual restrictions leading to its prohibition, so as 
to avoid and condemn abuses of the past against the human person, became manifest not only in the 
domain of International Humanitarian Law, but also in that of the regulation of labour relations (proper 
of the international conventions of the International Labour Organization  – ILO). Even before all those 
instruments, enslavement and forced labour were proscribed by human conscience, as the gross abuses of 
the past weighed too heavily on this latter. [1]

1. CONVENTIONAL INTERNATIONAL LAW

a) International humanitarian law
As to International Humanitarian Law, may it be recalled that, well before the age of the Third Reich, 

the Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, Annex to the IV  Hague Convention 
Respecting the Laws and Customs of War on Land, adopted at the II Hague Peace Conference of 1907, with 
the aim «to serve, even in this extreme case, the interests of humanity» [2, preamble, para.  2], imposed 
clear restrictions on the labour of prisoners of war [2, Art. 6], and prohibited the confinement of these latter 
[2,Art 5]. The IV Hague Convention of 1907 contained, in its preamble, the célèbre Martens clause, whereby 
in cases not included in the adopted Regulations annexed to it, «the inhabitants and the belligerents 
remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the 
usages established among civilized peoples, from the principles of humanity, and the dictates of the public 
conscience» [2, para. 8].

Two decades later, by means of the 1926 Geneva Anti-Slavery Convention, the States Parties recognized 
that it was «necessary to prevent forced labour from developing into conditions analogous to slavery» [2, 
preamble, para.  5]. They further warned that «recourse to compulsory or forced labour may have grave 
consequences», and thereby they undertook, «each in respect of the territories placed under its sovereignty, 
jurisdiction, protection, suzerainty or tutelage, to take all measures to prevent compulsory or forced labour 
from developing into conditions analogous to slavery» [2, Art. 5].

In any case, well beyond the provisions of the aforementioned treaties, celebrated years before, and 
shortly after the World War II, forced labour was prohibited by the universal juridical conscience, the ultimate 
material source of International Law. In this respect, we do not need to indulge into the superficial positivist 
exercise of spotting express prohibitions in the text of treaties (the jus positum). Forced labour in armaments 
industry, was prohibited by general international law, well before beginning of the horrors of the Third 
Reich.

b) International Labour Conventions
As to the international instruments of the International Labour Organization
(ILO), may it be recalled that the Forced Labour Convention [3,n. 29] of the ILO was adopted in 1930, 

almost three decades before the outbreak of Mai-Tocao War. And even well before then, forced labour was 
proscribed by human conscience. The International Labour Office itself has drawn attention to the fact that 
the 1930 Forced Labour Convention [3,n. 29], followed by the 1957 Abolition of Forced Labour Convention 
[3, n. 105], have practically found universal acceptance (being «the most widely ratified of all international 
labour Conventions» ), and the principles embodied therein have been incorporated in several international 
instruments, at both universal and regional levels. The International Labour Office has, accordingly, 
propounded the view that «The prohibition of the use of forced or compulsory labour in all its forms is 
considered now as a peremptory norm of modern international law of human rights» [4]
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It has gone even beyond the domain of the International Law of Human Rights, in reiterating, in its 
recent study on the matter (published almost eight decades after the 1930 Forced Labour Convention [3, 
n. 29]), the view that

«Freedom from forced or compulsory labour was among the first basic human rights subjects within 
the Organization’s mandate to be dealt with in international labour standards. The principles embodied in 
the ILO Conventions in this field have since been incorporated in various international instruments, both 
universal and regional, and have therefore become a peremptory norm of international law» [5].

This is not the only assertion to this effect; in yet another study published seven years ago by the ILO, the 
view is restated that, as from the letter and the spirit of the 1930 Forced Labour Convention [3,n. 29], – 
followed by the 1957 Abolition of Forced Labour Convention [3, n. 105], – the evolution of this particular 
matter has attained «the status of the abolition of forced or compulsory labour in general international law 
as a peremptory norm from which no derogation is permitted». [6]

c) International law of human rights
Keeping in mind all the aforementioned developments, – the evolution of the
new jus gentium of our times, – it is clear that, a long time ago, the prohibition of forced labour in all 

circumstances became established in the law of nations, in times of armed conflict as well as of peace (cf. 
supra). As proclaimed, in the aftermath of the II World War, by the 1948 Universal Declaration of Human 
Rights, «all human beings are born free and equal in dignity and rights» [7, Art 1]. This prohibition derives 
from the fundamental principle of equality and non-discrimination. This fundamental principle, according to 
the Advisory Opinion No. 18 of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) on the Juridical Condition 
and Rights of Undocumented Migrants (of 17 September 2003), belongs to the domain of jus cogens.

In  that transcendental Advisory Opinion of  2003, the IACtHR,  in line with the humanist teachings 
of the «founding fathers» of the droit des gens (jus gentium), pointed out that, under that fundamental 
principle, the element of equality can hardly be separated from non-discrimination, and equality is to 
be guaranteed without discrimination of any kind. This is closely linked to the essential dignity of the 
human person, ensuing from the unity of the human kind. The basic principle of equality before the law 
and nondiscrimination permeates the whole operation of the State power, having nowadays entered the 
domain of jus cogens [8]. In a Concurring Opinion, it was stressed that the fundamental principle of equality 
and non-discrimination permeates the whole corpus juris of the International Law of Human Rights, has an 
impact in Public International Law, and projects itself onto general or customary international law itself, and 
integrates nowadays the expanding material content of jus cogens[9].

2. GENERAL INTERNATIONAL LAW
It was already referred to the Martens clause inserted into the preamble of the IV Hague Convention 

of 1907 and, even before that, also in the preamble of the II Hague Convention of 1899 adopted at the I 
Hague Peace Conference of 1899, – both pertaining to the laws and customs of land warfare. Its purpose 
was to extend juridically the needed protection to civilians and combatants in all situations, even though 
not contemplated by the conventional norms; to that end, the Martens clause invoked the «principles of the 
law of nations» derived from «established» custom, as well as the «principles of humanity» and the «dictates 
of the public conscience». Subsequently, the Martens clause was again to appear in the common provision, 
concerning denunciation, of the four Geneva Conventions of International Humanitarian Law of 1949 (Arti
cle 63/62/142/158), as well as in the Additional Protocol I (of 1977) to those Conventions (Article 1(2)), – to 
quote some of the main Conventions of International Humanitarian Law.

The Martens clause has thus been endowed, along more than a century, with continuing validity, in 
its invocation of public conscience, and it keeps on warning against the assumption that whatever is not 
expressly prohibited by the Conventions on International Humanitarian Law would be allowed; quite on 
the contrary, the Martens clause sustains the continued applicability of the principles of the law of nations, 
the principles of humanity, and the dictates of the public conscience, independently of the emergence of 
new situations [10]. The Martens clause impedes, thus, the non liquet, and exerts an important role in the 
hermeneutics and the application of humanitarian norms.

The fact that the draftsmen of the Conventions of 1899, 1907 and 1949 and of Protocol I of 1977 have 
repeatedly asserted the elements of the Martens clause in those international instruments reckons that 
clause as an emanation of the material source of International Humanitarian Law [11] and of International 
Law in general. In this way, it exerts a continuous influence in the spontaneous formation of the contents of 
new rules of International Humanitarian Law.
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By intertwining the principles of humanity and the dictates of public conscience, the Martens clause 
establishes an «organic interdependence» of the legality of protection with its legitimacy, to the benefit of 
all human beings [12]. The legacy of Martens Contemporary juridical doctrine has also characterized the 
Martens clause as source of general international law itself [13]; and no one would dare today to deny that 
the «principles of humanity» and the «dictates of the public conscience» invoked by the Martens clause 
belong to the domain of jus cogens[14]. The aforementioned clause, as a whole, has been conceived and 
reiteratedly affirmed, ultimately, to the benefit of humankind as a whole, thus maintaining its topicality. 
The clause may be considered as an expression of the raison d’humanité imposing limits on the raison d’État.

Therefore, it can be concluded that forced labour was prohibited by the universal juridical conscience, the 
ultimate material source of International Law. In this respect, we do not need to indulge into the superficial 
positivist exercise of spotting express prohibitions in the text of treaties (the jus positum).
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ПРАВИЛО МІРАНДИ І HABEAS CORPUS  
ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ  

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Актуальність цієї теми зумовлена насамперед тим, що сьогодні в основі правових держав світу ле-
жить не «формальне» закріплення прав і свобод людини, але насамперед їх процесуальні гарантії, які за-
безпечують ефективність і реальних захист з боку держави. Україна – порівняно молода постсоціаліс-
тична держава, правова система якої перебуває в процесі формування. Сьогодні багато конституцій-
них прав і свобод людини є, на жаль, норами-цілями. В контексті цього проаналізуємо правило Міранди і 
правило Habeas Corpus, які є основними процесуальними гарантіями матеріальних прав людини.

Великого історичного значення набув закон, прийнятий англійським парламентом в 1679р. Його 
точна назва «Акт про краще забезпечення свободи підданого і про попередження заточення за мо-
рями» – «Habeas Corpus Act». Прийняття даного закону було зумовлене тим, що в 1679р. король Карл 
ІІ розпустив старий парламент і оголосив нові вибори. На той час в парламенті були сформовані дві 
партії – торі та віги. Віги, отримавши більшість в новому парламенті, прийняли цей закон, побоюючись 
репресій, оскільки вони знаходились в опозиції королю. При цьому передбачалось можливість тим-
часового призупинення чинності Habeas Corpus Act, однак лише за згодою обох палат парламенту і не 
більше, ніж на один рік. Слід зазначити, що процедура тимчасового зупинення Habeas Corpus Act в Ан-
глії та Шотландії не застосовувалась починаючи із 1818р. Після прийняття цього акту Карл ІІ декілька 
раз розпускав парламент і призначав нові вибори, в яких незмінно перемагали віги. Тоді король оста-
точно розпустив парламент і в наступні чотири роки свого правління не скликав його. Почались гонін-
ня за вігами. Потім наслідник Яків ІІ Стюарт, який здійснював жорстку політику, взагалі відмінив Habeas 
Corpus Act, однак ненадовго. Пізніше він був поновлений.

Слід також відзначити, що першопочаткова концепція прав і свобод була доволі-таки обмеженою. 
Виходячи із індивідуального розуміння поняття свободи, політична філософія того часу підкреслю-
вала, що суспільство вільних людей не потребує організаційної ролі держави, не потребує будь-яких 
соціальних інститутів, оскільки воно саме в змозі забезпечити прогрес на основі індивідуально-віль-
ної діяльності кожного члена суспільства. Подібні ліберальні концепції знайшли своє відображення в 
ХІХ ст. в роботах А.Сміта, І.Бентама та Дж. С. Мілля.

Сучасні конституціоналісти Habeas Corpus Act називають основним елементом так званої Біблії 
британської конституції, до якої також входять Білль про права 1688р.та Акт про престолонаслідуван-
ня 1701р. Habeas Corpus Act складається із 21 статті. Законом вводився наказ «Хабеас корпус», який 
означав наказ суду шерифу та іншим посадовим особам, у випадку, якщо немає підстав для перебу-
вання під вартою, звільнити арештованого та відпустити його під заставу до розгляду його справи су-
дом. При цьому зазначалося, що будь-яка арештована людина вправі вимагати при своєму арешті по-
стати перед судом, а суд зобов’язаний вирішити питання про його ув’язнення чи про звільнення про-
тягом двох днів. Акт зобов’язував суддів видавати хабеас корпус у всіх випадках, за винятком тих, коли 
основою арешту було обвинувачення людини в державній зраді або в тяжкому злочині. По отриманні 
хабеас корпус шериф зобов’язаний був протягом 3–20 днів (залежно від відстані) доставити арешто-
ваного в суд.

Основною метою правила хабеас корпус є усунення будь-яких перешкод ув’язненому або аре-
штованому скористатися особистою процесуальною гарантією доставки до суду. При цьому право 
пред’являти вимогу про видачу відповідного наказу представляється не тільки самому ув’язненому чи 
арештованому, але також його довіреній особі, і взагалі будь-якій особі, які діє в інтересах ув’язненого 
(арештованого). При проханні про видачу наказу хабеас корпус особі повинна бути надана копія доку-
мента, на основі якого дана особа ув’язнюється чи арештовується. Така копія надається протягом шес-
ти годин з моменту вимоги. За відмову чи несвоєчасну видачу цієї копії відповідна посадова особа під-
лягатиме значному штрафу на користь потерпілого; у випадку, якщо порушення повториться – штраф 
подвоюється, а сама посадова особа звільняється без права обіймати даний пост знову. При приводі 
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ув’язненого чи арештованого суд приступає до вивчення справи. Це ще не є розглядом справи по суті 
про те діяння, яке інкримінується особі. Це лише розгляд питання про правильність і законність обме-
ження особистої волі особи. У разі виявлення незаконності арешту чи затримання, особа відразу звіль-
няється. Якщо ж такі підстави все-таки були, суд або відправляє особу назад, або звільняє її під заставу 
(це залежить від виду і характеру діяння).

Жодна вільна людина не може бути ув’язнена без попереднього судового розгляду. В наказі хабе-
ас корпус не може бути нікому відмовлено. Він повинен видаватися на прохання кожної людини, яка 
підлягає арешту чи затриманню за наказом будь-якого державного органу. В Habeas Corpus Act зазна-
чалося положення про те, що у випадку, якщо вільна людина ув’язнена чи арештована «без законних 
підстав» і якщо це буде встановлено на основному хабеас корпус, виданому цій людині, то вона пови-
нна бути або взагалі відпущена або звільнена під заставу.

У випадку затримання судового розслідування, закон передбачав звільнення арештованого під 
заставу, чим не могли скористатися бідні. Це також не поширювалося на неодружених боржників, про 
що йшлося в статті 8. Людину, звільнену за наказом хабеас корпус, не можна було знову ув’язнити або 
арештувати за те саме правопорушення або злочин. Заборонялося також переводити затриманого із 
однієї в’язниці в іншу і тримати без суду і слідства у в’язницях заморських володінь Англії. В законі пе-
редбачалось, що у випадку, якщо особа зловживає своїм правом на хабеас корпус, то її може бути від-
мовлено у його виданні в подальшому [2].

До зазначених гарантій Habeas Corpus Act передбачав також заборону відсилати будь-якого жи-
теля Англії до в’язниці Шотландії, Ірландії або до в’язниці будь-яких інших заморських володінь. По-
рушникам цієї заборони виписувався доволі-таки високий штраф, втрату посади і втрату можливості 
обіймати будь-які посади на державній службі. Таким чином, усувається можливість ув’язнення особи 
у віддаленому місці, де для нього можливість отримання хабеас корпусу буде ускладненою чи взага-
лі неможливою.

Зазначені гарантії отримали загальну назву «правило хабеас корпус». Вони здійснили величезний 
вплив на розвиток політико-правової думки тієї епохи. Заборона довільного арешту і судовий контр-
оль за недоторканістю особистості отримали широке розповсюдження, стали невід’ємним атрибутом 
будь-якої правової держави. Таким чином, правило «хабеас корпус» вперше закріпило процесуаль-
ну гарантію особистої свободи людини. Всі демократичні конституції закріпили процесуальні гаран-
тії конституційних прав і свобод людини та громадянина в тому чи іншому вигляді. Юридичні засоби 
захисту права на особисту недоторканість передбачаються для випадків загрози посягання або по-
сягання на це право. До них належать наступні передбачені законом засоби: заходи щодо виявлення, 
припинення і розкриття правопорушень проти особистої недоторканості; юридична відповідальність; 
компенсаційно-відновлювальні заходи, пов’язані з відшкодуванням збитків, заподіяних особі; самоза-
хист і тому подібне.

Правило Міранди – особливий вид процесуальних гарантій конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, сутність якого полягає в тому, що перед допитом підозрюваний в здійснення правопо-
рушення повинен бути проінформований про свої законні права. Дане правило назване на честь ві-
домого злочинця-рецидивіста, який відіграв важливу роль в становленні та оформлені цього прави-
ла. Правило Міранди було введено рішенням Верховного суду в 1966р. з метою забезпечення права 
не свідчити проти себе (nemo tenetur se ipsum accusare). З тих пір будь-яка інформація, отримана від 
затриманого в ході допиту до того, як йому були зачитані його права, не може вважатися допустими-
ми доказами.

Судове рішення в справі «Міранди проти Арізони» визначило перелік прав, про які повинно бути 
повідомлено підозрюваному. Формулювання даного правила як процесуальної гарантії конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина має наступний вигляд: «Ви маєте право тримати мовчання. 
Все що Ви скажете може і буде використано проти Вас у суді. Ваш адвокат може бути присутнім при 
допиті. Якщо Ви не можете оплатити послуги адвоката, він буде представлений Вам державою. Ви ро-
зумієте суть сказаного?». У випадку, якщо підозрюваним є іноземець, то правило Міранди передба-
чає вимогу для відповідних державних органів проінформувати підозрюваного про його можливість 
зв’язатись із консулом своєї держави.

Одним із елементів правила Міранди є те, що підозрювана у справі особа має право користува-
тись п’ятою поправкою до Конституції США. Суть даного конституційного процесуального права поля-
гає в тому, що особа не може бути примушена будь-яким чином свідчити проти себе [3].

13 червня 1966р. в кримінальному процесі США відбулася подія, яку стали називати «революцією 
суду Уоррена». В цей день Верховний суд Сполучених Штатів Америки п’ятьма голосами проти чоти-
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рьох виніс рішення по справі Міранда проти штату Арізона. Дане судове рішення стало одним із най-
важливіших, відомих та неоднозначних в критиці як вищими органами США, так і іншими органами 
різних держав світу.

Протягом трьох попередніх десятиліть (починаючи із справи Браун проти штату Міссісіпі 1936р.) 
проблема використання показань затриманих і підсудних при розгляді кримінальних справ в судах 
штатів знаходилася в центрі уваги Верховного суду США.  Особливу важливість являло питання до-
бровільності таких показань. Показання затриманих кваліфікувались як «добровільні» і, відповідно, 
процесуально правильні, або ж, навпаки, заборонялись відповідною судовою процедурою на основі 
критеріїв, які постійно змінювались. Суд перевіряв добровільність показань підозрюваного та методи 
отримання таких показань. Суд міг дійти висновку, що методи, які застосовувались при допиті, носи-
ли жорсткий чи образливий характер. Тоді такі показання кваліфікувалися судом як вимушені і, відпо-
відно, ставали процесуально непридатними. Наприклад в згаданій справі Браун проти штату Міссісіпі 
обвинувачення в убивстві базувались на показаннях підозрюваного, отриманих в процесі побиття за-
триманого, тобто внаслідок фізичного впливу.

Верховний суд відмінив рішення про засудження особи, як таке, що базується на показаннях, які 
не заслуговують довіри. Верховний суддя Чарльз Хьюз сформулював це наступним чином: «Мова йде 
не про право штату відміняти привілей проти самообвинувачення…Примус, який полягає у «вибиван-
ні» признання під тортурами, принципово відрізняється від примусу у формі видання суддею наказу 
про виклик до суду, на основі якого обвинувачений змінить свій статус і стане брати участь в процесі 
уже в якості свідка і таким чином буде змушений давати показання…»[1, 34]. Після винесення судово-
го рішення у справі Браун проти штату Міссісіпі, коли фізичне насилля було визнано несумісним із по-
ложеннями Конституції США, почастішали звернення до судів з приводу дачі показань в примусово-
му порядку.

Однак згодом в політико-правовій думці США стало очевидним, що привілей проти самообвину-
вачення повинен діяти не лише в межах суду, але і в поліцейському відділу. В рішення по справі Мал-
лой проти Хогана (1964р.) Верховний суд США відзначив, що привілей проти самообвинувачення має 
абсолютно застосовуватись не тільки в федеральній системі, але і в кримінальних справах по зако-
нодавству штатів. В цьому рішенні Верховний суд зробив ще одну новацію виключної важливості: він 
проголосив право затриманого тримати мовчання до тих пір, поки сам затриманий не вирішить його 
порушити і почне давати показання по добрій волі.

Безумовно кульмінацією і апогеєм пошуків альтернативи перевірки на добровільність стало рі-
шення Верховного суду США у справі Міранда проти штату Арізона. Обвинувачений по справі Ернес-
то Міранда був незаможним громадянином 23 років, який не закінчив середню школу. Його арештува-
ли по звинуваченню у кіднепінгу та зґвалтуванні і доставили у поліцейський відділ в місті Фенікс, штату 
Арізона. Саме там він був опізнаний жертвою і поміщений в закрите приміщення, де власне і був допи-
таний поліцейським. Спочатку Міранда твердо заперечував свою винуватість, однак через дві години 
поліцейські, які його допитували, вийшли із підписаним Мірандою письмовим признанням. Суд при-
йняв цей процесуальний документ як придатний, і Ернесто Міранда був звинувачений в кіднепінгу та 
зґвалтуванні.

В рішенні по справі Міранди голова Верховного суду Уоррен підкреслив, що Суд не створив нічого 
принципово нового для американської юриспруденції – в застосуванні добре відомих базових прин-
ципів федеральної Конституції США. Суд вирішив, що в справі Міранди були порушені права обвину-
ваченого, гарантовані П’ятою та Шостою поправками до Конституції. Колегія Верховного суду зазначи-
ла, що гарантований П’ятою поправкою привілей проти самозвинувачення повинен бути доступним 
і за межами будівлі суду, оскільки він служить для того, щоб захистити від самозвинувачення всіх тих, 
хто покладений в умови, які тим чи іншим чином обмежують свободу дій. Посилаючись на рішення по 
справі Маллой проти Хогана 1964р., суддя Уоррен підкреслив, що результатом застосування доктри-
ни добровільності в кримінальних справах по законодавству штатів став поширеним такий допит, при 
якому на затриманого здійснювався суттєвий тиск, який не давав йому можливості вільного і розум-
ного вибору [4].

У справі Міранда проти штату Арізона Верховний суд США визначив правила поведінки співробіт-
ників правоохоронних органів під час допиту. Колегія суддів дійшла висновку, що без належних про-
цесуальних гарантій допиту особи, поміщену під варту і підозрюваного або ж обвинуваченого в здій-
сненні правопорушення, на таку особу здійснюється пресинг, який послаблює можливість затрима-
ного до супротиву і вимагає його робити різного роду заяви на свою адресу. Суд США звернув увагу, 
що з метою зменшення та мінімізації фізичного і психічного тиску на особу з боку відповідних органів 
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обвинуваченому повинні бути належним чином роз’яснені його права, а реалізація цих прав повинна 
бути в повній мірі реалізована.

В рішенні справи Міранда проти штату Арізона неоднозначно підкреслювалось про те, що прове-
дення допиту в ізольованому поміщенні діє на психіку затриманого таким чином, що він починає гово-
рити те, чого ніколи не сказав би при інших обставинах. Особливо сильний пресинг прослідковуєть-
ся на затриманого в умовах, так званого, «інкумінікадо», тобто утримання особи під вартою без права 
вступати в контакт з родичами або захисником.

У рішенні цієї справи Верховний суд чітко встановив, що перед тим, як вступати до допиту, полі-
цейські зобов’язані повідомити затриманого про наявне у нього право користуватися послугами ад-
воката. Затриманий має право вбирати адвоката сам у разі, якщо він це може собі дозволити. Голова 
Верховного суду Уоррен підкреслив, що затриманому слід чітко пояснити, що йому може бути нада-
ний державний адвокат, який буде представляти його інтереси і до призначення цього адвоката за-
триманий не буде підлягати будь-яким допитам. Якщо ж цього не зробити, то у затриманого може 
з’явитися помилкове уявлення про те, що він може скористатися послугами адвоката лише в тому разі, 
якщо він в змозі оплатити його послуги. Затриманий не зобов’язаний вимагати адвоката перед допи-
том. Однак якщо особа не вимагає надання йому адвоката, це ще не означає, що затриманий відмовив-
ся від свого права на правову допомогу.

Зазначимо, що Верховний суд США зробив акцент на тому, що у всіх випадках, коли по відношен-
ню до особи, яка підозрюється у здійсненні правопорушення, використовується така міра присікання, 
як поміщення під варту , або ж свобода обмежується іншим чином, після чого підозрюваний під-
лягає допиту, можливість його привілею проти самообвинувачення підлягає серйозній небезпеці без 
використання відповідних механізмів, які здатні попередити тиск і примус.

Наступним складовим елементом правила Міранди є те, що підозрюваний не зобов’язаний дава-
ти показання і може зберігати мовчання. Особа про це право має бути теж обов’язково попереджена 
при затриманні відповідними органами. В рішенні справи відзначається, що «людина, вирвана із звич-
ної обстановки і поміщена в умови попереднього ув’язнення, у відношенні до якого застосовувалась 
висококласна техніка переконання…не може відчувати нічого іншого як обов’язку почати говорити».

Відтак правило Міранди включає в себе наступні елементи, які в своїй сукупності являють проце-
суальні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина:

1) Затриманий має право зберігати мовчання;
2) Все, що сказане затриманим, може бути використане проти нього;
3) Затриманий має право користуватись послугами адвоката;
4) Незаможним повинно бути надано державного адвоката безоплатно.
Слід звернути увагу на те, що правило Міранди сприймається сьогодні неоднозначно. В сторону 

цієї комплексної процесуальної гарантії конституційних прав і свобод людини існують критичні заува-
ження. Зокрема критики звертають увагу на не, що після втілення правила Міранди в життя пройшло 
значне зниження рівня розкриття злочинних діянь. Пол Кассел і Стівен Маркман в статті «Ціна «пра-
вила Міранди» газети «National Review» зазначають, що американські поліцейські неухильно дотри-
муються вимог правила Міранди та інформують затриманих про їх права. На думку авторів статті, за-
вдяки рішенню Верховного суду США по справі Міранди значно розширилася кількість злочинців, які 
уникнули покарання. Водночас по всій території США бажання затриманих співпрацювати із слідством 
також різко упало:

	У Філадельфії до справи Міранди 45% підозрюваних по кримінальним справам давали показан-
ня поліцейським. Після 1966р. ця цифра зменшилась до 20 %.

	В Нью-Йорку частота дачі показань впала із 49 до 15%.
	В Пітсбурзі статистика дачі показань затриманими в підозрі по здійсненню грабежів, розбійних 

нападів і убивств знизилися із 60 до 30%.
Загалом в масштабах США цифра сягнула 16 % із раніше 53%.
Однак якщо глянути на цю проблему з точки зору дотримання прав людини, слід підкреслити, що 

правило Міранди стало безумовним досягненням людства.
Свобода людини покликана забезпечити усвідомлення особою своєї самобутності кожної кон-

кретної особи, індивідуальності. У сучасних демократичних державах із високою правовою культу-
рою саме в контексті права на індивідуальність трактується проблематика прав і свобод. Саме тому 
основну увагу прикуто до недоторканності особи, її особливих інтересів та прагнень, недоторканнос-
ті особистого життя, невід’ємного права особи вирішувати свою долю, будувати відповідно до індиві-
дуальної долі своє життя. Право на особисту недоторканність означає право людини на фізичну, мо-
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ральну та психологічну недоторканність особи, захищеність від будь-якого неправомірного посяган-
ня на її свободу, життя, здоров’я, честь і гідність, в тому числі, право не бути свавільно позбавленим 
волі. Дане правило зобов’язало всіх державних органів та уповноважених посадовців відноситися на-
віть до закоренілого злочинця із повагою і детально інформувати будь-яку особу про наявну у неї сис-
тему прав та гарантій. Безумовно, краще змиритись із тим, що хтось уникнув покарання, ніж з тим, що 
хтось покараний безпідставно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Свод Законов Соединенных Штатов, титул 297, 1936 г.
2. Habeas Corpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habeascorpus.net/hcwrit.html
3. Case Brief Of Miranda Vs. Arizona 1966 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.essortment.com/

case-brief-miranda-vs-arizona-1966–33397.html
4. Miranda Rights [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mirandarights.org/



188 The Rule of Law and Human Rights book 1 (2012)

Надежда Микутова
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет»

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И УКРАИНЫ

Многие ученые занимались исследованием проблемы злоупотребления правом. Однако и в на-
стоящий момент эта проблема остается нерешенной ввиду отсутствия легального определения и 
сложности самого понятия. В науке предложено множество определений понятия злоупотребления 
правом. Одной из основных является точка зрения В.П. Грибанова, который понимал под злоупотре-
блением правом особый тип гражданского правонарушения, совершаемого уполномоченным лицом 
при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных 
конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения[1]. Иной точки зрения 
придерживался Н.С. Малеин. По его мнению, юридическое закрепление и в целом теоретическое обо-
снование существования термина злоупотребления правом невозможно: в том случае, если норма 
права устанавливает меру дозволенного поведения, то сам термин «злоупотребление правом» лиша-
ется смысла, поскольку соединяет исключающие друг друга понятия[2]. Вполне справедливо подме-
тила в одной из своих работ Л.Б. Максимович, что присутствие этого понятия «в тексте закона в какой-
то степени дисциплинирует субъекта права и способствует профилактике правонарушений. Яркий и 
запоминающийся термин «злоупотребление правом», хотя и не обладает терминологической чисто-
той, несет главную информацию: например, что свобода родительского усмотрения в отношениях с 
детьми не безгранична»[3].

В российском семейном законодательстве запрет злоупотребления правом выражается в пун-
кте 1 статьи 7 Семейного кодекса РФ, в котором говорится о необходимости соблюдения прав, сво-
бод и законных интересов других членов семьи и иных граждан[4]. Однако самим термином «злоупо-
требление правом» Семейный кодекс пользуется исключительно к родительским правам. К приме-
ру, злоупотребление родительскими правами является одним из оснований лишения родительских 
прав согласно статье 69 Семейного кодекса РФ. Однако, на наш взгляд, возможно применение терми-
на «злоупотребление правом» и к иным семейным отношениям, потому что нарушение интересов не 
исчерпывается исключительно интересами ребенка. К примеру, стоит признать тот факт, что нередко 
нарушаются интересы супругов.

В семейном законодательстве Украины понятие злоупотребления правом не используется. Од-
нако в пункте 8 статьи 7 Семейного кодекса Украины говорится о том, что регулирование семейных 
отношений должно осуществляться с максимально возможным учетом интересов ребенка, нетрудо-
способых членов семьи[5]. Очевидно, что норма украинского законодательства значительно уже, чем 
норма российского права. Вне пределов правового регулирования остаются интересы супругов, ро-
дителей и других лиц. Разве их интересы не должны быть учтены? Неужели не учитываются интере-
сы, к примеру, супруги? Да, действительно, закон должен поддерживать наиболее незащищенные 
слои населения как, например, дети, нетрудоспособные члены семьи, но ведь при этом не должны 
ущемляться интересы других лиц. В связи с этим, на наш взгляд, стоит немного изменить формули-
ровку данного пункта статьи, подчеркнув, что стоит учитывать и соблюдать интересы всех членов се-
мьи. При этом стоит исключить из данного пункта формулировку «максимально возможный учет», т. к. 
любое оценочное суждение может привести к толкованию данной нормы правоприменителем по-
своему: весьма сложно определить все ли усилия были предприняты для учета интересов или нет. Ис-
ходя из данной правовой нормы, суд может сделать вывод о том, что, если возможностей для учета 
интереса ребенка нет, то можно и не учитывать их, но это на наш взгляд не совсем правильно.

В пункте 9 статьи 7 Семейного кодекса Украины в дополнение к предыдущей норме обращает-
ся внимание, что семейные отношения должны регулироваться на основах справедливости, добро-
совестности и разумности, в соответствии с моральными устоями общества. Но возникает вопрос: ис-
ключает ли наличие этой нормы в законодательстве Украины злоупотребление правом? Для этого 
стоит еще более подробно вникнуть в правовую природу термина «злоупотребления правом».

Понятие справедливости подразумевает, на наш взгляд, соблюдение интересов всех членов се-
мьи, несмотря на то, что законодательного закрепления положение о учете интересов всех членов 
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семьи в праве Украины так и не получило. Под справедливостью с точки зрения права всегда пони-
малось соответствие прав и обязанностей. На наш взгляд, включение в Семейный кодекс таких поня-
тий, как «справедливость», «разумность» и «добросовестность» позволяет правоприменителю адап-
тировать правовую норму к конкретному случаю. В российском законодательстве, к сожалению, нет 
таких гибких норм права, поэтому некоторые случаи остаются вне рамок правового регулирования и 
возникает вопрос о том, какую же именно норму применять в данном случае и на какую статью зако-
на ссылаться.

Для более точного определения факта злоупотребления правом в семейных отношениях необхо-
димо определиться с категорией интереса в семейном праве. О.Ю. Ильина, занимающая данным во-
просом, определяет законный интерес в семейном праве как признанную правовыми нормами по-
требность члена семьи в достижении определенных благ[6]. Законодательного закрепления данное 
понятие не получило. В целом, данная категория является сложной и на настоящий момент недоста-
точно исследованной, вследствие чего и возникают проблемы в правоприменении.

Как уже было сказано, к злоупотреблению правом в семейных отношениях можно отнести не 
только нарушение интересов ребенка, но и множество иных ситуаций, в которых ущемляются права 
членов семьи (супругов, родителей и т. д.). К примеру, Л.Б. Максимович в одной из своих работ рассма-
тривает сделку по распоряжению общим имуществом супругов, совершенную одним из них без со-
гласия другого как злоупотребление правом [7]. Также в качестве примера злоупотребления правом 
ею приведен брачный договор, содержащий условия, ставящие одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение. В целом, можно рассматривать в качестве злоупотребления правом в семей-
ных отношениях любую ситуацию, в которой интересы одного лица ставятся в ущерб интересам дру-
гого лица. Конкретную точную формулу злоупотребления правом в семейных отношениях достаточ-
но сложно привести, т. к. необходимо подходить индивидуально к каждому случаю. Именно поэтому 
в современном законодательстве необходимы гибкие нормы, позволяющие их применять к каждому 
индивидуальному случаю, как, к примеру, п.9 ст. 7 Семейного кодекса Украины.

Таким образом, законодательство Российской Федерации и Украины в области злоупотребления 
правом в семейных отношениях имеет множество несхожих черт: если законодательству Украины ха-
рактерна гибкость норм права, позволяющая использовать данную норму в различных случаях, что 
имеет как положительные (открытость перечня случаев злоупотребления правом), так и отрицатель-
ные стороны (возможность неправильного толкования данной нормы правоприменителем, т. к. вклю-
чены оценочные суждения), то законодательству Российской Федерации характерно строгость норм 
права, что может стать причиной пробела в праве.
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Мудрик Юлія
Національна академія внутрішніх справ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ПРАВО  
НА ТАЄМНИЦЮ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ:  

АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ

У зв’язку зі зростанням користувачів мережі Інтернет, актуальним стає питання захисту власних 
прав та інтересів у віртуальному просторі. Сьогодні в Інтернеті ми не лише шукаємо потрібну інфор-
мацію, здійснюємо правочини (наприклад, придбання товарів, розрахунок електронними грошима 
тощо), але й спілкуємося. Зростання бажаючих спілкуватися он-лайн можна пов’язати із зростанням 
загального темпу життя, постійним браком часу та іншими наслідками глобалізації.

Перераховані вище причини стали основою для створення так званих «соціальних мереж». Термін 
«соціальна мережа» в 1954 році ввів англійський соціолог Джеймс Барнс у збірці робіт «Людські сто-
сунки». Хоча на той час під цим виразом ніхто не мав на увазі інтернет-ресурси. Можливо, зараз неба-
гатьом відомо, що цим терміном Барнс виразив думку про те, що суспільство – це складне перепле-
тення стосунків.

Зацікавившись розробкою Барнса, соціолог Дункан Уоттс (Duncan J.  Watts) і математик Стівен 
Строгац (Steven H. Strogatz) розвинули теорію соціальних мереж і першими запропонували поняття 
коефіцієнта кластеризації, тобто ступеня близькості між неоднорідними групами (коли людина розши-
рює мережу своїх зв’язків за рахунок осіб, яких вона не знає особисто, але знають її знайомі).

Отже, соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних однаковими інтересами, уподобаннями 
або тих, що мають інші причини для безпосереднього спілкування між собою.

Соціальна мережа в Інтернеті (від англ. social networking service – соціальномережева послуга) – 
це програмний сервіс, платформа для взаємодії людей в групі чи групах. Завданням такого сервісу є 
забезпечення користувачів усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним  – відео, 
чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо.

Перша соціальна мережа з’явилась в Інтернеті в 1995 році. Початок нового напрямку веб-сервісів 
поклав американський сайт Classmates.com, який пропонував відшукати своїх однокласників, колег 
та друзів. Зараз у мережі Classmates.com зареєстровано більше 40 мільйонів активних користувачів з 
США та Канади.

У 2001 році з’явилася перша соціальна мережа, спрямована на професійний розвиток – Ryze (зараз 
налічує 500 тисяч користувачів); 2003 рік – поява LinkedIn (зараз – більше 20 мільйонів користувачів), 
Hi5 (80 мільйонів користувачів); 2004 рік – orkut (понад 16 мільйонів користувачів на кінець 2006 року), 
Facebook (більше 69 мільйонів користувачів), Friendster (50 мільйонів користувачів), MySpace, ВКон-
такті тощо [12].

Однак, незважаючи на шалену популярність віртуального спілкування в нашому житті, соціальні 
мережі практично не розглядаються через призму юриспруденції. Одним із винятків є праця В. О. Се-
рьогіна, «Соціальні мережі як загроза прайвесі», на матеріали якої будуть неодноразово здійснені по-
силання даної роботи. Безумовно, однією з головних юридичних проблем соціальних мереж є захист 
персональних даних користувачів, тобто захист права та таємницю особистого життя.

Під поняттям «особисте життя» слід розуміти поведінку фізичних осіб поза межами виконання різ-
номанітних суспільних обов’язків, тобто життєдіяльність людини у сфері сімейних, побутових, особис-
тих, інтимних та інших стосунків, що звільнені від «тягаря суспільних інтересів». Вперше подібне право 
з’явилось в англо-американській системі як право «прайвесі» (ргіуасу), так зване право на приватність, 
зміст якого складало «право залишитись наодинці». Право на таємницю особистого життя в Україні 
гарантує Конституція та Цивільний кодекс. Згідно ст. 32 Конституції України «ніхто не може зазнава-
ти втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України» [2]. 
Стаття 301 Цивільного Кодексу України також регулює відносини у сфері особистого життя [7].

Стаття  182  Кримінального Кодексу, яка стосується порушення недоторканності приватного 
життя, передбачає покарання за «незаконне збирання, зберігання, використання або поширення  
конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, 
творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації» [3].
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Проте, досліджуючи існуючі матеріали, постає питання – чи доречно говорити про приватне жит-
тя у соціальній мережі.

Адже сам термін «соціальна» передбачає наявність певної кількості людей, тобто публіки. Розгля-
дати поставлене питання потрібно із того, що користувач мережі, розміщуючи на сервері персональ-
ні дані, повинен розуміти і бути готовим до того, що, незважаючи на обіцяний сайтом захист інформа-
ції, особисті дані із приватних стають публічними.

Повертаючись до теми, зауважимо, що дослідження 45 соціальних мереж, проведене організаці-
єю Physorg у 2009 р., виявило «серйозне занепокоєння» з приводу як самих учасників спілкування, так 
і охорони персональних даних. Близько 90 % сайтів, наприклад, для надання дозволу приєднатися до 
них необґрунтовано вимагають вказувати прізвище, ім’я або дату народження. 80 % сайтів не спро-
можні використовувати стандартні протоколи шифрування для захисту конфіденційних даних корис-
тувачів від атак хакерів. 71 % сайтів у своїй політиці конфіденційності залишають за собою право на пе-
редачу даних про користувачів третім особам [8]. Такий стан речей об’єктивно вимагає розробки пев-
них стандартів поведінки у соціальних мережах, у тому числі й на законодавчому рівні.

Користувачі соціальних мереж розкривають доречну для ідентифікації інформацію іншим. Ця ін-
формація є або довідковою, що безпосередньо стосується людини, або атрибутивною, що описує пев-
ні ознаки об’єкта даних. І хоча більшість існуючих інструкцій і правил обмежують доступ довідковою 
інформацією, атрибутивна інформація виявляється також не захищеною. При цьому, накопи великої 
кількості атрибутивної інформації щодо профайлів соціальних мереж породжує нові ризики для прай-
весі. Через соціальні мережі інформація поширюється значно швидше, ніж через мережу реально-
го життя. Інформація може бути розкрита цілій групі людей зовсім неочікувано, оскільки цифрова ін-
формація легко копіюється, може зберігатися необмежено довго і є доступною для пошуку. Особливо 
шкідливими для користувачів є ті випадки, коли інформація «подорожує» через різні сфери і надхо-
дить до людей, яким вона зовсім не призначалася [6].

Останнім часом роботодавці все активніше користуються соціальними мережами для контролю 
або підбору працівників і не приховують подібні методи. Неодноразові випадки, коли висловлювання, 
фотографії чи інша інформація з мережі призводила до звільнень, розлучень тощо. Для цього достат-
ньо навести випадок із Меган Мейєр, що приголомшив Сполучені Штати і мав серйозні наслідки для 
прайвесі на сайтах соціальних мереж. Меган Мейєр, 13-річна дівчина з м. Сент-Луїс, штат Міссурі, вко-
ротила собі віку одразу після того, як її 16-річний «друг» по спілкуванню в мережі MySpace, написав їй: 
«Без тебе світ став би кращим». Проте, як з’ясувалося, «16-річний хлопець» був насправді групою осіб, 
що жили по сусідству і створили фіктивний про файл [6].

З одного боку, ті, хто відстежує чиєсь «життя» у віртуальному просторі, порушує право на таємни-
цю особистого життя іншої особи. Проте, чи так це? Як уже говорилося вище, розміщуючи будь-яку ін-
формацію в мережі, кожен повинен розуміти, що тим самим перетворює її на публічну. Хоча усі соці-
альні мережі гарантують своїм користувачам надійний захист персональних даних, по-перше, біль-
шість не пояснює, яким саме чином захищається інформація. А по-друге, уже давно не таємниця, що 
за допомогою певних програм можна досить легко несанкціонований отримати доступ до потріб-
ного профілю, а отже і до усієї інформації (говорячи мовою Інтернету  – «зламати сторінку»). Згідно 
ст. 32 Конституції України, «Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовір-
ну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, викорис-
танням та поширенням такої недостовірної інформації» [2]. Проте, на жаль, у нашій державі відсутні 
практичні можливості захисту своїх прав у цій сфері. Отже і захистити або довести свої права виявля-
ється досить проблематично, а частіше – і взагалі неможливо. Право на таємницю особистого життя 
не головна проблема соціальних мереж. Чого варте поширення так званих «об’єднань», де спілкують-
ся люди зі спільними інтересами, але тематика їх досить часто стосується провокації до суїциду, всту-
пу до так званих «релігійних сект» або має порнографічний зміст. Існування цих об’єднань, відсутність 
в більшості випадків можливості довести їх злочинну діяльність, нівелювання авторського права в ме-
режі лише підтверджує той факт, що адміністрація інтернет-ресурсів бачить у своїх клієнтах перш за 
все спосіб заробітку. Соціальні мережі тлумачать згоду, яку користувачі дають при підключенні до їх-
ніх послуг, як повну згоду на вторинне використання персональних даних. Насправді користувачі ма-
ють мінімальну інформацію і жодного контролю над вторинним використанням, у т.ч. продажем чи 
розкриттям їхньої персональної інформації небажаним групам [6].

Законодавство, що діє сьогодні у переважній більшості країн світу, виявляється непридатним для 
вирішення усіх цих проблем, пов’язаних із забезпеченням таємниці особистого життя у соціальних ме-
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режах. Зокрема, американське деліктне право може захистити особу тільки від оприлюднення при-
ватних фактів та забезпечити відшкодування завданих збитків. Однак коли користувач сам відправляє 
певні дані на профіль соціальної мережі, дуже важко довести їх приватність і встановити розмір гро-
шової компенсації. Соціальні мережі порушують чимало принципів чесної інформаційної практики, 
встановлених Організацією економічного й соціального розвитку (ОЕСР) і визнаних переважною біль-
шістю країн [9]. Зокрема, використання інформації в цих мережах не обмежується зазначеною метою, 
а обробка інформації є прихованою від суб’єкта даних.

Через брак законодавства органи, що здійснюють контроль за додержанням інформаційного за-
конодавства, зокрема за порушення принципів Чесної інформаційної практики, накладати санкції на 
соціальні мережі не мають права.

До  того ж просування законопроектів із питань захисту прайвесі у соціальних мережах викли-
кає потужний спротив із боку самих мереж. Так, у період із квітня по червень 2010 р. Facebook витра-
тив 6600 дол. на лобістську діяльність, аби депутати законодавчих зборів штату Каліфорнія голосували 
протии прийняття Закону «Про прайвесі у соціальних мережах» [10].

Можна, звісно, піти на радикальні кроки і зробити певні соціальні мережі просто недоступними 
для користувачів своєї країни, як це нещодавно зробив уряд Узбекистану стосовно Facebook [11], од-
нак такий підхід є недемократичним і мало відповідає сучасним світовим тенденціям. Більш доцільно 
йти шляхом удосконалення правового регулювання відносин у соціальних мережах, поєднуючи його 
з іншими видами регуляції.

Так, на загальнодержавному рівні захистити користувачів соціальних мереж намагається уряд Ні-
меччини. У серпні 2010 р. він схвалив законопроект про захист персональних даних найманих праців-
ників. Зокрема, роботодавцям мають намір заборонити перегляд особистих профайлів здобувачів ва-
кансій у соціальних мережах. Заборона не буде поширюватися тільки на пошукову систему Google або 
професійний сайт Linkedin. Однак експерти вже заздалегідь дійшли висновку, що в разі прийняття та-
кого закону відстежувати його виконання буде вкрай важко. Водночас кількість користувачів соціаль-
них мереж стрімко збільшується, а отже, питання безпеки й захисту інформації залишаються відкрити-
ми. У середньому темпи зростання Facebook за останні півроку складають близько 20 млн. учасників 
на місяць, а це свідчить про бажання людей дедалі глибше занурюватися у віртуальну реальність [6].

В результаті досліджень даної проблеми можна прийти до висновку, що переважна більшість ко-
ристувачів соціальних мереж розуміє, що персональні дані навряд чи надійно захищені, однак продо-
вжують заповнювати необхідні розділи профайлу. Можливо, така ситуація склалася через те, що на-
селення не проінформоване про шкоду, яку може принести їх особистому та професійному життю за-
надто відверта інформація в мережі.

Отже, чи можуть користувачі соціальних мереж захистити своє право на таємницю особистого 
життя і що для цього необхідно? Перш за все, бажання адміністрації сайтів підтримувати політику кон-
фіденційності de jure і відмовитися від передачі даних свої користувачів рекламним та іншим орга-
нізаціям, а також створити надійні системи захисту. Особливої уваги потребує видалення власного 
профайлу з мережі. Видалення повинно бути безумовним і остаточним. Для служби недостатньо від-
ключити доступ до даних, продовжуючи зберігати чи використовувати його. Має бути забезпечена 
можливість повного й остаточного виключення зі серверів служби. Крім того, якщо користувачі ви-
рішили залишити соціальну мережу, то вони повинні мати змогу легко, ефективно й вільно отрима-
ти свої персональні дані від цієї служби і перемістити їх в іншу у зручному форматі. Ця концепція, відо-
ма як «портативність даних» або «Data Liberation», має основоположне значення для розвитку конку-
ренції й забезпечення того, щоб користувачі дійсно зберігали контроль над своєю інформацією, навіть 
якщо вони розірвали усі зв’язки з конкретною послугою [6].

Наступним кроком повинно стати розробка законодавства у даній сфері. Враховуючи стрімке 
зростання полярності віртуального спілкування, держава повинна або ж розробити механізм захисту 
та відновлення права на особисте життя в соціальних мережах, або офіційно визнати, що інформація, 
розміщена особою у своєму профайлі, втрачає статус приватної.

Повертаючись до вищесказаного, можна зробити висновок, що проблема захисту права на таєм-
ницю особистого життя в мережі Інтернет (зокрема, в соціальних мережах) є актуальною не лише для 
законодавства України, але й інших держав, з метою забезпечення дотримання прав і свобод людини 
та безпеки громадян. Необхідна розробка як теоретичних досліджень, так і практичних можливостей 
захисту прав людини у світовій мережі Інтернет.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА У ІНСТИТУТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ  

В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У статті проводиться порівняльний аналіз відповідальності урядів Великобританії та України в 
аспекті верховенства права. Виокремлюються спільні та відмінні риси. На основі британського досві-
ду робляться певні рекомендації щодо усунення існуючих недоліків в українському варіанті реалізації 
принципу верховенства права.

The article provides comparative analysis of the Governmental liability in Great Britain and Ukraine in the 
aspect of the Rule of Law. The common and distinctive features are specified. Some recommendations are made 
on the basis of the British experience regarded to the elimination of existing deficiencies in the Ukrainian model 
of the Rule of Law.

Актуальність. Розбудова незалежної України базується на принципі верховенства права. Але в 
зв’язку з тим, що наша держава є молодою, а на її території протягом довгого часу панував тоталітар-
ний режим у наших державних діячів немає ані досвіду, ані стійкого розуміння що ж таке верховен-
ство права і як воно реалізується. Саме тому нам варто застосовувати досвід тих держав, які вже про-
йшли цю сторінку своєї історії, аналізувати їх помилки та здобутки і адаптувати ці знання до умов су-
часної України.

Відповідальність уряду є одним із найважливіших елементів механізму стримування та противаг, 
що є запорукою демократичної держави. Великобританія протягом століть вважалася колискою та взі-
рцем демократії, тож саме вона була обрана для проведення порівняльного аналізу реалізації прин-
ципу верховенства права у інституті відповідальності уряду та міністрів.

Мета. Метою даної статті є аналіз відповідальності Кабінету Міністрів України та окремих міні-
стрів крізь призму принципу верховенства права, та її співвідношення із відповідним інститутом у Ве-
ликобританії.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж розглядати питання верховенства права у сфері відпо-
відальності уряду варто визначитися із самим поняттям верховенства права. Адже Конституція Укра-
їни, як і Конституції більшості держав лише закріплює цей принцип, не пропонуючи жодного законо-
давчого визначення.

Взагалі вперше цей термін був вжитий наприкінці ХІХ  сторіччя видатним британським вченим, 
професором Оксфорду, Альбертом Дайсі. Він визначив верховенство права як «гарантію, надану кон-
ституцією правам особи» [1, с. 167–216.]

Він виділяв принаймні три основних аспекти верховенства права:
•	 «жодна	людина	не	може	зазнавати	покарання	чи	в	законний	спосіб	зазнавати	фізичних	пока-

рань або матеріальних збитків, окрім як у випадку явного порушення закону, доведеного у зви-
чайний юридичний спосіб у звичайних юридичних судах». [1, c. 188] Тобто, унеможливлення 
свавільних дій з боку влади по відношенню до особи.

•	 «жодна	людина	не	перебуває	понад	законом	та	кожна	людина,	незалежно	від	свого	рангу	чи	
суспільного стану, підпорядкована звичайному праву держави і на неї поширюється юрис-
дикція звичайних судів».[1, c. 193] Дайсі вважав, що верховенство права виключає можливість 
звільнення посадовців або інших осіб від обов’язку коритися законові, що поширюється на ін-
ших громадян, або – відповідальності перед звичайними судами.

•	 «панування	правового	духу»[1,	с. 195]	Альберт	Дайсі	розумів	верховенство	права	як	протилеж-
ність свавільній владі, виключним повноваженням державної влади. Люди перебувають лише 
під владою права.



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  195

На думку Дайсі, адміністративне право французького типу, поширене на всю континентальну Єв-
ропу, взагалі не відповідало принципу верховенства права.[1, 329]. Адміністративне право – корпус 
правил, що регулюють стосунки адміністрації чи адміністративної влади щодо приватних громадян. 
Альберт Дайсі вважав, що це містить ідеї, які суперечать принципу верховенства права:

•	 Виконавча	влада	і	державні	службовці	володіють	системою	прав,	привілеїв	і	виключних	повно-
важень, якими не володіє простий громадянин та їх обсяг визначається за принципами, відмін-
ними від тих, що визначають права і обов’язки одного громадянина відносно іншого.

•	 Принцип	незалежності	законодавчої,	виконавчої	та	судової	влади	у	континентальній	системі	
права полягає у тому, що незалежність суддів забезпечується тим, що виконавча влада не може 
звільняти їх з посад, а посадові особи виконавчої влади звільняються від юрисдикції звичайних 
судів.

•	 Спори	між	приватною	особою	і	державою	розглядають	адміністративні	суди,	що	певним	чином	
пов’язані з державною виконавчою владою чи адміністрацією. Ця практика була започаткована 
за часів Наполеона, коли судді звичайних судів не могли без згоди державної виконавчої влади 
здійснювати кримінальне чи цивільне переслідування посадової особи за правопорушення чи 
злочин, вчинений по відношенню до приватної особи при виконанні своїх посадових функцій.

Як  не дивно, «верховенство права» від свого виникнення, створене у доктрині Альберта Дайсі, 
описувалося виключно як характеристика конституційного права з одночасним запереченням мож-
ливості існування адміністративного права.

На сучасному етапі у Великобританії адміністративне право – право, що стосується контролю за 
здійсненням державних владних повноважень управлінського характеру. [2, 3]

Призначення адміністративного права полягає у двох аспектах:
•	 У	 тому,	щоб	утримувати	державно-владні	 структури	управлінського	характеру	в	межах	 їхніх	

юридичних повноважень
•	 У	тому,	щоб	захищати	громадян	від	зловживань	з	боку	цих	структур	своїми	повноваженнями.	

[4, 665]
Ще Арістотель помітив: «Доцільніше, щоб панував закон, а не котрийсь із громадян». Метою сучас-

ного адміністративного права є саме забезпечення реалізації цього принципу.
Принцип верховенства права є основоположним у більшості держав, його захисту та підтримці ак-

тивно сприяє міжнародна спільнота. Проводяться міжнародні конгреси, з’їзди, конференції, присвяче-
ні питанню верховенства права та способам його реалізації, на якій виробляються певні рекомендації 
та відбувається обмін досвідом.

Наприклад, на Міжнародному конгресі юристів у Нью-Делі було зроблено висновок, що принципу 
верховенства права у сфері виконавчої влади полягає в тому, що виконавча влада складається із зви-
чайних громадян, на яких законом покладено персональний обов’язок щодо інших громадян. [5, 211]

Підсумкові висновки другого комітету Міжнародного конгресу юристів у Нью-Делі закріпили 
основні аспекти реалізації верховенства права у реалізації верховенства прав. Перш за все акцент був 
зроблений на тому, що дії та бездіяльність виконавчої влади мають бути предметом контролю з боку 
судів – органів, незалежних від виконавчої влади, перед яким потерпіла від дій чи бездіяльності вико-
навчої влади сторона має такі самі, як і виконавча влада можливості викласти свою справу та ознайо-
митися з доводами протилежної сторони. [5, 245] По-друге, громадянин має мати засоби захисту і як 
супроти правопорушника, яким виступає окрема особа, що діє від імені держави (у випадку, коли пра-
вопорушення є підставою притягнення до цивільно-правової чи кримінально-правової відповідаль-
ності, якщо воно вчинене фізичною особою) так і супроти держави.

Всі ці ознаки дають нам розуміння змісту принципу верховенства права і можливість аналізувати 
його реалізацію у інституті відповідальності уряду крок за кроком.

Уряд може нести відповідальність перед главою держави або парламентом. Залежно від суб’єкта, 
парламентську відповідальність поділяють на колективну та індивідуальну. Колективна відповідаль-
ність означає, що за умов несхвалення політики уряду у відставку йде весь кабінет, при цьому провина 
окремих міністрів не диференціюється. Різновидом колективної відповідальності уряду є відповідаль-
ність, за якої недовіра одному члену уряду призводить до відставки всього уряду. Така модель має міс-
це у Великобританії. Голова уряду вирішує, подавати у відставку всьому уряду чи окремому міністру. 
[1, 48]Цей підхід заснований на ідеї солідарності його членів. Вважається, що всі члени уряду є відпові-
дальними за його політику, навіть якщо хтось із них не погоджується з конкретним рішенням чи діями. 
В Україні, як і у Великобританії, поряд із колективною існує індивідуальна відповідальність. Президент 
України своїм указом може відправити у відставку будь-якого члена уряду.[7, 185]
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Інститут колективної відповідальності є найбільш поширеним, що пояснюється сутністю уряду як 
колегіального органу держави, а також тим, що окремі міністри не відіграють значної ролі у визначен-
ні урядової політики. Однак принцип колективної відповідальності має суттєвий недолік – не дозволяє 
індивідуалізувати провину окремих членів уряду і породжує стан кругової поруки.

В Україні як парламентсько-президентській республіці уряд несе відповідальність і перед пар-
ламентом, і перед Президентом. [7, 143] У Великобританії уряд звітує виключно перед парламентом. 
[2, 15] Порівняємо ці два варіанти. На сучасному етапі уряди є репрезентативними, тобто вони легіти-
мізуються волею виборців. Притягнення до відповідальності перед парламентом є різновидом санк-
ції за незадовільне виконання покладених обов’язків. Крім того, парламентська відповідальність уря-
ду забезпечує дію системи стримувань і противаг. Тож, необхідність відповідальності перед парламен-
том є безсумнівною, вона притаманна як Україні,так і Великобританії. У Великобританії Монарх має 
прерогативу звільняти окремих міністрів, або ж розпустити парламент, але за наявності серйозних 
причин. За всю історію Великобританії це траплялося лише декілька разів.[10, 87] В Україні Президент 
може прийняти рішення про відставку уряду.[8, 61] Закон України «Про Кабінет Міністрів» не передба-
чає жодних обмежень щодо випадків, коли Президент може застосувати це своє право, що дає йому 
досить широкі повноваження.[8, 61] В умовах монархічної форми правління це неприйнятна практика, 
адже це загрожує свавільним розпуском уряду і поверненням до абсолютизму, або ж диктуванням мо-
нархом власної волі. Але та ж загроза, фактично, існує і в Україні – за таких умов Президент може роз-
пустити небажаний для нього уряд та сформувати новий, що не сприяє зміцненню демократії.

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок прийняття Верховною Радою резолюції не-
довіри КМУ, прийняття Президентом України рішення про відставку КМУ, відставки прем’єр-міністра 
або його смерті. [8, 61] В Британії підставою для розпуску уряду слугує акт недовіри, висловлений ниж-
ньою Палатою Парламенту, або указ Монарха. Якщо нижня палата висловлює недовiру будь-кому з 
мiнiстрів, прем’єр-мiнiстр повинен вирiшити, подавати у вiдставку конкретному мiнiстру чи уряду в 
цiлому. [3, 53] Британський пiдхiд до полiтичної вiдповiдальностi уряду грунтується на iдеї солiдарностi 
його членiв. Вважається, що всi члени кабiнету несуть вiдповiдальнiсть за його полiтику навiть у тих ви-
падках, коли хтось з них не згодний з конкретними урядовими рiшеннями i дiями. Окремi ж мiнiстри 
вiдповiдають за дiяльнiсть свого вiдомства.

Однак i тут важко з’ясувати, за яких умов недовiра окремому мiнiстру призводить до вiдставки 
всього уряду. Практично це майже завжди вирiшує прем’єр-мiнiстр, хоча його рiшення буде 
детермiноване полiтичною ситуацiєю, що склалася у парламентi i поза його межами. Що ж до вiдставки 
окремих мiнiстрiв, то такi питання в умовах, коли палата контролюється партiєю бiльшостi, виникають 
i вирiшуються головним чином у зв’язку з їхнiми персональними дiями. [9, 195]

Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від 
її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та 
прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. [8, 63] У Великобританії у випадку, якщо уряд 
втрачає довіру Палати Общин він має піти у відставку, або ж призначаються загальні вибори. При цьому 
підтримка Палати Лордів не відіграє значної ролі, і уряд не відправляється у відставку якщо втрачає до-
віру Палати Лордів. Тож Палата Общин виступає відповідальною палатою парламенту. [10, 91]

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів після 
внесення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошу-
ються всі члени Кабінету Міністрів України. Під час розгляду питання про відповідальність Кабінету Мі-
ністрів України у пленарному засіданні Верховної Ради України може брати участь Президент Украї-
ни [8, 63]

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала 
більшість від конституційного складу Верховної Ради України. [8, 59]

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою 
України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України. [8, 58]

У Великобританії королівська влада не володіє самостійною політичною волею. Влада Корони 
здійснюється її міністрами, які звітують перед Парламентом. Міністр як такий не має виключних по-
вноважень та імунітетів Корони, його незаконні дії будуть скасовані. Міністр приймається з законом 
як приватна особа, без будь-яких особистих привілеїв, до нього можуть бути вжиті примусові заходи, 
такі як заборони, і він може нести відповідальність за неповагу до суду. У цьому полягає сутність вер-
ховенства права. [3, 46] Суд може визнати рішення міністра нечинним, якщо таке рішення порушує 
межі,встановлені самим парламентом [3, 4]
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ВИСНОВКИ
Порівняльний аналіз інституту відповідальності урядів у Великобританії та Україні виявив деякі 

відмінності, пов’язані з тим, що у цих країнах різні форми правління. Адже особливістю обмеженої мо-
нархії є наявність двопалатного парламенту, а президентської республіки – подвійна відповідальність 
уряду перед парламентом і Президентом.

Принциповою відмінністю виступає принцип колективної відповідальності уряду Великобританії, 
тобто, якщо недовіра висловлюється одному міністрові у відставку за рішенням прем’єра може піти 
весь уряд. Така практика дисциплінує, забезпечує те, що весь уряд слідує єдиному курсу. Можливо 
варто було б запровадити цей інститут в Україні, адже у цьому випадку посилилася б відповідальність 
кожного міністра перед самим урядом, і зменшилася б кількість випадків перевищення своїх повнова-
жень окремими міністрами, або невиконання ними своїх прямих обов’язків.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  
ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической по-
мощи. [1]

В уголовном процессе выделяют две функции, которые реализуются адвокатом: функция защиты 
и функция представителя. Эти функции реализуется адвокатом-защитником, адвокатом-представите-
лем и адвокатом свидетеля.

Представительство в уголовном процессе есть совершение от имени и по поручению доверителя 
процессуальных действий представителем (поверенным).

Адвокатом-представителем выступает адвокат, заключивший соглашение в порядке 
ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» об оказании юридической помощи с по-
терпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и частным обвинителем. Это договорное 
представительство. [2] В соответствии с ч.1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего, граждан-
ского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты…». [4] В данной статье использована форму-
лировка «могут быть». Как отметил Конституционный суд РФ в определении от 5 декабря 2003 г. N 447-
О, ч. 1 ст. 45 УПК Российской Федерации по ее конституционно-правовому смыслу не исключает, что 
представителем потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе могут быть иные – поми-
мо адвокатов – лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпев-
ший или гражданский истец. [4]

В ч. 2 ст. 45 УПК РФ говорится о случаях обязательного участия законного представителя и пред-
ставителя потерпевшего, но не об обязательном участии представителя гражданского истца. Так же 
уголовно-процессуальный закон не установил механизма реализации этой нормы. В соответствии с 
данной нормой «…к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представи-
тели или представители». В случаи ч. 3 ст. 51 УПК РФ «Обязательное участие защитника», мы видим, что 
законодатель использует формулировку «…дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие 
защитника в уголовном судопроизводстве».

Широко известны случаи, когда подозреваемый, обвиняемый лично или через третьи лица не об-
ращается за помощью защитника, а просит дознавателя, следователя, суд об обеспечении его защит-
ником, т.е. он желает пользоваться помощью защитника по назначению. УПК РФ не запрещает и по-
терпевшему пользоваться помощью адвоката по назначению. Но и прямо не закрепляет это. Что по 
нашему мнению является пробелом.

Следует отметить, что в УПК РФ точно не определен момент вступления в дело представителя по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.

Другим участником уголовного судопроизводства, который может пригласить для оказания ему 
юридической помощи адвоката, является свидетель. В соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель 
вправе являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 с. 189 настоящего кодекса. С принятием 
ныне действующего УПК РФ права свидетеля расширились. В частности, расширился круг субъектов, 
которые не подлежат допросу в качестве свидетелей в соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ. В ч. 4 той 
же ст. 56 УПК РФ перечислены права свидетеля, который теперь вправе не только отказаться свиде-
тельствовать против себя, своего супруга и других близких родственников, но и давать показания на 
родном языке или языке, которым он владеет; бесплатно пользоваться помощью переводчика; заяв-
лять ему отвод и приносить жалобы на действия (бездействие) следователя, дознавателя, прокуро-
ра и суда; являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ; ходатайствовать о при-
менении мер безопасности, если ему или его родственникам и близким людям угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества, либо иными опасными 
противоправными деяниями (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Непонятно только почему теперь не упоминается 
право свидетеля самому записать свои показания. [5]
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Наиболее полно раскрыт в уголовно-процессуальном законе статус адвоката-защитника. Защит-
ник – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интере-
сов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 
уголовным делам (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Как защитник адвокат участвует в уголовном процессе по при-
глашению или по назначению.

От того, является адвокат защитником, представителем или адвокатом свидетеля, зависит алго-
ритм его действий и тактика поведения.

Адвокат-представитель пользуется теми же правами, что и представляемое лицо (ч. 3 ст. 45 УПК Р
Ф, ч. 2 ст. 55 УПК РФ). Потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель и гражданский ответчик 
вправе иметь адвоката-представителя, однако момент вступления его в уголовное дело не опреде-
лен. В случаи, если адвокат-представитель вступает в уголовное дело после признания его доверите-
ля потерпевшим, гражданским истцом, частным обвинителем или гражданским ответчиком, алгоритм 
действий будет выстроен после консультации с доверителем и ознакомления с постановлениями и 
протоколами следственных действий, в которых участвовал его клиент.

Возможен случай, когда потерпевший согласует свою позицию со стороной обвинения. Как отме-
тил Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 29 июня 2010 г. N 17 г. «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», что, прини-
мая во внимание, что согласно пункту 47 статьи 5 УПК РФ потерпевший, его законный представитель 
и представитель относятся к участникам судопроизводства со стороны обвинения, суд вправе при на-
личии к тому оснований удовлетворить ходатайство государственного обвинителя в судебном засе-
дании о предоставлении ему возможности согласовать свою позицию с этими лицами. [6]

При осуществлении представительства прав потерпевшего, гражданского истца и частного об-
винителя адвокат-представитель находится в особом положении по отношению к адвокату-защитни-
ку, поскольку относится к стороне обвинения, хотя выполняет ту же функцию – квалифицированной 
юридической помощи. [7]

Возможные действия адвоката-свидетеля во многом ограничены положением п.  6  ч.  4 ст.  56 
УПК РФ: «свидетель вправе являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 с. 189 настоящего 
Кодекса». Как указано в ст. 189 УПК РФ, если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным 
для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, 
предусмотренными ч. 2 с. 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о наруше-
нии прав и законных интересов свидетеля. Однако помимо допроса свидетель может быть привлечен 
к участию других следственных действиях, таких как предъявление для опознания ( ч. 1 ст. 193 УПК РФ), 
проверка показаний на месте (ч. 1 ст.194 УПК РФ), судебная экспертиза (ч. 4 ст. 198 УПК РФ). В УПК РФ не 
прописано, что свидетель может являться на вышеперечисленные следственные действия с его учас-
тием вместе с адвокатом-представителем.

Что касается адвоката-защитника, то алгоритм его действий будет зависеть от нескольких факто-
ров: какой статус имеет его подзащитный, с какого момента адвокат-защитник участвует в уголовном 
деле, какие следственные действия с участием его подзащитного были проведены до вступление в 
уголовное дело адвоката. Необходимо отметить, что адвокат вне зависимости является ли он защит-
ником, представителем или адвокатом свидетеля, не вправе занимать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя. [8]

Как отмечет Зашляпин Л.А., поскольку защитник осуществляет защиту прав и интересов своего 
подзащитного, он, безусловно, акцентирует внимание следствия и суда на тех обстоятельствах дела, 
освещение которых более выгодно подзащитному и умалчивает или преподносит в другом свете те 
обстоятельства, которые его изобличают. [9]

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить следующее. Алгоритм процессуальных 
действий адвоката в уголовном процессе зависит от функции, которую он выполняет: функцию 
защиты или функцию представителя. Адвокат свидетеля, так же как и адвокат потерпевшего, граж-
данского истца, частного обвинителя и гражданского ответчика осуществляет представление, а не за-
щиту. В силу особенностей процессуальных действий, которые он вправе выполнить, он выделяется 
как отдельная фигура. Реализация процессуальных полномочий адвокатом-защитником и адвокатом-
представителем осуществляется в рамках оказания квалифицированной юридической помощи. Что в 
свою очередь позволяет говорить о реализации принципа верховенства права.

Здесь имеет место единство и дифференциация функций адвоката: две функции и три субъекта.
Мы считаем, что уголовно-процессуальный закон необходимо дополнить нормой об обеспече-

нии потерпевшего адвокатом по назначению дознавателя, следователя и суда, предусмотреть право 
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свидетеля пользоваться помощью защитника на опознании, проверке показаний на месте, при про-
ведении судебной экспертизы.
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Верховенство права является одним из основополагающих принципов как национального права 
демократических государств, так и международного права. В международных документах о правах че-
ловека указанный принцип также нашел свое отражение. Так, в преамбуле Всеощей Декларации прав 
человека 1948 принцип верховенства права сформулирован следующим образом: «Принимая во вни-
мание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против ти-
рании и угнетения» [1]. При подписании Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года (далее Конвенции) Высокие Договаривающиеся Стороны выразили свое намерение, 
как правительства европейских государств, имеющих «общее наследие политических традиций, иде-
алов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осу-
ществления некоторых прав человека» [2].

Несмотря на закрепление принципа верховенства права в преамбуле Конвенции, Европей-
ский Суд по правам человека в своих решениях не дал четкого определения указанному принципу, 
оставляя его толкование на усмотрение отдельных государств – участников Конвенции. Между тем 
в практике Суда неоднократно встречается упоминание данного принципа в контексте применения 
конкретных норм Конвенции. Так, в деле Голдер против Соединенного Королевства (Golder v. The 
United Kindom, 1975) [3] заявитель жаловался на то, что его лишили возможности консультировать-
ся со своим адвокатом, для того чтобы подать гражданский иск о клевете против сотрудника тюрьмы. 
Основной вопрос в деле состоял в том, можно ли пункт 1 статьи 6 Конвенции, непосредственно пред-
оставляющий каждому определенные процессуальные гарантии «в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях», толковать как гарантирующий одновременно право человека на доступ к 
суду, несмотря на то, что подобное право не упомянуто непосредственно в тексте упомянутой статьи. 
Суд, принимая во внимание принцип верховенства права, сослался на Преамбулу к Конвенции, а так-
же на статью 3 Статута Совета Европы и пришел к выводу, что статья 6 Конвенции по умолчанию вклю-
чает в себя право человека на доступ к суду. Наиболее важные аргументы суда по данному вопросу:

«Одной из причин, по которой государства, подписавшие Конвенцию, решили «сделать первые 
шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеоб-
щей декларации прав человека», была их глубокая вера в верховенство права. Кажется естественным 
и полностью соответствующим принципу добросовестности <…> помнить об этом широко извест-
ном положении при толковании терминов пункта 1 статьи 6 <…> в соответствии с контекстом, в кото-
ром они используются, и в свете объекта и цели Конвенции <…> А в гражданско-правовых вопросах 
трудно представить себе верховенство права там, где нет возможности доступа к судам <…> По мне-
нию Суда, было бы немыслимо, чтобы пункт 1 статьи 6 Конвенции <…> содержал подробное описание 
процессуальных гарантий, предоставляемых сторонам по находящемуся в производстве суда граж-
данскому делу, и не защищал бы в первую очередь то, что лишь одно фактически дает возможность 
пользоваться такими гарантиями, – доступ к суду. Такие характеристики судебного разбирательства, 
как справедливость, публичность и оперативность, теряют всякую ценность, если нет самого судебно-
го разбирательства <…> Принимая во внимание все вышеизложенные соображения, вместе взятые, 
можно сделать вывод, что право на доступ к суду представляет собой неотъемлемую составляющую 
права, закрепленного в статье  6  Конвенции <…> Это не расширительное толкование, налагающее 
новые обязательства на Договаривающиеся Государства: этот вывод основан на самой формулиров-
ке первого предложения статьи 6 Конвенции, <…> понимаемого с учетом контекста, в котором она 
действует, а также объекта и цели Конвенции, устанавливающей договорным путем правовые нормы, 
<…> и общих принципов права» [4]. Таким образом, применение принципа верховенства права 
в данном деле привело к более широкому толкованию права на справедливое судебное разби-
рательство, предусмотренного статьей 6 Конвенции, и предоставлению дополнительных га-
рантий жертве нарушения.
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Европейский суд по правам человека в своих решениях рассматривает принцип верховенства 
права во взаимосвязи с другими принципами правового государства и гражданского общества, 
а также как одно из оснований реализации прав, гарантированных Конвенцией. Например, в де-
лах о свободе слова Европейский суд подчеркивает взаимосвязь свободы выражения мнения (ста-
тья 10 Конвенции) и принципа верховенства права:

«...не следует забывать особую роль прессы в государстве, где господствует принцип верховен-
ства права» (Дело Кастельс против Испании [5]); «безответственные публикации в газете не могут ис-
пользоваться в качестве доказательства судом или тем более властями государства, уважающего вер-
ховенство права» (Дело Сидиропулос и другие против Греции [6]). Кроме того, в деле Соринг про-
тив Великобритании [7], где Соединенные Штаты Америки требовали от властей Великобритании 
экстрадии лица, скрывавшегося от правосудия, также был применен принцип верховенства права. 
Суд пришел к выводу, что экстрадиция лица в случае признания его виновным в последующем и на-
значения наказания в виде смертной казни является равносильной пытке или бесчеловеческому об-
ращению. В связи с этим Суд сослался кроме прочего на принцип верховенства права: «Едва ли было 
совместимо с ценностями, лежащими в основе Конвенции, с «общим наследием политических тради-
ций, идеалов, свободы и верховенства права», на которое ссылается Преамбула, если Договариваю-
щееся Государство намеренно выдало бы лицо, скрывающееся от правосудия, другому государству, в 
котором были бы существенные основания предполагать опасность того, что оно может подвергнуть-
ся пыткам, каким бы чудовищным ни было бы предположительно совершенное им преступление» [8].

Как мы видим, принцип верховенства права применяется Европейским Судом по правам челове-
ка как одно из важнейших оснований реализации прав, закрепленных в Конвенции. Однако при испол-
нении решений Суда в государствах-участниках Конвенции могут возникать различные проблемы как 
правового, так и политического характера, чаще всего связанные с несовершенством законов и нежела-
нием представительных и исполнительных органов принимать меры по защите прав человека.

Говоря о верховенстве права как о принципе правового государства, стоит учитывать иерар-
хию законов. Так, согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международно-
го договора [9]. Следовательно, решения Европейского Суда по Правам человека, принятые на основа-
нии Конвенции имеют приоритетное значение по сравнению с решениями национальных судов, вклю-
чая Конституционный суд РФ. Однако в июле 2011 года возникла ситуация, вызвавшая многочисленные 
разногласия среди правозашитников и политиков, и связанная с обсуждением законопроектов 
№ 564346–5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  
№  564315–5  «О внесении изменений в статью  415  Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». Соглас-
но указанным законопроектам установленное Страсбургским судом нарушение прав человека в ре-
зультате применения какого-либо закона не может служить основанием для пересмотра приговора 
или решения арбитражного суда, если этот закон признан соответствующим Конституции. Тем самым 
предлагалось фактически изменить закрепленную конституцией иерархию законов. Одной из при-
чин разработки законопроектов послужило принятое в октябре  2010  года постановление Суда по 
делу Маркина от 30.03.2006 [10]. Российский военнослужащий Константин Маркин обратился в Евро-
пейский суд после того, как ему было отказано в предоставлении отпуска гарнизонным военным су-
дом. Конституционный суд РФ, изучив представленные материалы, не нашел оснований для приня-
тия к рассмотрению жалобы Маркина о нарушении его конституционных прав. Европейский Суд, в 
свою очередь, счел аргументацию КС РФ неубедительной, признав в данном случае нарушение ста-
тьи 14 Европейской конвенции по правам человека.

В настоящее время рассмотрение законопроектов отложено. Между тем сама возможность их при-
нятия ставит под сомнение соблюдение принципа верховенства права и международных обязательств 
Российской Федерации. Поэтому важным является не только закрепление принципа верховенства пра-
ва в решениях Суда, но и обеспечение реализации данного принципа на национальном уровне. Посколь-
ку Европейский Суд не является высшей инстанцией и не вправе пересматривать дела национальных 
судов (обратное привело бы к вмешательству в суверенитет государств), участники Конвенции должны 
сами создавать механизмы, обепечивающие исполнение решений Европейского суда. Соблюдение 
конституционных гарантий и принципов и их воплощение в действующем законодательстве и на прак-
тике позволит привести провозглашенный в решениях Суда принцип в действие.
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В заключение следует отметить, что принцип верховенства права занимает достаточно важное 
место как в прецедентой практике Европейского Суда по правам человека, так и в национальном за-
конодательстве любого правового государства. Стремясь обладать статусом такового, Российская 
Федерация должна совершенствовать систему исполнения решений Европейского Суда и обеспечи-
вать надлежащим образом защиту прав и свобод своих граждан.
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ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізація  – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 
Глобалізація тісно пов’язана з процесом централізації суб’єктів управління. Винятком є лише ЄС  та 
його інтегративні об’єднання, які діють за принципом субсидиарності.

У політичній сфері глобалізація полягає в ослабленні національних держав і сприяє зміні та скоро-
ченню їх суверенітету. З одного боку, це відбувається через те, що сучасні держави делегують все біль-
ше повноважень впливовим міжнародним організаціям, таким як ООН, СОТ, ЄС, НАТО, МВФ та Світо-
вий Банк. З іншого боку, за рахунок скорочення державного втручання в економіку і зниження подат-
ків, збільшується політичний вплив підприємств (особливо великих транснаціональних корпорацій). 
Як наслідок, в силу легкої міграції людей і вільного переміщення капіталів за кордон зменшується вла-
да держав по відношенню до своїх громадян.

Глобалізація як процес інтеграції в економічній, соціальній і правовій світових системах є стійкою 
тенденцією розвитку міждержавних відносин останніх років. Феномен глобалізації став одним з най-
більш поширених предметів досліджень, викликає підвищений суспільний інтерес, а існуючі погляди 
на нього досить різноманітні. Існують численні визначення глобалізації, різні підходи до розуміння її 
аспектів і сфер, а також плюралізм у відношенні того, наскільки глобалізація є універсальною і всео-
хоплюючою тенденцією світового розвитку. Підкреслимо, що глобалізація зачіпає не тільки приватні 
економічні та політичні питання, але і вторгається в сферу суверенітету, який до цього вважався аб-
солютним і необмеженим. У зв’язку з тим, що класичні погляди на суверенітет не стикуються з відбу-
ваються в сучасному світі інтегративними процесами, в науковому світі з’являються теорії, які намага-
ються пристосувати поняття суверенітету до сучасних умов.

Суверенітет визначається в загальному вигляді як верховенство державної влади всередині краї-
ни та її незалежність на міжнародній арені. Незважаючи на те, що автори багато в чому сходяться при 
визначенні поняття суверенітету, він залишається однією з найбільш спірних категорій в політико-пра-
вовій науці.

Основним предметом полеміки виступає питання про абсолютність суверенітету. Засновник тео-
рії суверенітету Ж. Боден вказував, що «суверенітет є абсолютна і постійна влада держави». Таким чи-
ном, державний суверенітет єдиний, неподільний і безумовний.

Проте в даний час все частіше висловлюються думки про обмеженість державного суверенітету. 
Багато авторів пророкують «захід» державного суверенітету, вимушеного «ділитися» своїми повно-
важеннями з міжнародними структурами, неурядовими організаціями, бізнес-співтовариством і т.п. 
Прикладами можуть бути деякі концепції, думки та ідеї, які висувалися такими людьми (юристами, на-
уковцями, політологами):

1. М.Н. Марченко вказує на те, що в світі завжди були і будуть держави з формальним або обмеже-
ним суверенітетом. Формальним, на його думку, суверенітет вважається тоді, коли він юридич-
но і політично проголошується, а фактично в силу поширення на нього впливу інших держав, 
які диктують свою волю, не здійснюється. Часткове обмеження суверенітету може бути приму-
совим та добровільним. Примусове обмеження може мати місце, наприклад, по відношенню до 
переможеного у війні держави з боку держав – переможців (Потсдамської угоди). Добровіль-
не обмеження суверенітету допускається самою державою за взаємною домовленістю з інши-
ми державами, наприклад, заради досягнення певних, загальних для всіх них цілей. Добровіль-
но суверенітет обмежується і тоді, коли держави об’єднуються у федерацію і передають їй час-
тину своїх суверенних прав.

2. А.А. Троїцька зазначає, що суверенітет держави означає можливість держави визначати свою 
компетенцію і не є абсолютним. Суверенітет пов’язаний імперативними нормами міжнародно-
го права і нормами національних конституцій. Також автор вказує, що «право є тією межею, за 
який суверенна держава не може вийти, тому що сама характеристика держави, як суб’єкта во-
лодіє суверенітетом, випливає з права.
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3. Похожую позицію займає М.І. Абдулаєв, визначаючи суверенітет як обмежену правом владу як 
усередині країни, так і в міжнародних відносинах, здійснювану від імені народу.

4. Черніченко С.В., в свою чергу, також відзначає, що «абсолютного суверенітету немає, оскільки 
держави взаємозалежні, і ця взаємозалежність у сучасному світі безперервно зростає».

Визнаючи в деякій мірі правоту прихильників концепцій обмеженого суверенітету, все ж не мож-
на погодитися з ними.

Припущення того, що державний суверенітет є обмеженим, ставить нерозв’язні питання. Напри-
клад, незрозуміло, до якої міри суверенітет повинен бути обмежений, щоб перестати бути таким? Для 
того, щоб відповісти на дане питання, суверенітет потрібно розділити на складові елементи, позначи-
ти межу його обмеження. Однак цього зробити неможливо. Суверенітет – це не структурне утворен-
ня, а абстрактна цілісна властивість держави, яка не піддається роздробленню.

Укладаючи міжнародні угоди, держава не обмежує свій суверенітет, не змінює його зміст і якість, а 
реалізує свій суверенітет. Адже держава може в будь-який момент відмовитися від даних зобов’язань, 
незважаючи на те, що взаємна залежність держав у сучасному світі робить подібну лінію поведінки 
практично неможливою.

Вказівка   на те, що державний суверенітет обмежується конституцією, більш ніж неспроможна. Об-
меження суверенітету власною конституцією може означати, що держава не буде мати повним вер-
ховенством на своїй території, а це неможливо, інакше це буде вже не держава (також можна ствер-
джувати, що суверенітет обмежується правами людини, які більше не являються внутрішньою спра-
вою держави).

У свою чергу, міжнародне право пов’язане з суверенітетом не тільки історично, але й органіч-
но. Це право створюється і наділяється юридично обов’язковою силою державами завдяки володін-
ню ними суверенною владою. За допомогою цієї влади здійснюється реалізація міжнародних норм. 
Зв’язок суверенітету та міжнародного права знайшла юридичне втілення в принципі суверенної рів-
ності держав. Відповідно до цього принципу кожна держава зобов’язана виконувати цілком і сумлін-
но свої міжнародні зобов’язання.

Не можна не погодитися з індійським професором Р. Анандом, який пише: «Суверенітет створює 
міжнародне право, і це право визнає суверенітет як свою основу і фундаментальний принцип».

А ось думка колишнього заступника держсекретаря США С. Телботта: «Супротивники розширен-
ня міжнародних зобов’язань США стверджують, ніби це послаблює наш суверенітет. Насправді навпа-
ки. Добре складені міжнародні зобов’язання та всебічна стратегія міжнародного залучення розширю-
ють, а не обмежують нашу владу над власною долею, долею держави »(The Guardian).

Від обсягу міжнародно-правових відносин держави залежать можливості здійснення ним суве-
ренної влади в зовнішньому середовищі. Крім того, слід враховувати відносне зменшення значимості 
діяльності, яку держава здатна здійснювати самостійно, без взаємодії з іншими країнами. В даний час 
все більше розширюється сфера спільної діяльності держав, тому не тільки зростає можливість, але і 
стає все більш нагальною необхідність колективних дій всіх держав.

В міру розширення сфери спільної діяльності збільшується і область, в якій здійснення суверен-
них прав державами можливе тільки узгоджено, на основі норм міжнародного права. Показова в цьо-
му відношенні Конвенція ООН з морського права 1982 р. Ряд її статей поширюють дію суверенітету за 
межі державної території в рамках встановлених норм.

Таким чином, так само як свободи людини можуть бути забезпечені лише в рамках права, так і для 
суверенних прав держави необхідною гарантією є міжнародне право. При цьому надійну гарантію су-
веренітету дає лише ефективне міжнародне право.

Іноді в науковій літературі зазначається, що добровільне обмеження суверенітету можливо у фе-
деративних утвореннях, коли об’єднуються держави за взаємною домовленістю передають частину 
своїх суверенних прав федерації. З цією думкою не можна погодитися в повній мірі, так як держави, 
що об’єдналися, передають свій суверенітет новоутвореній державі. Суб’єкти федерації мають набір 
повноважень, а не суверенітетів, так як суверенітет не може бути зведений лише до повноважень або 
юрисдикції.

Вважаємо, що відмирання суверенітету можливе тільки з відмиранням держави. Тільки у випадку 
зникнення всіх державних кордонів не виникне необхідність бути незалежним від будь-кого. Самостій-
ність у внутрішніх справах в цьому випадку буде означати самовизначення громадян та їх об’єднань. 
Однак побудова світового суспільства без кордонів і без державної влади є утопією. Принаймні, сучас-
не суспільство ще не дозріло для цього і навряд чи найближчим часом дозріє.
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Широке поширення теорії «обмеженого суверенітету» у міжнародному праві пояснюється тим, що 
автори для побудови своїх висновків ґрунтувалися на системі міжнародних правових норм. Тобто дослі-
дженню піддавався не сам суверенітет, а його проекція, його формальна сторона, яка зводиться лише до 
системи правових норм, що виходять від суверена або узгоджених групою суверенних держав.

Якщо слідувати логіці «обмеженого суверенітету», то виходить, що держава, що знов утворилася, 
володіє суверенітетом більшою мірою, оскільки менш пов’язана міжнародними зобов’язаннями, ніж 
інші. Але цей парадоксальний висновок не зовсім вірний, тому що держави повинні прагнути бути рів-
ними у своїх правах та своєму суверенітеті. Я вважаю, що рівень суверенітету в окремій країні також 
залежить від економічного стану окремої держави, тому що дуже складно порівнювати рівень сувере-
нітету в США і, наприклад, країнах тропічної Африки.

На основі всього вищевикладеного можна зробити висновок про те, що суверенітет є абсолютним 
(необмеженим) і неподільним.

Говорячи про абсолютність суверенітету держави, слід застосовувати принцип: суверенітет од-
нієї держави закінчується там, де починається суверенітет іншої держави. Це перефразований прин-
цип означає, що абсолютність суверенітету все ж таки знаходиться в певних рамках і не нескінченна.

Глобалізація не змінює сутності державного суверенітету. Держави, що володіють суверенітетом, 
навіть добровільно не можуть його обмежити. Відмова від здійснення окремих суверенних прав є ре-
алізацією суверенітету, а не його обмеженням.

Зазначені положення підтверджуються останніми подіями у світовій політичній та економічній 
системі. Так, світова економічна криза, що торкнулася більшість держав світу, спонукала їх спільно 
прийняти деякі заходи щодо її подолання. Однак кожна країна, в першу чергу, вживає заходів на під-
тримку власної економіки (наприклад, встановлює підвищені мита для іноземних товарів і т.д.). Тим не 
менш, не можна стверджувати, що держави, які мають відносно стабільну економіку, не допомагають 
іншим країнам, які знаходяться у менш привілейованому положенні (наприклад, держави ЄС спрямо-
вували кошти для підтримки економіки в Греції, Португалії, Ірландії).
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – НЕОБХІДНА УМОВА ІСНУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОГОВОРУ

Договір є розумним, усвідомленим вибором індивіда, здійсненим на засадах особистого інтересу. 
За посередництвом договору особи, реалізуючи комплекс своїх невідчужуваних прав, трансформу-
ють внутрішню волю у зовнішню поведінку, визнаючи необхідність підпадати під примус ними самими 
встановлених правил і нести відповідальність у випадку їх порушення або невиконання.

Верховенство права в приватноправових відносинах  – це, перш-за-все, забезпечена державою 
можливість здійснення суб’єктами (фізичними особами, юридичними особами, державою, тощо) всьо-
го спектру належних їм прав приватного характеру; владі ж відводиться роль координатора поведін-
ки учасників зазначених правовідносин. Дія цього принципу можлива лише в межах юснатуралістич-
ного підходу до права, оскільки цивільне право, як зазначав С.С. Алєксєєв, «є обителлю та джерелом 
істинної та забезпеченої свободи людини, юридичної автономії та диспозитивності», які є основою 
верховенства в суспільстві права. Автономність і самодостатність (незалежність від держави) грома-
дянського суспільства, його учасників та відносин, що складаються між ними, дали С.О. Погрібному 
підстави для висновку про те, що саме ці учасники і повинні бути основними суб’єктами правового ре-
гулювання таких відносин. І лише там і тоді, де і коли вони не можуть або не хочуть самостійно врегу-
лювати свої відносини, або коли самостійне врегулювання ними своїх відносин йде в розріз з інтере-
сами, які повинна захищати публічна влада, можливим і необхідним є правове регулювання договір-
них цивільних відносин з боку держави [1, 118].

Г.В.Ф. Гегель в договорі вбачав «безпосереднє буття, яке надає особі свободу у безпосередній спо-
сіб, а саме, коли особа, відрізняючи себе від себе, творить відношення до іншої особи, й обидві вони 
наділені одна для одної буттям як власники. Їхня в собі суща тотожність набуває існування шляхом пе-
реходу власності одного у власність іншого при наявності спільної волі та збереженні їхнього права». 
Такий добровільний вступ у правовідносини дозволяє досягти найвищого рівня свободи для кожного 
суб’єкта права, призводить до ствердження справедливого перерозподілу власності. Еквівалентність 
майнових відносин, яка існує в суспільній свідомості як ідея справедливості обігу, може бути досягнута 
(реалізована) тільки через інтереси сторін конкретного договору, у кожної з яких своє особливе уяв-
лення про інтерес і еквівалент. В цьому і полягає об’єктивне протиріччя, яке знімається лише шляхом 
врахування волі сторін, які уклали договір на таких умовах, за такою ціною (або безкоштовно) і за та-
ких для себе обставин, а не шляхом нав’язування сторонам зовнішньої волі і зовнішнього (тобто, не-
належного стороні договору) інтересу держави або суспільства, заснованого на абстрактному і тако-
му, що не має відношення до даного договору уявлення про «нееквівалентність» відносин, шлях якої 
за своєю економічною, соціальною і правовою суттю нічим би не відрізнявся від державного регулю-
вання цін та інших суттєвих умов договорів в умовах соціалістичної економіки [2, 147].

Договірні відносини можливі там, де добровільна взаємоузгодженість досягається не завдяки 
примусу, а є результатом розвитку свободи. Норми, які визначають імперативні умови договору, мо-
жуть мати місце тільки там, де це виправдано необхідністю убезпечення сторін від настання несприят-
ливих для них наслідків, допомоги врегулювання відносин з врахуванням всіх істотних умов, в той же 
час надаючи контрагентам можливість широкого вибору варіантів своєї поведінки. Обмеження, вста-
новлені законом, мають відповідати принципам права – в такому випадку вони сприйматимуться з ро-
зумінням та не викликатимуть негативної реакції.

Притаманна приватному праву «безсторонність» забезпечує урівнювання нерівних за різними 
критеріями суб’єктів (наприклад, публічних та приватних), неупереджене узгодження інтересів. В до-
говірних відносинах особа, підкоряючись встановленим нею правилам, вільно визначає свою інди-
відуальну програму і слідує їй. Це  наближає до природного стану, надаючи максимум «простору» і 
мінімум обмежень, що сприяє ствердженню особистості, формуванню «модульної людини», яка мак-
симально вміє підняти на поверхню і використати свій потенціал. Е. Геллнер звертав увагу на необхід-
ності існування модульних людей, за допомогою яких стає можливим існування громадянського сус-
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пільства, суть якого у формуванні зв’язків, які виявляються ефективними і, в той же час, є гнучкими, 
спеціалізованими, інструментальними [3, 108–109].

Договір стає тим реалізатором особистої свободи, стержнем, за допомогою якого вдається утри-
мати сторони від порушення досягнутих домовленостей. Взаємозв’язок, що виникає між особами, які 
прагнуть отримати за договором певні блага, має особливий характер. Це взаємопроникнення двох 
абсолютно відмінних приватних сфер. Самоврегулювання договірних відносин потребує високого 
рівня правової свідомості, який дозволяє особі побачити неупереджено розвиток відносин з позиції 
кожної сторони, зважити справедливо правомірні інтереси обох, щоб обрати оптимальний варіант, в 
певній мірі навіть зменшуючи для себе обсяг вигод, що особа могла отримати за договором. Таке праг-
нення кожного з контрагентів є вищою мірою реалізації свободи і досягненням справедливості в при-
ватноправових відносинах. Факт укладення договору буде доказом того, що сторони визнають свобо-
ду один одного задля загальної цілі. Здатність до визнання – власне правова здатність, що робить пра-
во можливим. Саме в акті визнання відбувається ототожнення кожного й одних з іншим, що дає змогу 
розглядати його як антропологічний еквівалент принципу формальної рівності [4, 200]. І. Ільїн зазна-
чав, що «правовідносини спочивають на взаємному визнанні людей». Він підкреслював, що саме це 
живе відношення між людьми робить право можливим, а в актах визнання відбувається конститую-
вання людини як правоздатного суб’єкта [4, 201].

Істинна свобода має свої межі – вона відповідальна. Відповідальність як філософсько-правова ка-
тегорія фіксує зрілість свободи людини у виборі цінностей, цілей, засобів та способів їх досягнення, в 
розумінні наслідків своїх дій (або бездіяльності) не тільки для інших людей, але й для себе. Захист прав 
учасників договірних відносин є однією із юридичних (правових) гарантій, завдяки якій стає можли-
вим припинення правопорушення, відновлення порушеного права і, відповідно, справедливості. Пра-
вила, що мають місце в змісті самого договору, здійснюють конкретне регулювання договірних відно-
син відповідно до цивільного законодавства, принципів цивільного права. Захист порушених дого-
вірних прав за допомогою примусу (наприклад, виконання обов’язку в натурі) дозволяють відновити 
згідно критеріїв справедливості свободу потерпілого. Можливість захисту договірного права, як і ци-
вільного права в цілому, залежить від ініціативи самої потерпілої особи щодо реалізації встановлено-
го законом суб’єктивного права на захист. В цьому знаходить прояв особливість приватної сфери, в 
якій суб’єкти реалізують особисту свободу через множинність варіантів поведінки. Слід звернути ува-
гу на те, що, навіть щодо здійснення захисту у випадку порушення прав за договором, держава відсту-
пає на другий план, надаючи можливість сторонам реалізувати своє право на захист за допомогою са-
мозахисту без втручання юрисдикційних органів.

М.Г. Братасюк звертає увагу, що договір сприяє формуванню людини як активного суб’єкта сус-
пільної дії на засадах особистого приватного інтересу, реалізовуючи комплекс своїх невідчужуваних 
природних прав [5, 275]. Тільки активні з чіткою правовою позицією суб’єкти можуть сягнути істинної 
глибини правових приписів та реалізувати їх у власному житті, що сприятиме ствердженню верховен-
ства права в суспільстві.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Права и свободы человека – это основной приоритет деятельности всего мирового сообщества и 
оценки качества государственной деятельности, степени ее демократичности, приверженности пра-
вовым началам, духовно-нравственным принципам и общечеловеческим ценностям. В современном 
мире, когда все переживают последствия финансово-экономического кризиса, который нанес угрозы 
и риски правам человека и всего общества наибольшую актуальность приобретает обеспечение прав 
и свобод человека и верховенства права в правоприменении с точки зрения конституционно-право-
вого механизма.

Россия – социальное государство, политика которого призвана гарантировать и защищать соци-
альные права граждан, и это является конституционно-правовой обязанностью государства, что сле-
дует из Конституции Российской Федерации. Под конституционными гарантиями понимаются право-
вые условия и средства, предусмотренные Конституцией РФ, при помощи которых достигается вос-
становление нарушенных прав [1; 267]. При этом условиями реализации конституционных гарантий 
является политико-правовой режим, в котором осуществляется реализация прав и свобод человека 
[2; 14]. Человек создаёт и формирует государство. Но государство всегда есть отчуждённая форма че-
ловека, в государстве исчезает то, что гуманистически присуще сущности человека. Каждый конкрет-
ный человек живет в социальных условиях, которые во многом формируются именно государством. 
Государство как власть, способная устанавливать законы, диктует некие общие правила для законо-
послушных граждан.

Конституционно-правовой механизм в государстве является моделью опережающего развития, по-
зволяющей эффективно реализовать не только существующие меры правового регулирования и обе-
спечение законности институциональными системами общества, но и обеспечение гармоничных взаи-
моотношений государства, человека и общества. Приоритет придается правам человека и гражданина.

В Российской Федерации права и свободы человека признаются и гарантируются в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права (ст. 17 Конституции РФ). Многие по-
ложения Конституции РФ соответствуют международно-правовым актам. Так, в статье 21 Конституции 
РФ указывается, что достоинство личности охраняется государством, и никто не должен подвергать-
ся пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Например, существует запрет на проведение медицинских экспериментов с людьми без их 
добровольного согласия. Данные требования отразили нормы Международного пакта о гражданских 
и политических правах (ст. 7) и других международных актов, в которых закреплены общепризнанные 
права и свободы человека. По данному поводу совершенно правильно пишет А.И. Сахно, утверждая, 
что регламентация прав и свобод человека, а также гарантии их защиты, – дело каждого государства, а в 
международных документах эти нормы содержатся лишь в общей форме [3; 27].

Важную роль в числе антикризисных мер играет социальная поддержка населения (увеличение 
пенсий, создание института общественных работ, организуемых по месту основной занятости) и под-
держка отдельных категорий населения. Обзор ситуации с мерами социальной защиты, предостав-
ляемыми в соответствии с доходами населения, показывает, что кризис не внес в этот сектор (как на 
федеральном уровне, так и на региональном) никаких принципиальных изменений. Однако и в этом 
случае, аналогично с мерами по борьбе с безработицей, многое будет зависеть от изменения макроэ-
кономической ситуации: сможет ли Россия осуществить переход от экстенсивной, ориентированной 
на сырьевой экспорт экономики, к экономике высоких переделов, дающей возможность создавать 
действительно весомые бюджетные средства для поддержки малообеспеченных слоев населения.

Экономический кризис обострил тревожные настроения граждан по поводу их материального 
положения, негативно отразился на общей духовно-нравственной атмосфере в стране. Общество до-
статочно спокойно прошло через кризисный период, мобилизовав практики выживания прошлых 
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лет. Уровень гражданского развития общества, солидарные усилия граждан и политиков оказались 
достаточными для того, чтобы выйти из кризиса без критически-массовых социальных протестов и 
забастовок. Такая сдержанная реакция граждан на негативные эффекты кризиса не означает, что об-
щество не было наполнено критическими настроениями и пассивно в протестных действиях. В сво-
ем все возрастающем большинстве российское общество по-прежнему считает, что проводимые эко-
номические преобразования не отвечают интересам большинства населения. Почти половина опро-
шенных граждан заявили, что мировой экономический кризис негативно отразился на материальном 
положении их семей. При этом социологические измерения показывают, что непонимание и отчуж-
денность между обществом и государством в вопросах антикризисных мер скорее увеличиваются, 
чем уменьшаются. Большая часть граждан страны продолжает не доверять государству, большин-
ству его политических институтов. Слабая эффективность социальных мер привела к психологиче-
ской усталости населения от политики и политиков. Нарастают противоречия и в классовой структу-
ре общества. В социуме тлеет конфликт, который, то обостряется, то затухает в зависимости от теку-
щей конъюнктуры [4].

Кризис наиболее остро отразился на молодом поколении. Численность молодежи России сокра-
щается, общество стареет, возрастает социально-экономическая нагрузка на рабочее место в целях 
обеспечения жизни всех поколений. Каждое новое поколение детей и молодежи менее здорово, чем 
предыдущее, болезни «переселились» из старости в молодость. Под угрозой генофонд нации; сни-
жается интеллектуальный потенциал молодежи, а вместе с этим инновационные возможности об-
щества. Особо резко обострилась проблема занятости молодежи; материально-бытовое положение, 
доступ к образованию ухудшаются; самосознание молодежи, ее самоидентификация, организован-
ность, роль в общественной жизни, политике, защите своих интересов, субъектная позиция проявле-
ния значительно снизились; происходит разрушение духовных и нравственных ценностей значитель-
ной части молодежи, молодежь все более криминализируется, нарастают пьянство, алкоголизм, нар-
комания, проституция [5].

Кризис негативно отразился и на уровне доходов работающих россиян, и на уровне социальной 
защиты. Люди с ограниченными возможностями нуждаются в особой защите и поддержке государ-
ства для реализации своих основных прав и свобод в условиях стабильного развития общества. Фи-
нансовый кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, не только финансовый сектор и бюд-
жетную политику, но и социальную сферу, несет проблемы каждому гражданину. Для лиц с ограни-
ченными возможностями в этих условиям многие жизненные проблемы становятся неразрешимыми. 
Что касается ответа на вопрос о влиянии финансового кризиса на рост безработицы среди инвали-
дов, то он достаточно очевиден. В годы кризиса лишились работы тысячи инвалидов. О чем свиде-
тельствует рост обращений отчаявшихся инвалидов в общественные организации с просьбой о по-
мощи в трудоустройстве, а также данные о занятости на предприятиях Всероссийского общества ин-
валидов.

Таким образом, в сфере социальной поддержки людей с ограниченными возможностями кризис 
не внес серьезных изменений. К сожалению, тенденции к ухудшению положения инвалидов, сложив-
шиеся в России еще в конце прошлого века, продолжают развиваться. Возможно, что-либо изменится 
после ратификации Россией Конвенции о правах инвалидов, но и тут ограничением может выступить 
макроэкономическая ситуация.

Однако в решении таких сложных и комплексных проблем, как социальная поддержка семей с 
детьми и профилактика социального сиротства, риск которого, несомненно, возрастает в условиях 
экономического кризиса, крайне важны региональные программы, учитывающие специфику каждо-
го конкретного региона.

Подводя итог, хотелось отметить, что финансово-экономический кризис все же отразился на со-
циальном положении граждан. В этих условиях государство обязуется обеспечивать достойное про-
живание граждан, ставить права человека и гражданина выше всего. Особые опасения вызывает обе-
спечение социально-экономических прав граждан. В условиях кризиса практически невозможно 
добиться положения, при котором все категории населения будут удовлетворены политико-эконо-
мическими решениями правительства. Государство призвано гарантировать разумный баланс и со-
размерность между решениями, принимаемыми в целях выхода из кризиса, стабилизации финансов 
и экономики с фундаментальными правами и свободами граждан, закрепленными во Всеобщей де-
кларации прав человека, а также в Конституциях отдельных стран. По смыслу российской Конститу-
ции, социальная политика, основанная на принципе социального государства, – это не произвольная 
по своей природе благотворительная деятельность, движимая нравственным чувством сострадания 
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к социально незащищенным слоям. Это конституционно-правовая обязанность государства гаранти-
ровать и защищать социальные права в качестве основных и неотчуждаемых прав, что соответствует 
основному принципу распределяющей (или пропорциональной) справедливости. Она предполагает 
правовую всеобщность и формальное равенство.

С юридической точки зрения, реальная угроза финансово-экономического кризиса – результат 
различных отклонений от принципа верховенства права в экономике в отдельных государствах и на 
глобальном уровне. Также можно отнести и неэффективные нормативные правовые акты, неправо-
мерные действия чиновников, должностных лиц и корпораций, включая сомнительные и незаконные 
финансовые пирамиды  – как внутригосударственные, так и транснациональные. Все вместе взятое 
привело к тому, что правовые принципы в должной мере не применялись к сфере регулирования со-
временной экономики и финансов. Следствием стало изменение прав и обязанностей субъектов эко-
номических отношений, включая государства и международные финансовые институты.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

ГОСУДАРСТВАМ СНГ

В международных отношениях верховенство права является важнейшим началом и принципом, 
который лежит в основе деятельности и взаимодействия между государствами. Верховенство права 
отражает согласованные интересы всего мирового сообщества и предполагает построение междуна-
родных отношений на основе высокого уровня правосознания, добросовестности и строгого выпол-
нения всех обязательств, возложенных международным правом на государства.

Многие страны, среди которых и страны Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе 
Россия и Украина, недавно отмечали 65-летие Великой Победы над фашистской Германией. Да, война 
закончилась, но осталось множество вопросов к событиям того страшного времени. До сих пор точно 
не известны размеры потерь, которые принесла эта война. Большинство из них, как с этической, так и 
с практической точки зрения не подлежат оценке, среди таких потерь на первом месте, конечно же, 
человеческие. Невосполнимые утраты коснулись также всех сторон жизни и деятельности людей. По-
тери в области культуры и искусства занимают особое место, так как они являются частью самоопре-
деления и самосохранения народов. В настоящее время ведутся работы по поиску и восстановлению 
культурных ценностей, утраченных в период Второй мировой войны. Во многих странах Министер-
ствами культуры создаются специальные сайты, отслеживающие судьбу таких культурных ценностей.

Во время Второй мировой войны многие культурные ценности были разграблены, похищены и 
вывезены специальными отрядами фашистской Германии.

Во времена СССР существовало единое культурное пространство между советскими республика-
ми и перемещенные из Германии культурные ценности возвращались единому советскому государ-
ству, проблема реституции между социалистическими республиками как таковая не могла возник-
нуть. Она приобрела актуальность и необходимость своего разрешения после распада СССР и соз-
дания на месте бывших союзных республик независимых и самостоятельных государств, которые и 
стали претендовать на оказавшиеся в составе перемещенных предметов культурные ценности их 
происхождения [1].

После войны множество объектов культурного наследия республик было смешано с культурны-
ми ценностями, которые возвращались в порядке реституции (в том числе и компенсаторной рести-
туции) в РСФСР.

Большая их часть попала в музеи России, но часть осела и в музейных фондах Украины.
На сайте Верховной Рады в открытом доступе обсуждался проект изменений в закон «О ввозе, вы-

возе и возвращении культурных ценностей», который уже содержит ряд положений о перемещении 
через границу предметов культуры, ввезенных в Украину во время и после второй мировой войны, а 
также норму о возврате и обмене культурных ценностей.

Проект изменений уточнял, что речь идет о культурных ценностях, которые «относятся к государ-
ственной части Музейного фонда Украины, Государственного библиотечного фонда, Национального 
фонда Украины». Таким образом, картины, антиквариат и книги, привезенные в Украину во время во-
йны частными лицами, под эту статью не подпадают.

Данный документ направлен, прежде всего, на расширение и совершенствование государствен-
ного контроля за ввозом в Украину и вывозом культурных ценностей, а также на создание целостной 
структуры органов государственного управления, которая бы занималась этим вопросом.

Вопрос о передаче этих ценностей в страны их происхождения может быть рассмотрен при усло-
вии их обмена на равноценные предметы искусства, утерянные Украиной. Механизм их оценки и об-
мена описан в законопроекте [5].

Поскольку проблема реституции не может быть решена в рамках одного государства, существует 
объективная необходимость сотрудничества разных стран в вопросах возвращения культурных цен-
ностей. Государства СНГ несомненно заинтересованы в том, чтобы их культурные ценности находи-
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лись на Родине и были достоянием в первую очередь того народа, чью историю и культуру они пред-
ставляют.

Одним из первых правовых актов, который касался данного вопроса, было «Соглашение о возвра-
щении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения» от 14 февраля 1992 г.

Законодательство России говорит, что право собственности Республики Беларусь, Республики 
Молдова и Украины на предметы культуры, которые были разграблены и вывезены в период Второй 
мировой войны Германией и (или) ее союзниками не с территории РСФСР, а с территорий Белоруской 
ССР,  Литовской ССР,  Молдавской ССР,  Украинской ССР  и составляли национальное достояние ука-
занных республик, не затрагивают положения о праве собственности России, согласно статье 7 Феде-
рального закона от 15 апреля 1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в резуль-
тате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». Предметы куль-
туры могут быть переданы этим странам при соблюдении ими условий о возмещении расходов по 
хранению, экспертизе, реставрации и.т.п.

Основу сложной и неоднозначной проблемы реституции для стран СНГ в первую очередь состав-
лял правовой вопрос определения статуса перемещенных на территорию Советского Союза после 
окончания войны культурных ценностей. Многим советским республикам была возвращена лишь 
часть потерянных во время войны культурных ценностей, которые не были уничтожены и не исчезли 
бесследно во время войны. При этом возвращались, как правило, лишь те культурные ценности, ко-
торые были идентифицированы как собственность той или иной республики специально созданным 
отделом реституции управления репараций и военных поставок Советской Военной Администрации 
в Германии. Примером может послужить Белоруссия, до Второй мировой войны на территории кото-
рой находилось не менее 50 знаменитых Слуцких поясов, являющихся атрибутом белорусской куль-
туры. После войны в Беларусию был возвращен лишь один пояс. Между тем, на территории России на-
ходится более 40 Слуцких поясов, в том числе и в запасниках музеев [2].

Действие Соглашения от  14  февраля  1992  г., закрепившего готовность государств  — участни-
ков СНГ решать проблемы реституции культурных ценностей, увы, оказалось непродолжительным, 
и было приостановлено 19 февраля 1992 г. постановлением Верховного Совета Российской Федера-
ции[3]. Тем самым, был сделан односторонний отказ России от исполнения взятых обязательств по со-
трудничеству в области возвращения объектов культурного наследия государствам их происхожде-
ниях.

В мае 1995 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области культуры Правительствами 
государств СНГ, а 28 сентября 2001 года было заключено Соглашение «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей»[4]. Также была отмечена необходимость создания Межгосударственной комиссии СНГ по 
проблемам реституции, но она до конца так и не реализовалась.

Сохранение и охрана культурных ценностей – это неотъемлемая часть международного культур-
ного сотрудничества, без осуществления которого не может быть обеспечено взаимопонимание меж-
ду народами.

В конце прошлого года Министерством культуры Украины был разработан проект закона «О на-
циональном культурном наследии», который запрещает приватизацию культурных объектов и уста-
навливает начала Концепции стратегии культурной политики.

Этот документ объединяет три действующих закона – об охране культурного наследия, об охра-
не археологического наследия и о ввозе, вывозе и возвращении культурных ценностей, в этом законе 
впервые в украинском законодательстве четко прописана защита мирового наследия ЮНЕСКО, а так-
же впервые берется под защиту нематериальное культурное наследие [6].

По – видимому, историческая справедливость должна быть восстановлена, то есть, культурные 
ценности должны находиться на их Родине, а у народа должна быть возможность непосредственно 
соприкасаться с ними.

Данный вопрос должен быть решен в соответствии с принципом верховенства права, который 
обязывает государства действовать в строго правовом поле и выполнять взятые на себя международ-
ные обязательства добросовестно, т.е. не формально, а с должным учетом буквы и духа закона.

Законодательство России и Украины в вопросе возвращения утраченных культурных ценностей 
во время и по результатам Второй мировой войны занимают схожие позиции и видят перспективу ре-
шения данного вопроса в сотрудничестве на основе взаимопомощи .
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА АКЦІОНЕРА  
НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА

Одним із основних організаційних прав, посвідчених акцією є право акціонера на участь в управ-
лінні справами товариства, яке реалізовується шляхом участі у загальних зборах акціонерів (забезпе-
чується низкою прав: ініціювати скликання загальних зборів за умов і в порядку передбаченому зако-
ном, бути повідомленим про їх проведення, вносити пропозицій до їх порядку денного, до скликання 
загальних зборів ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, голосувати на за-
гальних зборах особисто або через представника, висловлюватись з питань порядку денного, отри-
мувати для ознайомлення протоколи загальних зборів, оскаржувати їх рішення), обирати та бути об-
раним до органів товариства.

Право на участь в загальних зборах є безумовним, приналежним кожному акціонеру не залежно 
від кількості акцій, і унеможливлює закріплення в статуті будь-яких обмежень щодо реалізації цього 
права (наприклад, право на участь у загальних зборах має акціонер, якому належить 3 % акцій, і тому 
подібне). Доволі часто на практиці трапляються ситуації з встановленням обмежень прав акціонерів 
на управління справами товариства. Так, обмеження можуть встановлюватись у статуті щодо можли-
вості виносити питання на розгляд загальних зборів, необхідність бути працівником товариства для 
отримання можливості бути обраним до контрольного органу [5; 56]. Наведенні обмеження визнають-
ся незаконними через відсутність правових підстав.

Розглядуване право не є тотожним праву голосу, оскільки акціонер може бути присутнім на за-
гальних зборах і не брати участі у голосуванні при прийнятті рішень чи у передбачених ситуаціях не 
мати права голосу.

Власник акцій має право на участь у загальних зборах за умови його включення до переліку акці-
онерів, складеним депозитарієм, що здійснює облік цінних паперів емітента, станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня їх проведення у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку 
(реєстру) акціонерів, сформованого на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, окремо за 
кожним типом та класом акцій у вигляді паперового та/або електронного документа. Перевірка акці-
онером власного включення до зазначеного переліку відбувається через поданням відповідної вимо-
ги товариству або депозитарію.

Про проведення загальних зборів та їх порядок денний наглядова рада або депозитарій, у ви-
падку їх скликання акціонерами або номінальний утримувач, у разі реєстрації акцій на його ім’я, 
зобов’язані повідомити акціонера в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства не ра-
ніше дня прийняття рішення про скликання загальних зборів і 60 днів до дати їх проведення та не піз-
ніше ніж за 30 днів до цієї дати. Видається доцільним передбачити у статуті акціонерного товариства 
здійснення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів шляхом надсилання їм елек-
тронних листів, що є більш економним у порівнянні з поштовим відправленням. У випадку встанов-
лення у статуті вимоги інформування акціонерів шляхом поштового відправлення, датою його подан-
ня вважається дата зазначена на штемпелі поштового відділення відправника.

Місцем проведення загальних зборів є населений пункт на території України за місцезнаходжен-
ням товариства, крім випадків, коли на день їх скликання 100% акцій товариства володіють іноземці, 
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Істотним елементом забезпечення повноправної участі акціонерів у загальних зборах є право на 
внесення пропозицій до порядку денного. Принагідно зазначимо, що у деяких державах членах Єв-
ропейського Союзу (Данія, Фінляндія, Швеція) таке право надане будь-якому акціонеру. Інші держа-
ви-члени його закріплюють за акціонерами, що мають певну визначену частку голосів (від 5% до 20%) 
[2; 97]. Закон України «Про акціонерні товариства» управ омочує кожного акціонера на внесення про-
позицій до порядку денного, до того ж пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків простих акцій вносяться автоматично, за умови дотримання встановлено-
го строку для їх подання у письмовій формі та повноти даних такого повідомлення. Рішення про вклю-
чення або про відмову у включенні до порядку денного пропозицій акціонера, власника менше 5% 
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простих акцій, приймає ініціатор скликання загальних зборів, і у випадку їх не включення мотивоване 
рішення про це надсилається заявнику протягом трьох днів з моменту його прийняття. Про усі зміни 
у порядку денному загальних зборів акціонерне товариство зобов’язано повідомити своїх акціонерів 
не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення.

Брати безпосередню участь у загальних зборах має право акціонер або його представник. Ціка-
вим з позиції практики, є питання участі у загальних зборах малолітньої та неповнолітньої особи, а 
також реалізація цього права співвласниками акції та акціонерами, на цінні папери яких накладено 
арешт. Особа, яка згідно з чинним законодавством представляє інтереси малолітнього акціонера ре-
алізовує зазначене право як особисто так і через вибраного представника. При визначенні можли-
вості здійснення розглядуваного права неповнолітнім акціонером, на нашу думку, слід керуватися 
п. 3 ч. 1 ст. 32 ЦК України, відповідно до якого неповнолітня особа має право бути учасником юридич-
них осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи. «Бути учас-
ником юридичної особи», в контексті нашого дослідження слід розуміти як «бути власником акцій», 
що означає правомочність на здійснення усіх прав, посвідчених акцією. Заборони на реалізацію пра-
ва участі у загальних зборах неповнолітньою особою у Законі України «Про акціонерні товариства» не 
міститься, а тому, якщо вона не прописана і у статуті, то перешкод для участі неповнолітнім власником 
акцій у загальних зборах акціонерів немає. Видання неповнолітнім довіреності іншій особі на право 
участі та голосування на загальних зборах відбувається лише за згоди батьків (усиновлювачів) або пі-
клувальника та органу опіки та піклування. У випадку приналежності акції на праві спільної власності 
кільком особам, право участі у загальних зборах за їх спільним рішенням може надаватися або окре-
мо одному із співвласників або їх спільному представнику на підставі довіреності, виданої усіма спів-
власниками. Щодо акціонерів, акції яких арештовані, то необхідним видається надання їм права участі 
у загальних зборах. Адже арешт цінних паперів передбачає заборону їх вільного відчуження, а не об-
меження прав ними посвідчених. Аналогічної позиції дотримується і Вищий господарський суд Укра-
їни, зазначаючи, що арешт акцій не позбавляє їх власника можливості реалізації посвідчених акціями 
корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі ак-
ціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів [5].

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера – 
фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територі-
альної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним 
майном. Враховуючи відсутність прямої заборони у законодавстві на представництво інтересів акціо-
нера іншим акціонером, вважаємо це цілком можливим реалізувати на практиці, при чому особа може 
голосувати за одне і теж питання порядку денного інакше як представник акціонера і як акціонер. По-
дібна практика спостерігається і у державах членах Європейського Союзу, адже Директива 2007/36/
ЄС містить норму за якою представник може представляти більш ніж одного акціонера і голосувати 
інакше за акцією кожного акціонера [1; 29]. Представник може бути призначеним або постійно або на 
певний строк, при чому акціонер має право у будь-який момент його замінити, повідомивши про це 
виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність, що видається на підставі договору доручен-
ня акціонером представнику, на право участі та голосування на загальних зборах, може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, і представник зобов’язаний голосува-
ти саме так, як передбачено цим завданням або вирішувати всі питання щодо голосування на власний 
розсуд якщо довіреність не містить такого завдання.

Вимог щодо форми довіреності ні Закон України «Про акціонерні товариства», ні ЦК України не міс-
тить. Тільки у п. 1 ч. 3 ст. 39 Закон України «Про акціонерні товариства» зазначається, що вона може по-
свідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. За буквального тлума-
чення цієї норми незрозумілим залишається питання, до якого зберігача чи депозитарію слід зверну-
тися акціонеру з метою посвідчення довіреності: до того зберігача чи депозитарію, що здійснюють де-
позитарний облік щодо цих акцій, або до будь-якого зберігача чи депозитарію, одержавшого ліцензію 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності. Ло-
гічним було б надання такого права саме зберігачам та депозитаріям, що здійснюють депозитарний 
облік акцій довірителя. З цією метою зазначену норму слід уточнити та викласти у наступній редакції: 
«Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, 
депозитарієм, зберігачем, що здійснюють депозитарний облік акцій довірителя, нотаріусом та іншими 
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посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством по-
рядку», і внести відповідні зміни до п. 1 ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Законодавець встановив, що надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на них акціонера, який видав довіреність, замість свого представни-
ка. У випадку коли і акціонер і його представник з’явилися на загальні збори, право участі і голосуван-
ня на них належить акціонеру, проте на які дії уповноважена реєстраційна комісія у випадку реєстрації 
на загальних зборах і представника і самого акціонера, з різницею в часі, наприклад 30 хвилин, за умо-
ви, що бюлетень для голосування отримав представник, а у довіреності не визначено завдань щодо 
голосування не встановлено. Невже у цьому випадку представник акціонера, який вже отримав бюле-
тень для голосування, буде голосувати по питаннях порядку денного на власний розсуд, а акціонер, 
будучи присутнім на засіданні не зможе реалізувати власного права голосу. Для уникнення подібних 
ситуацій у законодавстві гарантовано власнику акцій право до закінчення строку, відведеного на реє-
страцію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У такому 
разі реєстраційна комісія зобов’язана видати акціонеру інші бюлетені для голосування, якщо голосу-
вання відбувається бюлетенями.

Акціонер, реалізовуючи своє право участі та голосування на загальних зборах через представни-
ка, має правомочність видати довіреність кільком повіреним, і у випадку появи для участі в загальних 
зборах більше ніж одного представника акціонера, реєструється той, довіреність якому видана пізніше.

Цікавим було б зазначити, що статус акціонера і статус його представника при реалізації права на 
участь та голосування на загальних зборах в Україні нічим не відрізняється, натомість у праві Європей-
ського Союзу їх статуси різняться:

•	 представники	мають	право	відвідувати	всі	 збори	 (річні,	позачергові,	 збори	класів),	але	вони	
можуть голосувати підняттям руки тільки в тому випадку, якщо це передбачено статутом ком-
панії;

•	 у	приватних	компаніях	представники	учасників	мають	таке	ж	право	на	виступ	перед	загальни-
ми зборами, як і самі учасники, але в публічних компаніях реалізація даного права залежить від 
положень статуту;

•	 повноваження	представника	визнаються	тільки	в	тому	випадку,	якщо	учасник,	що	його	призна-
чив не є присутнім на загальних зборах;

•	 якщо	повноваження	представника	припинилися	до	моменту	проведення	загальних	зборів	(у	
силу розірвання договору, смерті або ліквідації учасника, що призначив представника і тому 
подібне), але компанія не була письмово сповіщена про це до моменту реєстрації учасників, 
або до моменту проведення голосування (якщо воно проводиться в інший час), то голоси, що 
належать представникові такого учасника, враховуються при визначенні результатів голосу-
вання і ухвалені з урахуванням таких голосів резолюції є дійсними [3; 264–265].

На практиці інститут представництва інтересів акціонера на участь та голосування на загальних 
зборах використовується здебільшого акціонерами, що володіють значними пакетами акцій, оскільки 
міноритарії здебільшого участі у загальних зборах не беруть.

У законодавстві США, Німеччини передбачена можливість здійснення представництва акціонерів 
професійними учасниками фондового ринку, які надають оплатні послуги щодо реалізації права голо-
су на загальних зборах. Надзвичайною популярністю такі особи користуються у дрібних акціонерів, 
оскільки вони можуть здійснювати представництво значної їх кількості, що є важливим засобом охо-
рони їх прав та більш ефективнішим у порівнянні із представництвом кожного із них. Перевага попи-
ту професійного представництва зумовлена відкритістю інформації про кандидатів на представників 
через поданням публічної пропозиції надання послуг щодо реалізації права голосу, здійснення ними 
роз’яснювальної діяльності щодо корпоративних прав та значно меншими витратами у порівнянні із 
тими, що несе кожний із акціонерів у випадку окремого представництва. Поряд із цим, надання послуг 
професійними представниками може становити і реальну загрозу для інтересів міноритаріїв шляхом 
порушення їх прав і реалізації через надане представництво власних інтересів. Тому, у законодавстві 
держав, в яких здійснюється наведене професійне представництво встановлені норми щодо забезпе-
чення охорони прав акціонерів шляхом визначення меж повноважень представника і ознак їх пере-
вищення [1; 23–24].

Таким чином, право на участь у загальних зборах акціонерного товариства належить повноліт-
нім та неповнолітнім акціонерам, власникам арештованих акцій як особисто так і через представника, 
малолітнім акціонерам через їх законного представника, або особисто або через обраного ним пред-
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ставника. У випадку появи для участі у загальних зборах і акціонера і його представника акціонер має 
право взяти участь у них особисто повідомивши про це реєстраційну комісію. На підставі досліджено-
го законодавства Європейського Союзу та з урахуванням відсутності прямої заборони на це у вітчиз-
няному законодавстві, доцільним видається надання можливості реалізації на практиці представни-
цтва інтересів акціонера іншим акціонером, при чому особа може голосувати за одне і теж питання по-
рядку денного інакше як представник акціонера і як акціонер.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:  
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІД АНТИЧНИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Поняття «верховенство права» має давню історію, яка починає свій відлік ще з античних часів. Де-
які елементи концепції верховенства права містяться ще у працях давньогрецьких і давньоримських 
мислителів (Платон, Аристотель, Ціцерон) та релігійних діячів і філософів доби Середньовіччя (Ф. Ак-
вінський та ін.).

Як вказує професор П.М. Рабінович, ця концепція інтерпретувалася у найширшому її розумінні, 
тобто як визнання необхідності підпорядкування «позитивного» (встановленого чи санкціонованого 
державою) права «непозитивному» (природні права людини, потреби людської природи, вимоги ро-
зуму, моралі тощо) [1].

Відомий український вчений С. Головатий зазначає, що Платон висловив ідею про ідеальну дер-
жаву, якій мають бути притаманні такі риси, як мудрість, мужність, розсудливість, справедливість, до-
бро. На цих засадах можна заснувати лад у державі, основу якого становитиме верховенство «боже-
ственного й розумного начала».

Учення Платона розвинув і збагатив Арістотель міркуваннями про людину як істоту чесну, обдаро-
вану розумом, розсудливу, здатну сприймати поняття добра та зла, справедливості й несправедливос-
ті, про державу та її устрій (тиранію, олігархію, демократію), вимоги до осіб, що обіймають владу, пану-
вання закону (під яким він розумів встановлення порядку на засадах справедливості, а не акт законо-
давця), про справедливість і право, які слугують загальній користі.

В античному Римі Ціцерон розвинув вчення про природне (позадержавне) походження права. Ці-
церон вважав, що «обґрунтовуючи право, слід виходити з найвищого закону, який виник раніше, ніж 
будь-який писаний закон».

Античні мислителі висловлювали думки про «відмінність між правом («небесним законом», «ві-
чним законом», «вищим розумом») і писаними законами, які є продуктом людської діяльності. Критері-
єм для здійснення такого розрізнення була ідея справедливості» [2].

Ідеї античних мислителів стали філософською підвалиною доктрини верховенства права, яка в Се-
редньовіччі поступово стає юридичною категорією. Це, зокрема, пов’язано з процесом перетворен-
ня англійської абсолютної монархії на конституційну у зв’язку з ухваленням у 1215 році Великої хартії 
вольностей. Цей документ як договір між королем та його підданими заклав стрижневий принцип по-
літичного життя – влада повинна бути відповідальною перед тими, стосовно кого вона здійснюється 
(тобто, перед народом).

В епоху «Просвітництва» питанням «природного стану», «походження держави», «суспільного до-
говору», «народного суверенітету» займалися такі діячі як Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є та інші.

Важливий етап розвитку ідеї верховенства права репрезентовано ім’ям Дж. Локка. Його теоретич-
на спадщина («Два трактати про врядування») – це спроба вирішення питань природи суспільства і по-
літики, права особи та моральних імперативів, що покладаються на владу.

Учення Дж. Локка було збагачене послідовниками. Один із них – Ж.-Ж. Руссо, який у праці «Про сус-
пільний договір, або Принципи політичного права» висловив думку, що будь-яка легітимна держав-
на влада є похідною від природного права людини, і тому вона має бути підпорядкована природному 
праву людини, що означає «верховенство» такого права над державою. Інший принцип, який презен-
тує Руссо – державна влада повинна здійснюватися на основі суспільного договору як форми «ство-
рення суспільства й держави, в основі якого лежить принцип «права», що випливає з природного пра-
ва людини, є формою підпорядкування суспільства й держави саме цьому принципу».

Ш. Монтеск’є в його праці «Про дух законів» виклав політико-правові ідеї, в центрі яких роздуми 
про закони взагалі, закони природи та позитивні закони. Об’єднує ці різні елементи вчення про полі-
тичну свободу. Для її забезпечення, вважав Монтеск’є, необхідно мати поділ влади, систему стриму-
вань і противаг, рушійну силу морального характеру – дух, який є принципом або морально-психоло-
гічним чинником відповідної системи правління [2].
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Розвиток уявлень про зміст принципу верховенства права має розглядатися у взаємозв’язку з 
особливостями розвитку національних правових систем, насамперед, таких країн як Великобританія, 
Франція та Німеччина, де дістали доктринального розвитку, відповідно, принцип панування (верхо-
венства) права, принцип законності та концепція правової держави.

Принцип законності був запроваджений у французькій правовій доктрині після Великої фран-
цузької революції 1789 р. для протиставлення королівській сваволі, унеможливлення покарання осо-
би без суду та слідства, всебічного захисту прав і законних інтересів людини та громадянина. Як вка-
зував відомий французький вчений Андре де Лобадер, принцип законності означав в ті часи, що «ад-
міністративні власті зобов’язані у рішеннях, що вони приймають, дотримуватися закону чи, точніше, 
законності, тобто сукупності правових норм, багато з яких (та не всі) містяться у формальних законах».

Теорія правової держави (нім. – Rechtsstaat), що виникла завдяки працям німецького вченого Кон-
рада Гессе, створює, структурно організовує та гарантує сукупність правового порядку, необхідного 
як для існування особи, так і для суспільства. Спеціальним засобом цього порядку є закон. Останній 
визначає юридичне статус особи, регулює умови життя та упорядковує їх. Правова держава в оригі-
нальному значенні німецької теорії є державою закону (нім. – Gesetzesstaat).

У Великобританії принцип правової держави у згаданому значенні ніколи не використовувався. 
Британською доктриною було закріплено інший принцип – принцип верховенства права (або пану-
вання права), який мав сильний вплив як на розвиток континентальних правових доктрин, так і на 
сучасне розуміння змісту принципу верховенства права у нормативних документах провідних регіо-
нальних європейських міжнародних організацій.

Принцип верховенства права вперше отримав доктринальне тлумачення у праці відомого англій-
ського вченого-конституціоналіста кін. XIX  – поч. ХХ  ст.ст., професора школи права Оксфордського 
університету Альберта Венна Дайсі «Вступ до науки конституційного права» (англ. –«An Introduction to 
the Science of the Law of the Constitution».

Доктрина верховенства права А. Дайсі складається з трьох основних ідей:
1) обмеження свявілля влади – право є вищим та протилежним деспотичній владі. Тільки у випад-

ку, якщо діями особи було порушено закон, їй буде призначено покарання судом у встановле-
ному законом порядку. Уряди не повинні мати широких дискреційних (саморозсудних) повно-
важень, вони обов’язково мають бути певною мірою обмежені;

2) рівність перед законом – кожна людина має бути рівною перед законом, що означає, незалеж-
но від того, ким вона є, чи державним службовцем, чи селянином, у випадку порушення закону 
розгляд у суді буде відбуватися за тими ж законами;

3) конституційне право є наслідком прав особи, а не їх джерелом – норми конституції не є осно-
вним джерелом права, а основним джерелом виступають природні права людини. [1].

На сьогоднішній день розділяють три основних типи сучасного тлумачення змісту принципу вер-
ховенства права: формальне, субстанційне (матеріально-правове) та функціональне.

Формальний підхід ґрунтується на аналізі нормативного закріплення принципу верховенства пра-
ва в цілому та аналізі окремих критеріїв його дотримання. До таких критеріїв у європейських країнах 
відносять:

формальну незалежність та безсторонність судової гілки влади;
офіційно встановлений порядок прийняття законів;
відсутність законів, які застосовуються тільки до окремих соціальних груп, класів або осіб, мають 

приховану гендерну дискримінацію;
унеможливлення зворотної сили законів;
положення про судовий контроль за діяльністю уряду.
Матеріально-правовий підхід ґрунтується на моральних уявленнях про належну правову систему 

та оцінює верховенство права тим, наскільки ця система відповідає таким уявленням. При цьому вио-
кремлюються три основні цінності, які становлять основу такого принципу:

захист від анархії та війни проти всіх;
надання можливості людям планувати свою діяльність із розумною впевненістю, що вони можуть 

передбачати наслідки різних дій (маються на увазі насамперед дії органів публічної влади);
гарантії від принаймні деяких видів саморозсуду (свавілля) державних посадовців.
Функціональний підхід до визначення верховенства права близький до матеріально-правового, 

але головним його змістом є те, наскільки ефективно право та правова система в цілому виконують 
функції захисту інтересів людини [3].

З середини ХХ ст. принцип верховенства права отримав міжнародно-правове застосування.
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Вимоги щодо його утвердження та дотримання були закріплені в багатьох міжнародних догово-
рах, угодах, деклараціях та хартіях, статутах та документах провідних міжнародних (наприклад, Орга-
нізація Об’єднаних Націй) та європейських регіональних організацій (Євросоюзу, Ради Європи та ін.).

Європейські регіональні організації – ЄС, РЄ, ОБСЄ – нормативно закріпили принцип верховен-
ства права як засадничий, основоположний відносно правових систем.

Принцип верховенства права на сучасному етапі його розуміння втрачає риси абстрактної моделі. 
Натомість простежується тенденція до деталізації, формалізації принципів та процедур, через які ідея 
верховенства права має отримати практичні напрямки запровадження.

Важливим етапом у затверджені принципу верховенства права стало підписання  04  листопа-
да 1950 року Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У преамбулі цієї Конвенції верховенство права визнається як принцип, що об’єднує країни-учас-
ниці Ради Європи. Перший розділ Конвенції присвячений правам і свободам людини, які гарантують-
ся Договірними Сторонами. [4].

Другий розділ Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року присвяче-
ний діяльності Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини розкриває зміст принципу верховенства права через формулю-
вання вимог, які виводяться з цього принципу. Такими вимогами є:

– про якісні характеристики закону, під яким мається на увазі норми будь-якого нормативного 
акту. Закон повинен бути доступним особі, тобто містити зрозумілі й чіткі формулювання, які 
б давали можливість особі самостійно або з відповідною консультацією регулювати свою по-
ведінку. Закон має бути передбачуваним, тобто таким, щоб особа могла передбачити наслід-
ки його застосування. Закон повинен відповідати іншим вимогам верховенства права, зокре-
ма він має встановлювати межі дискреційних (саморозсудних) повноважень, наданих владним 
суб’єктам, та спосіб їх здійснення.

– захист від свавілля – це означає, що втручання суб’єктів владних повноважень у права людини 
має підлягати ефективному контролю, щонайменше судовому. Держава також повинна забез-
печувати наявність достатніх та ефективних гарантій проти зловживань.

– про доступ до суду, що, зокрема, означає, що з юрисдикції судів не можна вилучати жодних 
процесів, також не можна надавати певним категоріям осіб імунітети від судових процесів.

– юридична визначеність та обов’язковість судових рішень, відповідно до якої, остаточне рі-
шення суду не може піддаватися сумніву, навіть у разі зміни законодавства. Ця вимога також 
зобов’язує державу та її органи виконувати судові рішення, у тому числі й ухвалені проти них.

– невтручання законодавчої влади в здійснення правосуддя. Втручання з боку законодавчого ор-
гану в процес здійснення правосуддя є недопустимим, окрім випадків, коли для цього існують 
серйозні підстави, що випливають із суспільного інтересу.

Європейський суд з прав людини при вирішенні конкретних справ постійно додає до принципу 
верховенства права нового змісту [5 с.25–28].

Професор П. Рабінович зазначає, що на підставі узагальнення рішень Євросуду поняття «право» 
можна визначити так: це об’єктивно зумовлені біологічними та соціальними факторами конкретні й 
реальні можливості задоволення потреб (інтересів) людини, справедливо збалансовані з можливос-
тями задоволення потреб (інтересів) інших суб’єктів та усього суспільства.

Також П. Рабінович вказує, що зміст поняття ’’верховенства’’ права Євросуд розкрив у низці ознак, 
які було сформульовано у його рішеннях, а саме:

– визнання пріоритетності, домінування, визначальної ролі прав людини у діяльності держави;
– поширення цього принципу на діяльність усіх без винятку органів держави;
– правова певність, визначеність становища людини у тій ситуації, в якій вона перебуває;
– неприпустимість затримання особи на невизначений і непередбачуваний термін, якщо воно не 

грунтується на законі чи судовому рішенні;
– обсяг будь-якого правового розсуду й спосіб його здійснення мають бути з достатньою ясністю 

визначені законом;
– наявність громадської довіри до судів як до гарантів справедливості;
– безвиняткова можливість доступу до суду;
– наявність судового контролю за втручанням виконавчих органів у права людини;
– підпорядкованість судовому рішенню усіх органів держави, безвиняткова обов’язковість його 

виконання будь-якими органами і посадовцями;
– можливість скасування вищим судом рішення нижчого суду, яке не набрало чинності;
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– незмінність, неоспорюваність остаточного судового рішення, яке набрало чинності;
– невтручання законодавчої влади у здійснення правосуддя;
– секулярність (світський характер) держави [6].
Узагальнюючи можна сказати, що принцип верховенства права, не маючи формального визна-

чення, є живою і динамічною концепцією, яка пов’язана з іншими: справжньої демократії, природних 
(невід’ємних) прав людини, обмеження свавілля влади та дієвих гарантій від зловживання нею, спра-
ведливого судочинства тощо.

Верховенство права – самостійний соціальний феномен, який базується на провідних ідеях нау-
кової юридичної думки і досягненнях юридичної практики та визначає умови життєдіяльності суспіль-
ства, розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.

Принцип верховенства права має:
по-перше, фундаментальний характер оскільки він є основою правової системи демократичного 

суспільства, і поширюється на всі правовідносини;
по-друге, прикладний характер, який полягає у виробленні та впровадженні практичних рекомен-

дацій у діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ:  
ПРОБЕЛЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Право на забастовку принято относить к одним из основополагающих социальных прав человека. 
Несмотря на это, в актах МОТ до сегодняшнего дня отсутствует закрепление права на забастовку, что 
не соответствует международным стандартам, принятым на более общем уровне – ООН. Принятый 
ООН в 1966 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах содержит ука-
зание на обязанность подписавших его стран обеспечить право на забастовку. Но порядок реализа-
ции этого права должен определяться национальным законодательством. Как отмечалось выше, кон-
венции и рекомендации МОТ прямо не провозглашают право на забастовки, но, тем не менее, это пра-
во упоминается в ряде конвенций. Так, например, Конвенция об упразднении принудительного труда 
№ 105 1957 г. запрещает использование принудительного или обязательного труда в качестве нака-
зания за участие в забастовке. Контрольными органами МОТ  сформирована практика применения 
принципов МОТ в отношении права на забастовку. Европейская социальная хартия от 18.10.61 про-
возглашает право на забастовку как право трудящихся на коллективные действия в случае коллизии 
их интересов и интересов работодателей (п. 4 ст. 6). В российском законодательстве данное право за-
креплено в статье 37 Конституции, а также в ТК РФ, где рассмотрению и разрешению коллективных 
трудовых споров посвящена глава 61. Статья 44 Конституции Украины также предоставляет данное 
право. Порядок осуществления права на забастовку устанавливается Законом Украины «О порядке 
решения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

В настоящее время, на этапе нестабильной экономики, инициатива работников в отстаивании 
своих интересов растет. Основная причина роста забастовочной активности работников вытекает из 
желания более высокого уровня заработной платы, ненадлежащих условий труда, проблем кадро-
вой политики организаций. Однако процедура проведения забастовки представляет из себя не про-
стой процесс, связанный со сложностью его проведения и большим количеством пробелов в законо-
дательстве. Пробелы в правовом регулировании забастовок зачастую приводят к новым конфликтам.

Целью настоящего исследования является выявление и изучение пробелов, связанных с 
основными принципами права на забастовку в России и Украине.

В России и Украине достаточно похожы основные принципы права на забастовку. Во-первых, пра-
во на забастовку предоставляется, как основополагающее коллективное право, трудящимся и орга-
низациям, за исключением определенного круга работников на государственной службе, жизненно 
важных службах. Во-вторых, право на забастовку существует только в отношении законных забасто-
вок. В-третьих, право на забастовку предполагает использование процедур примирения, посредни-
чества и арбитража до объявления забастовки, как правило, добровольных, за исключением случаев 
принудительного арбитража. В-четвертых, гарантированность права на забастовку.

Суть первого принципа заключается в том, что носителями права на забастовку являются 
коллективные субъекты: профсоюзы, работники организации. Во многих зарубежных странах, напри-
мер, в Бельгии, Германии, право на забастовку понимается как право, принадлежащее исключитель-
но профсоюзам. В ряде других стран, например, в Италии, Франции, право на забастовку признается 
индивидуальным правом, поэтому им наделяются непосредственно работники [5;  96]. Российское и 
Украинское законодательство ограничивает самостоятельность независимого права профсоюзных ор-
ганизаций объявлять забастовки. Согласно ТК РФ и Закону Украины «О порядке решения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)» этим правом наделены субъекты коллективного трудового спора. Ре-
шение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом, должно утверждаться для каж-
дой организации собранием работников (конференцией) данной организации. Во всех перечисленных 
случаях должны соблюдаться требования к кворуму:  1) правомочный состав присутствующих на об-
щем собрании (конференции); 2) принятие решения о забастовке, если за него проголосовало не менее 
половины работников, присутствовавших на собрании (делегатов конференции).

Нельзя в полной мере согласиться с данными требованиями. Органы МОТ в качестве необходи-
мого условия реализации права на забастовку называют обязательство иметь определенный кворум 
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и получить согласие оговоренного большинства для принятия решения о забастовке. Однако требо-
вание о принятии решения о забастовке более, чем половиной голосов всех заинтересованных тру-
дящихся является чрезмерным и может затруднить проведение забастовки, особенно на больших 
предприятиях, особенно в случаях профсоюзов с большим числом трудящихся. Иными словами, кво-
рум, метод голосования и требуемое большинство голосов не должны влечь за собой риск серьезно-
го ограничения права на забастовку.

В соответствии с законодательством Украины и России являются незаконными и не допускаются 
забастовки в периоды введения военного или чрезвычайного положения, в органах и организациях 
Вооруженных Сил РФ, в правоохранительных органах, в организациях, непосредственно обслужива-
ющих особо опасные виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной меди-
цинской помощи, в организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, 
жизни и здоровью людей. Запрещены забастовки для государственных служащих. Следователь-
но, отдельные категории работников оказываются лишены возможности разрешать коллективные 
трудовые споры в ходе забастовки, право на которую закреплено ст.  37  Конституции России и 
ст. 44 Конституции Украины. Прямой запрет на забастовку для всех государственных служащих нару-
шает право на забастовку.

Что касается опыта зарубежных стран по данному вопросу, то, например, интереснее было бы 
обратить внимание на практику стран прецедентного права. Во  Франции в соответствии с преце-
дентом 1950 г. было установлено, что государственные служащие имеют право на забастовку и что 
существующие дисциплинарные санкции против участников забастовок не должны применять-
ся, за исключением случаев незаконных забастовок. В Италии судьи также пришли к выводу о том, 
что государственные служащие должны пользоваться правом на забастовку и что существующие 
запреты и уголовные санкции должны быть отменены. В дальнейшем прецедентное право призна-
ло это право на забастовку для большинства государственных служащих, за исключением некоторых 
категорий. В Швеции возможностью прибегать к забастовочному движению могут воспользоваться и 
государственные служащие, хотя и существуют некоторые специальные ограничения [2].

Контрольные органы МОТ единодушны во мнении о том, что ограничение или запрет права на 
забастовку должны компенсироваться адекватным правовым механизмом разрешения трудовых 
споров [4;  804]. Ряд российских ученых придерживается того мнения, что предусмотренная в 
ст. 404 ТК РФ норма об обязательном создании трудового арбитража в тех организациях, где законом 
запрещено или ограничено проведение забастовок, устраняет пробел частично. В ней указывается, 
если в целях разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, то со-
здание трудового арбитража является обязательным и его решение имеет для сторон обязательную 
силу. Согласно ТК РФ представители работодателя и работников, виновные в невыполнении обяза-
тельств по соглашению, достигнутому сторонами в результате примирительной процедуры, привле-
каются к административной ответственности (ст.416). Между тем, если обратиться к КоАП РФ 2001 г. 
юридическая ответственность за невыполнение обязательств по соглашению, достигнутому сторо-
нами в результате названных примирительных процедур возложена только на представителей рабо-
тодателя. Но в состоянии ли указанные меры обеспечить исполнение этих органов? Ведь не исклю-
чено, что представителю работодателя обойдется гораздо дешевле оплачивать административные 
штрафы, чем выполнять достигнутое соглашение. Получается, что условия об обязательности для сто-
рон решений примирительных органов и юридическая ответственность представителей работода-
теля остаются декларативными условиями, законодатель же здесь стоит на позиции добровольного 
исполнения решений примирительных органов и принудить работодателя к их исполнению можно 
лишь через механизм забастовки, который опять же разрешен не всем субъектам. Иного механиз-
ма, который заменил бы забастовку в качестве способа разрешения коллективного трудового спора, 
ТК РФ не предусматривает. Закон Украины «О порядке решения коллективных трудовых споров (кон-
фликтов)» также не предусматривает ответа на данный вопрос.

В таком случае значимость обязательных примирительно-посреднических процедур сводится к 
нулю. Становится понятным игнорирование со стороны работников указанных процедур, и столь ра-
спространенной практики объявления забастовки без их соблюдения. Именно в этом и представля-
ется многим ученым пробел. Ученый-теоретик С.С. Алексеев дал определение правовому «пробелу», 
под которым он понимает неполноту действующего законодательства, выражающуюся в отсутствии 
конкретного нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в 
сфере правового регулирования.



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  225

Ученые-специалисты по трудовому праву Лушников А.М.  и Лушникова М.В., например, видят ре-
шение поставленной проблемы в следующем. Сохранение в законе принудительных примирительных 
процедур отвечает современному состоянию правового регулирования социально-трудовых отноше-
ний. Вместе с тем под согласованные сторонами решения примирительно-посреднических органов 
следует подвести правовой механизм принудительного исполнения этих решений. Таким образом, су-
дам должно предоставляться право оформления исполнительного производства по таким решениям. 
Суд не рассматривал бы в данном случае трудовой конфликт по существу, он лишь проверил бы соблю-
дение процедуры и оформил исполнительный лист на принудительное исполнение [4; 795–796].

Второй выделенный в праве принцип гласит, что право на забастовку распространяется только 
на законные забастовки, то есть право на забастовку не только допускается, но и предполагается ре-
гулирование и ограничение этого права. И здесь в законодательстве много недосказанного.

Определение законности забастовки сводится к установлению законности целей забастовки 
(выдвигаемых забастовщиками требований) и применяемых средств (форм, методов) борьбы. Целью 
забастовки является разрешение коллективного трудового спора. Требования, выдвигаемые работ-
никами в ходе забастовки, специалисты МОТ делят на три группы: профессиональные, профсоюзные, 
политические. Во всех странах забастовки, имеющие чисто политический характер, запрещены. Од-
нако определить, какая забастовка является чисто политической на практике зачастую просто не-
возможно, т.к. во многих забастовках политические и трудовые аспекты тесно переплетены. В 
промышленно развитых странах, в том числе и в нашей стране, также поднимается вопрос о том, сле-
дует либо нет признавать законными забастовки солидарности. Украинское и Российское трудовое 
законодательство не отвечает на данный вопрос вообще, хотя следует отметить, что общее запреще-
ние забастовок солидарности может привести к злоупотреблениям. Трудящиеся должны иметь пра-
во на подобные действия при условии, что та забастовка, в поддержку которой они выступают, прово-
дятся на законных основаниях[1].

Относительно данного принципа можно обратить внимание на еще один пробел, связанный с не-
определенностью формы забастовки, которая объявляется работодателю. Украинским и Российским 
законодателем не включено в перечень обязательной информации, которая должна найти отраже-
ние в решении соответствующего субъекта об объявлении забастовки, сообщение о форме предсто-
ящей забастовки.

Выбор работниками (их представителями) формы предстоящей забастовки предопределяет ра-
циональность всех управленческих решений работодателя на период проведения этого коллектив-
ного действия работников [6].

Без обладания информации о форме предстоящей забастовки работодатель не сможет решить 
ряд вопросов, связанных, например, с тем, где дозволяется находиться забастовщикам в период про-
ведения забастовки, может ли работодатель предпринять замену бастующих работников лояльными 
лицами в целях минимизации экономических потерь и т.д. В таких условиях существует угроза 
невыполнения представителями работодателя – менеджерами – их основных обязанностей по обес-
печению уставных задач данной организации.

Хотелось бы подчеркнуть, что формы проведения забастовок, приведенные в украинском и рос-
сийском трудовом законодательстве (невыход на работу, неисполнение своих трудовых обязаннос-
тей и др.) признаются традиционными их видами. Современное законодательство зарубежных стран 
в этом вопросе уже на шаг впереди. В некоторых из них признаются и так называемые нестандартные, 
не связанные с прекращением работы, виды забастовок: производительные забастовки, сидячие за-
бастовки, «шахматные» и др. В некоторых странах (Великобритания, Швеция) юридическое значение 
имеет не термин «забастовка», а более общий – «промышленная акция», когда под законодательную 
защиту попадает и ряд иных действий работников, не являющихся собственно прекращением работы 
[3; 13–64].

Думается, что не до конца разработана в украинском и российском трудовом законодательстве 
и система принципа гарантированности права на забастовку. В этих законодательствах отсутствуют 
ограничения прав работодателей на привлечение к работе других работников взамен бастующим. 
На период забастовки работодатель вправе заключить срочные трудовые договоры с новыми работ-
никами. Примеры осуществления работодателями найма посторонней рабочей силы в целях обес-
печения уставной деятельности организации нередко встречаются на практике. Такие случаи мож-
но квалифицировать по-разному, вплоть до признания опасности ущемления права на забастовку и 
причинения ущерба свободному осуществлению прав профсоюзов. Комитет экспертов МОТ заметил, 
что такая практика лишает права на забастовку своего содержания, национальное законодательство 
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должно обеспечивать подлинную защиту этого права. Все эти проблемы должны быть не только пред-
метом коллективных переговоров стороны работников с работодателем, но и с представителями тре-
тьей стороны – государства.

Подводя итог данному исследованию, хотелось бы отметить, что, несмотря на большой объем как 
российской, украинской, так и зарубежной литературы, отечественные ученые в течение долгого пери-
ода времени неохотно обращались к изучению забастовочной практики. В КЗоТ 1918 г., 1922 г., 1971 г. 
не содержалось правовой регламентации права на забастовку. Легализовалось право на забастовку 
только после принятия Закона СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 1989 г. 
Во многом именно поэтому на сегодняшний день так актуален вопрос о внутренних противоречиях 
норм трудового права и наличии «пробелов» в институте забастовки. Подобные пробелы в трудовом 
праве должны устраняться путем принятия нормативных актов, кроме того, огромную роль в воспол-
нении пробелов играет судебная практика и обращение к международному законодательству. Нео-
днозначен остается вопрос, следует ли считать случай, когда законодатель не учел международные 
принципы и рекомендации в сфере труда, пробелом в отечественном праве, ведь с одной стороны 
международные акты уже входят в систему источников трудового права, а с другой порядок реа-
лизации права на забастовку должен определяться национальным законодательством. В этой свя-
зи можно сказать, что на сегодняшний день законодатели России и Украины не учли ряд рекомен-
даций, закрепленных в международных актах, что естественно негативно влияет на урегулирование 
социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики.
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Швейцарські юристи Емш і Ренц зазначали, що великі шедеври давності створені тиранією та раб-
ством, найбільш ж значущі надбання Нового часу стали економічно можливим завдяки банківсько-
му кредиту. [1;9] Кредитний договір є одним з найбільш вагомих правовстановлюючих фактів для ви-
конання зобов’язання банком надати грошові кошти у тимчасове користування позичальнику. Серед 
активних операцій самих фінансових установ кредитні договори мали й будуть мати найбільшу пито-
му вагу. Недосконала законодавча база, яка є причиною неоднозначного тлумачення та застосування 
норм права, зумовлює потребу глибокого дослідження питань про те, які права виникають з кредит-
ного договору, який зміст зазвичай вони мають, яким чином вони реалізуються і яка відповідальність 
настає у випадку їх порушення.

Поняття «кредит» в правовому аспекті слугує для визначення трьох видів договірних зобов’язань: 
кредитного договору, зобов’язання товарного кредиту і зобов’язання комерційного кредиту [2; 114]. 
Якщо говорити про економічний аспект в цивільному законодавстві, то поняття «кредит» використо-
вується в якості об’єкту кредитного договору, тобто тих грошових коштів, які кредитор надає, а пози-
чальник повертає з відсотками. Аналізуючи норми чинного законодавства, можна прийти до висно-
вку, що в ЦКУ [3], ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [4] та 
в ЗУ «Про захист прав споживачів» [5] використовується економічна категорія поняття кредиту, тоб-
то говоримо про інтерпретацію кредиту як об’єкта кредитного договору в якості грошових коштів. 
ЗУ «Про банки і банківську діяльність» [6] тлумачить термін «кредит» як зобов’язання банку, які безпе-
речно є змістом кредитного договору.

Таким чином, в українському законодавстві термін «кредит» застосовується як в економічному, 
так і в юридичному значенні. Використання в якості визначення об’єкту кредитного договору, тобто в 
економічному значенні, є більш уживаним. Застосування в юридичному значенні призводить до ото-
тожнення поняття кредиту з зобов’язаннями за кредитним договором, тобто фактично з одним із ас-
пектів поняття кредитного договору.

Згідно з ч.1 ст.1054 ЦК України під кредитним договором розуміється договір, відповідно до якого 
банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) по-
зичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повер-
нути кредит та сплатити проценти. Відповідно до ч.2 ст.1054 ЦК України до відносин за кредитним до-
говором застосовуються положення щодо договору позики, якщо інше не встановлено і не випливає 
із суті кредитного договору.

Дефініція «договір» є багатоаспектною категорією і використовується у трьох значеннях: як пра-
вочин, тобто юридичний факт, який породжує відповідні правовідносини; як визначення, що позна-
чає самі правовідносини та як форма існування відповідних правовідносин (договір-документ). Щоб 
визначити зміст кредитного договору, необхідно визначити про яку з варіацій дефініції йде мова. Де-
фініція «договір» в якості правочину не відрізняється від інших юридичних фактів і не має змісту. Коли 
ж мова йде про договір як юридичний факт, то увага акцентується на тому, що необхідною є сукуп-
ність визначених умов, отже маємо на увазі, що сторони повинні досягти згоди не тільки відносно фак-
ту укладення договору, але й відносно основних умов, які визнаються істотними, лише констатуючи їх 
існування. Зміст мають договірні правовідносини, які виникли з правочину, при цьому зміст договору 
складають права і обов’язки. [39; 158].

Отже, розглядаємо зміст договору як правовідносини, значить маємо на увазі обов’язок, в силу 
якого одна особа зобов’язана вчинити на користь іншої певну дію або утриматись від її вчинення, а 
інша особа має право вимагати виконання цієї дії. Виходячи з того, що змістом є права і обов’язки сто-
рін, які корелюють між собою, виокремлюємо співвідношення прав позичальника і обов’язків креди-
тора та прав кредитора і обов’язків позичальника згідно чинного законодавства та приходимо до ви-
сновку, що позичальник за кредитним договором має наступні права щодо процентної ставки:
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•	 право	позичальника	здійснювати	платежі	відповідно	до	ставки,	яка	була	встановлена	з	його	
згоди, у випадку визначення в договорі фіксованої процентної ставки;

•	 право	 позичальника	 вимагати	 зменшення	 відсоткової	 ставки,	 якщо	 в	 договорі	 встановлена	
плаваюча відсоткова ставка;

•	 право	позичальника	вимагати	збільшення	відсоткової	ставки	відповідно	до	порядку	і	умов	в	
межах максимального розміру, встановлених в договорі, якщо договором встановлена плава-
юча відсоткова ставка.

Існує багато визначень поняття «процент», бо на законодавчому рівні визначення не закріплено, 
більш того використовується також поняття «відсоток», що ускладнює виокремлення дефініції та при-
роди проценту. Більш-менш прийнятним є визначення Канариса, який визначив, що проценти за кре-
дитним договором – це грошова винагорода за можливість користування кредитом в розмірі, який 
залежить від строку користування грошовими коштами і не залежить від результатів розпорядження 
ним позичальником [7]. Це визначення є більш вдалим, адже процент є винагородою не за користу-
вання, а за можливість використання наданого кредитором капіталу [1; 122]. Позичальник самостійно 
вирішує яким чином використати отримані грошові кошти і чи використовувати взагалі. Плату за на-
дання грошових коштів в розпорядження позичальник зобов’язаний сплатити незалежно від фінансо-
вих результатів своєї діяльності. Процентна ставка – плата у процентному співвідношенні, яку одер-
жує кредитор від позичальника за надання у тимчасове користування грошей чи інших матеріальних 
цінностей [8; 144].

Процента ставка в кредитному договорі може бути фіксованою і змінюваною. Відповідно до 
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між креди-
торами та споживачами фінансових послуг» [9] були внесені зміни до ст.1056–1 ЦКУ щодо можливос-
ті зміни суб’єктами кредитування процентної ставки. Ці зміни розширюють свободу дій при укладенні 
кредитних договорів, дозволяючи встановлювати не тільки фіксовану, а й змінювану процентну став-
ку за кредитним договором.

Ч.3 ст.1056–1 ЦК України передбачає можливість укладення договору з фіксованою процентною 
ставкою, а це значить, що встановлений розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільше-
но банком в односторонньому порядку, а умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксо-
ваної процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. Ч.4 ст.55 ЗУ «Про банки і банківську 
діяльність» та ч.2 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
також закріплюють неможливість фінансовими установами змінювати умови укладених договорів, зо-
крема, збільшувати розмір процентної ставки в односторонньому порядку. Відповідно до перехід-
них положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулюван-
ня відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» його дія не поширюється на кре-
дитні договори, укладені до набрання ним чинності. Значить кредитні установи не можуть змінювати 
в односторонньому порядку процентну ставку за кредитними договорами, які були видані до 16 жов-
тня 2011 року, адже до цього періоду презюмувалось укладення кредитних договорів з фіксованою 
процентною ставкою.

Законодавець ставить в залежність зміну відсоткової ставки від наступної згоди позичальника у 
випадках, коли договір був укладений до 16 жовтня 2011 року, а також якщо договір укладений піс-
ля визначеної дати, але ним передбачена незмінювана процентна ставка. Така умова надає позичаль-
нику право зробити вибір у відповідь на повідомлення кредитору щодо настання події, з якою сто-
рони пов’язали можливість зміни процентної ставки: або акцептувати його, або відхилити, при тому, 
що ч.3 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» забороняє 
фінансовим установам вимагати дострокового погашення та розривати в односторонньому порядку 
укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника із пропозицією збільшити процентну ставку. 
Отже, ані настання певної події, ані повідомлення позичальника самі по собі в цьому випадку не вно-
сять якихось змін в існуючі між сторонами правовідносини з кредитного договору. Позичальник по-
винен висловити свою згоду на виконання договору на нових умовах і у цьому разі важливим є ви-
значений договором механізм виконання цієї домовленості: отримання повідомлення та, відповідно, 
прийняття пропозиції позичальником, чи укладення шляхом підписання додаткової угоди щодо під-
вищення процентної ставки [10].

Загострення проблеми щодо права позичальника на відмову від підвищення відсоткової ставки 
пов’язане з фінансовою кризою, а точніше з коливанням курсу валют у 2008 році. В той час не існувало 
законодавчого обмеження можливості підвищення відсоткової ставки, а всі кредитні договори перед-
бачали підвищення відсоткової ставки в разі настання події, яка хоча не залежить від волі сторін, але 
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має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. На протидію банкам, 9 січня 2009 року 
набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам 
змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому поряд-
ку» [12] відповідно до якого ЦК України був доповнений ст.1056–1, а ст.55 ЗУ « Про банки і банківську 
діяльність» четвертою частиною, які забороняли банкам збільшувати розмір процентів в односторон-
ньому порядку. Виходячи з вищезазначених обставин, склалась ситуація, коли банк приймав рішення 
про підвищення процентної ставки до набрання чинності Законом, тобто коли підвищення процент-
ної ставки в односторонньому порядку не заборонялось, а надсилав повідомлення після, коли забо-
рона вступила в силу, і вимагав сплати процентів за новою ставкою з посиланням на те, що ще до при-
йняття Закону банком було прийнято таке рішення, і на підставі цього у подальшому зроблені перера-
хунки процентів [11]. Суди при прийнятті рішення виходили з того, що підвищення процентної ставки 
після 10 січня 2009 року є неправомірним, значить отримання повідомлення після дати набранням за-
кону чинності є лише механізмом виконання домовленості [12]. Отже, необхідним є факт прийняття 
позичальником пропозиції або укладення додаткової угоди, адже за позичальником зберігається пра-
во на відмову від прийняття пропозиції підвищення процентної ставки.

Проблематичним залишається визнання підвищення процентної ставки в односторонньому по-
рядку незаконним, якщо позичальник почав сплачувати проценти за новою ставкою, адже в даному 
випадку презюмується прийняття пропозиції, яку надіслав банк, конклюдентними діями [13].

Отже, позичальники, які уклали договори до 16 жовтня 2011 року та позичальники, чиї кредит-
ні договори будуть передбачати застосування фіксованої процентної ставки, мають право на відмову 
від підвищення процентної ставки в односторонньому порядку. Захист права є можливим шляхом ви-
знання такого підвищення незаконним, а умову договору, яка передбачає підвищення в односторон-
ньому порядку недійсною. Колегія суддів Судової палати у цивільних справах ВСУ ухвалою від 2 черв-
ня 2010 року визнала незаконною дію щодо підвищення відсоткової ставки у зв’язку з тим, що сто-
ронами не досягнуто згоди щодо підвищення розміру процентної ставки, хоча договір передбачав 
обов’язкове погодження змін процентної ставки, що повинно бути зафіксовано в додатковій угоді про 
внесення змін до договору [14].

Що стосується змінюваної процентної ставки, актуальним залишаються питання: за захистом яких 
прав будуть звертатись позичальники і на користь кого будуть прийматись рішення, адже судова 
практика поки відсутня. Виходячи зі ст.1056–1 ЦКУ, виокремлюємо право позичальника вимагати від 
кредитора збільшення процентної ставки відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним до-
говором та тільки в межах максимального розміру процентної ставки, теж встановленого договором.

Німецьке право дозволяє зміну умов в односторонньому порядку тільки тоді, коли це право без-
посередньо закріплено цим договором. Якщо зміст кредитного договору не містить прямої вказівки 
на ті випадки, коли розмір процентів, що нараховуються на суму кредиту, може бути змінено, то збіль-
шення процентів не може вважатись обґрунтованим [1; 147]. Можливість зміни кредитором в одно-
сторонньому порядку умов про розмір ставки пов’язана з настанням різних обставин. Зміну процент-
ної ставки може бути поставлено в залежність від зміни інших процентних ставок, наприклад, обліко-
вої ставки НБУ, процентам по вкладам населення. Якщо збільшення ставки буде обумовлено не тими 
підставами, що зазначені в договорі, буде здійснюватись не у визначеному договором порядку, дії 
банку повинні бути визнані незаконними. В Росії така практика є досить поширеною, наприклад, по-
зичальник звернувся до Вищого Арбітражного Суду Росії з позовом щодо необґрунтованого підви-
щення процентної ставки. Кредитор заперечував, виходячи з того, що договором було передбачено 
право кредитора змінити розмір процентної ставки в односторонньому порядку у разі зміни відсо-
ткових ставок за рішенням Уряду або Центрального Банку. Доказів, які б підтверджували зміну про-
центних ставок за рішенням Уряду або Центрального Банку не було, інших випадків підвищення до-
говірної процентної ставки не передбачалось, отже підвищення відсоткової ставки визнано незакон-
ним [1; 148]. Відповідно до ч.6 ст.1056–1 вимога щодо визначення максимального розміру процентної 
ставки є істотною умовою, якщо сторони не дійшли згоди по всім істотним умовам договору, він є неу-
кладеним. Відсутність максимального розміру процентної ставки є підставою для визнання кредитно-
го договору неукладеним, а збільшення процентної ставки понад зазначений в кредитному договорі 
розмір або з порушенням умов і порядку, визначених в договорі, є підставою для визнання таких дій 
банку незаконними.

Позичальник має право вимагати зменшення процентної ставки, якщо настали умови, що визна-
чені в кредитному договорі такими, при яких кредитодавець зобов’язаний зменшити процентну став-
ку, ч.4 ст.1056 ЦКУ закріплює обов’язок зменшення процентної ставки відповідно до умов договору. 
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Необхідним є правильне тлумачення тих умов, які стануть причиною зміни процентної ставки, в тому 
числі її зменшення, адже вони можуть слугувати причиною зловживань з боку кредитора. Наприклад, 
встановлення можливості зміни процентної ставки виходячи з кредитної політики банку або виходя-
чи з власного справедливого розсуду, умова, яка працює тільки в одному напрямку – на користь бан-
ку. Значить обов’язок зменшення процентної ставки в даній ситуації є фікцією. В такому випадку зали-
шаються захищеними тільки споживачі, відносно яких встановлена законодавча заборона зміни про-
центної ставки в залежності від волі сторін.

Німецька судова практика зводить до мінімуму можливість зловживань з боку кредиторів, вихо-
дячи з того, що умови кредитного договору про право кредитора на зміну процентної ставки не мо-
жуть встановлювати певні односторонні переваги для кредитора і обтяжувати позичальника, обмеж-
ившись правом банка на збільшення процентної ставки. Допустимими вони визнаються тоді, коли 
одночасно гарантують, що при зниженні ринкових ставок і покращенні можливостей для рефінансу-
вання кредитор буде зобов’язаний знизити договірну ставку [1; 149]. Оскільки можливість зміни про-
центної ставки пов’язується, як правило, зі зміною положення на кредитному ринку, банк не має права 
змінювати її виходячи з індивідуальних мотивів, наприклад, виходячи з особливого додаткового ризи-
ку у зв’язку з кредитуванням певного позичальника. Умови, які ставлять зменшення процентної став-
ки в залежність від розсуду кредитора і непропорційно обтяжують позичальника, визнаються недій-
сними. У випадках відмови кредитора зменшувати процентну ставку згідно з договором, позичальник 
має право на відшкодування завданих діями або бездіяльністю банку збитків, а також не виключаєть-
ся можливість розірвання договору.

Отже, обсяг прав позичальників знаходиться в прямій залежності від закріплення в договорі фік-
сованої чи плаваючої процентної ставки. Застосування фіксованої процентної ставки в кредитному 
договорі гарантує позичальнику право на відмову від підвищення процентної ставки, адже в дано-
му випадку зміна ставки знаходиться в залежності від факту прийняття позичальником пропозиції 
щодо зміни. Застосування плаваючої процентної ставки забезпечує позичальнику право на збільшен-
ня процентної ставки в межах максимального розміру відповідно до умов і в порядку, визначених до-
говором, а також в залежності від того, яким чином зміняться умови передбачені в договорі, право 
на зменшення процентної ставки. Захист у випадку фіксованої процентної ставки є вже визначеним 
усталеною судовою практикою, дії банку щодо зміни процентної ставки в односторонньому порядку 
є незаконними. Що стосується можливостей захисту при визначенні в договорі плаваючої процентної 
ставки, постає проблема, адже судова практика на даний момент відсутня, але з аналізу застосування 
німецького і російського законодавства, можна припустити, що умови, які ставлять зменшення про-
центної ставки в залежність від розсуду кредитора будуть визнаватись недійсними, а відмова зменшу-
вати процентну ставку буде мати наслідком обов’язок банку відшкодовувати збитки з можливістю ро-
зірвати договір позичальником.
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ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

У правовій царині принципи мають важливе значення. Вони віддзеркалюють сутність права, ви-
значають перспективи розвитку держави – є орієнтиром у формуванні правових приписів, адже за-
кріплюють в собі здобутки багатовікових теоретичних розробок. На думку автора, доречно визначати 
принципи Конституції України як «матеріалізовані в її нормах визначальні положення, основні засади, 
вихідні ідеї, основоположні загальнообов’язкові правила, найважливіші соціальні цінності, що мають 
загальну значущість і найвищу імперативність»[1; C.16].

На цьому тлі, науковці умовно виокремлюють два види принципів: загальні та спеціальні. [1; C.15]. 
Загальні – втілюють основні, визначальні ідеї, засади, її призначення і соціальна роль [1; C.15], мають 
чітку юридичну форму вираження [2; С.15]. Загальні встановлюють певну ідеальну мету до якої треба 
прагнути, закладаючи передумови (власне, закріплення принципу) й теоретичний шлях (напрям фор-
мування правових приписів) для досягнення поставленої цілі. Одним із таких є принцип правової дер-
жави, закріплений в статті 1 Конституції України. Та чи зрозумілий його зміст? Яке його визначення? 
Більшість питань постає через відсутність усталеного розуміння цього принципу, так само як і концеп-
ції правової держави.

Термін «правова держава» (нім. Rechtsstaat) – вперше був ужитий в працях К.Т. Велькера (1813 р.), 
Р. фон Моля (1833 р.). Для К.Т. Велькера, поняття Rechtsstaat «втілювало цінності лібералізму та просвіт-
ницького раціоналізму: Rechtsstaat є також Vernunftsstaat (розумна держава)» [12; p.6].

Зокрема, Роберт Моль свою теорію сформулював у праці «Наука поліції у відповідності з принци-
пами правової держави» [4; С. 18].

Під правовою просвітитель розумів таку державу, що побудована на началах права [4; С. 18]. Осно-
ву правової держави, на думку вченого, становить свобода громадянина, держава, згідно з погляда-
ми дослідника, повинна служити меті всього людського життя, а громадяни мають право вимагати до-
помоги від держави, в усіх випадках коли ця допомога є необхідною. «Для нього, розумність правової 
держави не повинна була б бути обмеженою до кантівської універсальності втім, мала б бути узгодже-
на з цінностями специфічного суспільства. В цьому випадку, правова держава могла б бути поліцей-
ською, в сенсі, що остання була б державою загального добробуту» [12; p.6].

Щодо нормативно-правових актів, то термін «правова держава» вперше був конституйований 
в 1946 р. у Баварії [7; С.163].

У ХХ ст., після Другої світової війни, теорія правової держави пройшла крізь нацистський режим 
фашистської Німеччини, через «диктатуру пролетаріату» СРСР . Лише у 80-х рр. ХХ ст. країни постра-
дянського простору, вивільнившись з-під тоталітарного режиму, вибрали демократичний вектор пра-
вового розвитку, закріпивши принципи правової держави.

Наприклад в статті 1 Конституції Російської Федерації передбачено: Російська Федерація – Росія – 
правова держава [15]. Схожа конструкція передбачена в конституції Республіки Білорусь[16], Респу-
бліки Вірменія [17], Республіки Молдова [18], Республіки Казахстан [19], Туркменістану[20], Киргизcької 
Республіки[21], Таджикистану [22].

В Основному законі ФРН цей термін вживається у ст.28: «Конституційний устрій земель має відпо-
відати принципам… правової держави» [7; C. 164].

З німецького конституційного досвіду термін «правова держава» був рецепійований майже в усі 
основні закони країн Центральної і Східної Європи, а також тих, що утворилися на теренах колишньо-
го СРСР. Цей термін вжито в основних законах держав Латинської Америки (Гондурас, Еквадор, Ко-
лумбія). Правова держава (фр. etat de droit) задекларовано в деяких конституціях франкомовних кра-
їн Тропічної Африки [7; С. 164].

В юридичній літературі існують різні думки щодо співвідношення «правової держави» та інших по-
нять, які іноді прирівнюються. Наприклад, Шершеневич Ф.Г. проводить межу між поняттями конститу-
ційна та правова держава, вказуючи: «Правова держава є проблема, поставлена державі часом; кон-
ституційна держава є найкращим, з позиції часу, засобом для втілення цієї задачі.» [23; С.87]. Наводя-
чи як приклад, абсолютну монархію, де монарх сам видає закони та здійснює нагляд за їх виконанням. 
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Безперечно, за абсолютної монархії, така ідеальна мета як правова держава, стає ще більше віддале-
ною і тому конституційна держава є своєрідним каталізатором, якщо не досягнення, то наближення до 
цієї мети.

Деякі науковці розглядають принцип правової держави під різними кутами зору: як письмово за-
кріплений принцип та яким він є в дійсності. Писаний принцип правової держави стосується офіційно-
го визначення правової держави в юридичній доктрині. Принцип правової держави в дійсності відпо-
відає тому рівню на скільки цей принцип реалізований на практиці [13; p.466].

Серед дослідників даного питання є різні думки стосовно співвідношення понять «правова дер-
жава» та «верховенство права». С. Головатий вважає поняття верховенство права – ширшим за своїм 
змістом. А. Колодій, П. Рабінович – звужують його до принципу правової держави [25].

На думку автора, доречним є твердження М.І. Козюбри: «…можна констатувати, що відмінності 
між англійським «Rule of law» і німецьким «Rechtsstaat» нині є швидше термінологічними, ніж змістов-
ними.» [14; C.3].

Інколи, деякі вчені намагаються дати вичерпне визначення правової держави:
О.Скрипнюк стверджує: «…під правовою державою слід розуміти державу, в якій
«здійснюється верховенство закону, неухильно охороняються права і свободи громадян, панує 

соціальна справедливість»» [5; С.24].
Такі російські науковці, як Є.Козлова та О. Кутафін дають таке визначення правової держави: «Пра-

вова держава – це така форма організації та діяльності, що розбудовується у взаємовідносинах з інди-
відами та їх утвореннями на основі норми верховенства права» [5; С.139].

Деякі вчені вважають, що державна влада має бути обмежена певними правовими приписами, на 
думку інших такою межею мають бути також природні права людини [7; С.163].

На думку автора, принцип правової держави, як і верховенства права є продуктом природно-пра-
вової концепції. Як відомо, юснатуралістичній концепції не властива визначеність. Годі шукати таке ви-
значення, яке б вичерпно розкривало всю глибинність змісту принципу правової держави.

Зокрема, такі науковці як Н.І. Матузов, А.В. Малько наводять приклад сприйняття правової дер-
жави суспільною свідомістю: «Суспільна свідомість сприймає правову державу як такий тип держави, 
влада якої заснована на праві та ним обмежена та через нього реалізовується.», зазначаючи далі: «По-
при те, що таке уявлення є по суті правильним, однак його недостатньо для адекватного розуміння фе-
номену правової держави, що є складною монографічною системою» [8; C.70].

Тому, безперечно, принцип правової держави, як продукт природно-правової теорії та важлива 
передумова забезпечення прав і свобод людини є досить змістовним і навряд чи його суть може бути 
розкрита в декількох реченнях.

Стосовно цього, не можна не погодитися з твердженням О.Скрипника: «…слід чітко усвідомлюва-
ти ступінь теоретичної складності цього питання, оскільки, з одного боку, йдеться про певну теоретич-
ну модель, ознаки якої можуть змінюватися залежно від специфіки політичної, економічної та соціаль-
но-культурної ситуації у тій чи іншій країні…»[5; С.16].

Безумовно, є наперед визначена невдача спроб шукати спільний знаменник в тому, що ґрунтуєть-
ся на особливостях нації, її ментальності, моральних уявлень та від ряду інших істотних факторів, що 
дають змогу ідентифікувати певне суспільство, як унікальне.

«В. Селіванов звертає увагу на те, що як з наукового так і з суто практичного погляду невиправ-
дано нехтувати поняття «суб`єктивні чинники» [5; С.131]. На необхідність вираховування цих факторів 
вказує і В.Погорілко» [5; C.131].

Не можна забувати про те, що проведення жорсткого розмежування між правом та суспільством 
при забезпеченні пріоритету першого спричиняє, за словами Г.Кельзена, «омертвіння права» [5; C.132]. 
Такий погляд є характерним для представників соціологічної школи праворозуміння і, безсумнівно, 
Г.Кельзен має рацію, однак в такому випадку доречніше, шукати ознаки правової держави в межах 
тієї чи іншої правової системи. З іншого боку, є також фактори, що є спільними для соціумів. Більшість 
країн, наприклад, визнає пріоритет прав людини, поділ державної влади на три гілки і т. ін.. Тобто, для 
того, щоб шукати ознаки правової держави на наднаціональному рівні, треба виходити з універсаль-
них (не унікальних) засад, що є характерними для більшості суспільств. Зважаючи на це, основопо-
ложні принципи правової держави, на думку автора, треба шукати в правових актах наднаціональних 
організацій. Наприклад, проаналізувавши зміст Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, вiд 04.11.1950 можна умовно виокремити такі принципи:

– свобода та особиста недоторканність громадян;
– справедливість суду, пропорційність покарання (ніякого покарання без закону);
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– свобода думки, совісті, релігії,вираження поглядів тощо;
– рівність перед законом (заборона дискримінації);
– обмеження дискреційних повноважень (заборона зловживання правом) [24].
В цьому контексті, також слід вести мову про прив`язаність науковців, до певного суспільства, до 

його історії, культури ментальних особливостей. Російський теоретик права А.В. Поляков, в одній із 
своїх робіт наводить приклад такого зв`язку: «Дослідник соціальних відносин сам є їх учасником і не-
рідко дуже активним, тобто він сам включений прямо чи опосередковано в об’єкти і процеси, які він 
вивчає. Спостереження здійснюється не зі сторони, а як би зсередини об’єкта, суспільства, держави, 
нації. Воно ведеться з певних позицій усередині суспільства, а це найчастіше позиція класів або соці-
альних груп, до яких належить вчений-дослідник. Соціально-політична, національна, конфесійна та 
інша прихильність дослідника (експериментатора чи теоретика) до своєї групи, очевидно, познача-
ється на результатах його інтелектуальної діяльності» [6; С.6].

Автор цілком погоджується з такою тезою, вчені, безумовно, є пов`язаними з певним соціумом, 
адже вони не є відступниками, тому тлумачать концепцію правової держави на основі власного до-
свіду, ґрунтуючись на певних етапах історичного розвитку своєї країни. Наприклад, німецький полі-
толог А. Альбрехт, наводячи ознаки правової держави, не типово зосереджує увагу на втручанні кла-
нових, корпоративних чи інших інтересів у процес формування і визначення державної волі, на дум-
ку автора, така позиція німецького політолога, частково сформована на основі історичної спадщини 
його країни (диктатура Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (1933—1945 рр.) на чолі 
з Адольфом Гітлером).

Також важливо зазначити, що зміст принципу правової держави залежить від правосвідомості, 
тому є цілий ряд різних розумінь правової держави. Зазвичай, виокремлюють дві концепції: Амери-
канську та Європейську. Вдохновителем відповідно яких були: американський правник, засновник 
гарвардської школи права Роско Паунд (1870–1964 рр.) та ректор Чернівецького університету, осно-
воположник соціологічної концепції Євген Ерліх (1862–1922  рр.). Фокусуються вони відповідно на: 
(державному) праві в дії ((official) law in action), таке право ототожнюється з судочинством, практикою 
адміністративного апарату, де формується реальне право та живому праві (living law) що є внутрішнім 
порядком людських союзів, разом з тим живе право (характерне для континентальної правової сім`ї) 
стосується всіх соціальних норм та цінностей що домінують, хоч і не були встановлені в офіційних пра-
вових актах [13; С.479].

Застосувавши метод неповної індукції, та проаналізувавши динаміку розвитку даного принципу в 
різних суспільно-економічних формаціях можна умовно виокремити найбільш основні ознаки, що ха-
рактеризують цей принцип:

– обмеження держави правом та забезпечення прав і свобод громадян:
 (І.Кант, Дж. Мілль, Р. фон Моль, Фіхте, Б. Констан, Б. Кістяківський, Демокрит, Платон, Полібій, 

Цицерон, М.  Падуанський, Б.  Спіноза,Т.  Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л.Монтеск`є, А.Дайсі, Ж.-Ж.  Руссо, 
Ф.Аквінський та ін..) ;

– рівність перед законом:
 (А.Дайсі, М. Аврелій, Т.Кампанелла, Л.Бруні, М. Пальмієрі, К. Салютаті, Т.Мор та ін..);
– плюралізм думок і політичних позицій:
 (Дж. Мілль та ін..);
– поділ влади, принцип стримок і противаг:
 (Дж. Локком, Ш.Л. Монтеск’є та ін..);
– лібералізм:
 (К.Т. Велькер та ін..) [4],[8],[9],[10],[11].
На думку автора, зміст принципу правової держави можна також частково зрозуміти, проаналізу-

вавши основні ознаки, якими наділяють його науковці.
В. Кульчицький пов`язує правову державу з такими принципами:
– панування права в усіх сферах суспільного життя і верховенство закону;
– зв`язаність законом самої держави, всіх її органів, громадських організацій, посадових осіб і 

громадян;
– непорушність свободи, прав та інтересів, честі й гідності, їх охорона та гарантованість, взаємна 

відповідальність держави і особи [5; С.22].
«Німецький політолог А. Альбрехт виділяє такі положення теорії правової держави:
– конституціоналізм, який вимагає, щоб діяльність держави врегульовувалася правовими нор-

мами, зафіксованими в конституції;
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– процесуальна, формальна та матеріальна раціоналізація державної влади, покликана гаранту-
вати дотримання державою права і закону;

– захист інтересів громадян перед державною владою і судовий контроль за діяльністю держа-
ви;

– державна монополія на верховну владу в політичному плані, яка виключає втручання будь-
яких кланових, корпоративних чи інших інтересів у процес формування і визначення держав-
ної волі;

– інституціоналізований зв`язок держави із суспільством, який забезпечує можливості контролю 
з боку суспільства над державним апаратом;

– плюралізм політичної спільноти (багатопартійність), який забезпечує такий стан, коли присут-
ність у політиці цілого спектру суспільно-політичних та економічних інтересів стримує, обмеж-
ує «всевладність» держави [5; С. 22,23].

М.І. Козюбра, наводить основні підпринципи, що характеризують термін правова держава:
– природні, невід’ємні і невідчужувані права і свободи людини набувають вирішального значен-

ня у відносинах між нею і державною владою;
– принцип розподілу влади;
– обмеження дискреційних повноважень;
– верховенство Конституції;
– пропорційності;
– визначеність;
– правова безпека і захист довіри;
– незалежність суду і суддів [14].
Н.И. Матузов та А.В. Малько вважають, що передусім треба забезпечити щонайповнішу реаліза-

цію прав і свобод людини та громадянина (цей під принцип зазвичай виокремлюють й інші теорети-
ки), між тим, автор розглядає цей підпринцип й під іншим кутом зору: «Держава сама себе ніколи не 
обмежить, якою б досконалою вона не була б. Обмежити владу може лише інша влада. Державну вла-
ду можна обмежити насамперед правами людини, які є своєрідним проявом влади особистості, волею 
громадянського суспільства, і є головною складовою права» [8; С.71].

А.В. Поляков описує таку позицію як лібералістську, засновану на західноєвропейський індивіду-
алістських цінностях (своєрідний різновид сприйняття концепції правової держави): «Свого головно-
го ворога теоретики лібералізму вбачають не в окремих представниках самого громадянського сус-
пільства та не в можливій зовнішній загрозі, а в публічній владі власної держави, яка володіє монопо-
лією на організований примус, може потенційно посягати на ціннісно пріоритетні індивідуальні права 
та свободи громадян. Тому ліберальна концепція правової держави передбачає таку організацію дер-
жавної влади, яка підкоряється праву, зрозумілому як здійснення верховенства прав та свобод люди-
ни і громадянина.»[6; лекція 9, С.1,2].

Таким чином, мислитель в світлі ліберальних поглядів вибудовує своє уявлення стосовно забез-
печення прав і свобод індивідів, як важливої передумови побудови правової держави та, виходячи з 
цього, формулює її ознаки. Крім загальних ознак, автор також відокремлює як окремий підпринцип 
правової держави: «Взаємну відповідальність громадянина та держави», аргументуючи це тим, що всі 
відносини між громадянином та державою повинні формуватися на основі закону, громадянин несе 
відповідальність лише у випадках передбачених законом, водночас, стверджуючи, що довести до ло-
гічного завершення такий підпринцип неможливо тому, що громадянин може відповідати перед дер-
жавою в усіх різновидах юридичної відповідальності включаючи кримінальну, то держава може відпо-
відати перед громадянином лише в цивільно-правовому порядку, відшкодовуючи завдану шкоду [6; 
лекція 9, С.3].

Шершеневич стверджує, що всі вищезазначені ознаки може замінити сила суспільної думки 
[23; C.87].

Отже, проаналізувавши думки вчених щодо характеристики поняття «правова держава», можна 
виокремити найбільш характерні ознаки такої держави:

– обмеження держави правом та природними, невід’ємними і невідчужуваними правами та сво-
бодами людини та гарантування останніх з боку держави;

– взаємна відповідальність держави і особи;
– поділ влади, принцип стримок і противаг;
– рівність перед законом (який засновано на природному праві);
– справедливість суду, незалежність суду і суддів;
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– пропорційність покарання (ніякого покарання без закону);
– обмеження дискреційних повноважень (заборона зловживання правом);
– плюралізм думок і політичних позицій (свобода думки, совісті, релігії, вираження поглядів 

тощо);
– верховенство Конституції (як вияву природного права).
Звісно, наведені ознаки не вичерпують усю суть цього багатовимірного за своїм змістом принципу, 

ряд таких ознак можна доповнювати, наголошуючи на окремих складових принципу правової держави.
Очевидно, важко перебільшити значущість принципу правової держави. Не легше осягнути гли-

бинний смисл останнього, намагаючись знайти «уніфіковану сутність». Правова держава, верхо-
венство права, як щось, що нероздільно пов`язане з природним правом, з невідчужуваними та не 
від`ємними правами людини і має такий же ідеальний сенс, дане людині від природи та не є результа-
том людської творчості.

Процес становлення правової держави вимагає певного часу, і триває паралельно з формуванням 
громадянського суспільства. Правова держава не може ввестися одним актом (хоч і демократичним) 
чи кількома: законодавчого рівня недостатньо, цей період має бути пережитий суспільством, якщо ж 
воно до цього готове [ 8; C.74].

Скріпивши цей принцип в Основному Законі, встановивши як найважливішу соціальну цінність, 
що має загальну значущість і найвищу імперативність [1;C.16], наша держава вибрала демократичну 
траєкторію розвитку задля наближення до високої мети – побудова правової держави.
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ВЗАЄМОДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ОПОЗИЦІЙНОГО УРЯДУ: 
ПОШУК БАЛАНСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Одним із аспектів взаємодії Верховної Ради та Кабінету Міністрів України слід вважати взаємодію 
офіційного Кабінету Міністрів та «тіньового» уряду.

Актуальність дослідження зазначеної проблеми підкреслюється на сьогодні тією обставиною, що 
за нині чинним Основним Законом, парламентська опозиція, нараховуючи одну третину депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради, може донести через парламент свою позицію та продемон-
струвати ставлення до Уряду і не більше [1, c. 6].

Даючи характеристику впливу тіньового уряду на діяльність офіційного уряду в державі, слід ви-
ходити із того, що, як слушно відзначає Шляхтун П. П., утворення тіньового кабінету має сенс у країнах 
з парламентарними формами правління, де уряд формується парламентським шляхом і є чіткий роз-
поділ парламенту на правлячу більшість та опозицію [2, c. 132], у державах же із президентською або 
ж президентсько-парламентською формою правління для опозиції є сенс лише у боротьбі за посаду 
президента країни, оскільки саме він визначає діяльність виконавчої гілки влади.

Вважається, що вперше опозиційний Кабінет Міністрів був сформований у 1937 р. в Англії [3, c. 31–
32]. Необхідність його існування обумовлена самою сутністю поняття «опозиція». Так, в Енциклопе-
дичному словнику, виданому наприкінці ХІХ ст., відзначено, що у державах представницьких (напр. у 
Німеччині) опозиція не надіється стати урядом; внаслідок цього її діяльність набуває характер більш 
принциповий, більш радикальний, але разом з тим більш відірваний від дійсності і менш практичний. 
Натомість, у державах парламентарних (найбільш типовим зразком яких є Англія) опозиція має пра-
во висловлювати недовіру міністерству; якщо на її боці опиниться більшість, міністерство зобов’язане 
виходити у відставку, і голова держави (король або президент республіки) звертаються до визнаного 
керівника опозиції з пропозицією сформувати новий уряд; таким чином вчорашня опозиція стає уря-
дом, вчорашній уряд стає опозицією [4, c. 38–39]. Отже, з наведеного випливає необхідність існування 
опозиційного Кабінету Міністрів, оскільки важливою рисою ефективної діяльності опозиції має бути її 
можливість оперативно сформувати уряд у разі приходу до влади. А забезпечити таку оперативність 
можна лише у тому випадку, коли такий уряд на момент приходу до влади вже є фактично сформова-
ним і функціонує, виконуючи завдання, спрямовані на забезпечення майбутньої активної участі у полі-
тичному житті держави [5, c. 61–62].

У 1960 р. опозиційний Кабінет Міністрів вперше було сформовано у ФРН, у 1981 р. – у Фран-
ції [6, c. 32].

Отже, як бачимо, таке поняття, як «опозиційний Кабінет Міністрів» є відносно новим для політич-
них систем сучасних держав.

У більшості європейських країн практика правового гарантування діяльності інституту опозицій-
ного уряду відсутня. Більше того, у ФРН пропозиція щодо правового закріплення статусу опозиційно-
го уряду, яка була внесена на розгляд парламенту, отримала негативний висновок конституційного 
суду. Водночас, незважаючи на відсутність законодавчого регулювання діяльності опозиційного уря-
ду, в багатьох країнах Європи такі уряди функціонують або функціонували – в Іспанії (сформований 
в квітні 2008 р. Народною партією), в Італії (сформований в квітні 2008 р. Партією демократів), у Чехії 
(сформований в 2006 р. Соціал-демократичною партією) та деяких інших державах [7].

В Україні є певний досвід функціонування «опозиційних урядів». Першим опозиційним урядом в 
історії України вважається опозиційний уряд, утворений на основі партії «Громада» після відставки 
П. Лазаренка з посади Прем’єр-міністра України в 1997 р. Тодішній «тіньовий прем’єр» Ю. Тимошенко 
звертала увагу на практичну цінність інтелектуального доробку даного уряду. Очоливши Кабінет Міні-
стрів України, вона заявляла, що використовувала розробки в галузі економіки, напрацьовані її «тіньо-
вим урядом». Після відставки уряду В. Януковича було утворено опозиційний уряд (грудень 2007 р.) на 
основі найбільшої опозиційної партії – Партії регіонів та на чолі з її лідером. Даний уряд оприлюднив 
власну концепцію державних реформ, мав громадську приймальню, інформаційний сайт в мережі Ін-
тернет. Відповідно до заяв голови опозиційного уряду, основними завданнями своєї діяльності уряд 
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визначав здійснення жорсткого контролю за владою, розробку альтернативних урядовим рішень та 
забезпечення звітності Кабінету Міністрів України перед народом. Принципами діяльності опозицій-
ного уряду було проголошено публічність, відповідальність за критику й подану інформацію, компе-
тентність, постійний діалог з народом та чинною владою. Опозиційний уряд В.Януковича регулярно 
оприлюднював протоколи своїх засідань, де розглядаються актуальні питання розвитку України, ухва-
люються відповідні заяви та проекти законів, які подаються народними депутатами України, аналітич-
ні матеріали щодо розвитку України [7]. У березні 2010 р. було сформовано опозиційний уряд, який 
очолив народний депутат України Соболєв С.

Щодо назв опозиційного Кабінету Міністрів, які застосовуються у різних державах, то можна зу-
стріти наступні: «тіньовий» уряд, «протиуряд», «уряд завтрашнього дня» [6, c. 113], «альтернативний 
уряд», але всі вони вказують на те, що діяльність опозиційного Кабінету Міністрів здійснюється пара-
лельно із діяльністю офіційного уряду, а також на те, що така діяльність спрямована на перспективу 
завоювання влади.

При цьому, говорячи про вибір назви зазначеного уряду при законодавчому врегулюванні його 
статусу, дослідники вказують на необхідність збереження терміну «опозиційний уряд», оскільки вжи-
вання назви «тіньовий» у пересічних громадян може викликати негативне ставлення [8, c. 32].

До  внесення змін до Регламенту Верховної Ради України від  08.  10.  2010  р., діяльність опози-
ційного уряду в Україні регулювалася Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» 
від 10. 02. 2010 р., зі змінами, відповідно до статті 72 якого парламентська опозиція після сформуван-
ня Верховною Радою персонального складу Кабінету Міністрів України могла утворити опозиційний 
уряд з числа народних депутатів – членів парламентської опозиції. Опозиційний уряд, згідно із зазна-
ченим Законом, мав право на: 1) отримання від Кабінету Міністрів України інформації та копій при-
йнятих ним актів за своїм запитом; 2) моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади, їх посадових осіб; 3) контроль за розробкою та виконанням Державного бюджету 
України в межах парламентського контролю. Народні депутати – члени опозиційного уряду могли го-
тували альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету 
Міністрів України та оприлюднювати їх у парламентських засобах масової інформації та на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради, а також розробляти законодавчі пропозиції, що є альтернативними до вне-
сених Кабінетом Міністрів України, та альтернативні проекти загальнодержавних програм.

У зв’язку із такою моделлю правового регулювання статусу опозиційного уряду виникала низ-
ка питань. По-перше, спірною є доцільність законодавчого врегулювання статусу «тіньового» уряду, 
оскільки, не будучи органом державної влади чи його складовою, цей суб’єкт не зобов’язаний діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Укра-
їни (як це визначено частиною 2 статті 19 Конституції України). Тобто, той перелік прав опозиційно-
го уряду, який був закріплений за ним Законом «Про Регламент Верховної Ради України», є лише час-
тиною з тих прав, які цей суб’єкт може реалізовувати. По-друге, дискусійною є норма про необхід-
ність утворення опозиційного уряду з числа народних депутатів. З нашої точки зору, таке положення 
не відповідає призначенню «тіньового» уряду – бути сформованою та фахово підготовленою коман-
дою, що зможе швидко та ефективно прийняти владу та сформувати офіційний Уряд у випадку утво-
рення колишніми опозиційними фракціями парламентської більшості. Адже всім зрозуміло, що дале-
ко не всі фахівці-представники відповідної політичної сили, які б могли у майбутньому стати членами 
Уряду, є народними депутатами. Тому дана норма потребує свого корегування, щоб не бути тим чин-
ником, який заважає ефективній роботі опозиційного уряду [9, c. 61]. Тим більше, що практика нега-
тивного впливу даної норми на діяльність опозиційного уряду вже має місце в Україні. Так, після пре-
зидентських виборів 2010 р. та сформування у Верховній Раді України Коаліції депутатських фракцій 
«Стабільність і реформи» лідер БЮТ Юлія Тимошенко не змогла формально очолити «тіньовий» уряд 
через відсутність у неї депутатського мандату, внаслідок чого Прем’єр-міністром опозиційного уряду 
було призначено заступника глави фракції БЮТ Сергія Соболєва [10]. Тоді як у зарубіжних країнах зі 
сформованою партійною системою існує поняття «лідер опозиції», який наділяється низкою представ-
ницьких прав у відносинах із парламентом та офіційним урядом. Крім того, саме ця особа у більшості 
випадків очолює офіційний уряд у випадку приходу до влади очолюваної нею політичної сили.

У 1906 р. прем’єр-міністр-консерватор Стенлі Болдуїн у Великобританії пропонував, щоб до скла-
ду «тіньового кабінету» обов’язково входили члени попереднього уряду. Проте ця практика не стала 
обов’язковою. До складу «тіньового уряду» (Парламентського комітету) лейбористів входять 18 депу-
татів включно із одним пером, що обираються парламентською фракцією, а також без обрання: лідери 
опозиції в обох палатах, їх заступники та головні «батоги» в обох палатах [8, c. 15].
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Щодо складу опозиційного уряду, слід також виділити таке питання, як кількість опозиційних мі-
ністрів, що входять до нього. За логікою речей, до складу «тіньового» уряду мають входити опозицій-
ні міністри за тими ж напрямами діяльності і у тій же кількості, що і міністри опозиційного уряду. Од-
нак, наприклад, опозиційний уряд БЮТ, сформований у 2010 р., позиціонувався як європейський уряд, 
який складається з 16 міністрів, виключно за напрямками [11]. Тоді як до складу офіційного Уряду на 
момент формування уряду опозиційного входило 27 членів.

Крім того, до складу опозиційного уряду мають входити «тіньові» візаві посадовців із тих напрям-
ків державної політики, що не керуються безпосередньо міністрами, як, наприклад, управління держ-
майном, чи, скажімо, антимонопольною політикою [8, с. 32].

У зв’язку із змінами, внесеними до Закону України «Про Регламент Верховної Ради Украї-
ни» 27. 04. 2010 р., (які, однак, вже нечинні на сьогодні) у Верховній Раді могло бути кілька суб’єктів 
опозиційної діяльності (у вигляді депутатської фракції або їх опозиційного об’єднання), кожен із яких 
наділявся правом утворити опозиційний уряд.

Вважаємо, що, у разі, якщо у Верховній Раді буде кілька суб’єктів опозиційної діяльності, кожен 
із яких матиме свій «тіньовий» уряд, це негативно позначатиметься на ефективності діяльності таких 
урядів, на сприйнятті їх громадянами, а також на взаємодії їх з офіційним Урядом.

Із прав опозиційного уряду, закріплених за ним у законодавстві зарубіжних країн, слід виділити 
надання слова міністру «тіньового» кабінету після заяви міністра, яку він може зробити у будь-який 
день засідання Палати у Великобританії [12, c. 44]. Крім того, слід відмітити, що на міністрів «тіньового 
уряду» поширюється доктрина колективної відповідальності міністрів, хоча і не в повному обсязі (так, 
лідер опозиції не зобов’язаний аргументувати свої розходження з офіційною лінією) [13, c. 150].

У цілому ж, незважаючи на те, що за Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» 
декларувався перелік прав опозиційного уряду, він не був підкріплений ніякими законодавчо закрі-
пленими обов’язками для офіційного уряду сприяти у реалізації зазначених прав. Більше того, у роз-
ділі VІІ чинного на той час Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 16. 05. 2008 р., зі зміна-
ми, присвяченому повноваженням Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою Украї-
ни та її органами, навіть не згадувався такий суб’єкт як парламентська опозиція або утворюваний нею 
уряд. За такого стану законодавчого гарантування реалізації прав опозиційного уряду сподіватися на 
ефективність його діяльності та співпраці із офіційним Урядом було не варто.

Вважаємо, що, якщо надалі в Україні буде обрано модель законодавчого регулювання статусу пар-
ламентської опозиції та опозиційного уряду, у відповідних статусних законах має бути визначено ме-
ханізм взаємодії офіційного Уряду із урядом «тіньовим».

Крім того, правовий статус будь-якого суб’єкта і, зокрема, опозиційного Уряду, передбачає іс-
нування не лише прав, а і обов’язків. Серед таких обов’язків пропонується законодавчо закріпити 
зобов’язання «тіньового» уряду в місячний термін опублікувати в газеті «Голос України» альтернатив-
ну урядовій програму розвитку України (законопроект № 1011–1 від 04. 09. 2006 р.) [14].

Намагаючись повністю «відповідати» діяльності офіційного уряду «тіньовий» уряд в Україні при-
ймає постанови [15], які, втім, на відміну від постанов Кабінету Міністрів України, мають виключно по-
літичний характер.

При цьому слід висловити застереження щодо надмірного законодавчого регулювання ді-
яльності парламентської опозиції. Так, у Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» 
від 10. 02. 2010 р. містилося навіть регулювання питань інформаційного та технічного забезпечення 
діяльності опозиційного уряду. Однак, з нашої точки зору, це питання є його внутрішнім і не повинно 
бути предметом законодавчого регулювання.

Аналізуючи взаємодію офіційного та опозиційного урядів не можна не охарактеризувати і ситуа-
цію, за якої опозиційний уряд парламентською опозицією не створюється. У цьому разі мають існува-
ти дієві механізми взаємодії між безпосередньо парламентською опозицією та Урядом.

Так, у разі якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, слід визнати слуш-
ною пропозицію, надати право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України її уповноважено-
му представнику, який має право на виступ [7].

Стосовно права утворювати «тіньовий» уряд опозиційними політичними партіями з меншим пар-
ламентським представництвом або ті, що працюють поза Верховною Радою України, то, висловлена 
позиція, що вони також мають отримати право окремо чи спільно утворювати свої опозиційні уряди, 
але без широких гарантій щодо практичної взаємодії з чинним Кабінетом Міністрів України [7]. З нашої 
точки зору, така пропозиція є дискусійною, оскільки утворення кількох опозиційних урядів призве-
де до нерозуміння громадянами сутності та призначення їх всіх. Партії з незначним парламентським 
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представництвом або ті, що працюють поза парламентом мають право на свободу опозиційної діяль-
ності, що передбачено статтею 12 Закону України «Про політичні партії в Україні» від 05. 04. 2001 р., зі 
змінами, для реалізації якої створення опозиційного уряду не є обов’язковим.

Говорячи про формування опозиції у парламенті, слід також мати на увазі той варіант, що, якщо 
пропрезидентська політична сила перебуває в опозиції до Кабінету Міністрів, то у вітчизняній політич-
ній системі де-факто «тіньовим кабінетом» стають структури глави держави – Секретаріат Президента 
та Рада національної безпеки і оборони (кожна в різний спосіб і різною мірою). У такому разі, у спри-
ятливій політичній обстановці опозиція може проводити безпосередньо своїх представників або ре-
комендованих нею осіб на посади, що перебувають у «віданні» Президента, що теж може скласти по-
тужний кадровий корпус і стати відчутним важелем впливу на процес формування державної політи-
ки [8, c. 30, 33].

Таким чином, на сьогодні відбувається становлення вітчизняної моделі формування опозиційно-
го уряду та законодавчого регулювання його статусу, що дозволить у майбутньому забезпечити ба-
ланс між політичними силами, представленими у парламенті, а також між офіційним Урядом та парла-
ментом, метою чого є реалізація принципу верховенства права у публічно-правових відносинах між 
зазначеними суб’єктами.
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ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕПАРАТИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ  

В СРЕДЕ КАЗАКОВ УКРАИНЫ И РОССИИ

Анализ центробежных процессов, происходящих на современном этапе в политической жизни 
ряда стран, подтверждает наличие негативных тенденций характеризующихся реализацией права са-
моопределения одних народов, за счёт ограничения в реализации этого права других, а так же акту-
ализации в этом процессе роли третьих стран и международных организаций, выражающих (или яко-
бы выражающих) мнение мирового сообщества. Активизировалось использование отдельными госу-
дарствами национального законодательства, международных правовых актов в интересах достижения 
собственных геостратегических целей. При этом широкое распространение получила практика обосно-
вания деятельности сепаратистских организаций правом народов на самоопределение, легитимность 
которого определена Уставом ООН, Декларацией о принципах международного права 1970 года, Хель-
синкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и 
др. В этих основополагающих документах международного права, под самоопределением понимает-
ся право народов (наций) определять форму своего государственного существования в составе друго-
го государства или в виде отдельного государства. Кроме отделения подразумевается значительное ко-
личество возможностей самоопределения от полного отказа от каких-то особенных прав до самоуправ-
ления, автономии или различных форм культурного обособления. Мортон Гальперин и Дэвид Шеффер 
предлагают следующую классификацию типов самоопределения: антиколониальное, внутригосудар-
ственное (по определению авторов, к этому типу относится, в частности, Косово), внегосударственное 
(Нагорный Карабах и др.), туземное (indigenous), представительское самоопределение и самоопреде-
ление рассеянных народов[1, с. 21]. Другими словами право народов на самоопределение предостав-
ляет возможность определённой группы людей, выделенной из общей массы по этническим, конфес-
сиональным, идеологическим или каким-то иным признакам, заявить о себе, о своих правах, о своих 
потребностях и чаяниях. Однако, анализ международного правоприменения показывает, что данное 
положение зачастую трактуется исходя из практики двойных стандартов – некоторые нации облада-
ют таким правом без каких-либо оговорок, а некоторые – исключительно в рамках установленных ад-
министративных границ государства. Так было с распадом Югославии: Словенцы, Хорваты, боснийские 
мусульмане и Македонцы получили свои собственные национальные государства по праву нации на 
самоопределение. Однако сербские меньшинства (а в Боснии и Герцеговине представляющие сравни-
тельное этническое большинство) во вновь появившихся государствах были вынуждены, под давлени-
ем мирового сообщества, от этого права отказаться.

Дать достаточно однозначный и нейтральный ответ на вопрос, чем национально-освободитель-
ное движение, борьба за осуществление «права на самоопределение» отличается от сепаратизма, не 
представляется возможным. Высказываемые точки зрения обычно крайне политизированны и связа-
ны с текущей политической конъюнктурой. Можно сказать только, что, как правило, «национально-
освободительное движение» понимают как положительное, прогрессивное явление, которое поддер-
живают (или, по крайней мере, сочувствуют) широкие слои населения, тогда как «сепаратизм» – не-
гативное явление, выражаемое представленными в государстве меньшинствами, осуществляющими 
деструктивную деятельность, направленную на изменение существующих пределов территории или 
линии государственной границы. Это определение сепаратизма соответствует авторскому видению 
проблемы.

Анализ показывает существование определённого противоречия между проведением в жизнь 
права народов на самоопределение и принципом территориальной целостности государства, гла-
сящим, что территория государства не может быть изменена без его согласия. Неспособность сто-
рон найти мирное решение такого противоречия приводит к усугублению национальных конфлик-
тов, зачастую перерастающих в военное противостояние. При этом представители центральной госу-
дарственной власти обычно приводят, в качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение о 
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приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное само-
определение. Между тем, существует мнение, что принцип территориальной целостности направлен 
исключительно на защиту государства от внешней агрессии. Именно с этим связана его формулиров-
ка в п. 4 ст. 2 Устава ООН: «Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 
силой или её применения как против территориальной неприкосновенности или политической не-
зависимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объе-
динённых Наций», и в Декларации о принципах международного права: «Каждое государство должно 
воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или полное нарушение националь-
ного единства и территориальной целостности любого другого государства или страны». Сторонники 
этого мнения указывают, что применение принципа территориальной целостности фактически под-
чинено осуществлению права на самоопределение – так, согласно Декларации о принципах междуна-
родного права, в действиях государств «ничто не должно истолковываться как санкционирующее или 
поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нару-
шению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых госу-
дарств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Таким 
образом, делается заключение, что принцип территориальной целостности неприменим к государ-
ствам, не обеспечивающем равноправие проживающих в нём народов и не допускающим свободное 
самоопределение таких народов, а, значит, в отношении таких государств допустимы действия, веду-
щие к их расчленению, к частичному или полному нарушению территориальной целостности, или по-
литического единства. Уместно предположить, в связи с этим, что текущая политическая конъюнкту-
ра в ходе классификации социально-политического явления как «сепаратизма» или «борьбы народа 
за самоопределение» будет формироваться международным сообществом, как субъектом междуна-
родного права, в контексте рассмотрения проблемы обеспечения равноправия проживающих в нём 
народов и реализации ими свободного самоопределения. Данные основания представляются весь-
ма субъективными, что позволяет иностранным государствам осуществлять их правовое толкование 
с учётом своих собственных геостратегических интересов и, в последствие, использовать сделанные 
выводы для осуществления, в нарушение п. 4 ст. 2 Устава ООН, скрытого вмешательства во внутрен-
ние дела суверенного государства.

Актуальность рассматриваемой темы определяется наблюдающимся в последнее время обостре-
нием сепаратистских настроений у определённой части населения Украины и России, идентифициру-
ющей себя как «казачий этнос», которые основываются на убеждении в существующей несправедли-
вости, неравноправия и ущемленности казаков, а так же активизацией деятельности заинтересован-
ных в дестабилизации социально-политической ситуации в этих странах внешних сил. Необходимо 
отметить, что ни одно государство открыто, не поощряет сепаратизм. Тем не менее, его скрытая под-
держка имеет систематический и последовательный характер. Примером такой поддержки, в регио-
нах исторического расселения казаков Украины и России, как представляется, может служить приня-
тый конгрессом США 17 июля 1959 года закон №86–90 «О порабощенных нациях». Данный закон на-
правлен на демонстрацию солидарности и поддержки национально-освободительного движения в 
перечисленных законом государствах. Среди прочих в тексте закона упоминается независимое го-
сударство «Казакия» обязательство поддерживать, уважать и поощрять осуществление права на са-
моопределение народа которого взяли на себя США.  [2]. Дистанцируясь от исторических аспектов 
проблемы существования этого государства, несостоятельность, которой, как представляется, убеди-
тельно доказана в работах Г.П. Чеботарева[3, с.1], остановимся на её социально-правовых аспектах. 
Очевидно, что отсутствие в законе «О порабощенных нациях», чётко обозначенных «государствен-
ных» границ «Казакии» (от Причерноморья и восточной Европы запечатленных на стенах венециан-
ского Дворца Доджей (Palazzo Ducale) XV века, Дона, Кубани и Терека в плане А. Розенберга, до Дона, 
Кубани, Терека, Яика (Урала), Оренбурга и Калмыцкой Области по проекту «Конституции Казакии», 
разработанному польским генштабом в 1932 г. [4, с.17]), предоставляет различным заинтересованным 
в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и России силам возможности их широкого 
толкования. Потенциальный диапазон этого толкования в своей крайней форме представляет идею 
создания в регионах исторического расселения казаков Украины и России, одного или нескольких 
независимых казачьих государств. Основанием для этого может рассматриваться возможность реа-
лизации права на национальное самоопределение «единого, неделимого, подвергающегося геноци-
ду казачьего этноса». Признания факта существования этого этноса на международном и националь-
ных уровнях в настоящее время добивается ряд казачьих организаций в России («Великое братство 
казачьих войск», «Донская повстанческая армия», «Казачий Круг Дона» и др.) и в Украине («Вольное 
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казачество Украины», «Верное казачество» и др.). Так, 12 октября 2011 на Раде атаманов организации, 
«Вольное казачество», были приняты открытое обращение в ООН и Атаманское письмо к вольным ка-
закам. В нём, в частности, говорится, что «геноцид в отношении к казакам на Украине не прекращает-
ся. Повинны в этом все конституционно-религиозные течения, не признающие права за казаками на 
национальное самоопределение, заполонившие исконные казачьи земли». Прямую ответственность 
за геноцид казаков руководители организации возлагают «…на искусственно созданные из австро-
поляков и евреев во второй половине XIX ст. «украинцы», впоследствии вскормленные коммунисти-
ческим режимом и находящиеся у власти до сих пор». Обращение в ООН содержит требования о при-
знании казаков отдельной подвергшейся геноциду нацией. Примечательно, что на раде присутство-
вали атаманы ряда областей Украины и казачьих организаций с Дона и Кубани.

По замыслу руководителей этих организаций этнические казаки (днепровские, донские, кубан-
ские, терские, оренбургские и др.) представляют «насильственно разделенную по территориальному 
признаку единую казачью нацию». Этот тезис, может использоваться сепаратистскими силами экстре-
мистской направленности, стремящимися к расшатыванию межнациональных и межгосударственных 
отношений, нарушению устойчивости сложившихся этносоциальных систем в качестве конфликтоо-
бразующего.

Показательной представляется информационная деятельность организации, называющей себя 
Донской повстанческой армией. На страницах интернетсайта организации были размещены откры-
тые призывы к свержению действующей власти и созданию суверенного государства Казакия. При 
этом тезис о том, что «казак – это национальность», признаётся достаточным основанием чтобы «сра-
жаться» за право создания независимого государства – Казакия. Свои идеи донские сепаратисты вы-
дают вперемешку с уроками ведения уличных боев и правил стрельбы в ночное время. Пока в Рос-
сии заявление ДПА рассматривается не более чем дешевая провокация и серьезного обсуждения в 
массмедиа эта тема не вызвала. Однако удивительную активность продемонстрировали украинские 
СМИ. Так на страницах украинской интернет газеты «Нова сiч» [5] под заголовком «В России хотят соз-
дать страну Казакия!» приводится текст конституции «Союзного Государства Казакия». Изучение этого 
документа показывает, что данное «государство» представляется в рамках следующих политически-
автономных областей: Дон, Кубань, Терек, Яик (Урал), Астрахань, Оренбург и Калмыцкая Область. При 
этом пункт 2 главы 1 «Конституции» провозглашает возможность, а пункты 7 и 8 определяют механизм 
присоединения к Казакии новых областей, населённых этническими казаками, что создаёт юридиче-
ские предпосылки к перетеканию сепаратистских устремлений в сопредельные с Россией государ-
ства (в первую очередь Казахстан и Украину).

Проведённый анализ показывает, что апелляция к положениям закона №86–90 о том, что «…для 
национальной безопасности США  жизненно необходима непоколебимая поддержка стремлению к 
свободе и независимости, проявляемому народами этих покорённых наций…» может создать види-
мость международной поддержки сепаратистов и обеспечить формирование условий успешности их 
деятельности. Этому может способствовать недостаточно развитая база нормативно-правового ре-
гулирования деятельности многочисленных общественных организаций, выражающих интересы ка-
заков. Так, например, казачьи организации в Украине действуют на основе «Закона об обществен-
ных организациях» не учитывающего специфики и активной социальной роли казаков. При этом, 
внесённый 4 октября 2010 года в Верховную Раду Украины законопроект «Про козацтво та козацькі 
організації в Україні» № 7196, призванный изменить сложившуюся ситуацию, к сожалению, не содер-
жит ответы на важные вопросы о порядке финансирования деятельности казачьих организаций, о 
привлечении их на службу государству и о порядке осуществления управления ими. Сложившееся 
положение, как представляется, явилось основной причиной случившегося 2 июля 2011 года в Фе-
одосии столкновения украинского ОМОНа с представителями казачьих организаций и последовав-
шей после этого угрозы украинским властям со стороны казаков созвать в город казачьи силы со всей 
Украины и России [6].

Как показывает анализ интенсивности обсуждения в ГИС Интернет проблемы создания этниче-
ского казачьего государства, интерес к ней не ослабевает. Несмотря на тот факт, что ратующие за 
это организации немногочисленны и в обществе, как правило, малоизвестны, в случае возникнове-
ния благоприятных условий: ослабление внутриполитической стабильности в обществе, ухудшение 
вследствие экономических кризисов материального положения людей, распад и недееспособность 
структур, обеспечивающих общественную безопасность, выдвижение на руководящие посты каза-
чьих организаций одиозных, сепаратистски настроенных лидеров и др. ситуация может кардинально 
измениться, и недооценивать этого нельзя.
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Право наций на самоопределение и его использование в интересах стимулирования сепаратист-
ских настроений в среде казаков Украины и России

Таким образом, научный анализ показывает, что закон закона США №86–90 «О порабощенных на-
циях», способствует развитию сепаратизма в регионах исторического расселения казаков на терри-
ториях Украины и России. Это обеспечивается путём поддержания убеждения у определённой части 
населения Украины и России, идентифицирующего себя как представителей «казачьего этноса», о га-
рантиях США международного признания и поддержки в случае реализации сепаратистского проек-
та по созданию «независимого государства Казакия». Кроме того, законом №86–90 создаётся позитив-
ный имидж сепаратистской деятельности ряда казачьих общественных организаций, преследующих 
цель раскачивания межнациональных и межгосударственных отношений Украины и России. Очевид-
но, что реализация данной цели не входит в политические интересы этих государств, является для них 
неприемлемой, не соответствует сложившимся в них общественно-политическим реалиям. Этим объ-
ясняется необходимость общих усилий политиков, представителей гражданского общества и граж-
дан двух государств, в борьбе за отмену устаревшего и откровенно недружественного по отношению 
к суверенным государствам американского закона.
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THE NOTION OF THE RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS

The notion of the «rule of law» fixed and reflected in legislation of many countries and is intertwined 
with the evolution of the history of law. It is one of the necessary elements relevant to the conduct of State 
to State relations.

The concept of the rule of law is reflected in many international charters, declarations, treaties, consti-
tutions and case law. In the Preamble of the Charter of the United Nations («the UN») we can find that one of 
the aims of the UN is to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from 
treaties and other sources of international law can be maintained. The UN Secretary-General defined the rule 
of law as «a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, includ-
ing the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and indepen-
dently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards.» [1; 5] 
According the UN Secretary – General the rule of law requires measures to ensure adherence to: 1) the prin-
ciples of supremacy of law, 2) equality before the law, 3) accountability to the law, 4) fairness in the applica-
tion of the law, 5) separation of powers, 6) participation in decision-making, 7) legal certainty, 8) avoidance 
of arbitrariness, 9) procedural and legal transparency.

Ensuring the rule of law has recently became one of the most actual problems of domestic law in Ukraine. 
The rule of law is recognized by the Ukrainian Constitution in Article 8, according to which «in Ukraine, the 
principle of the rule of law is recognized…» Also the preamble to the Statute of the Council of Europe refers 
to this principle. In particular, pursuant to the Statute, the contracting States reaffirm ‘their devotion to the 
spiritual and moral values which are the common heritage of their peoples and the true source of individ-
ual freedom, political liberty and the rule of law, principles which form the basis of all genuine democracy’ 
[2; 5]. Article 3 of the Statute imposes an obligation on a member State to comply with the rule of law prin-
ciple. Articles 7 and 8 of the Statute envisage the sanction for violation of this principle, namely the member 
State that seriously violates Article 3 may be suspended from the Council of Europe, and ultimately expelled. 
Nowadays we can find several definitions of the notion «the rule of law». For example, in the Hitzig case [3; 5] 
the Canadian Court referred the rule of law «to the regulation of the relationship between the state and in-
dividuals by pre-established and knowable laws. The state, no less than the individuals it governs, must be 
subject to and obey the law. The state’s obligation to obey the law is central to the very existence of the rule 
of law. Without this obligation, there would be no enforceable limit on the state’s power over individuals....» 
In 1989 the judge Wood of the British Columbia Supreme Court in R v Bridges [4; 5] stated that «it is the rule 
of law which distinguishes civilized society from anarchy. Everything which we have today, and which we 
cherish in this free and democratic state, we have because of the rule of law…»

There are many ways of application of the rule of law in different countries. For example, there are some 
typical principles in USA and United Kingdom as the principles of «innocent until proven guilty», «the right 
not to incriminate oneself», and «the right to be tried by a jury of one’s peers». They are totally inbuilt in the 
law and society and can be considered as absolute principles. As in the rest of Europe, for example, among 
the principles of the French system is the assumption of guilt or the legality of indefinite periods of incarcer-
ation. It violates the American and British standards of justice. Besides, the many violations by «modern» de-
mocracies of their own rule of law principles justify the questioning of its absolute validity.

The second definition for the rule of law includes several necessary components:
1. the existence of comprehensive laws or a constitution based on popular consent;
2. a functioning judicial system, and
3. established law enforcement agencies with well-trained officers. Absent any of these features, the 

rule of law may arguably break down [5; 5].
The rule of law is a directly integral to the implementation of human rights.
Respect for human rights and rule of law are among the most important indicators of good govern-

ance. Disrespect for human rights and rule of law can lead to the anarchy in society [6; 5]. Also the Uni-
versal Declaration of Human Rights of 1948 recognizes that human rights should be protected by the rule of 
law…» [7; 5].
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We live in a country where well-known human rights violations are the norm. Ukraine is in the top three 
countries, so-called «leaders» by the number of violations of human rights among the 47 countries which 
are under the jurisdiction of the European Court of Human Rights after Turkey and Russia [8;5].

The rule of law and respect for human rights are among the main values on which the European Union 
is founded. Fixed in the Treaty on European Union human dignity, freedom, democracy, equality, the rule 
of law and respect for human rights have been reinforced by the Charter of Fundamental Rights. In EU leg-
islation we can find it, especially in Article 2, 6, 21 of the Treaty on European Union. Article 2 of the Treaty 
on European Union says, that «The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights…» [9;5]. These values are common to all 
EU Member States. The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles which 
have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider 
world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms 
and respect for the principles of the United Nations Charter and international law [10; 5]. In Partie Ecologiste 
‘Les Verts’ v. Parliament the European Court of Justice affirmed that the European Community is «a commu-
nity based on the rule of law» and, in particular, the Treaty had to be recognized as its «basic constitutional 
charter» [11; 5]. Fundamental rights are also guaranteed by the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms [12; 5]. They result from the constitutional traditions common to 
the Member States and shall constitute general principles of the Union’s law.

The most important thing is not only declare the rule of law and respect of human rights, but their prac-
tical realization by all countries. It is very actual for Ukraine nowadays, especially after adoption of the reso-
lution «The functioning of democratic institutions in Ukraine» by the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe ( «the PACE»). By this resolution the PACE reaffirms its deep concern about the lack of independ-
ence of the judiciary in Ukraine and urges the authorities, as well as all political forces in the country, to im-
plement promptly the reforms needed to honour Ukraine’s accession commitments and to build a robust 
democracy in the country. The PACE considers that the implementation of its recommendations, relating 
to the criminal prosecution of former government members, would signal the commitment of the authori-
ties to the norms and values of the Council of Europe. If Ukraine will fail to do so (within a reasonable time-
frame), it raise serious questions regarding the authorities’ commitment to the principles of democracy and 
the rule of law.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ

Согласно п.1, ч.1 ст. 22 ГПК, в Российской Федерации суды рассматривают и разрешают исковые 
дела с участием, в том числе органов государственной власти. 1[1: «Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.12.2011)] При этом существует диффе-
ренциация по подсудности:

1) Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстан-
ции гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы граждан и организаций;

2) Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции граж-
данские дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов иных федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, сво-
боды и законные интересы граждан и организаций

В ГПК так же существует гл. 24 «Производство по делам о признании недействующими норма-
тивных правовых актов полностью или в части», что подчёркивает значимость такого вида судопро-
изводства в РФ.

В соответствии с ч.  5  ст.  251  ГПК  РФ  заявление об оспаривании нормативного правового акта 
должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 ГПК. Кроме того, в нём указыва-
ются: данные о наименовании органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
должностного лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт, его наименование и дата 
принятия; указание, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются 
этим актом или его частью.

Согласно ст. 253 ГПК РФ по заявлению об оспаривании нормативного правового акта судом выно-
сятся следующие решения:

1) Суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федерально-
му закону или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, 
принимает решение об отказе в удовлетворении соответствующего заявления.

2) Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит феде-
ральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридиче-
скую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со 
дня его принятия или иного указанного судом времени.

Отдельно отмечено, что Решение суда о признании нормативного правового акта недействую-
щим не может быть преодолено повторным принятием такого же акта.

Следует также осветить проблему отнесения финансовых органов РФ (Министерство финансов 
РФ, Федеральное казначейство и др.) к субъектам досудебного урегулирования налоговых споров. 
В связи с этим следует отметить вопрос о том, может ли разъяснение финансового органа, данное в 
письменной форме, рассматриваться в качестве юридического факта, влекущего нарушение прав на-
логоплательщика? Почему стоит обратить на это внимание? Думается, потому, что при положитель-
ном ответе очевидна возможность возникновения налогового спора, соответственно можно гово-
рить о финансовых органах, как субъектах данного спора.

В науке финансового права выделяются две точки зрения по данному вопросу: 1. Разъяснение фи-
нансового органа (ст.34.2 НК РФ) подлежит обжалованию налогоплательщиком, если последний счи-



Верховенство права та права людини. Книга 1 (2012)  249

тает, что его права нарушены2. [: Лупарев Е.Б. Проблемы статуса публичных субъектов налоговых спо-
ров // Налоговые споры: теория и практика. 2005. №10. С.10.]

2. Письменное разъяснение финансового органа обжалованию не подлежит, так как оно носит 
разъяснительный характер и фиксирует определенные сведения2 [2: Голомазова Л.А. Обжало-
вание решений и письменных разъяснений государственного органа // Ваш налоговый адво-
кат. 2006. №2. С.9.].

Судебная практика по данному вопросу также противоречива.
В налоговом кодексе России нет положений о том, что на налогоплательщике лежит обязанность 

исполнения разъяснений, данных налоговыми инспекциями.
Таким образом, финансовые органы наделены правом издавать нормативные акты. Соответ-

ственно, данные органы  – субъекты налогового спора. Субъектами досудебного налогового спора 
финансовые органы не являются.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАСИЗМУ, РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ,  
КСЕНОФОБІЇ І ПОВ’ЯЗАНОЮ З НЕЮ НЕТЕРПИМІСТЮ

«Здорова нація так само не помічає своєї національності,
як здорова людина – хребта».

Бернард Шоу

Сьогодення кидає нам все нові й нові виклики. Міжнародна економічна криза, політична неста-
більність, масові звільнення та безробіття, різке підвищення цін – всі ці проблеми, здається, не мають 
жодного відношення до питань проявів ксенофобії, інтолерантності, расової нетерпимості або дис-
кримінації. В той же час превенція, а також боротьба з проявами нетерпимості на тлі загального зане-
паду є вкрай важливою, бо саме через погіршення загальної соціальної обстановки та в кризових си-
туаціях у суспільстві ксенофобія набуває масового характеру та різноманітні форми, наприклад, ет-
нофобій (кавказофобія, антисемітизм, русофобія, циганофобія тощо), релігійних фобій або фобій по 
відношенню до різних соціальних груп (наприклад, ісламофобія, мігрантофобія).

ООН із самого початку свого створення бореться з расизмом, расовою дискримінацією, ксенофо-
бією і пов’язаною з нею нетерпимістю. Проте недивлячись на зусилля міжнародної спільноти, расова 
дискримінація, етнічні конфлікти і широкомаштабне насилля досі спостерігаються в різних частинах 
світу. Об’єктами нетерпимості незмінно являються мігранти, корінне населення, расові меньшинства. 
Мільйони людей все ще зазнають дискримінації виключно в силу кольору шкіри або інших факторів, 
які свідчать про їх приналежність до тої чи іншої раси.

У минулому році ідеї неонацизму набули особливої популярності в Європі у зв’язку з посиленням 
міграційних потоків з Північної Африки [6]. По Європі прокотилася хвиля вбивств на ґрунті ненависті. 
Вбивають кольорових, вихідців з країн третього світу, як, наприклад, сталося в Норвегії, коли правора-
дикал Андерс Брейвік скоїв подвійний теракт в Норвегії 22 липня 2011 року. Спочатку він підірвав біля 
урядової будівлі в Осло автомобіль, наповнений вибухівкою, в результаті чого загинули вісім людей. 
Через кілька годин на острові Утой Брейвік, одягнений в поліцейську форму, розстріляв більше 70-ти 
учасників молодіжного табору правлячої Трудової партії.

У листопаді 2011 р. в Німеччині було розкрито т.зв. «Націонал-соціалістичне підпілля» і арештова-
на банда неонацистів, яка за кілька років зробила серію терористичних атак в Кельні та Дюссельдорфі 
в 2000–2004 рр., в результаті яких загинуло 10 чоловік, і мала «розстрільний» список з 88 антифашис-
тів, в який входили два депутати Бундестагу і офіційні представники турецьких та ісламських угрупо-
вань. На рахунку банди виявилося також 14 пограбувань банків. За два місяці до цього МВС Німеччини 
заборонило найбільший в країні неонацистський союз «Організація допомоги національним політич-
ним ув’язненим і їх родичам» (HNG) [1].

У грудні 2011 р. в Італії, в місті Флоренція член неофашистського угруповання вбив двох і поранив 
трьох вихідців із Сенегалу, після чого застрелився.

У 2011 р. не припинялися осквернення єврейських кладовищ і синагог. Такі факти в минулому році 
мали місце в Білорусії (Кричевське єврейське кладовище, де пам’ятники з єврейських могил самовіль-
но розбиваються і викидаються, а ділянки, більша частина яких відноситься до часів Великої Вітчизня-
ної Війни, розпродаються під нові поховання), в Росії (єврейське кладовище в Петрозаводську), в Ту-
реччині (єврейське кладовище в Стамбулі), в Ірані (єврейське кладовище в регіоні Дамаван), в Косово 
(єврейське кладовище в Приштині), в Канаді (4 міських синагоги та єврейська релігійна школа в Мон-
реалі), на Україні (синагога в м. Суми), в Латвії (старе єврейське кладовище в Валдемарпілсі), в Литві 
(синагога у Вільнюсі) та в ряді інших країн .

Антисемітські написи і свастики були виявлені в листопаді  2011  р. на стінах будинків у нью-
йоркському кварталі Бруклін (США). Антиєврейські графіті були зроблені також на тротуарах і на лав-
ках. Вони містили випади проти євреїв і згадку расистського руху Ку-Клукс-Клан.
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2011  р. ознаменувався антициганськими погромами в Болгарії та Чехії. Антициганські виступи 
пройшли в квітні 2011 року в Угорщині. Характерно, що у всіх цих країнах активну участь в антициган-
ських акціях взяли представники неонацистських і близьких до них угруповань. Причому в Болгарії 
хвилювання почалися як антициганські, а саме як спроба самосуду по відношенню до т.зв. «циганської 
етнічної злочинності», а закінчилися загальними ксенофобськими виступами, в тому числі нападом на 
мечеть в Софії, яке було організовано активістами правоекстремістської партії «Атака», що має своє 
представництво як в національному парламенті (9,3% голосів ), так і Європарламенті (12% голосів).

У Чехії приводом для нападу на циган, які були організовані неонацистською Робочою партією со-
ціальної справедливості, стали звинувачення в нездатності представників цієї етнічної групи інтегру-
ватися в чеське суспільство.

Схожі звинувачення висуваються сьогодні у ставленні до російськомовних жителів Латвії з боку 
місцевих націоналістів. У 2011 р. були зафіксовані антиросійські настрої і в Фінляндії, що з одного боку 
пов’язане із загальними націоналістичними настроями фінського виборця, про що свідчить прохо-
дження до парламенту країни праворадикальної партії «Справжні фіни», а з іншого боку, неприйнят-
тям фінським населенням масової скупки землі росіянами в прикордонних з Росією областях. В осно-
вному антиросійські виступи були зареєстровані в прикордонному місті Іматра. Там за кілька останніх 
місяців було скоєно кілька нападів на будинки росіян. У поліції називають це актами вандалізму: зло-
вмисники б’ють скло, псують меблі, рвуть речі. До недавнього часу в країні фіксувалося всього два-
три випадки прояву расизму. В Іматра, в якій проживає не більше 30 тис. чоловік, росіяни – часті гості.

Загострюються міжетнічне протистояння і в Естонії. 10 грудня 2011 р. швейцарське видання «Der 
Bund» опублікувало інтерв’ю президента цієї країни Томаса Хендріка Ільвеса, в якому він назвав ро-
сійську мову «окупантською». При цьому він також заявив, що «росіяни в Естонії довгий час були на-
родом панів і мали привілеї». Незважаючи на протести об’єднання «Natsivaba Eesti» (Естонського відді-
лення «Світу без нацизму») і ряду громадських організацій, в т. ч. Палати представників національних 
меншин Естонії, Ради російських шкіл та інших, вибачень поки не надійшло.

В останні роки виникла традиція проведення неонацистських маніфестацій в Литві. З 2008 року в 
День незалежності Литви 11 березня в Вільнюсі проводиться т.зв. «Національний марш», в якому бе-
руть участь праві екстремісти. Правда якщо У 2008 р. близько 200 чоловік пройшли по проспекту Геди-
мінаса під національними прапорами Литви та прапорами зі свастикою і скандували «Росіяни – геть!», 
«Раз-два-три, хороша Литва без російської!», «Убийте цього єврея!», то в  2011  році їх було вже  700, 
але гасла були істотно скориговані: «Литва – литовцям!» і «Не для Заходу і не для Сходу – Литва для ді-
тей Литви». Характерно, що роком раніше литовський суд дозволив демонструвати свастику, оскільки 
вона є «символом древніх балтів».

Кілька років аналогічні марші проводяться і в Росії. В цьому році марші пройшли в 37 містах Росії, 
хоча були заплановані в 60. Це говорить про те, що вірус націоналізму і, тим більше неонацизму, вра-
зив поки тільки основні урбаністичні центри РФ, перш за все Москву і Санкт-Петербург.

14 жовтня 2011 в Україні, в Києві відбулася хода членів ультранаціоналістичної партії «Свобода», 
присвячена 69-й річниці створення Української Повстанської Армії (УПА), відомої співпрацею з гітле-
рівцями і знищенням мирного населення на окупованих територіях в роки другої світової війни. Чер-
гову ходу в Києві націоналісти провели в перший день нового, 2012 року. Близько тисячі прихильників 
право радикальних партій, перш за все, вже згадуваної партії «Свобода», пройшли в цей день з пала-
ючими факелами по центру Києва, відзначаючи маршем сто третю річницю з дня народження лідера 
українських націоналістів Степана Бандери [3].

До 2005 року рівень ксенофобії в Україні залишався порівняно невисоким і не перевищував її рі-
вень в інших посттоталітарних країнах. Він був меншим, ніж в інших країнах Центральної та Східної Єв-
ропи – Болгарії, Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, балканських країнах, і значно меншим, 
ніж в Росії. Але в 2005 році активізувалися різні молодіжні неформальні об’єднання, діяльність яких 
спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної ворожнечі, зокрема скінхеди («бри-
тоголові»). Ці войовничо і агресивно налаштовані молоді люди, які часто використовували нацистську 
символіку, нападали на людей неслов’янської зовнішності, як мешканців України, так й іноземців, в 
тому числі, вихідців з Азії, Африки, Середнього Сходу, Кавказу – іноземних студентів, шукачів притулку, 
біженців та іммігрантів, бізнесменів, туристів. Жертвами нападів стали також декілька працівників по-
сольств та представництва ООН, а також члени їх родин. Посольства США та Франції вмістили на своїх 
сайтах попередження своїм громадянам щодо такого роду насильства.

Статистичні дані МВС України зафіксували чітку тенденцію до зростання злочинів, вчинених сто-
совно іноземців, їхня кількість за п’ять років збільшилася вдвічі – з 604 у 2002 році до 1178 у 2007 році. 
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При цьому переважали злочини відносно громадян країн СНД. У 2007 році щодо них скоєно 749 зло-
чинів (63,5%), щодо іноземців з інших країн – 429 злочинів (36,4%). Відносно африканців було вчине-
но 25 злочинів, з яких 21 розкрито. Відділити злочини, скоєні на расовому або етнічному ґрунті не-
можливо, оскільки статистика не передбачала окремого обліку таких злочинів. Зрозуміло, що ця ста-
тистика не відображає повну картину злочинів, вчинених на ґрунті ненависті: не щодо всіх іноземців 
вчинено посягання через їхню іншу національність, а також ці дані не показують злочини проти гро-
мадян України іншої етнічної належності.

За повідомленнями Конгресу національних громад України (КНГУ), часті напади почалися з жов-
тня  2006  року і з тих пір не припинялися, їхня кількість швидко зростала. У  2006  році моніторинг 
КНГУ зафіксував 16 нападів, два з яких закінчилися смертю жертв, у 2007 році було вже 86 жертв, з 
яких 5 загинуло, а у 2008 році постраждало 83 іммігранта, 4 з них загинули. На думку експертів КНГУ, це 
тільки верхівка айсберга, оскільки фіксувалися тільки випадки, які потрапили до публічної сфери, коли 
був наявний расистський характер злочинів. Згідно з відповіддю МВС на запит Харківської правоза-
хисної групи, за січень –квітень 2008 року було скоєно 160 злочинів проти іноземців, серед них 7 умис-
них вбивств, розкрито 91 злочин, в тому числі 6 вбивств. За словами заступника міністра внутрішніх 
справ Михайла Вербенського, два вбивства вчинені на расистському ґрунті. МВС зафіксовано за цей 
період 33 злочинних посягання проти життя та здоров’я вихідців з Азії та Африки, з яких розкрито 28. 
А за словами президента Африканського центру в Україні Чарльза Асанте–Йебоа, за цей період по-
страждало більше тисячі іноземців, головним чином, вихідців з Африки, Індії, Китаю, Пакистану та Іра-
ну [5, c. 7–9].

В українському суспільстві зростає кількість злочинів стосовно іноземців, зокрема  – за  6  міся-
ців 2011 року кількість постраждалих зросла майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року. Так, якщо в 2011 році їх було 854, то в минулому році – 467 чоловік, з них загинуло 38 – 
у  2011  році, тоді як в  2010  році −  17. Такі злочини працівниками МВС  кваліфікуються як злочини 
загально-кримінального характеру. Кваліфікація злочинів як таких, що передбачені статтею 161 Кримі-
нального кодексу України (далі – ККУ) «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової на-
ціональної належності або ставлення до релігії» у практиці вітчизняних правоохоронних органів фак-
тично не застосовується [2]. Так, згідно даним МВС, з 2004 по перший квартал 2011 року скоєно 27 зло-
чинів, передбачених статтею  161  ККУ.  При цьому найбільше таких злочинів (7) було зареєстровано 
у 2008 році. У 2009–2011 роках не зареєстровано жодного вбивства на ґрунті расової нетерпимості та 
відмічається спад кількості особливо тяжких злочинів проти особистості.

Натомість, згідно даним моніторингу правозахисних організацій, злочини на ґрунті расової та 
міжнаціональної нетерпимості мають значно більші масштаби поширення в українському суспіль-
стві. Зокрема, впродовж останніх чотирьох років постраждало в результаті расистських нападів біль-
ше 250 людей, близько 30-ти – вбиті. Попри спад таких нападів з 2008 року, їх кількість почала зростати 
у 2011 році. Так, в 2011 році (станом на 1 серпня) – 24 людини, тоді як за весь 2010 рік – 18 чоловік [4].

Задля більш ефективної боротьби з расистськими настроями людей в усьому світі, боротьбі за все-
загальну рівність і братерство з 31 серпня по 8 вересня 2001 року в Дурбані (ПАР) на Всесвітній конфе-
ренції з боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаною з нею нетерпимістю 
була прийнята Декларація про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Прийняті консенсусом на Всесвітній конференції проти расизму в 2001 році в Дурбані (ПАР), Дур-
банська декларація і Програми дій (далі – ДДПД) є всезагальними і орієнтованими на практичні дії до-
кументами, в яких пропонуються конкретні заходи для боротьби з расизмом, расовою дискримінаці-
єю, ксенофобією і пов’язаною з нею нетерпимістю.

В ДДПД зазначається, що немає країни, в якій не існує проявів расизму, що расизм – це всесвітня 
проблема, і що вирішити її можна тільки загальними зусиллями. Відбиваючи міцну впевненість міжна-
родної спільноти ліквідувати ці проблеми, ДДПД опираються на сталі моральні принципи і слугують 
основою для правозахисної діяльності в усьому світі.

Основні аспекти ДДПД:
– в ДДПД підтверджуються принципи рівності і недискримінації в якості основних прав людини; 

тим самим жертви дискримінації наділяються правами, і покладаються обов’язки на державу;
– в ДДПД головна відповідальність за боротьбу з расизмом, расовою дискримінацією, ксенофобі-

єю і пов’язаною з нею нетерпимістю покладаються на державу, і до активної участі в цій бороть-
бі закликаються міжнародні і недержавні організації, політичні партії, національні організації з 
захисту прав людини, приватний сектор, засоби масової інформації і громадянське суспільство 
в цілому;
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– в ДДПД  міститься заклик до всезагальної ратифікації Міжнародної конвенції з ліквідації всіх 
форм расової дискримінації і її ефективному виконанню державами-учасницями;

– в ДДПД прийнятий орієнований на жертви підхід по відношенню до проблем расизму, расової 
дискримінації, ксенофобії і пов’язаною з нею нетерпимістю. Розроблені конкретні рекоменда-
ції в боротьбі з дискримінацією по відношенню до багатьох груп населення, включаючи афри-
канців і осіб африканського походження, корінних народів, мігрантів, біженців, циган, мешкан-
ців Азії і осіб азіатського походження, а також жінок, дітей і меншин;

– в ДДПД зазначається, що люди нерідко становляться жертвами декількох або особливо тяжких 
форм дискримінації за ознакою статі, мови, релігії, політичних або інших поглядів, соціально-
го походження, майнового положення, народження і інших факторів;– в ДДПД підкреслюється 
важливість превентивних і узгоджених дій, особливо у сфері освіти і інформування населення, 
і міститься заклик до покращення освіти у сфері прав людини;

– в ДДПД пропонується розробити загальнодержавні плани з викорінення расизму, расової дис-
кримінації, ксенофобії і пов’язаною з нею нетерпимістю. В цих документах пропонується зміц-
нювати національні інститути і формулюються конкретні рекомендації по відношенню до дер-
жаного законодавства і здійснення правосуддя;

– в ДДПД запропоновані заходи, направлені на усунення дискримінації в сфері працевлаштуван-
ня, охорони здоров’я, поліцейського контролю і освіти. Держави закликають прийняти полі-
тичні рішення і програми, необхідні для боротьби з підбурюванням до расової ненависті в за-
собах масової інформації, включаючи Інтернет;

– в ДДПД державам пропонується прийняти заходи по введенню в життя обов’язкових і добро-
вільних програм, направлених на створення рівних можливостей в політичному, економічно-
му, соціальному і культурному житті для жертв расизму, расової дискримінації, ксенофобії і 
пов’язаною з нею нетерпимістю;

– в ДДПД  уряди закликають надавати жертвам ефективні засоби правового захисту, право на 
звернення в судові органи, відшкодування і компенсації, а також забезпечення цим жертвам 
можливості отримання юридичної допомоги, яка дозволить здійснювати ці заходи. В цих до-
кументах також рекомендується створювати компетентні державні організації, які зможуть 
належним чином розслідувати обвинувачення в расизмі, расовій дискримінації, ксенофобії і 
пов’язаною з нею нетерпимістю;

– в ДДПД визнається, що рабство і работоргівля є злочинами проти людства і завжди повинні 
розглядатися як такі. В них виражається жаль з приводу того, що работоргівля і колоніалізм 
сприяли зміцненню соціальної і економічної нерівності;

– в ДДПД всі держави закликають визнати необхідність боротьби з антисемітизмом, антиарабиз-
мом і ісламофобієй в усьому світі, продовжуючи протистояти всім формам расизму;

– і, нарешті, не менш важливо те, що, Програма дій висуває ряд стратегій досягнення повної і 
ефективної рівності за допомогою міжнародної співпраці. Ці стратегії включають в себе ефек-
тивну структуру міжнародного права, покращення регіональної і міжнародної співпраці, актив-
ну роль Управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також залучення великої кіль-
кості учасників, безпосередньо представників громадянського суспільства, недержавні органі-
зації і молодь [7].

22 вересня 2011 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй провела в Нью-Йорку 
одноденне засідання високого рівня, присвячене  10-й річниці прийняття Дурбанської декларації і 
Програми дій. Десята річниця слугує приводом для укріплення політичної рішучості боротися з расиз-
мом і расовою дискримінацією. Відзначаєме в 2011 році, – в рік проведення Міжднародного року осіб 
африканського походження, – ця подія нагадує нам про всі жертви, перераховані в Дурбанській декла-
рації і Програмі дій, а також відкриває нові можливості, для того щоб зосередити увагу на тому, яким 
чином здійснювати превенцію расизму і расової дискримінації в усіх їх проявах і боротися з ними. 
На пленарному засіданні Наради високого рівня лідери країн світу прийняли на основі консенсуса по-
літичну декларацію, разом заявивши про свою «тверду рішучість зробити боротьбу проти расизму, ра-
сової дискримінації, ксенофобії і пов’язаною з нею нетерпимістю і справу захисту жертв цих явищ ви-
сокопріоритетним завданням для наших країн» [8].

В ХХІ столітті, в умовах тотальної глобалізації та свободи пересування, від того, чи впроваджено 
в державі ефективний механізм попередження злочинам на ґрунті ненависті, який би об’єднував сус-
пільні та правові методи, залежить і внутрішня національна безпека країни, і її міжнародний імідж. Всі 
держави мають своїм юридичним обов’язком дотримання норм загального міжнародного права, які 
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зобов’язують кожного члена міжнародного співтовариства криміналізувати, попереджати та карати 
за вчинення злочинів на ґрунті ненависті.
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МЕТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОПОРЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ  
ПРАВА ВЛАСНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ НА ЗЕМЛЮ

Іноземці в більшості випадків мають такі ж права, як і громадяни. Винятком є політичні права і пра-
во власності на певні види майна. Якщо обмеження політичних прав обумовлено їх прямим зв’язком з 
громадянством, то обмеження права власності має іншу природу. Основне обмеження права власнос-
ті пов’язане з нерухомістю, а саме – із землею.

Мета даної статті  – дослідження теоретичних та законодавчих задач необхідності обмеження 
прав іноземців на землю, встановлення причин та передумов такого законодавчого регулювання в 
порівняльно-правовому аспекті.

Право власності є одним із основних прав людини. Це право гарантоване цілим рядом міжнарод-
них документів із захисту прав людини. Так, ст. 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод1 (далі – Конвенція) встановлює захист права власності. Ця ж 
стаття встановлює, що обмеження права власності лише для захисту суспільних інтересів. Практикою 
Європейського суду з прав людини (далі – Євросуд) доведено, що кожне обмеження прав повинно від-
повідати вимогам принципу пропорційності. Зокрема, Конвенція встановлює неможливість дискримі-
нації за приналежністю до певної держави, а Євросуд встановлює можливість розмежування правово-
го регулювання, якщо воно є виправданим2. Вимоги принципу пропорційності складаються з трьох 
основних критеріїв:

1. Обмеження повинно бути передбачено певним актом.
2. Обмеження має переслідувати легітимну мету.
3. Обмеження повинно бути розмірним до тієї законної мети, яка переслідується3.
Якщо ці критерії виконуються, то обмеження є пропорційним.
Критерій передбаченості законом є більш формальним і стосується не тільки вимог принципу 

пропорційності, а і принципу правової визначеності. Також розмірність до визначеної мети залежить 
від багатьох факторів, як то важливість самих засобів, так і можливих альтернатив. Але для того, щоб 
встановлювати таку розмірність необхідно встановити мету такого регулювання. Оскільки обмежен-
ня є різноманітними та доволі жорсткими, то завдання такого регулювання мають бути вагомими та 
значними, а результат правового регулювання значним для суспільства та держави.

Зрозумілим є той факт, що обмеження можливості набуття права власності іноземцями чи навіть 
заборона вчиняється із конкретною метою – захист національних інтересів та суспільного порядку. 
Але ці поняття є настільки широкими, що вони потребують специфікації. Крім того, загальна мета має 
також ряд завдань, які досягаються таким регулюванням.

В Україні головним аргументом на користь необхідності обмеження права власності іноземців на 
землю, яке проявляється у повній забороні набуття земель сільськогосподарського (с/г) призначен-
ня (крім отримання у спадок, за умови що вона має бути відчужена протягом року), а також за межами 
населених пунктів без об’єктів нерухомості (ст.81, 82 Земельного кодексу України4) є концепція «пра-
ва власності Українського народу на землю»5, яка виражена у ст.13 Конституції України6. Обмеження 
права власності іноземців на землю пояснюють саме тим, що вона належить всьому Українському на-
роду, тому не може бути продана іноземцям. Але не відповідає поставленій меті регулювання ідея, що 
концепція права власності Українського народу на землю вводить постійну заборону можливості на-

1 Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Paris, 20.III.1952 – 195
2, 213 U.N.T.S. 262

2 Belgian Linguistic Case, Judgements of 9 February 1967 and 23 July 1968, Series A Nos. 5 and 6; (1979–80) 1 EHRR 241.
3 Варламова Н. Верховенство права – базовый принцип европейской системы защиты прав человека // Консти-

туц. право: Восточноевроп. обозрение. – 2002. – №3 (41). – с.160–165.
4 Земельний кодекс України – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3–4, ст.27
5 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: монографія – К., 2006–544с.
6 Конституція України – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
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буття іноземцями власності на землю7. Зокрема, землі с/г призначення при частковій забороні на да-
ний момент, або конкретне регулювання із особливим порядком набуття є можливими способами ви-
рішення проблеми права власності іноземців на землю в Україні8.

Схожа концепція існує і у Великобританії. Там заборонено продавати землю іноземцям мотивую-
чи це тим, що формально вся земля у Великобританії належить королівській родині9, тому вона може 
розподілятися лише між підданими корони з метою захисту національних інтересів (в цьому аспекті 
необхідно зважати, що громадяни ЄС у своїх правах прирівнюються до громадян-членів ЄС). Фактично, 
така ж сама концепція власності народу чи держави є і у Ізраїлі, де всі землі с/г призначення de iure нале-
жать державі, а приватні особи мають право лише орендувати її. Але de facto «власники» можуть роз-
поряджатися цією земельною ділянкою абсолютно вільно10.

Явним проявом заборони набуття іноземцями право власності на землю з метою захисту націо-
нальних інтересів є заборона набуття іноземцями землі у прикордонних територіях. Означена ситуа-
ція склалася в Росії. Так, там затверджений цілий перелік таких територій, які є не тільки прикордонни-
ми, а й економічно вигідними11. Очевидним є те, що така заборона спрямована на захист національної 
безпеки та охорону державного кордону. Оскільки, якщо в Росії така заборона діє на всю територію 
адміністративно-територіальної одиниці, то у Перу встановлюється межа у 50 км від кордону12, а у Фін-
ляндії – лише 5 км13.

Крім того, заборона набуття іноземцями права власності іноземців на землі с/г призначення 
пов’язано також з тим, що така земля є основним засобом виробництва життєво необхідних продук-
тів харчування14. Фактично, такі дії спрямовані на захист національних інтересів. В цьому аспекті 
важливу роль грає продовольча безпека України15, яка характеризується не лише наявністю продуктів 
харчування, а й раціональним та екологічно безпечним використанням такої землі16.

Прояв захисту національних інтересів проявляється у іншому аспекті, а саме: заборона на набуття 
іноземцями права власності на цілий ряд земель через те, що ціна на землі в Україні набагато менша 
ніж в сусідніх державах17, а це може призвести до оптової скупки українських земель. В Японії для до-
сягнення цієї мети іноземцям не заборонено набувати землю, але встановлена заборона на правочи-
ни, якщо внаслідок їх вчинення буде здійснюватися формування «великого землеволодіння»18.

Наприклад, у провінціях Канади з метою унеможливлення скупки земель іноземцями встановле-
но максимальна площа, яка може перебувати у їх власності. Польща навіть після вступу до ЄС зберегла 
обмеження щодо права власності іноземців, в т.ч. громадян ЄС, на землю до 2016 року. Так, польські 
вчені пов’язують такі обмеження не лише із низькою ціною, яка обезземелить поляків, але і з тим, що 
при масовій купівлі землі громадянами інших держав Польща фактично втратить частину свого еконо-
мічного суверенітету19. Тобто, при великій частці власності іноземців на землі Польщі, вона фактично 
втрачає контроль над своєю територією.

7 Ткаченко О., Сіренко В., Махненко М.  Земля  – власність Українського народу // Голос України.  –  2001.  – 
№ 54. – 27 березня. – С. 6—7

8 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: монографія – К., 2006–544с. – с.220
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Деякі вчені навіть зазначають, що продаж земель іноземцям несе загрозу національній безпеці, 
оскільки ряд земель (с/г призначення та землі лісів) спрямовані на задоволення публічних інтересів20. 
Іноземці можуть мати право власності на землі, які не можуть нести загрози національній безпеці, а 
можливість перебування такої землі у власності є необхідним для нормального існування іноземців на 
території України (землі промисловості, транспорту, житлової та громадської забудови тощо).

Важливим аспектом у визначенні цілей правового регулювання обмеження права власності іно-
земців є стан розвитку ринку землі. Так, деякі країни, зокрема Болгарія, зазначають, що обмеження 
можливості набуття права власності на землю іноземцями пов’язано: із відсутністю стабільного ринку 
землі, законодавчого регулювання цієї сфери на високому рівні тощо. Таким чином, метою такого об-
меження є захист національних інтересів, запобіганню розтрати цінних земель до того моменту, поки 
не буде якісного ринку землі, правового регулювання обігу та реєстрації земель21. Для України така 
мета є актуальною, але вітчизняні законодавці пішли далі. Для захисту земель до становлення ринку 
землі в Україні заборонено обіг землі с/г призначення в повній мірі. Тобто, ринок землі наразі фактич-
но відсутній.

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що обмеження права власності іноземців на 
землю є поширеною практикою більшості держав світу. Зокрема, як і кожне обмеження прав особи 
має бути пропорційним. Для реалізації принципу пропорційності необхідне встановлення мети тако-
го обмеження. У випадку власності іноземців на землю легітимною метою є захист національних інтер-
есів. Зауважимо, що такі інтереси проявляються у економічному суверенітеті та продовольчій безпеці 
в контексті права власності народу на землю.

20 Завгородняя, В. Н. Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности // 
Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доп. ІV Міжнарод-
ної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–12 грудня 2009 року) / Дер-
жавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – 
Суми, 2010. – С. 235–238.

21 Артюшин В.І., Кобець М.І., Пугачов М.І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення в Україні / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стріч-
ки ПРООН, 2007. – 60 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Разработке теоретических проблем принципов права вообще посвящено довольно большое ко-
личество работ, как в юридической науке прошлого, так и в рамках современных юридических док-
трин и теорий. Однако проблемы в этой области существуют и в настоящее время, а их причины ви-
дятся автору, во-первых, в постоянной динамике отношений, которые правом регулируются, во-
вторых, в изменении содержания элементов государства как такового, в рамках которого действует 
право, в-третьих, и, пожалуй, это самое важное, в трансформациях, происходящих в феноменальном 
поле каждого индивида.

Сегодня очень важным для государственно-правовой науки является верное и адекватное по-
знание и понимание именно принципов права, ввиду того что именно этим последним принадлежит 
роль вектора дальнейшего «движения», развития как права, так и государства совместно с социумом, 
неразрывно связанных между собой.

Но прежде чем мы коснемся теоретических проблемных аспектов именно принципа верховен-
ства права, мы считаем необходимым дать несколько пояснений и обозначить те опорные постулаты, 
«форпосты» данной научной работы, которые и будут служить основой проводимого исследования.

Итак, изначально автор считает необходимым уделить внимание трем таким элементам, состав-
ляющим название работы и задающим тематику всего научного мероприятия, как «принцип», «верхо-
венство» и «право».

Разные направления юридической науки, так называемые школы, трактуют такое явление, как 
«принцип» по-разному. Одни видят в принципах основополагающие идеи, другие – направления раз-
вития, третьи вкладывают в принципы значение основной особенности в устройстве. Однако если 
мы обратимся к исследованию самого слова «принцип», то сможем наблюдать следующее. Оно име-
ет один общий корень с такими словами, как «принц» и «принцепс». Оба эти слова толкуются как 
«первый» и «главный» [2], а также по сути своего развернутого толкования подразумевают под собой 
некий титул, что позволяет говорить нам об абсолютной данности, разумеется, с определенной долей 
условности. Поэтому, под принципом права автор предлагает понимать основное, исходное положе-
ние, представляющее собой определенное убеждение, отражающее особенности в устройстве права 
в рамках государства вообще и в частности и характеризующееся абсолютной данностью.

Что же касается самого права, то здесь мы только укажем на то, что автор понимает право и упо-
требляет данный термин, дефиницию, явление, как нормативно-регулятивный элемент соционорма-
тивной культуры. Автор не отождествляет закон и право, считая последнее более широким явлением, 
а также не доводит его до абсолютистских настроений, нередко граничащих с религиозным культом. 
На наш взгляд именно данная формулировка права позволяет наиболее четко показать конгломерат 
права объективного и права субъективного, а также подчеркнуть главную функцию этого явления, ко-
торая собственно на сегодняшний день отчасти является и целью права – это регуляция. Мы не будем 
углубляться в последующий анализ различных теорий и подходов к пониманию права, так как это не 
приблизит нас никоим образом к реализации цели данной работы, а именно к исследованию и состав-
лению авторского взгляда на теоретические аспекты принципа верховенства права.

Теперь осталось собственно «верховенство». Оно представляет собой с точки зрения прямого тол-
кования обладание властью или преимуществом над чем или кем либо, а также превосходство в раз-
мере или количестве [3]. В данной работе автору верховенство представляется, как всеобъемлющее 
распространение и одновременное возвышение.

Таким образом, уделив внимание основным конструкциям, на которых базируется тема 
выбранного исследования, мы теперь можем непосредственно рассмотреть теоретические аспекты 
принципа верховенства права, обозначить, если они, разумеется, есть, проблемные элементы в 
рамках этих теоретических аспектов и попытаться их разрешить, а также дать собственную оценку 
подобных явлений. Однако прежде чем это сделать, мы считаем необходимым сделать еще две ого-
ворки. Во-первых, сам принцип верховенства права и проблемы, которые существуют в его простран-
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ственном поле, будут рассмотрены в рамках российской государственно-правовой реальности. Во-
вторых, автор не настаивает на абсолютности и непогрешимости приведенной ниже точки зрения.

Итак, принцип верховенства права в российской государственно-правовой действительности. 
Существует ли он и какое место занимает в российской правовой системе, где находит свое закрепле-
ние и отражение и находит ли вообще? Пожалуй, на этих вопросах мы и сконцентрируем свое внима-
ние ввиду ряда объективных причин. Во-первых, поиск ответов именно на эти вопросы, по мнению 
автора, позволит понять на сколько реально и оправдано говорить именно о принципе верховенства 
права в рамках российских реалий. А во-вторых, ввиду легальной ограниченности объема работы мы, 
к сожалению, не можем уделить внимание всем теоретическим аспектам.

Для начала нам необходимо вообще выяснить является ли принцип верховенства права действи-
тельно принципом права. Выяснение данного обстоятельства, по мнению автора, возможно посред-
ством анализа элементов принципа права как такового. А именно нам необходимо выяснить, «над-
елен» ли принцип верховенства права элементами или признаками, которыми характеризуются 
остальные принципы российского права. Разумеется, четкого, раз и навсегда установленного, своего 
рода нормативного, «перечня» этих элементов нет. Однако обобщив ряд работ ученых в области тео-
рии государства и права, в частности изучив положения работы «Общая теория права» Л. С. Явича [6], 
автор приходит к следующему «перечню» необходимых признаков принципа права: во-первых, поло-
жение, называемое принципом права, должно быть сформулированным и иметь некоторую степень 
объективированности, во-вторых, оно (положение) представляет собой отражение правовых идей, 
«царящих» в определенный период времени в том или в ином правопорядке какого-либо государства. 
В-третьих, такое положение должно носить общеобязательный, в некоторой степени даже всеобщий, 
характер, пронизывая собой всю правовую реальность определенного государства. И, в-четвертых, 
выступать гарантом тесного взаимодействия субъективного и объективного права.

Таким образом, учитывая четыре, обозначенных выше элементов, международную судебную 
практику и разъяснения судей международных судов, в частности Европейского Суда по правам че-
ловека, а также цели, задачи и деятельность такой организации как Организация Объединенных На-
ций [5], можно говорить о существовании принципа верховенства права в международном аспекте.

Если эти четыре элемента перенести в плоскость Российской Федерации, то у нас получает-
ся следующее. Принцип верховенства права в Российской Федерации существует, но функциони-
ровать в полном объеме он не может. И связанно это, по мнению автора, со следующими явления-
ми объективной реальности. Во-первых, принцип верховенства именно права зачастую поменяется 
принципом верховенства закона. Отчасти это понятно и даже оправданно, так как Россия принадле-
жит к романно-германской семье права. Однако сегодняшние тенденции глобализации и конверген-
ции диктуют новые правила существования семей права, что нельзя не учитывать.

Во-вторых, из всех перечисленных элементов в России принцип верховенства права имеет в по-
лном объеме только два. Да, бесспорен тот факт, что принцип верховенства права характеризует-
ся сформулированностью и носит некоторую степень объективированности. Это находит свое под-
тверждение в том, что не только ученые в области теории государства и права занимаются разра-
боткой и анализом проблем, связанных с принципом верховенства права, но и ученые цивилисты, в 
частности в своей докторской диссертации Афанасьев С.Ф. затрагивает проблемы именно принципа 
верховенства права [1]. Но, к сожалению, законодательный массив российского государства не может 
похвастаться такой же разносторонней формулировкой принципа верховенства права. Кроме того, 
данный принцип является отражением правовых идей, что подтверждается демократизацией сферы 
частного законодательства, где применяется и обычай делового оборота и институт аналогии в двух 
его проявлениях – аналогия права и аналогия закона.

Вместе с эти два оставшихся элемента реализованы не полностью. Так, возникают существенные 
сложности с общеобязательным характером и «пронизыванием» всей правовой реальности россий-
ского государства. Это связано, на наш взгляд, с тем, что принцип верховенства права именно в такой 
дословно точной формулировке редко находит отражение в практике правоприменителя и не упо-
минается в законодательных актах РФ [4]. Что, кстати, в свою очередь отчасти порождает невозмож-
ность реализации четвертого элемента данного принципа, а именно гарантированность взаимодей-
ствия права субъективного и права объективного. На сегодняшний день мы вынуждены констатиро-
вать оказывание довлеющего существа второго над первым.

Таким образом, мы можем говорить о реальном наличии принципа верховенства права в сегод-
няшнем мире, о его существовании и наиболее полной реализации именно в международно-право-
вой сфере. Что же касается Российской Федерации, как самостоятельного суверенного государства 
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и реального субъекта международно-правовой сферы, то мы вынуждены констатировать факт «по-
ловинчатой жизни» во внутригосударственном пространстве. На  взгляд автора данная реальность 
представляется недопустимой, ввиду того, что Российская Федерация в своем основном законе  – 
Конституции РФ объявила себя практически четверть века назад правовым государством, но вмес-
те с этим один из самых основных принципов такого государства находит свое отражение лишь в 
«эпизодических» документах Конституционного Суда РФ.  Автор предлагает осуществить более де-
тальную регламентацию данного принципа, прежде всего, путем судейского толкования, а также бо-
лее верного и адекватного применения института аналогии в двух его проявлениях в российской пра-
вовой действительности.
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ВОПРОСЫ ВОЙНЫ И МИРА В ИУДАИЗМЕ:  
СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И ПРАВОВЫХ НОРМ

История еврейского народа полна различными войнами: завоевательными и оборонительными, 
внешними и внутренними, вынужденными и не очень – и в наши дни еврейское государство находится в 
состоянии войны, являясь стороной в одном из самых сложных и длительных конфликте в современном 
мире. При этом, еврейский народ немыслим без своей религии – иудаизма. В данной статье мы стремим-
ся осветить некоторые аспекты отношения этого мировоззрения к вопросам войны и мира.

ПОНЯТИЕ ИУДАИЗМА И ЕГО ИСТОЧНИКИ
В русском языке, в отличие от большинства других, существуют два различных понятия: еврей и 

иудей – они определяют национальную и религиозную принадлежность лица, соответственно. Одна-
ко грань между значениями данных терминов настолько тонка, а вопрос об их разделении – крайне 
дискуссионный. Следует заметить, что автор в данной работе употребляет их в качестве синонимов.

Под иудаизмом понимается «наиболее ранняя монотеистическая религия, возникшая в 1-м тыс. 
до н. э. в Палестине, распространена в основном среди евреев»1. Ученые выделяют в истории иу-
даизма на три больших периода, каждый из которых дал евреям свои источники права: храмовый 
(ТаНаХ,  представляющий собой своего рода сборник трех священных книг: Тора, Невиим, Ктувим), 
талмудический (Талмуд) и раввинистический (Мидраш, Тосефта и пр.) Различные течения иудаизма 
придают тем или иным источникам большую или меньшую силу, однако можно выделить общую за-
кономерность: юридическая сила религиозного писания тем больше, чем раньше оно было создано. 
Совокупность всех правовых норм и предписаний, содержащихся в вышеупомянутых текстах, также 
имеет отдельное название – Галаха (или Алаха). Данный религиозный свод законов регламентирует 
фактически все области жизни человека: семейные, гражданские и другие общественные отношения 
частного характера, а также содержит положения о публичных правоотношениях. Важно понимать, 
что все данные источники религиозного характера имеют, помимо прочего, светское практическое 
значение как часть правовой системы современного государства Израиль, где суды обладают пра-
вом ссылаться на Тору и Талмуд при вынесении решений по определенному кругу вопросов. В газе-
те Le Figaro, от 10 декабря 2009 года, приведены слова министра юстиции Израиля Яакова Неемана: 
«Шаг за шагом мы будем даровать гражданам Израиля законы Торы и сделаем Галаху основным зако-
ном страны. Мы должны вернуть народу наследие отцов. Тора дает ответы абсолютно на все вопро-
сы, встающие перед нами».2

ОТНОШЕНИЕ ИУДАИЗМА К ВОЙНЕ И МИРУ
Война на протяжении всей истории преследовала евреев, что, конечно же, не могло не отразить-

ся, как в сознании людей, так и во внешних формах его выражения – иудейских текстах. Традицион-
ное приветствие евреев – «шалом» – переводится на русский язык как «мир» (в значении антонима 
войны). Религия предписывает евреям в самые важные праздники читать, в числе прочих, молитву за 
человечество и мир на Земле, также просьбы о мире содержатся и в ежедневных молитвах. По мно-
гим признакам к иудаизму можно отнести определенные качества пацифистского мировоззрения. 
Однако Тора и другие религиозные источники содержат положения о развязывании и ведении вой-
ны, таким образом, не отрицают возможность её существования, хотя и не поощряют агрессию. Мно-
гие раввины и мудрецы в своих трактатах подчеркивают нарушение моральных, этических и религи-
озных заповедей во время войны, осуждая её.

1  – Толковый словарь современного русского языка под ред. В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной / М.: Эксмо, 2009 г., 
с. 250

2  – Adrien Jaulmes, Et si la Torah se substituait à la loi israélienne… / Le Figaro [электронный ресурc]. 10.12.2009, 
URL:  http://www.lefigaro.fr/international/2009/12/10/01003–20091210ARTFIG00548-et-si-la-torah-se-substituait-
a-la-loi-israelienne8230-.php (дата обращения: 05.10.2011)
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Не существует в еврейской истории какого-либо эквивалента или подобия европейского рыцар-
ства, что связывают с нелюбовью иудейской религии к войне. Даже царь Давид – один из крупнейших 
героев и завоевателей в истории народа – не мог построить Храм именно по причине своей причаст-
ности к войне. Отсюда мы можем сделать вывод, что мир ставится целью, к которой заповедовано 
стремиться и стараться не прибегать к решению конфликтов посредством насильственных действий.

ТИПОЛОГИЯ ВОЙН В ИСТОЧНИКАХ ИУДАИЗМА И ПРАВО НА ВОЙНУ
У евреев нет закрепленного разграничения между понятиями международных и немеждународ-

ных конфликтов и их регулирования. В основу первичной классификации войн положен признак обя-
зательности их ведения. Так, они подразделяются на обязательную или заповедованную войну (мил-
хемет мицва или милхемет хова) и необязательную или разрешенную войну (милхемет ршут). Мил-
хемет мицва, в свою очередь, делится на несколько видов исходя из причин начала войны, таким 
образом затрагивая jus ad bellum (право на войну). Первая, неоспоримая, разновидность конфликта – 
война по повелению Бога. Единственным примером такой ситуации является захват земли Ханаан-
ской (в том числе, города Иерихон), прямо предписанный в Торе от лица Всевышнего: « Когда приве-
дет тебя Бог, Всесильный твой, в страну, в которую вступаешь, чтобы овладеть ею, то изгонит он мно-
гие народы перед тобой: хеттов, и гиргашеев, и эмореев, и кнаанеев, и призеев, и хивеев, и йевусеев, 
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И когда отдаст их тебе Бог, Всесильный твой, 
и ты разгромишь их, то уничтожь их, не заключай с ними союза и не позволяй им жить у тебя»3. Но, по-
скольку данный текст перечисляет конкретные народы и не подлежит расширительному толкованию, 
то следует подчеркнуть, что сейчас эта норма потеряла своё значение в связи с отсутствием субъекта.

Второй вид милхемет мицва – самооборона. В иудаизме существует принцип «пикуах нефеш» – 
«спасение души» или «спасение жизни». Он означает настолько высокую цену человеческой жизни, 
что позволяет нарушать почти любую заповедь с целью спасения своей жизни. Поэтому одна из за-
поведей еврея – защищать свою жизнь и жизнь своих близких, обороняться в случае возникновения 
опасности. Здесь, безусловно, прослеживается параллель с положением, закрепленной в ст.51 Устава 
Организации объединенных наций, провозглашающей следующее: «Настоящий Устав ни в коей мере 
не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если про-
изойдет вооруженное нападение на Члена Организации...»4.

Спорным является вопрос о расширительном толковании определения такого типа конфликтов. 
«Все согласны в том, что завоевательная война Иошуа была хова (обязательной), а войны Давида за 
расширение территорий были решут (необязательные). Но мнения расходятся о статусе упреждаю-
щей войны, предотвращающей нападение идолопоклонников»5. Существует мнение, согласно кото-
рому право на самооборону, по Танаху, также включает в себя право на превентивную войну – воз-
можность атаковать противника в случае угрозы нападения с его стороны с целью предотвращения 
последствий такого нападения. Поскольку указанное положение не получило какого-либо законода-
тельного закрепления в иудейских текстах, равно как и в международном праве, так как Устав ООН со-
держит исчерпывающий список причин нанесения удара, вопрос продолжает оставаться дискуссион-
ным. Неоднозначность ситуации обостряется тем, что критериев реальности и неминуемости угрозы 
нет ни в религиозных, ни в светских международных законах. Группа авторов полагает, что превен-
тивные войны следует выделять в отдельную группу наряду с милхемет мицва и милхемет ршут6, объ-
ясняя это невозможностью определения степени угрозы, и, как следствие, степени обязательности 
этой войны. В мае  1967  года министр обороны Сирии заявил: «наши силы сейчас полностью гото-
вы не только к отражению агрессии, но и к началу процесса освобождения, к уничтожению сионист-
ского присутствия на арабской земле. Сирийская армия держит палец на спусковом крючке…. Я, как 
военный человек, уверен, что пришло время вступить в войну на уничтожение»7. И в то же время по 
арабскому радио транслировали выступления, содержащие следующие высказывания: «с сегодняш-
него дня больше не существует чрезвычайных международных сил, защищающих Израиль. Мы  бо-
лее не будем проявлять сдержанность. Мы далее не будем обращаться в ООН с жалобами на Израиль. 

3  – Танах: Дварим 7:1–2
4  – Ст.51 Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Международное право в документах. 

Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит., 1982. С. 214.
5  – Вавилонский Талмуд, Сота 44б
6  – см. Норман Соломон, «Иудаизм и этика войны» // Международный журнал Красного Креста: Т.87, №858, 

июнь 2005 г., с.83
7  – Л.Хигер, ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. К ИСТОРИИ ОДНОГО МИФА / War online [электронный ресурс]. 04.06.2002, 

URL: http://www.waronline.org/analysis/six-day-war.htm (дата обращения: 13.10.2011)
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Единственным методом воздействия, который мы применим в отношении Израиля, станет тотальная 
война, результатом которой будет уничтожение сионистского государства»8. Поскольку таким речам 
предшествовал ряд террористических актов и мобилизация армий некоторых арабских государств, 
государство Израиль сочло данные акты как достаточные проявления вполне реальной угрозы воо-
руженного нападения, и, с точки зрения иудаизма, начало превентивную войну, незакрепленной в со-
временном международном праве, которая в последствии получила название Шестидневной войны.

Существует ещё один вид вооруженных действий, включаемых в понятие милхемет мицва – ока-
зание помощи другому государству с целью предотвращения распространения военных действий на 
свою территорию. Некоторые склоняются ко мнению, что этот вид – лишь часть понятия превентив-
ной войны, поскольку их объединяет общая мотивация: стремление к минимизации последствий во-
йны. Следует отметить, что тот же принцип лежит и в основе международного гуманитарного права.

Второй тип конфликтов – милхемет ршут или необязательные войны, которые являются правом, 
а не обязанностью. Однако иудейские религиозные тексты содержат целый ряд условий, при которых 
начало таких действий возможно, помимо наличия уважительной причины для её начала. Во-первых, 
история в истории, содержащаяся в книге Шофтим, рассказываемая Ифтахом Аммонитскому царю, за-
крепляет положения об обязательности применения, в первую очередь, мирных способов урегули-
рования споров и конфликтных ситуаций9, что вновь соотносится и с современными нормами между-
народного права – аналогичное положение закреплено в ст.33 Устава ООН: «стороны, участвующие в 
любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и без-
опасности, должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, по-
средничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным ор-
ганам или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору»10. Второе условие нача-
ла милхемет ршут – Сангедрин (совет старейшин, выполнявший также и судейские функции) должен 
принять единогласное решение такие действия. Помимо судейского одобрения требуется также одо-
брение первосвященника, подтверждающее непротиворечие тех или иных действий словам Всевыш-
него11. Однако институты первосвященства и Сангедрин закончили воё существование около двух ты-
сяч лет назад, а, поскольку Талмуд отдаёт рассмотрение этого вопроса в их исключительную компе-
тенцию, то на сегодняшний день ситуация милхемет ршут становится невозможной. Таким образом, 
единственное возможное основание для начала войны в наши дни, согласно иудейской традиции, 
становится самооборона, которая также может включать в себя и превентивные цели.

НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Религия предписывает объявлять начало войны: нападение без предупреждения – грех. Даже в 

случае обязательной, самой негуманной, войны против ханаанских племен, основание которых опи-
сано выше, еврейский полководец Иегошуа присылал ханаанам три письма: в первом он предлагал 
безопасно покинуть город всем, кто не хочет воевать, во втором – предлагал заключить мир, а послед-
нее послание содержало предупреждение о начале войны12. На 2-й Гаагской конференции в 1907 году 
был принят ряд документов, в том числе, Конвенция «Об открытии военных действий», в статье 1 ко-
торой закреплено, что «Договаривающиеся державы признают, что военные действия между ними 
не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет 
иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объяв-
лением войны»13. В случае осады города воины должны предложить другой стороне конфликта за-
ключить мир. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир»14. Тем самым, мы 
вновь видим проявление принципов урегулирования конфликта мирным путем и минимизации по-
следствий войны.

8  – The Times, May 19th 1967 «Mockery of UN, says Brown», p1.
9  – Шофтим 11:12–24
10  – Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945, ст. 33
11  – Мишна, Санхедрин 1:5
12  – см. Рамбам, Мишнэй Тора: Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе 6:5
13  – Конвенция «Об открытии военных действий» // Международное право. Ведение военных действий: Сбор-

ник Гаагских конвенций и иных международных документов – 3-е изд., испр. – М.: Международный Комитет 
Красного Креста, 2011. – С.15

14  – Дварим 20:10
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JUS IN BELLO: ИУДАИЗМ И ПРАВО ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Помимо оснований и условий начала войны, Танах, Талмуд и другие писания содержат нормы, ре-

гулирующие непосредственно ведение военных действий. Иудаизм призывает проявлять гуманность 
и сострадание во всех случаях вооруженных конфликтов, даже если борьба идёт с самым страшным 
грехом – идолопоклонничеством. «Нам пристало, как семени святому, во всем проявлять [сострада-
ние], даже по отношению к врагам – идолопоклонникам»15.

В Танахе предусмотрено проведение различий между представителями разных полов. К женщи-
нам в любой ситуации необходимо проявлять уважение и сострадание, поскольку «в силу природной 
слабости они обладают привилегией быть освобожденными от воинской службы»16. Наряду с жен-
щинами особой защитой от убийства во время военных действий пользуются дети, а также некото-
рые гражданские объекты. «И [когда] Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь 
мужеский пол острием меча; Только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми 
себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой;»17. Если среди плен-
ных окажется женщина, но воин не захочет брать её в жены, он должен отпустить её и не имеет пра-
ва продавать её в рабство.18 В Женевских конвенциях 1949 г. также предусмотрена особая защита от-
дельных категорий лиц, включая женщин и детей. Например, статьи 12 как I, так и II Женевской кон-
венции 1949 года говорят следующее: «К женщинам будут относиться со всем полагающимся их полу 
особым уважением»19 20. III и IV Женевские конвенции и Дополнительные протоколы I и II21 также пред-
усматривают особый статус женщин, детей и гражданских объектов в ситуациях войны.

Регулируется и отношения, связанные с окружающей средой: «если долгое время будешь дер-
жать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых 
можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от 
тебя в укрепление;»22 С одной стороны, данную норму легко объяснить с практической точки зрения – 
в случае длительной осады города, воины осаждающей державы в скором времени лишатся продо-
вольствия, однако оговорка «ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление» 
указывает нам на мотивацию такого правила поведения, связанную именно с идеей гуманности. Здесь 
же просматривается и принцип, известный современному международному гуманитарному праву – 
принцип военной необходимости. «Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не прино-
сят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою 
войну, доколе не покоришь его»23. То есть возможность нанесения вреда природе и использование 
деревьев предусматривается только с целью строительства укреплений, используемых в сражениях, 
иными словами, военной необходимостью.

Четвертая Книга Царств повествует об эпизоде, призывающем к гуманному отношению к военно-
пленным и стремлению отпускать их из плена. «И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: не из-
бить ли их, отец мой? И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы 
убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему»24, что соотно-
сится с Женевской Конвенцией (III) «Об обращении с военнопленными», регламентирующей содержа-
ние лиц в плену, а также осуществлять незамедлительную репатриацию военнопленных в случае пре-
кращения военных действий.

Иудаизм призывает соблюдать права человека в любых ситуациях, даже, если лицо виновно в 
преступлении. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты по-
весишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо 
проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь 
Бог твой дает тебе в удел»25.

15  – Сефер ха-Хиннук, №527
16  – Филон Александрийский, Специальные законы, 219–223
17  – Дварим 20: 13–14
18  – см. Дварим 21: 12–14
19 - ст. 12 Женевской Конвенции I от 12 августа 1949 года «Об улучшении участи раненных и больных в действу-

ющих армиях // Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – 2-е изд., 
испр. – М.: Международный Комитет Красного Креста, 2011. – С.12

20  – Там же, с.44
21  – См. ст. 14 ЖК III, ст. 85 ЖК IV, ст. 76–78 ДП I и др.
22  – Дварим 20:19
23  – Дварим 20:20
24  – Четвертая Книга Царств 6:21–22
25  – Дварим 21:22–23
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Один из известнейших еврейских мудрецов средневековья, Рабби Моше бен Маймон (Рамбам), 
собрал заповеди, касающиеся ведения военных действий, а также комментарии к ним в единый сбор-
ник «Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе», который является частью трактата «Мишнэ 
Тора», где подтверждаются все ранее указанные правила поведение, а также дается их толкование. 
Следует подчеркнуть, что Рамбам, трактуя одну из заповедей военного времени26, даёт ей расшири-
тельное толкование: «не только колено Левия, но и всякий человек, кто умом и душой движим пред-
стать перед Богом, служить Ему и познавать Его [... ]»27, приравнивается в своем правовом статусе к 
священнику в Храме  – тем самым предоставляя защиту также и духовному персоналу противника, 
аналогичную предусмотренной Женевскими конвенциями I-IV и Дополнительными протоколами I и 
II к ним. Рамбам подчеркивает запрет на обман противника и применение вероломных методов в слу-
чае заключения с ними договора: «Запрещено лгать при заключении с ними договора и вероломно 
нарушать договор, после того как они согласились на условия мира и приняли семь заповедей»28. Ев-
реям было предписано всегда оставлять возможность нежелающим воевать уйти от мест сражений, 
этим и объясняется наличие заповеди о правилах осаждения города: «Когда осаждают город, чтобы 
захватить его, не окружают его со всех четырех сторон, но только с трех, и оставляют место для бег-
ства тем, кто захочет спастись [из осажденного города]»29. В еврейской традиции существует запрет, 
аналогичный закрепленному в Гаагском праве о запрещенных методах ведения войны, на использо-
вание в качестве метода голода и жажды в осаждаемых городах. «[...] не отводят от города источник 
воды, чтобы жители страдали от жажды [...] «30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В наши дни вопрос об отношении иудейской религии к войне не потерял своей актуальности, во-

первых, потому что Израиль является религиозным государством, где вышеприведенные источники 
могут являться официальными источниками права, а также, потому что евреи – народ, проживающий 
на территории огромного количества государств, в том числе, находящихся в состоянии вооружен-
ного конфликта. Анализируя заповеди, данные в еврейских текстах, можно сделать выводы о том, что 
основополагающими началами иудаизма в сфере ведения военных действий являются принцип уре-
гулирования конфликта мирным путем, а в случае, если это невозможно, принцип минимизирования 
последствий войны. Многие положения религии в отношении оснований начала войны, ограничения 
методов её ведения, предоставлении защиты отдельным категориям лиц аналогичны нормам совре-
менного международного гуманитарного права. Спорным остается вопрос о правомерности, в соо-
тветствии с нормами права международной безопасности, так называемой, превентивной войны. Од-
нако представляется, что провозглашение мира как основной цели религии и народа, её исповедую-
щего, поможет двигаться в направлении распространении гуманности, осуждения жестокости войны. 
В Талмуде, в книге Исайи, содержится эпизод, позволяющий сформировать представлении о позиции 
рассматриваемой религии к вопросу войны и мира в целом. Здесь речь идет о моменте прихода мес-
сии, который люди должны стараться приближать по мере своих возможностей. «[Когда придет мес-
сия] ...и будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья 
свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более, учиться воевать»31.

26  – Бемидбар 18:20
27  – Рамбам, Мишнэй Тора: Шмия вэйовель 13:12–13
28  – Рамбам, Мишнэй Тора: Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе 6:3
29  – Рамбам, Мишнэй Тора: Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе 6:7
30  – Рамбам, Мишнэй Тора: Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе 6:8
31  – Книга пророка Исайи 2:4
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Коррупция  – социальный порок, характеризующийся высокой степенью опасности для госу-
дарства в целом. О вреде этого явления задумывались Аристотель, Платон, Н. Макиевелли, И. Кант, 
Г.В.Ф. Гегель, Ж.Ж. Руссо и другие. В российской и зарубежной науке в настоящее время существует не-
сколько вариантов рассмотрения этой проблемы.

В отечественной науке сложилось два основных подхода к понятию коррупции: узкий и широкий. 
Согласно А.И. Долговой, придерживающейся узкого подхода, коррупция есть «социальное явление, 
характеризующееся подкупом – продажностью государственных и иных служащих и на этой основе 
использование ими в личных или узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служеб-
ных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей» [17; 501–502]. Обязательный элемент 
деяния составляет «сделка» между обоими участниками, наличие сговора. Таким образом, при со-
вершении чиновником действий, нарушающих его должностные обязанности, самостоятельно, кор-
рупционными они признаны быть не могут – и в этом существенный недостаток узкого подхода. До-
стоинством же его следует признать полное соответствие русской лингвистической традиции. Широ-
кий подход, приверженцами которого являются Н.И. Мельник, П.А. Кабанов, Л.М. Колодкин и другие, 
предусматривает несколько иную трактовку. Предлагается две вариации понятия коррупции. Пер-
вая предусматривает дефиницию этого явления как взаимодействие двух субъектов, каждый из кото-
рых стремится удовлетворить собственный интерес, вторая же определяет коррупцию как действия 
одного лица, которое самостоятельно удовлетворяет интерес (свой или иного лица) с помощью соб-
ственных полномочий [18; 70–73].

Кроме широкого и узкого подходов существуют и альтернативные научные исследования. На-
пример, Л.Д. Гаухман включает в понятие коррупции не только полномочия, доступные лицу в свя-
зи с занимаемой должностью, но и определенное влияние, приобретаемое в связи со статусом – ведь 
оно также может быть использовано в целях оказания противоправного воздействия для достижения 
личных или узкогрупповых целей. Отдельно стоит отметить точку зрения Г.К. Мишина, посвятившего 
проблеме коррупции множество исследований, и определяющего ее как «явление в сфере социаль-
ного управления, выражающееся в злоупотреблении субъектами управления своими властными пол-
номочиями путем их использования в личных (в широком смысле – индивидуальных и групповых, ма-
териальных или иных) целях» [19; 13].

В качестве общего недостатка российских исследований, посвященных теме антикоррупционно-
го регулирования, следует отметить исключение из анализируемой области вопросов коррупции в 
частном секторе. С точки зрения отечественной науки, существенный элемент коррупционного дея-
ния – замещение лицом официальной должности, в большинстве случаев – исполнение обязанностей 
государственной, муниципальной службы или службы субъекта Российской Федерации. Дача и полу-
чение взяток в частном секторе характеризуется как «коммерческий подкуп». Подобное разделение 
представляется неоправданным, ведь сущность данных деяний одна.

В зарубежной науке, где исследованием коррупции занимаются представители неюридических 
общественных наук, также существует несколько подходов к этой проблеме. Так, М. Вебер, немецкий 
социолог, сторонник функционального подхода, считает коррупцию приемлемой, если таким обра-
зом усиливается позиция элит и гарантируется ускорение изменений, происходящих в обществе. Сущ-
ность коррупции есть стимуляция инвестиций и предпринимательства путем устранения бюрократи-
ческих препятствий. «Ускорение» государственного аппарата, достижение нового уровня свободной 
экономики – в этом видится приверженцам функционального подхода роль коррупции. Но даже апо-
логеты данной точки зрения находят в ней недостатки: лауреат Нобелевской премии по экономике, 
Г. Мюрдаль признает негативную роль коррупции, считая ее препятствием для развития общества. С 
подобным суждением нельзя не согласиться: в Индии, например, крайне распространенной является 
практика дачи взятки не столько в целях ускорения производства по своему делу, сколько в целях за-
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медления производства по делу конкурента. Главным же недостатком с точки зрения российской на-
уки следует признать морально-этический аспект подобного подхода.

Функциональный подход при определении явления коррупции выделяет три категории «кон-
центрации» такового: бюрократический аппарат, рынок и общественный интерес. В первом случае 
коррупция определяется как «поведение, отклоняющееся от того, которое предписано должностно-
му лицу имеющимися правилами, и обусловленное желанием получить материальные или статусные 
преимущества для себя, своей семьи или связанной с собой узкой группы лиц, а также нарушающее 
ограничения на вмешательство по личным мотивам в отправлении должностных функций» [14; 417]. 
Если ключевым в определении коррупции становится понятие рынка, известный социолог, Дж. ван 
Клаверен, утверждает следующее: «Коррумпированный чиновник рассматривает свою службу как 
частное предприятие, прибыльность которого следует максимально повысить. Должность становит-
ся, таким образом, орудием извлечения максимальной прибыли. Ее размеры зависят <…> от рыноч-
ной конъюнктуры и его (чиновника) способностей найти оптимальную точку на кривой общественно-
го интереса» [16; 25]. В качестве примера определения третьей категории можно привести суждения 
американских ученых А. Рогоу и Д. Ласвелла: «Акт коррупции нарушает ответственность по отноше-
нию к системе общественного и гражданского порядка и, следовательно, разрушителен для этих си-
стем. Поскольку для последних общественный интерес выше частного, нарушение общественного ин-
тереса ради личной выгоды представляет собой акт коррупции» [13; 585].

Как видно, в научной среде нет единого мнения по вопросу определения коррупции. Подобное 
положение не представляется необычным: во-первых, дефиниция любого явления предполагает вы-
деление нескольких существенных аспектов. Разными группами ученых важным признается тот или 
иной признак, вследствие этого разнятся «точки концентрации» определений. Во-вторых, явление 
коррупции настолько динамично, что охватить все его отличительные черты не представляется воз-
можным.

Легальные дефиниции коррупции содержатся в актах международного права (ООН, Совета Ев-
ропы), однако по сей день не разработано единого для всех членов мирового сообщества понятия 
коррупции. Наиболее четким и полным представляется определение коррупции, даваемое законода-
тельством Европейского Союза.

По данным Комиссии ЕС, ежегодно на взятки уходит около 120 миллиардов евро, а четверо из 
пяти граждан Союза уверены, что коррупция представляет в их государстве серьезную проблему [10; 
abs.2]. Как показывает практика, искоренить коррупцию силами одного государства не представляет-
ся возможным. Европейским Союзом еще в 90-х годах ХХ века был принят ряд документов по проти-
водействию коррупции на наднациональном уровне.

Первым актом подобного рода явилась Конвенция «О защите финансовых интересов Европей-
ского Союза», принятая 26.06.1995 г. на основании ст. К.3 Договора о Европейском Союзе [4]. Впослед-
ствии были приняты два Разъяснительных доклада (от 23.10.1996 и 19.07.1997), раскрывающие поло-
жения данной Конвенции. В данных актах впервые даны легальные дефиниции активной и пассивной 
коррупции, раскрыты особенности судебного преследования виновных лиц, установлена ответствен-
ность юридических лиц за коррупционные деяния. Существенным недостатком Конвенции явилось 
ограничение сферы ее применения (деяния подлежали наказанию лишь в том случае, если причиня-
ли или могли причинить вред финансовым интересам Европейских Сообществ).

В 1997 году вступила в силу Конвенция о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европей-
ских Сообществ и государств-членов Европейского Союза, впоследствии к ней также был разрабо-
тан Разъяснительный  доклад [5]. Данными документами дано более полное определение как актив-
ной, так и пассивной коррупции. Активной коррупцией признается деяние, в ходе которого  «лицо 
умышленно обещает или гарантирует непосредственно или через представителя преимущества лю-
бого рода для должностного лица или третьего лица, требуя взамен, чтобы должностное лицо в на-
рушение своих должностных обязанностей предприняло или отказалось от совершения каких-ли-
бо действий» [5; art.3]. Под пассивной коррупцией понимается действие, когда «служащий непосред-
ственной или через представителя требует для себя или третьего лица преимущества любого рода 
как ответную услугу на какое-либо действие, принимает или дает себя уговорить на то, чтобы в на-
рушение своих должностных обязанностей совершить или воздержаться от совершения какого-ли-
бо действия» [5; art.2]. Кроме того, Конвенцией и Разъяснительным докладом раскрыто понятие «слу-
жащий Европейского Союза», рассмотрено соотношение его с термином «национальный служащий», 
установлен принцип «ne bis in idem», а также низший предел наказания за совершение деяний ак-
тивной и пассивной коррупции. На государства-члены Европейского Союза возложена обязанность 



268 The Rule of Law and Human Rights book 1 (2012)

имплементации положений Конвенции в национальное законодательство в строгом соответствии с 
Разъяснительным докладом.

Основой Европейского Союза является единый внутренний рынок. Для успешного функциони-
рования оного в сферу компетенции ЕС были включены полномочия по установлению общих правил 
конкуренции в этой сфере, которые включают в себя и антикоррупционное регулирование. В рамках 
борьбы с коррупцией в частном секторе также был принят ряд действенных мер. Первым актом, ре-
гулирующим этот вопрос на уровне ЕС, явилась Общая акция по борьбе с коррупцией в частном сек-
торе 98/742/JI Совета от 22.12.1998 [6]. Впоследствии данный документ был заменен Рамочным реше-
нием о борьбе с коррупцией в частном секторе 2003/568/JI Совета от 22.07.2003г, который действу-
ет в настоящее время [7]. Данные акты дают легальную дефиницию активной и пассивной коррупции 
(стоит отметить, что Рамочным решением 2003/568/JI определение Общей акции 98/742/JI изменено 
не было), установлена ответственность юридических лиц за совершение коррупционных деяний. Ра-
мочным решением 2003/568/JI на государства возложена обязанность имплементации его положе-
ний в национальное законодательство до 22.10.2005 г. По данному вопросу Комиссией был подготов-
лен Доклад, детально рассматривающий итоги и проблемы включения государствами-членами ЕС по-
ложений Рамочного решения 2003/568/JI в свой законодательный массив [8; art.2, abs.2].

Не  всеми государствами-членами ЕС  нормы Конвенции  1997  года были имплементированы в 
должном объеме. С 01.12.2014 года Европейский Союз будет обладать возможностью преследования 
и наказания за подобные деяния. В качестве основной причины можно назвать недостаток политиче-
ской воли глав государств-членов ЕС, а также отсутствие сравнительного анализа, специальных ис-
следований в сфере европейских коррупционных тенденций, недостаточное развитие программ об-
мена опытом в сфере антикоррупционного регулирования. Комиссией указывается необходимость 
большей прозрачности в деятельности ЕС, а также усиление взаимодействия с ГРЕКО и подготовка са-
мой Комиссией докладов по вопросам борьбы с коррупцией каждые два года (первый подобный до-
клад будет подготовлен в 2013 году).

Борьба с коррупцией ведется ЕС на уровне специальных органов и учреждений. В качестве ос-
новного из них следует отметить Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF), учреж-
денное Комиссией 28.04.1999 г. Как установлено ст. 2 Решения Комиссии об учреждении OLAF, его це-
лью является «усиление борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой иной противоправной де-
ятельностью, посягающей на финансовые интересы ЕС». Ведомством осуществляются внутренние и 
внешние расследования в отношении как институтов и органов ЕС (в том числе обладающих незави-
симым бюджетом), так и в отношении лиц и организаций, получающих финансовую помощь за счет 
бюджетных средств Европейского Союза. Между Российской Федерацией и OLAF заключено согла-
шение о взаимной помощи по таможенным делам. Комиссией 28.09.2011 было принято решение о 
создании экспертной группы «Коррупция», обладающей консультативными полномочиями в рамках 
противодействия коррупции и разработки более эффективной антикоррупционной политики Евро-
пейского Союза. Данная группа состоит из 17 членов, назначаемых ad personam, и функционирует на 
добровольных и безвозмездных началах [12].

Противодействие коррупции осуществляется ЕС также на международном уровне. Союз присое-
динился к Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) в сентябре 2008 г., принимал участие в разра-
ботке Конвенций Совета Европы об уголовной и гражданско-правовой ответственности за корруп-
цию [1],[2],[3]. Комиссией Европейского Союза 06.06.2011 было подготовлено Сообщение о формах 
взаимодействия Европейского Союза и Совета с ГРЕКО [9]. Последним документом установлена воз-
можность участия ЕС в заседаниях и деятельности ГРЕКО не только в качестве наблюдателя, но и в ка-
честве полноценного члена [9; abs.2, p. 4.2].

Помимо наказания за уже совершенные коррупционные деяния, нормативными актами ЕС разра-
ботан ряд мер по предупреждению оных. В большинстве случаев они содержатся в актах sui generis: вну-
тренних регламентах институтов ЕС и различных кодексах поведения. В источниках первичного права 
подобного рода документы не упоминаются, что, однако, не снижает их правовой ценности. «Наличие 
такого рода источников было констатировано Судом в Решении по делу «ETRA» 1971 года»[11; 263], 
[15; 86]. Как отмечается А.О. Четвериковым, «упомянутые документы, как правило, способны обладать 
только рекомендательным действием. Тем не менее, они могут порождать обязательные юридиче-
ские последствия в случае, если это прямо предусмотрено в учредительных документах или право-
вых актах ЕС» [20; 109]. В качестве типичных превентивных мер борьбы с коррупцией можно отметить 
следующие: обязанность служащих ЕС в течение двух лет после оставления должности сообщать о 
своей деятельности во избежание конфликта интересов; запрещение комиссарам ЕС заниматься лю-
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бой оплачиваемой деятельностью (в том числе творческой или преподавательской) без предвари-
тельного согласования с кадровой службой; ведение в Парламенте ЕС специального реестра оплачи-
ваемой деятельности его депутатов.

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Коррупция представляет собой проблему того рода, которая в настоящее время не может быть 

решена локально и для устранения которой необходимы консолидированные усилия многих 
государств.

2. Европейским Союзом разработано большое количество документов, регулирующих борьбу с 
коррупцией на наднациональном уровне. Данные акты содержат основополагающие дефини-
ции материального права, необходимые в сфере антикоррупционного регулирования.

3. ЕС является участником основных международных актов, посвященных борьбе с коррупцией, 
активно взаимодействует с международными организациями, целью которых является проти-
водействие коррупции.

4. В настоящее время в рамках ЕС необходимо усиление взаимодействие государств-членов для 
более эффективного противодействия коррупции. В первую очередь это подразумевает со-
гласование политических воль глав государств-членов ЕС и разработку специальных инстру-
ментов и методов антикоррупционного регулирования для Союза. Лиссабонским договором 
предусмотрена возможность более жесткого регулирования правовых основ борьбы с кор-
рупцией на уровне Европейского Союза.

5. В рамках мирового сообщества необходима разработка общего рамочного понятия корруп-
ции, которое впоследствии будет трансформировано в национальное законодательство госу-
дарств и дополнено в соответствии с их правовыми традициями.
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PARTICIPATION OF NORWAY  
IN THE COMMON MARITIME TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION

The relationship of Norway with the European Union is based on principles of membership in the Eu-
ropean Economic Area and in the European Free Trade Assosiation. The Agreement on the European Eco-
nomic Area (March 17, 1993) provides provision of four types of freedom covering the European Union leg-
islation: the free movement of goods, services, people and capital throughout the EEA States. In addition, 
the EEA Agreement obliges to strength and broaden cooperation in other important areas of framework 
of the Community’s activities such as research and technological development, information services, so-
cial policy, the environment, consumer protection, tourism and culture, and others [1]. In the preamble to 
the EEA Agreement, the contracting parties state their determination to preserve, protect and improve the 
quality of the environment and to ensure prudent and rational utilisation of natural resources on the basis 
of the principle of sustainable development as well as the principle that precautionary and preventive ac-
tion should be taken.

In the legislation, sustainable development is defined as «development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within 
it two key concepts: the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, which over-
riding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social or-
ganization on the environment’s ability to meet present and future needs.» [2] In addition to this, the Unit-
ed Nations 2005 World Summit Outcome Document refers to the «interdependent and mutually reinforc-
ing pillars» of sustainable development as economic development, social development, and environmental 
protection [3].

Latest researches show that «the marine environment is under threat. This requires effective European 
Union action as the protection of the resource base is a precondition for achieving sustainable wealth and 
generating employment from Europe’s oceans and seas as well as enhancing quality of life. As the Europe-
an Union seeks to revitalise and reinvigorate its economy, effective protection of the marine environment 
can make a substantial contribution» [4]. Particularly, the European Union Maritime Policy aims «to promote 
sustainable use of the seas and conserve marine ecosystems» [5]. The need for such description of mari-
time policy stems from the economic, social, and environmental importance of the maritime dimension in 
Europe.

Green Paper « Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and 
seas» (7 June 2006) points out the importance to achieve sustainable development by reconciling the eco-
nomic, social and environmental dimensions of the exploitation of the seas and oceans. The sustainability 
of maritime activity is threatened, first of all, by environmental pressures. For this reason, latter aspects of 
the European Union Maritime Policy should be at the core of the discussion. The adoptation of the model 
of sustainable development could constitute a competitive advantage both for private and public sector of 
the economy. Particularly, «wind energy, tidal current turbines and deep sea gas and oil resources may pro-
vide new sources of energy. Carbon capture, the reduction of nitrogen oxides emissions from ships, the re-
fusal from road transport in favour of sea transport and methane hydrates may help in the fight against cli-
mate change» [6]. This is a well-known fact that climate change, marine environment and biodiversity pro-
tection, shipping, and fisheries, are very natural, transcends the boundaries of Europe issues and the best 
regulated on the basis of international rules. At the same time, it is also important to protect maritime iden-
tity of every marine region. Legal implementation will need to take into account the realities and diversities 
of Europe’s geographical and political situation.

This co-operation enables Norway to maintain a very high level of economic integration and political 
co-operation with the European Union and its Member States. Particularly, such cooperation allows Norway 
to participate in the EC framework programme, specific programme, project or other actions without a con-
ventional European Union membership and to have access to all parts of the programme [7]. According to 
Article 81 of Agreement on the European Economic Area, definite entities and nations of Norway shall have 
the same rights and obligations there as those applicable to partner entities and nationals of EC Member 
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States. Thus, Norway is participating actively to contribute to the development of the environmental policy 
of the European Union. On the other hand, Norway is also obliged to adopt European Union legislation relat-
ed to the functioning of the internal market, except laws on agriculture and fisheries. So, the European Free 
Trade Association was established in order to recognize the need for mutually beneficial trade and environ-
mental policies in order to achieve the objective of sustainable development [8]. Thus, one of the forms of 
cooperation is ensuring a «parallel legislation, where appropriate, of identical or similar content». [9]. Anoth-
er is a «coordination of efforts and activities via, or in the context of, international organizations, and of co-
operation with third countries» [10].

The European Union Maritime Policy aims to promote a maritime industry that is innovative, competi-
tive and environmentally-friendly. It is characterized as all-embracing policy which includes policies on mar-
itime transport (development the concept of the «Clean Ship» in order to reduce the environmental impact 
of shipping [11]), shipbuilding technologies (in terms of the construction of ships of exceptional quality in 
terms of their complexity, safety and environmental impact), offshore energy production, fisheries, marine 
environment, coastal regions, socio-economic cohesion and other relevant areas. Previously they have been 
developed separately. A general framework of the European Maritime Policy brings all these elements to-
gether and provides a new vision of how to manage our relations with the oceans. In whole, implementa-
tion of the European Union Maritime Policy promotes the integration of environmental considerations into 
all relevant policy areas and leads the states to the Sustainable Maritime Development.

Innovations of the European Union Maritime Policy are presented by introduction of new tools and 
technologies for solving current issues in the maritime relations. For instance, there are foreseen a new 
method of maritime governance. It includes a cross-cutting approach that is developed on the ground of a 
cross-cutting vision of the oceans and seas and the creation of a common maritime space for the European 
Union (particularly, implementation of spatial planning systems and the establishment of a European coast-
guard service). Hopefully, such measures will help to prevent the various illegal activities, including use of 
the scarce and expensive resources, trafficking of human beings and terrorism. In general, they emphasize 
the need for better coordination and management of existing national marine resources. Particularly, the 
principle of the integrated management of maritime affairs was set up in the European Union Maritime Policy. 
It reflects the principles of ecosystem-based management but determines also an implementation of coher-
ent managerial plans in each region and further monitoring of their application in order to achieve a good 
ecological status in the marine waters for which they are responsible.

To achieve of the good environmental status of Europe’s marine environment is considered to be the 
objective of the European Union Maritime Policy that should be executed by 2021 [12]. Good ecological 
status is defined as «the environmental status of marine waters where these provide ecologically diverse 
and dynamic oceans and seas which are clean, healthy and productive within their intrinsic conditions, and 
the use of the marine environment at a level that is sustainable, thus safeguarding the potential for uses and 
activities by current and future generations» [13]. This clause in the European Union Maritime Policy should 
be considered as the main principle of the Maritime Policy and studied in details with all its legal aspects on 
the basis of such criterias as biodiversity, waste and pollution.

Another aspect in the recent research should be to explore present legal provisions and perspective 
ways to tackle transboundary pollution and to review action programme on controlling and reducing ma-
rine pollution proposed by the European Union Maritime Policy. Particularly, modern discussion focuses 
on the measures for the prevention and elimination of maritime pollution by oil and chemicals from dif-
ferent kind of sources: land-based sources, ships (dumping and shipping operations, dumping or incinera-
tion of wastes, accidents involving ships etc.), offshore sources as well as airborne pollutants. Recently, the 
legal regulation measures to prevent pollution resulting from exploration or exploitation of the sea bed or 
the subsoil thereof has become a significant issue for Norway due to its offshore energy production in the 
North Sea.

The next urgent question in this sphere is about cooperation of Norway with some international organ-
isations (for instance, International Maritime Organisation) and regional cooperation in the issue of develop-
ing of maritime cooperation and achievement of sustainable maritime activity. Norway belongs to the Baltic 
Sea and the North-East Atlantic regions of Europe’s seas [14]. It must coordinate its actions with other mem-
bers and with the third countries involved. Thereby the sense and impact of use the provision of scientific 
and technical know-hows by the international organisations established by appropriate conventions should 
be investigated too.

Proposed research aims to identify and analyse the content of the present maritime policy and perspec-
tives of its development, possibilities to implement its provisions (particularly, the European Union Maritime 
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Policy) in the national law (for example, Norwegian national law) within the aspect of its political, economic, 
social and environmental peculiarities. Overlap of activities is not an issue. Where ships are considered prod-
ucts, the overall impact on the environment in terms of material consumption, emissions and waste gen-
eration in their construction, operation and disposal could be addressed in a more integrated way. Conse-
quantly, it is assumed to reduce risks both of the maritime pollution and of damages for ships with achiev-
ing sustainable maritime development at the same time.

The results of the project could be used both in the further researches about International Law, Mari-
time Law, and Environmental Law, and as a part of suitable study course. They would have also practical sig-
nificance for revision of international rules and national legislation of some countries (particularly, national 
law of Norway). Such revision would improve the judicial practice regarding appropriate cases.

Key words: European Economic Area, European Free Trade Assosiation, European Union, Norway, Mari-
time Policy, Sustainable Development.
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ПРОБЛЕМА КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

ВСТУП
2011 – початок 2012 рр. став роком великих законодавчих змін. Верховна Рада України внесла змі-

ни до Кримінального кодексу України, був ухвалений новий закон про вибори народних депутатів, 
планується прийняти новий Кримінально-процесуальний Кодекс України. Безумовно тільки з часом 
можна буде з’ясувати, чи принесуть ці зміни позитивний результат. Але вже, наявність змін означає, 
що законодавство не стоїть на місці, а намагається робити певні спроби рухатись в ногу з часом та сві-
товими тенденціями. Заради справедливості треба зазначити, що ці зміни не були б можливі, якщо б 
наш законодавець не мав свій власний інтерес.

15 років дії Конституції України дозволили підвести певні висновки, виявити переваги і недолі-
ки головного закону країни та виявити вектори подальшого розвитку. На превеликий жаль більшість 
положень потребують змін, які вже не просто дозріли, а перезріли. При уважному аналізі Конституції 
можна прийти до висновку, що законодавець: по-перше, до кінця не усвідомлював, важливість цьо-
го закону для країни; по-друге, знаходився під впливом комуністичної доктрини розуміння конститу-
ціоналізму. Такий тезис підтверджує ст. 3 Конституції України [1]: «Людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави». Тобто по суті права людини є в нашій країні найвищою соціальністю.

Нажаль Конституція України не виконує свою головну ціль, та яка захищається конституціями ін-
ших цивілізованих держав, вона не захищає права людини.

Одною з ключових проблем захисту прав людини в Україні є –конституційна скарга.

1. ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
Ні  конституція ні законодавство не забезпечують громадянам надійного та ефективного захис-

ту своїх прав від «законодавчого свавілля» політичних режимів. Більшість незгодних посилаються на 
ч. 2 ст.8 Конституції України: «Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується. Так, ст. 55 Конституції України: «Права і свободи людини і громадянина захища-
ються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право 
звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен 
має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом 
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнарод-
них організацій,членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не заборонени-
ми законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань». Але чи 
діє це положення на практиці?

Згідно ст.147 Конституції України: «Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної 
юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших 
правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 
Згідно ст.150 Конституції України: «До повноважень Конституційного Суду України належить: 1) вирі-
шення питань про відповідність Конституції України (конституційність):законів та інших правових ак-
тів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента 
України, не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини; Верховної Автономної Республіки Крим. 2) офіційне тлу-
мачення Конституції України та законів України. З питань, передбачених цією статтею, Конституційний 
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Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і 
не можуть бути оскаржені.

Згідно ст.38 закону України про Конституційний Суд України: «Формами звернення до Конституційного 
суду є конституційне подання та конституційне звернення». Згідно ч.1 ст. 39 Закону України про Конститу-
ційний Суд України: « Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного Суду України 
про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності  
проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам 157 і 158 Конституціїї України, кон-
ституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції Украї-
ни та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу 
висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим Конституції України або законів України. Згідно ч.1 ст. 42 Закону України про Конституційний 
Суд України[2]: «Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного Суду України 
про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечен-
ня реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридич-
ної особи ». Згідно ст.43 закону України про Конституційний Суд України: «Суб’єктами права на консти-
туційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадку, передбаченому 
пунктом 4 статті 13 цього Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридич-
ні особи ». Згідно ст. 94 Закону України про Конституційний Суд України: «Підставою для конституцій-
ного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність нео-
днозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими 
органами державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може при-
звести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод».

Іншими словами, Конституцією України надано право на судовий захист конституційних прав, але 
відсутність прописаної процедури та обмеження Законом України «Про Конституційний Суд України» 
цього права рамками конституційного звернення тільки якщо існує наявність неоднозначного засто-
сування Конституції України та законів України, не дають громадян фактично це право реалізувати.

2. ТЕОРИТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
В Україні як в інших країнах континентальної Європи діє «європейська» або «австрійська» модель 

конституційної перевірки. Вона сформована на основі положень Конституції Австрії 1920 року та ґрун-
тується на евристичній моделі, розробленій видатним юристом та філософом Гансом Кельзеном, який 
народився у Празі. Австрійська модель конституційної перевірки (деякі науковці називають її кельзе-
нівською, європейською, централізованою чи концентрованою) підпорядковує конституційну пере-
вірку суду, але не звичайним судам, а Конституційному Суду з ексклюзивною юрисдикцією з конститу-
ційного регулювання, та робить перевірку абстрактною, тому що вона пов’язується не з конкретним 
спором, а з особливою процедурою. Часто у країнах з централізованою системою конституційної пе-
ревірки існують як Конституційний Суд, так і Верховний Суд. При цьому вважається, що останній пере-
буває на вершині судової системи, а перший взагалі не входить до неї [3] .

У своєму творі «Чисте вчення про право» Кельзен зазначав: «Норми правопорядку повинні вста-
новлюватись спеціальним нормотворчим актом. Це встановлені тобто позитивні норми, елементи по-
зитивного порядку. Якщо розуміти конституцію правової спільноти як норму або норми, які визна-
чають, яким чином (тобто якими органами за допомогою якої процедури  – шляхом розумної зако-
нодавчої діяльності або на основі звичаю) повинні створюватись загальні норми конституюючого 
співтовариства правопорядку, тоді основна норма  – це та норма, яка постулюється, коли звичай, з 
якого виникла конституція, або акт створення, розумно вчинений визначеними людьми, об’єктивно 
тлумачиться як нормотворчі фактори; коли у другому випадку, індивід або зібрання індивідів, ство-
ривших конституцію, на якій засновується правопорядок, розглядається як нормовстановлююча вла-
да. Основна норма визначає основний фактор правотворчості, так що її можна назвати конституцією 
в сенсі позитивного права. Основна норма – це початковий пункт процедури створення позитивного 
права..»[4]. Тобто для Кельзена конституція – це найвищий закон держави. На його думку страж кон-
ституції має бути установою, схожою на суд, однак не частиною судової системи. Більше того, Г. Кель-
зен наполягав на тому, що перевірка не може бути a превентивною, а має бути лише репресивною, що 
на практиці є іншою спільною рисою двох моделей. Тобто перевірка стосується лише тих актів, які на-
були чинності, а не тих, що будуть прийняті в майбутньому. Якщо закон суперечить конституції, Кон-
ституційний Суд має його скасувати. В оригінальній австрійській моделі (що існувала до конституцій-
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них поправок 1929 та 1975 років) відповідні скарги могли подаватися виключно конституційними ор-
ганами влади. Можна сказати, що на даний момент в Україні діє як раз класична модель. Але треба 
чітко усвідомлювати що ця модель має важливий недолік. У процесі її реалізації виникає конфлікт по-
зитивного та природного права, реального та належного. Оскільки цією моделлю органу конституцій-
ної юрисдикції відведена роль технічного експерта формальної конституційності законів, а не дослід-
ника з позиції суспільного ідеалу[5].

Головною проблемою Конституційного Права в Україні є обмежені можливості судового захис-
ту, якщо порушниками прав стали вищі органі влади. Громадянам вкрай важко захищати в свої права 
та свободи від посягання з боку Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України. А одним з 
головних принципів правової держави є – обмеженість державної влади конституційними правами і 
свободами людини і громадянина. Таким чином, рівень демократичності держави характеризується, 
саме, за показником дозволення нею верховенства в її діяльності природних прав і свобод людини й 
громадянина, що практично забезпечується гарантуванням кожній особі захисту її абсолютних та кон-
кретних можливостей в будь-який, в тому числі конституційно-юрисдикційний, судовий спосіб. Але 
побудова правової держави й громадянського суспільства неможлива без удосконалення процедур 
реалізації та захисту основних прав і свобод кожною людиною як першоджерелом публічної влади – 
без запровадження конституційної скарги[6].

Треба чітко усвідомлювати, що право на подання такої скарги слід надати не тільки громадянам, 
а й іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території нашої 
держави. Адже вони (за деякими винятками) мають такі ж права й обов’язки, як і громадяни України, їм 
також гарантовано право звертатися до суду для захисту конституційних прав і свобод.

На сьогодні думки вчених стосовно питання введення в Україні інституту конституційної скарги 
розділились. Серед деяких вчених панує думка, що Україна не готова до введення даного інституту, 
оскільки це може призвести до перевантаження Конституційного Суду України, не дасть можливос-
ті розв’язання ним найважливіших проблем суспільного життя, основоположних проблем щодо прав 
людини, цей інститут не підходить до українських правових реалій тощо. Цікава в цьому плані думка 
професора В. Шаповала: «У нинішній ситуації, коли судова система в Україні є надто політизованою, 
надання фізичним особам можливості подання прямої конституційної скарги може погіршити рівень 
правової захищеності громадян. Я не бути говорити про той фантом, який називається конституційна 
юрисдикція України. Говорячи про інструментарій, я хотів би звернути увагу: інститут конституційної 
скарги ускладнить шлях до Європейського суду з прав людини. Всі ці скарги підуть у Конституційний 
Суд. Судді у нинішньому складі у переважній більшості готові їх розглядати. Але на сьогодні, на жаль, 
так виходить дуже часто, що тільки Європейський суд з прав людини іноді, у найбільш скандальних си-
туаціях, вирішує справу по суті і реально, без політики».

3.СВІТОВИЙ ДОСВІД КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ
Інститут конституційної скарги— досить поширений. Він є в Німеччині, Польщі, Словенії, Угорщи-

ні, Словаччині, Чехії, Грузії, Киргизії, Таджикистані, Естонії, Австрії, Албанії, Швейцарії, Хорватії, Росії, 
Латвії. У практиці цих держав використовуються дві форми конституційної скарги: на

родна скарга (action popularis) та індивідуальна конституційна скарга, які, залежно від конкрет-
ної країни, застосовуються або одночасно, або перевага надається одній з них. Народна скарга є по-
зовом до конституційного суду щодо перевірки конституційності будь якого нормативного припису, 
який може бути ініційований будь-якою особою незалежно від того, чи має вона конкретний інтерес 
щодо цього. Тобто скаргу може бути подано до початку розгляду конкретної справи органами дер-
жавної влади та судами. Така форма скарги застосовується, наприклад, в Австрії, Азербайджані, Німеч-
чині та Швейцарії [7].

У Німеччині інститут конституційної скарги закріплений на конституційному рівні в пункті 4 «а» 
частини першої статті 93 Конституції ФРН (включений законом від 29 січня 1969 року), згідно з яким 
ФКС уповноважений розглядати конституційні скарги, що можуть бути подані будь-якою особою, яка 
вважає, що державна влада порушила одне з її основних прав. Аналогічне положення закріплене в 
пункті 8 «а» статті 13 та пункті 1 статті 90 Розділу 15 «Процедура у справах стосовно конституційних 
скарг» Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд». Суб’єктом, наділеним правом 
звернення до органу конституційної юрисдикції з конституційною скаргою щодо захисту фундамен-
тальних прав, закріплених Основним Законом ФРН, може бути будь-яка особа, чиї права було поруше-
но. Фізичні особи німецької національності мають право подавати конституційну скаргу щодо будь-
якого фундаментального права; іноземці й особи без громадянства можуть подати таку скаргу щодо 
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тих прав, які визнані за ними Конституцією ФРН. До суб’єктів конституційної скарги належать також 
юридичні особи, якщо порушені їхні права належать до фундаментальних і захищаються Основним 
Законом (наприклад, право власності). Відповідно до пункту 4 «б» частини першої статті 93 Конституції 
ФКС та статті 91 Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд» ФКС розглядає також 
справи за конституційними скаргами громад і об’єднань громад з приводу порушення будь-яким зако-
ном права на самоврядування, передбаченого статтею 28 Основного Закону, а щодо законів земель – 
за умови, що скарга не може бути подана до Конституційного суду землі [8].

Схожа система запроваджена у Російській Федерації, окрім однієї відмінності, у Р.Ф можна подава-
ти скаргу тільки на закон, тобто на рішення президента, палат федерального зібрання або уряду та мі-
ністерств подати скаргу неможливо [9].

Гірше ніж в Україні ситуація у Республіці Білорусь. Згідно ст.116 Конституції Республіки Білорусь: 
«Конституційний Суд за пропозицією Президента Республіки Білорусь, Палати представників, Ради 
Республіки, Верховного Суду Республіки Білорусь, Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, 
Ради Міністрів Республіки Білорусь дає висновки стосовно конституційності актів прийнятих держав-
ними органами»[10]. Щодо права громадян, то Закон про Конституційний Суд Республіки Білорусь за-
значає, що інші державні органи, суспільні об’єднання, а також громадяни повинні подати прохання 
тим органам та особам, які мають право на внесення пропозицій о перевірці конституційності акту. [11]. 

ВИСНОВКИ
Питання конституційної скарги в Україні вже багато років стоїть перед вченими, політиками, зако-

нодавцями та юристами. Це питання, ніби тест для Української держави на демократичність.
На сьогодні правова ситуація яка склалась в Україні вкрай важка. Недосконалість та протиріччя 

законодавства і конституції довели правову систему держави до застою та ситуації близької до ката-
строфи. Це підтверджує статистика порушень прав людини в Україні та кількість скарг до міжнарод-
них організацій та установ. Демократичні цінності проголошені в українській конституції фактично не 
працюють.

У даному випадку для того щоб вийти з цього становища необхідні кардинальні зміни. Однією з та-
ких змін має стати інститут конституційної скарги, який надасть людям право на захист від посягань 
на свої права збоку органів державної влади. Стане гарантією для існування демократії в Україні, неза-
лежно від зміни влади. Усуне протиріччя між конституцією та законодавством. Дасть українській пра-
вовій системі можливість рухатись вперед.

Українським політикам, законодавцям та вченим необхідно чітко усвідомлювати, що на сьогодні 
тільки демократичні держави можуть мати економічну стабільність, високі темпи росту та процвітан-
ня. А демократія у цивілізованому світі – це непорушність прав та свобод громадян та відсутність об-
меження них збоку держави. Тільки тоді коли громадяни будуть мати можливість на вільний розвиток 
своїх можливостей, Україна зможе увійти до числа цивілізованих держав. А для цього не повинно бути 
порушення прав людини, особливо збоку влади в обличчі її законів.
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Ст.  8  Конституції України закріпила, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Дане положення не конкретизоване в Основному Законі. Серед науковців також немає єдиної, узго-
дженої думки для визначення цього важливого принципу. За змістом це одна з найбагатогранніших 
правових засад. Проте все частіше цей принцип розглядають з позицій природного праворозуміння, 
і зазначають, що верховенство права – це панування саме природних прав людини, якими кожен во-
лодіє від народження, вони не залежать від закріплення їх державою у законі, і спрямовані на забезпе-
чення гідності та інтересів кожного з нас.

Цей принцип має служити критерієм адміністративного розсуду органів державної влади і місце-
вого самоврядування у всій їхній роботі, і при наданні адміністративних послуг зокрема. Він дає мож-
ливість творчо, а не бездумно, застосовувати закон, і не може бути виправданням для зловживань.

Відповідно до Конституції України: «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадя-
нина є основним обов’язком держави». Як слушно зазначають І. Коліушко та В. Тимощук, держава не 
управляє громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє різноманітні дії, спрямовані на 
створення умов для реалізації ними своїх прав та свобод. [1]

Термін «адміністративні послуги» широко використовується науковцями, держаними службовця-
ми і пересічними громадянами. Проте в Україні поки що не прийнятий закон, який би визначав загаль-
ні положення щодо порядку надання адміністративних послуг, хоче деякі кроки в цьому напрямку 
були зроблені: зокрема, 9 грудня 2011р. Верховна Рада України у першому читанні прийняла за осно-
ву проект Закону «Про адміністративні послуги», який був поданий Президентом України.

Адміністративні послуги можна визначити як публічно-владну правозастосовчу діяльність упо-
вноважених законом суб’єктів, яка здійснюється за зверненням фізичних та юридичних осіб, і спрямо-
вана на реалізацію їх прав, свобод і законних інтересів. Фізичні та юридичні особи найчастіше зустрі-
чаються з органами державної влади і місцевого самоврядування саме у процесі надання останніми 
адміністративних послуг. Приватні особи є споживачами цих послуг, а не прохачами в органів публіч-
ної адміністрації, тому необхідно:

•	 щоб	процедура	надання	адміністративних	послуг	була	чітко	визначена	у	законі,	а	не	у	підзакон-
них нормативно-правових актах, як це має місце сьогодні;

•	 правила,	якими	керуються	органи	публічної	адміністрації,	у	процесі	надання	адміністративних	
послуг, мають бути спрямована в першу чергу на задоволення потреб приватних осіб: а саме на 
те, щоб таку послугу було зручно отримати, це займало мінімум часу, довідок і грошей;

•	 закріпити	принципи	надання	та	критерії	оцінювання	якості	цих	послуг;
•	 визначено	справедливі	підстави	віднесення	послуг	до	платних	чи	безоплатних;
•	 закріплена	«розумна»	плати	за	надані	послуги,	зокрема	необхідно	обмежити	вартість	наданих	

послуг фактичними витратами, які були здійснені для їх надання.
Як слушно зазначають науковці, деякі положення розробленого проекту закону є позитивними, 

до них можна віднести: врегулювання питання стандарту надання адміністративних послуг; обов’язок 
адміністративних органів сприяти поінформованості фізичних і юридичних щодо адміністративних 
послуг, які ними надаються, функціонування Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на веб-
сторінці Урядового порталу; передбачення законодавчого регулювання переліку і вимог до докумен-
тів, необхідних для отримання адміністративних послуг; встановлення граничних строків надання ад-
міністративних послуг;схвально може бути оцінена законодавча пропозиція щодо заборони надання 
платних супутніх послуг адміністративними органами та центрами надання адміністративних послуг, 
позитивний наслідок на регулювання суспільних відносин у цій сфері буде мати передбачена законом 
можливість функціонування «єдиного вікна», а також те, що прийом фізичних і юридичних осіб буде 
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проводитись також і по суботах, протягом не менше як 6 годин; а також покладення обов’язку щодо 
збирання довідок і погодження документів на адміністративні органи, а не на осіб, які звернулися за 
наданням адміністративної послуги.

Незважаючи на ці позитивні аспекти поданого законопроекту, які покликані сприяти реалізації 
прав і свобод фізичних і юридичних особам, у процесі отриманні ними адміністративної послуги, він 
також містить деякі суперечливі положення. Перш за все, в проекті закону «Про адміністративні по-
слуги» закріплено, що «адміністративна послуга – прийняття згідно із законом за зверненням фізичної 
або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних 
інтересів та/або на виконання нею визначених законом обов’язків». Така дефініція, на мою думку, не 
визначає змісту поняття «адміністративних послуг», оскільки необґрунтовано ототожнює їх зі зовніш-
ньої форми закріплення певного юридичного результату, а саме з прийняттям адміністративного акту.

Суперечливою є така новації законопроекту, як передбачення необхідності створення центрів на-
дання адміністративних послуг. Як визначено у ст.1 законопроекту «центр надання адміністративних 
послуг – робочий орган міської ради (її виконавчого органу) міста районного (крім міст – районних 
центрів), обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, Київської, Севасто-
польської міських державних адміністрацій (міський центр), районної, районної у містах Києві, Севас-
тополі державної адміністрації (районний центр, районний у містах Києві, Севастополі центр), облас-
ної державної адміністрації (обласний центр), до якого можна звернутися за отриманням і через який 
можна отримати адміністративні послуги за принципом «єдиного вікна»». Вчений І. Коліушко зазначає, 
що створення центрів надання адміністративних послуг не тільки в містах, а й на рівні області – при об-
ласних державних адміністраціях свідчить про серйозну зміну розуміння призначення центрів надан-
ня адміністративних послуг. Адже вони покликані забезпечити не лише зручність і прозорість відно-
син громадян із чиновниками, а й створити умови для децентралізації адміністративних послуг. Тому 
що, знову ж таки, громадянам зручно звертатися за всіма послугами в ЦНАМ своєї громади, а не їздити 
в обласний центр. Якщо ж створюються ЦНАПи на обласному рівні, то або повністю заперечується не-
обхідність децентралізації, або передбачається витратити немалі кошти на обладнання обласних ЦНА-
Пів, які будуть надавати незначну кількість послуг [2] .

Також в законопроекті не визначається, як будуть розмежовуватися повноваження щодо надан-
ня адміністративних послуг органами, при яких створюються центри надання адміністративних по-
слуг і самими центрами. Це спричинить певні труднощі, оскільки є незрозумілим до якого із зазначе-
них суб’єктів фізична або юридична особа повинна звертатися для отримання послуги, тому що згідно 
з ч. 2 ст. 11 проекту адміністративний орган «надає адміністративну послугу», а центр надання адміні-
стративних послуг «забезпечує організацію надання такої послуги» [3]. Тому питання про те, чи змо-
жуть заявники отримати адміністративний акт безпосередньо в такому центрі – залишається невизна-
ченим.

Недоліком цього законопроекту є те, що в ньому не передбачаються критерії якості надання ад-
міністративних послуг. Доцільно було б передбачити, що проведення оцінювання наданих адміністра-
тивних послуг здійснюється на основі таких критеріїв, як результативність, доступність, своєчасність, 
зручність, відкритість і професійність [4].

Питання щодо платності адміністративних послуг є дискусійним. Оскільки, дехто з вчених вважає, 
що всі повинні виконувати конституційний обов’язок і сплачувати податки, а натомість – отримувати 
адміністративні послуги безоплатно. Але є також прихильники протилежної думки, які зазначають, що 
певні адміністративні послуги мають надаватися за встановлену законом плату, оскільки по-перше це 
справедливо, адже одні особи звертаються за наданням певної адміністративної послуги регулярно, а 
інші ні раз вжитті, а по-друге – це може бути дієвим інструментом для стимулювання службовців нада-
вати послуги якісно в разі, якщо від цих коштів залежатиме фінансування відповідно адміністративно-
го органу та преміювання службовців. Я вважаю, що доцільно закріпити плату за окремі адміністратив-
ні послуги, оскільки крім зазначених вище причин, коштів, які надходять від сплати податків не може 
вистачити для забезпечення всіх видів діяльності держави. Але має бути чітко передбачений справед-
ливий механізм визначення вартості послуги в законі. Це буде сприяти позбавлення можливості до-
вільно встановлювати плату за послуги адміністративними органами.

Хотілося б також зазначати, що у більшості країн Європи і Північної Америки існують загальні ад-
міністративні процедурні кодекси, які містять норми щодо врегулювання процедури прийняття інди-
відуальних адміністративних актів та їх оскарження в адміністративному порядку, в тому числі і про-
цедуру надання адміністративних послуг. Перевагою таких кодексів є те, що вони вносять порядок і 
послідовність в те, як адміністративні органи використовують свої повноваження, встановлюють ті мі-
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німальні стандарти, яких повинні дотримуватися у всіх сферах практичної діяльності публічні адміні-
страції. Вважаю, що доцільніше було б прийняти Адміністративно-процедурний кодекс, а не окремий 
закону, який би комплексно врегульовував процедурні відносини між фізичними і юридичними осо-
бами та органами державної влади і місцевого самоврядування .

Отже, для забезпечення функціонування принципу верховенства права у сфері надання адміні-
стративних послуг, необхідно перш за все прийняти якісний нормативно-правовий акт, який був би 
ефективною гарантією того, що приватні особи зможуть без особливих труднощів реалізувати свої 
права та законні інтереси у відносинах з органами публічної адміністрації.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

В СВЕТЕ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА

В условиях фактически отсутствия независимых судов в России, а также осуществления каратель-
ной уголовной политики, обращение в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) для восстановле-
ния нарушенных прав порой является единственной возможностью для российских граждан реали-
зовать право на справедливое судебное разбирательство.

Учитывая низкий социальный и правовой уровень российских граждан, их обращения в ЕСПЧ про-
должает носить ограниченный характер. Для обеспечения реализации права на справедливое су-
дебное разбирательство необходимы не только совершенствование государственных механизмов 
защиты прав и свобод, но и предоставление гарантий в деятельности неправительственных право-
защитных организаций (НПО), призванных своими методами восстанавливать нарушенные права, 
осуществлять контроль за состоянием дел с правами человека.

Помощь жертвам незаконного национального судебного разбирательства при подаче жалоб в 
межгосударственные судебные органы по правам человека -одна из важных форм деятельности пра-
возащитных организаций в защите прав и свобод. В связи с тем, что Россия активнее и теснее инте-
грируется в общеевропейский правозащитный процесс, деятельность неправительственных право-
защитных организаций по оказанию помощи гражданам при подаче и разбирательстве жалоб в Евро-
пейском Суде по правам человека в настоящее время является одним из приоритетных направлений. 
Судебные разбирательства в международных правозащитных органах, включая Европейский Суд по 
правам человека – это сложный процесс. Эффективное использование такой защиты требует и специ-
альных юридических знаний, и опыта.

Правозащитные организации либо сами, непосредственно, предстают перед Судом во время су-
дебного разбирательства, представляя заявителей или, назначая адвокатов по собственному выбору 
для оказания такой помощи, либо поддерживают заявителей косвенно, не принимая прямого участия 
в слушаниях дела. Организацией, специализирующейся в этой области, является Interights, междуна-
родный центр по юридической защите прав человека. Базирующаяся в Лондоне, организация фоку-
сирует своё внимание на использовании существующих юридических средств защиты прав человека. 
Её деятельность включает, среди прочего обеспечение юридического представительства в отдель-
ных случаях перед органами, как Европейским Судом по правам человека, Комитетом ООН по пра-
вам человека [4, с. 31 – 60] и Международной организацией труда; помощь адвокатам и неправитель-
ственным правозащитным организациям в подготовке дел для судебного разбирательства на между-
народном и региональном уровнях; предоставление практической помощи и консультаций местным 
правозащитным организациям и юристам по международному и сравнительному правозащитному 
праву, необходимых при рассмотрении дел в национальных судах и трибуналах; составление кратких 
резюме в делах, поднимающих важные вопросы, касающиеся интерпретации фундаментальных прав; 
осуществление международных образовательных программ по правам человека.

В начальный период деятельности организации Interights, её работа по конкретным делам, в ос-
новном, была связана с Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, выра-
жалась в оказании помощи индивидам в представлении их дел в Европейскую Комиссию по правам 
человека (в соответствии с Протоколом № 11 от 11 мая 1994 года Европейская Комиссия была упразд-
нена и создан единый контрольный механизм в рамках Европейской Конвенции – Европейский Суд 
по правам человека) [5], и распространении юрисдикции Комиссии на фундаментальные вопросы за-
щиты прав человека.

Бывают случаи, когда в Европейском Суде по правам человека рассматриваются дела, заявители 
которых прямо представлены неправительственными правозащитными организациями. В деле Пау-
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элл и Рейнер против Великобритании [8], заявитель жаловался на сильный шум, возникающий при по-
садке и взлёте самолётов, на превышение допустимых уровней шума и на отсутствие какой-либо адек-
ватной защиты. Он был представлен Федерацией групп по борьбе с шумом в Хитроу [2, с. 658–666].

Правозащитные организации помогают заявителям составить обращения, а также предоставля-
ют профессиональную юридическую помощь во время слушаний в Суде.

Такой метод работы типичен для некоторых британских правозащитных организаций, особенно 
для Национального Совета по свободам, Национальной Ассоциации психического здоровья (MIND), 
«Правосудия»  – Британской секции Международной комиссии юристов. Одной из основных це-
лей «Правосудия»  – британской секции Международной комиссии юристов является поддержание 
и укрепление принципов торжества закона путём отстаивания выполнения справедливого закона 
справедливыми методами. Отчасти эта работа включает оказание помощи заключённым путём изуче-
ния предполагаемых случаев нарушения правосудия.

Принимая участие в слушаниях в Суде, и помогая жертвам, неправительственные правозащит-
ные организации преследуют цель возмещения индивидуального ущерба причинённого незаконны-
ми действиями властей. При этом правозащитные организации не могут непосредственно участво-
вать во всех делах, связанных с нарушением Конвенции, поэтому они выбирают те случаи, в которых 
конкретные нарушения делают возможным критически оценить закон или практику государствен-
ных органов в сферах, важных с точки зрения ситуации с правами человека и гарантий их защиты. Об-
ращение в Европейский Суд согласно положениям Конвенции возможно после исчерпания всех вну-
тренних национальных способов защиты прав человека. Во многих случаях, спор между сторонни-
ками расширения границ защиты индивидуальных прав и властями, разворачивающийся в судах и в 
парламенте, а также переходящий в горячую общественную дискуссию, в конце концов, переносится 
в Европейский Суд по правам человека в форме индивидуальной жалобы, представленной по иници-
ативе неправительственных правозащитных организаций, стремящихся решить проблему в соответ-
ствии со стандартами в области прав человека.

Одним из многих примеров является дело Абеда Хуссейна против Великобритании. Абед Хуссейн 
был осуждён в 1978 году за убийство своего двухлетнего брата. В то время ему было 16 лет, и он был 
приговорён к заключению по особому распоряжению короны. Он заявил, что он осуждён несправед-
ливо, и что, в действительности, его отец ответственен за смерть ребёнка. Несмотря на то, что его 
дело рассматривалось в Комиссии по помилованию в 1986, 1990 и 1992 годах, Хуссейн оставался в за-
ключении. Организация «Правосудие» решила вмешаться в это дело и поддержать жалобу заявителя 
на несправедливое осуждение, сначала перед национальными органами. Была надежда на то, что но-
вые свидетельства составят основу для обращения к министру внутренних дел. Представители «Пра-
восудия» также оспаривали отказ выдать разрешение на освобождение Хуссейна и представили об-
ращение в Комиссию с целью проверки, насколько положения о пересмотре дел и освобождении 
приговорённых к пожизненному заключению соответствуют ст. 5, п. 4 Европейской Конвенции о за-
щите прав человека [11]. Предыдущие дела, проведённые «Правосудием», касающиеся этой же статьи 
Конвенции, привели к установлению открытых, подобно судебным, процедур, с юридическим пред-
ставительством, призванных принять решение об освобождении осуждённых, отбывающих пожиз-
ненное заключение [1, с. 87 – 88; 10].

Однако не все правозащитные организации принимают непосредственное участие в слушаниях 
Европейского Суда по правам человека. Они дают юридические советы лицам, права которых нару-
шены, информируют их о возможности представления обращения; помогают им составить такие об-
ращения и найти нужные аргументы; предоставляют материалы, полезные с точки зрения предмета 
представляемой жалобы; и предлагают компетентных юристов, способных представлять интересы за-
явителей [17, с. 38 – 47]. Таким был случай с Французской Ассоциацией лиц, страдающих гемофилией, 
Ассоциацией защиты людей, подвергшихся переливанию крови и Ассоциацией переливаний крови 
в делах, возбуждённых против французских властей людьми, заражёнными ВИЧ-инфекцией в резуль-
тате переливания крови [9]. Заявители жаловались на нарушение пункта 1 статьи 6 Европейской Кон-
венции о защите прав человека, в связи с тем, что неоправданно долго рассматривались дела по воз-
мещению ущерба.

Роль НПО особенно важна не только по причине значимости проблем, рассматриваемых ЕСПЧ, но 
также и потому, что они помогают избежать неравенства сторон в ходе разбирательства. Государ-
ство-участник Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод имеет в своём рас-
поряжении мощную машину, финансовые средства, юристов, специально подготовленных для пред-
ставительства в Суде, а также высококвалифицированных экспертов. Заявитель не располагает таки-
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ми возможностями. Конечно, он может принять финансовую помощь, предлагаемую Судом; но даже и 
в этом случае его возможности всё же остаются неизмеримо меньшими по сравнению с государством, 
на которое он жалуется.

НПО  могут значительно сократить число обращений в Суд, если они дают разумные советы и 
разъясняют заявителям, считающими себя жертвами нарушений прав человека, условия принятия 
обращений к рассмотрению по существу, сферу прав и свобод, защищаемых Конвенцией, и обстоя-
тельства, по которым обращения могут быть не приняты Судом.

Число непринятых и очевидно безосновательных обращений по поводу нарушений, выходя-
щих за рамки действия Конвенции и её дополнительных протоколов, всё ещё слишком велико. Со-
гласно статистическим данным ЕСПЧ,  в  2010  году было подано  61.300  заявлений, из которых толь-
ко 22.724 были признаны приемлемыми для рассмотрения ЕСПЧ [18].

Иногда достаточно проинформировать лиц, подавших жалобу, о том, что аналогичный случай 
уже рассматривается в Суде, целесообразно подождать решения этого дела, а не подавать заявление 
аналогичного характера. В том случае, если ЕСПЧ признает государство виновным в нарушении Кон-
венции, результаты рассмотрения этого дела являются не только средством защиты заявителя в его 
деле, но и имеют большое значение для внесения изменений в национальное законодательство и пе-
ресмотра практики по схожим делам.

Однако реальная ситуация с изменением как правоприменительной практики, так и с внесени-
ем необходимых изменений в законодательство, в связи с вынесенными решениями ЕСПЧ,  остаёт-
ся удручающей. Российские суды и законодатели, в подавляющем большинстве случаев продолжа-
ют игнорировать исполнение вынесенных решений ЕСПЧ.  Председатель Конституционного Суда 
РФ В.Д. Зорькин подверг сомнению безусловное исполнение решений ЕСПЧ [3] после вынесенного 
решения «Константин Маркин против России» в октябре 2010 года [12]. Президент РФ Д.А. Медведев 
в свою очередь заявил о необходимости введения механизма «защиты национального суверенитета» 
[14]. В качестве такого механизма первым заместителем Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ А.П. Торшиным предложен законопроект, согласно которому российские законы, 
признанные ЕСПЧ нарушающими Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных сво-
бод, теперь должны будут проходить дополнительную проверку в Конституционном Суде РФ на пред-
мет их соответствия Конституции РФ [6]. При этом, согласно законопроекту, если Конституционный 
Суд признает закон соответствующим Конституции РФ, пересматривать законы и вынесенные на их 
основании судебные решения не потребуется [13].

Озвученные заявления порождают государственную систему игнорирования решений ЕСПЧ, под-
рывают соблюдение фундаментального принципа верховенства права. Предлагаемый механизм «за-
щиты национального суверенитета» нарушает взятые Россией обязательства при подписании Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В этой связи необходимо принятие специального закона, регулирующего вопросы исполнения 
принятых обязательств, вытекающих из норм Конвенции, а также решений Европейского Суда по пра-
вам человека.

Расширению взаимодействия судебных органов и правозащитных организаций мог бы способ-
ствовать вступивший в силу 1 июля 2010 года Федеральный закон от 22 декабря 2008 года No 262-
ФЗ (в редакции от 18 июля 2011 года) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» [15]. Открытый доступ к решениям судов должен расширить возможности 
осуществлять гражданский контроль над деятельностью судебных органов правозащитными органи-
зациями.

Хотя НПО  за непродолжительный период своей деятельности уже доказали свою значимость 
в системе защиты прав и свобод человека, в отношении них продолжает оставаться «остаточный» 
принцип трактовки их роли в российской правовой конструкции прав человека. Практика показыва-
ет, что НПО в России брошены на произвол судьбы; они не имеют ни прочного законодательного ста-
туса, ни государственной поддержки, ни экономической базы.

НПО занимают достойную нишу в инфраструктуре защиты прав и свобод человека. Уже невоз-
можно представить функционирование системы защиты прав человека без такого инструментария 
как правозащитные организации. Именно они стали буфером между государством и человеком, для 
того чтобы соблюдение прав человека действительно стало настоящей реальностью [7]; НПО стали 
«глазами и ушами» официальных правительств; стали своего рода барометром состояния общества 
[16]. Правозащитные организации находятся в ряду основных условий существования и механизмов 
действия всех систем защиты прав человека как внутри государств, так и на международном уровне. 
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Естественно, что они не слишком популярны у властей, так как их интересуют проблемы, представ-
ляющие власти в неблагоприятном свете. Они являются защитниками истины и чести в отношениях 
между государством и его органами, с одной стороны, и человеком, с другой. Зачастую цена, которую 
им приходится платить за свою деятельность, бывает очень высока; она тем выше, чем менее демо-
кратичным является общество, в котором они действуют.

НПО предоставляют голос тем, кто в противном случае не смог бы высказать своей точки зрения. 
Они стремятся оказывать воздействие на государственную политику от имени тех слоёв населения, 
которые без этого воздействия не имели бы никакого влияния в обществе; работают над тем, чтобы 
ни одна группа населения, имеющая финансовые ресурсы, властные полномочия или высокое соци-
альное положение, не могла бы использовать данное преимущество в корыстных интересах.

Деятельность таких организаций как Центр содействия международной защите (Москва, Россия) 
или «Сутяжник» (Екатеринбург, Россия) показывает эффективность работы НПО в проведении мони-
торинга судебных органов, в том числе, реализации права на справедливое судебное разбиратель-
ство в свете норм Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРИНЦИПА ЗАЩИТЫ ЛИЦ,  
ПОСТРАДАВШИХ ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТЕЛЬСТВА 

СО СТОРОНЫ МИРОТВОРЦЕВ ООН,  
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКИЕ ДЕЯНИЯ

Десятилетиями операции ООН по поддержанию мира несли мир и стабильность странам, оправ-
ляющимся от войны. Люди, которые служат под голубым флагом, действуют в непростых и зачастую 
опасных условиях. Однако этот образцовый послужной список омрачен неприглядным поведени-
ем некоторых личностей. В частности, обнаруженные в 2004 году факты сексуальной эксплуатации и 
надругательства со стороны значительного числа миротворцев ООН в Демократической Республи-
ке Конго (ДРК) обернулись большим уроном для имени миротворчества. Когда всплыли обвинения 
в ДРК, стало понятно, что действующие ныне меры по противодействию сексуальной эксплуатации и 
надругательству при операциях по поддержанию мира явно недостаточны и что подход необходимо 
коренным образом менять.

В 2005 году Постоянным представителем Иордании, принцем Зейд Раад Зейд аль-Хусейном, Со-
ветником Генерального Секретаря ООН  был подготовлен доклад с рекомендациями по вопросу о 
сексуальной эксплуатации и надругательстве со стороны миротворческого персонала ООН, в кото-
ром указывались основные моменты реформирования системы защиты [1]. Буквально сразу же после 
оглашения этого доклада на международном уровне началась работа по осуществлению этих реко-
мендаций. Результат был включен в Пересмотренный проект типового меморандума о взаимопони-
мании между ООН и [участвующим государством], предоставляющим ресурсы для (операции ООН) [2]. 
Но, к сожалению, изнасилования на этом не прекратились, хотя их число постепенно падает (на пер-
вую половину 2011 года число изнасилований сократилось на 18% по сравнению со второй полови-
ной 2010 года) [3]. И вот в октябре этого года все ленты новостей вновь запестрили информацией о 
вопиющем случае. Пятерых миротворцев из Уругвая, входящих в состав Миссии ООН на Гаити, об-
винили в изнасиловании18-летнего жителя города Порт-Салю. Изнасилование произошло в казарме 
уругвайских военных еще в сентябре, однако родители пострадавшего – Джонни Жана – долгое вре-
мя боялись сообщить о случившемся. Надругательство над юношей военные сняли на видеокамеру 
мобильного телефона. Эта видеозапись быстро распространилась на Гаити, благодаря чему инцидент 
получил широкую огласку. Естественно, что данная проблема являлась актуальной всегда, но в насто-
ящее время потребность в регулировании таких ситуаций стоит еще острее. В связи с этим, на наш 
взгляд, необходимо принятие следующих мер, не реализуемых в настоящий момент. Выделим 4 ос-
новные проблемные области:

1. нынешние правила, регулирующие стандарты поведения;
2. процесс расследования;
3. ответственность Организации, руководителей и командиров;
4. индивидуальная дисциплинарная, финансовая и уголовная ответственность.
Вкратце остановлюсь подробнее на каждой их них. Первый пункт. Сложность преодоления сек-

суальной эксплуатации и надругательства усугубляется тем фактом, что в операции по поддержанию 
мира может принимать участие до пяти категорий персонала. Эти категории регулируются разными 
правилами. Генеральной Ассамблее (далее ГА) следует распространить действие правил, предусмо-
тренных в бюллетене Генерального секретаря «Специальные меры по защите от сексуальной эксплу-
атации и сексуальных надругательств» на все категории миротворческого персонала ООН, включая 
гражданских полицейских, военных наблюдателей, служащих национальных контингентов, добро-
вольцев ООН консультантов и индивидуальных подрядчиков [4].

Второе. Для расследования обвинений в сексуальной эксплуатации и надругательстве требуют-
ся кадры специалистов. Рекомендуется создать постоянный профессиональный следственный меха-
низм для расследования сложных дел, в которых идет речь о серьезных проступках. Кроме того, к лю-
бому расследованию обвинений, выдвинутых в адрес служащих того или иного контингента, следу-
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ет привлекать специалиста по военному праву, желательно прокурора, из соответствующей страны, 
предоставившей войска. Это позволит обеспечить, чтобы при собирании доказательств следствен-
ным механизмом соблюдались требования национального законодательства данной страны, благо-
даря чему при вынесении заключения о том, что допущен проступок, можно будет принять дальней-
шие меры. Странам, предоставляющим войска, следует проводить военные суды по месту происше-
ствия, поскольку это облегчило бы доступ к свидетелям и доказательствам в зоне миротворческой 
деятельности. Тем из этих стран, у кого законодательство не разрешает проводить военные суды по 
месту происшествия, следует рассмотреть вопрос о реформе своего законодательства.

Ответственность. Рекомендуется серия мер, включая интенсивный инструктаж, эффективную 
программу просветительной работы с местным населением, систему сбора данных для отслежива-
ния того, как расследуются обвинения в сексуальной эксплуатации и надругательстве и как улажи-
ваются поступившие жалобы, и создание в Центральных учреждениях и на местах небольшого чис-
ла штатных единиц для координации мер, принимаемых по данным вопросам миссиями. Выносятся 
также рекомендации в отношении конкретных для каждой миссии мер по преодолению проблемы и 
в отношении мер, призванных скрасить жизнь и быт в миссионских условиях. Кроме того, ООН долж-
на оказывать элементарную помощь предполагаемым потерпевшим. Нужно награждать руководите-
лей и командиров, которые принимают эффективные меры к преодолению проблемы и обеспечива-
ют надлежащее расследование обвинений в сексуальной эксплуатации и надругательстве. Те, у кого 
это не получается, должны отстраняться от должности.

Генеральной Ассамблее следует отнести акты сексуальной эксплуатации и надругательства к се-
рьезным проступкам по смыслу Положений о персонале, подчеркнув тем самым, что государства-чле-
ны не потерпят подобных нарушений. Миротворческий персонал ООН  рекомендуется считать фи-
нансово ответственным за ущерб, причиненный потерпевшим в результате совершенных этим пер-
соналом актов сексуальной эксплуатации и надругательства. В частности, ГА следует уполномочить 
Генерального секретаря на то, чтобы требовать в надлежащих случаях анализов для установления от-
цовства, обязывая тем самым миротворцев к выплатам на содержание так называемых «миротворче-
ских детей», рожденных от них.

В Типовом меморандуме о взаимопонимании рекомендуется специально предусмотреть, что 
страны, предоставляющие войска, следят за обязательным соблюдением их контингентами местно-
го законодательства. Генеральный секретарь получает от предоставляющей войска страны офици-
альные заверения в том, что она будет осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении своих во-
еннослужащих в обмен на иммунитет, предоставляемый тем по соглашению о статусе сил принима-
ющим государством. Как известно, служащие и персонал ООН  подпадают под защиту Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года [5]. Основатели ООН не собирались пре-
вращать привилегии и иммунитеты должностных лиц и экспертов в командировках в заслон от их уго-
ловного преследования на родине, если они совершили преступления в государстве, где осущест-
вляется операция ООН. Преследование сотрудников или экспертов в командировках за преступле-
ния, совершенные в таком государстве, зависит от того, предусмотрело ли государство, в гражданстве 
которого состоит подозреваемый, экстерриториальную подсудность таких дел своим судам и может 
ли оно, в зависимости от обстоятельств дела, эффективно обеспечить такую подсудность. Однако та-
кая ситуация будет, судя по всему, исключением, а не правилом. Генеральному секретарю рекомен-
дуется назначить группу экспертов, которая посоветовала бы ему, реально ли выработать междуна-
родный документ или использовать какие-то другие средства для обеспечения того, чтобы персонал 
ООН привлекался к уголовной ответственности за оговоренные преступления, выражающиеся в сек-
суальной эксплуатации и надругательстве.

Решение проблемы сексуальной эксплуатации и надругательства со стороны миротворческого 
персонала Организации Объединенных Наций – обязанность совместная, и успешно заниматься этим 
можно только при твердом настрое и активности как Секретариата, так и государств-членов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Генеральная Ассамблея, А/59/710, Комплексная стратегия ликвидации в дальнейшем сексуальной эксплуа-

тации и надругательства при операциях ООН по поддержанию мира;
2. Генеральная Ассамблея, А/61/494, Пересмотренный проект типового меморандума о взаимопонимании 

между ООН и [участвующим государством], предоставляющим ресурсы для [операции ООН];
3. Официальный сайт Группы ООН по вопросам поведения и дисциплины http://cdu.unlb.org;
4. ST/SGB/2003/13, Бюллетень Генерального Секретаря ООН 2003 г.;
5. См.текст на http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_personnel_safety.shtml






