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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АГРОБИЗНЕСА 

С развитием рыночных отношений в Республике Беларусь всё более актуальным 

становится преобразование существующей системы управления в рыночную на основе 

менеджмента. Управление кадрами формирует благоприятную среду, в которой реализуются 

и развиваются способности людей, получающих удовлетворение от выполняемой ими 

работы и от общественного признания своих достижений. В области управления персоналом 

постепенно смещается акцент с технологических подходов, которые строго 

регламентированы содержанием трудового процесса, к системному подходу, основой 

которого является долговременное развитие трудового потенциала работников. Изменения в 

экономике республики совершенствуют и подходы в области управления трудовыми 

ресурсами. Зарождаются руководители нового типа, мышление и стиль которых 

соответствуют новым задачам и условиям развития общества на современном этапе [1, c. 58]. 

Переход к постиндустриальному обществу, глобальная конкуренция и связанное с 

этим повышение инновационной активности организаций являются условиями повышенного 

внимания к человеческим ресурсам.  

Проблема дефицита профессиональных кадров сегодня актуальна для многих сфер 

экономики, но особенно остро она ощущается в сельском хозяйстве. Это и «старение» 

кадров, и их «текучесть», и нежелание молодежи работать на селе. А ведь сельское 

хозяйство – это продовольствие, которое всем нам необходимо ежедневно, и сырье для 

перерабатывающей промышленности. От состояния этого сектора экономики напрямую 

зависит благосостояние народа и стабильность государства. 

Кадровая проблема в организациях агробизнеса, к сожалению, все больше обостряется. 

За годы реформ кадровый потенциал села значительно ослаблен как по численности, так и по 

качеству. Это привело к несоответствию квалифицированной структуры кадрового 

потенциала и возросших условий ведения производства, требующих более высоких 

профессиональных качеств работников, способных успешно трудиться в новых 

экономических условиях. В ряде районов дефицит кадров стал одним из факторов, 

сдерживающих развитие производства. В изменяющихся условиях рынка 

высокоэффективную работу можно обеспечить только за счет привлечения и удержания 

высококвалифицированной и мобильной рабочей силой. 

И если с закреплением кадров на предприятиях агропромышленного комплекса в 

городе особых проблем нет, то труд на селе по-прежнему не привлекает молодежь. На 

работу в сельское хозяйство молодежь в очередь не выстраивается.  

Наиболее распространенными причинами оттока специалистов из предприятий 

аграрно-промышленного комплекса принято считать экономическую нестабильность в 

аграрном секторе и неудовлетворяющие молодежь условия жизни на селе [3, c. 155]. 

Также недостаточная численность может быть из-за малой подготовки специалистов в 

высших и средних специальных учебных заведениях. Хотя выпускается на наш взгляд 

достаточное количество выпускников. Многие из них после выпуска придут на свое первое 

рабочее место в сельхозпредприятия районов. Только не все выпускники идут работать по 

специальности в виду низкой оплаты труда, неблагоприятных условий проживания и т.п. 
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Нередки случаи «черствого» отношения к молодым людям: предоставленное жилье не 

соответствует санитарным нормам, не всегда сразу решаются вопросы по обеспечению 

топливом, отсутствует мотивация труда, молодые специалисты не обеспечены служебным 

транспортом, что препятствует им решать производственные вопросы. Не на должном 

уровне и организация труда молодых специалистов: ненормированный рабочий день, работа 

в выходные дни без оплаты и т.д. Требует значительного улучшения и организация 

культурного досуга молодых работников на селе. И здесь важно осуществить целую систему 

мероприятий, направленных на адаптацию молодежи на рабочих местах, охрану их здоровья, 

организацию отдыха и досуга. 

Еще одной причиной является постепенное разукрупнение бизнеса, закрытие 

государственных предприятий с последующим самостоятельным трудоустройством 

работников. Годовые данные по принятым и уволенным свидетельствуют, что большая часть 

тех, кто потерял работу на больших и средних предприятиях, трудоустраивается в частном 

бизнесе. 

Поэтому важной теоретической и прикладной задачей является обоснование 

направлений совершенствования реализации кадровой деятельности в организациях 

агробизнеса Республики Беларусь. 

Для этого необходимо определить основные проблемы кадровой деятельности, 

провести анализ нормативно-правового обеспечения деятельности кадровых служб 

организаций агробизнеса Республики Беларусь. 

Каждое предприятие при этом имеет свои особенности. Любая организация может 

достичь самых высоких целей, любых прибылей при наличии одного условия – если у неё 

есть специалисты, способные решать поставленные задачи.  

Исходя из вышеизложенного организация работы с кадрами на сельскохозяйственном 

предприятии предполагает: а) формирование кадров предприятия (планирование, отбор и 

наём, высвобождение, анализ текучести и др. работы); б) развитие работников 

(профессиональная ориентация, подготовка, аттестация, оценка и др.); в) совершенствование 

организации и труда, его стимулирование, а также создание безопасных условий труда [1, c. 

99].  

В июне текущего года было принято Постановление № 299 «О целевом обучении в 

аграрных вузах». На республиканском семинаре-совещании «О развитии села и повышении 

эффективности аграрной отрасли Республики Беларусь» с целью закрепления кадров на селе 

Президент Беларуси поручил профсоюзным организациям совместно с хозяйствами 

организовать работу по подбору абитуриентов и заключению с ними целевых договоров для 

последующей подготовки специалистов для АПК в аграрных вузах и колледжах. 

В ходе реализации Государственных программ развития села сделан заметный шаг в 

укреплении аграрной экономики. Проведена системная модернизация и укрепление 

материально-технической базы производства, укреплена социальная инфраструктура и 

экспортный потенциал села, повысилась обеспеченность сельских жителей качественными и 

доступными услугами в области образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты и других значимых факторов, позволяющих повысить качество жизни сельчан. 

Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого предприятия, 

соответственно от качества и эффективности использования каждого во многом зависят 

результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Согласно 

исследованиям установлено, что в настоящее время в полную силу трудится треть 

работников в сфере агробизнеса. Эта отрицательная ситуация сложилась в результате плохой 

организации труда, недостатков в системе материального стимулирования, низкой 

эффективности управления производством [2, c. 74]. 

В сельском хозяйстве и перерабатывающих предприятиях АПК работают 267,4 и 116,6 

тыс. чел. соответственно, или 384 тыс. чел. в совокупности, что составляет 10,3% от общего 

количества работников страны. При этом зачастую предприятия отрасли являются 
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основными работодателями в регионах, где найти работу сложнее, чем в областных городах 

или столице. 

Благодаря работникам отрасли Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в 

продовольствии, что ставит нашу страну в один ряд со странами с самодостаточным 

производством сельскохозяйственной продукции. Более 3/4 всех продовольственных 

товаров, которые попадают в корзины белорусов, – отечественного производства. Доля 

импорта в розничном товарообороте продовольственных товаров по итогам первой 

половины 2021 г. составила 23,6%. 

В Республике Беларусь осуществляется работа с руководящими кадрами и 

специалистами на основе научных принципов подбора, формирования резерва, подготовки, 

оценки и расстановки кадров. Основным нормативно-правовым актом в данной области 

является Положение об организации работы с руководящими кадрами в системе 

государственных органов и иных государственных организаций, утвержденное Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354. 

Управление кадрами в рамках предприятия, будучи неотъемлемой частью его 

хозяйственной политики, имеет стратегический и оперативный аспекты. Кадровая политика 

является составной частью всей управленческой деятельности и производственной политики 

организации. Она ставит своей целью создание сплоченной, ответственной, высокоразвитой 

и высокопроизводительной рабочей силы [3, c. 122].  

Кадры решают все! Особенно в сельском хозяйстве. Где есть хорошие кадры — есть и 

результат.  
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА НА ВРЕМЯ «СЕМЕЙНЫХ» ОТПУСКОВ 

Если сотрудница уходит в декретный отпуск, кто-то должен выполнять ее 

обязанности в период ее отсутствия. Можно попытаться распределить ее обязанности между 

уже имеющимися сотрудниками, а можно на время декретного отпуска и отпуска по уходу за 

ребенком нанять отдельного временного сотрудника. 

При приеме на работу на период выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – 

ТК) сохраняются место работы, должность служащего (профессия рабочего), следует 

руководствоваться п.3 ч.3 ст.17 ТК. В этом случае с работником заключается срочный 

трудовой договор [2]. 
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Что касается отпуска по уходу за ребенком, то основная работница может его и вовсе 

не использовать. Также следует учитывать и тот момент, что если она все же воспользуется 

своим правом на отпуск, то в любой момент может его прервать и выйти на работу до того, 

как ребенку исполнится 3 года (ст. 185 ТК). Поэтому единственно правильный вариант – 

указать условие о сроке договора как период отсутствия на работе основной работницы и в 

связи с отпуском по беременности и родам, и в связи с отпуском по уходу за ребенком [2]. 

Для заключения трудового договора на период выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника, за которым в строгом соответствии с ТК сохраняются место 

работы, должность служащего (профессия рабочего), нужно соблюдать следующее условие: 

заключение срочного трудового договора на обозначенных критериях возможно 

исключительно в случаях, обусловленных временным отсутствием работника, состоящего в 

штате нанимателя. Это значит, что рабочее место (должность служащего, профессия 

рабочего) не может быть свободным, так как в таком случае обязан заключаться трудовой 

договор на неопределенный срок или контракт. На практике срочный договор на время 

выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы, заключается, как правило, в случаях длительного (свыше 4 месяцев) 

отсутствия работника (вследствие временной нетрудоспособности, нахождения в 

социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

переподготовки и др.). Указывать в договоре с временным работником срок действия 

договора как конкретную календарную дату не стоит, поскольку продолжительность отпуска 

дифференцируется в зависимости от исхода родов и территории, где работает женщина (ст. 

174 ТК). Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника, прекращается в день, предшествующий дню выхода этого 

работника на работу (ч.3 ст.38 ТК). 

Продление срочных трудовых договоров законодательство о труде не 

предусматривает. 

В случае, когда работник принимается на период нахождения основного работника в 

трудовом отпуске, который предшествует отпуску по беременности и родам, далее – отпуску 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет основного работника, заключается 

отдельный срочный трудовой договор на каждый период, обусловленный соответствующей 

причиной отсутствия основного работника. При этом, если между этими периодами нет 

перерывов, в т.ч. включая выходные дни, то увольнение работника, принятого по срочному 

трудовому договору, в связи с его окончанием не производится. После заключения нового 

срочного трудового договора наниматель издает приказ о продолжении трудовых отношений 

на основании срочного трудового договора. Увольнение работника и окончательный расчет с 

ним не производятся. 

В Российской Федерации перечень случаев, в которых законодатель позволяет 

оформить срочный трудовой договор, приведен в ст.59 Трудового кодекса Российской 

федерации (далее – ТК РФ). Данный перечень является исчерпывающим. При этом в ст.57 

ТК РФ сказано, что если заключается срочный трудовой договор, то в его тексте обязательно 

делается указание на обстоятельства (причины), послужившие основанием для применения 

именно такого договора [3]. 

Таким образом, оформить временные трудовые отношения с работником можно 

только в тех случаях, когда это прямо разрешено нормами ст.59 ТК РФ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, работник принимается 

не на постоянную работу, а на время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком 

основного работника, то с ним необходимо заключить срочный трудовой договор (ст. 59 ТК 

РФ). Этот договор оформляется в общем порядке. Как правило, сложности вызывает лишь 

указание даты прекращения трудового договора. Ведь заранее неизвестно, когда основная 

сотрудница выйдет из декретного отпуска или отпуска по уходу. В этом случае в срочном 

трудовом договоре дату прекращения договора можно указать так – «дата выхода на работу 

инженера Ивановой И.И.». В приказе о приеме временного работника в строке «Условия 
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приема на работу» указывается: «на период временного отсутствия инженера Ивановой 

И.И.». А вот уже в трудовой книжке целесообразно делать обычную запись о приеме на 

работу без оговорок о сроке действия договора. 

В тот день, когда основная работница выйдет на работу, можно уволить временного 

работника. Уведомлять его заранее о дате увольнения законодательство не требует. В 

приказе об увольнении в качестве документального основания нужно указать пункт срочного 

трудового договора о сроке. В остальном увольнение временного работника оформляется в 

обычном порядке (ст. 79 ТК РФ) [3]. 

Трудовое законодательство Украины допускает заключение с работником 

бессрочного трудового договора, срочного трудового договора, контракта (ст. 21 и 23 

Кодекса законов о труде Украины (далее – КзоТ)) [1]. 

В общем случае с работниками заключают бессрочный трудовой договор. Тогда как 

область применения контракта определяется законами Украины (ч. 3 ст. 21 КЗоТ). 

Срочный трудовой договор заключают в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера работы (например, при 

принятии работника на сезонные работы), условий ее выполнения (например, для замещения 

временно отсутствующего работника) или интересов работника (например, в связи со 

сложившимися семейно-бытовыми обстоятельствами), а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

В случае принятия на работу работника на период нахождения работницы в 

«декретном» отпуске с таким работником заключают срочный трудовой договор. Срок 

действия такого трудового договора будет определяться временем наступления 

определенного события — выхода на работу постоянной работницы из соответствующего 

отпуска. Если срочный трудовой договор заключался на срок, который исчисляется 

месяцами или годами, то здесь необходимо придерживаться требований ст. 241 КЗоТ. Также 

он может заключаться на время выполнения определенной работы, то тогда работодатель 

обязан его разорвать в последний день выполнения этой работы. А если на период 

отсутствия постоянного работника, то работник, с которым заключен срочный трудовой 

договор, должен быть освобожден в последний день перед выходом на работу постоянного 

работника [1]. 

Если после окончания срока, указанного в договоре, трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, то действие договора 

считается продленным на неопределенный срок (ст. 391 КЗоТ). В срочном трудовом 

договоре может быть установлена конкретная дата его окончания. Так вот, именно эта дата 

считается последним днем действия срочного трудового договора [1]. 

Таким образом, законодательство трех названных государств создают условия для 

благоприятного материнства, наделяя женщин рядом дополнительных льгот и гарантий. 

Вместе с тем предусмотрена и правовая база для возникновения срочных трудовых 

отношений с временным работником, принятым на место работницы, выполняющей 

семейные обязанности. 
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ КРАЖИ 

Кража - тайное хищение чужого имущества. Сущность хищения заключается в 

противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу 

виновного, а равно других лиц. Данные действия совершаются только с корыстной целью и 

обязаны причинить материальный ущерб собственнику или владельцу имущества. 

Объект кражи - правоотношения, относящиеся к категории "собственность". 

Объективная сторона кражи как формы хищения заключается в тайном незаконном изъятии 

имущества в отсутствие его собственника или владельца, а равно посторонних лиц, если 

такое изъятие совершено в их присутствии, но незаметно для них. Если посторонние видели, 

что совершается хищение, однако виновный, исходя из анализа окружающей обстановки, 

полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого 

имущества[1]. 

По общему правилу кража считается оконченной, если имущество изъято и у 

виновного появилась реальная возможность пользоваться им, распоряжаться по своему 

усмотрению, например, обратить похищенное в свою пользу или в пользу других лиц, 

распорядиться им с корыстной целью иным образом. 

Субъектом кражи может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. Субъективная сторона кражи характеризуется наличием прямого, как 

правило, конкретизированного умысла и корыстной цели. 

Совершением кражи группой лиц по предварительному сговору признается деяние, 

совершенное двумя и более лицами, заранее договорившимися о совместном совершении 

преступления. При квалификации действий виновных как совершение тайного хищения 

чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснить, имел ли 

место такой сговор соучастников еще до начала действий, непосредственно направленных на 

хищение чужого имущества. 

Необходимо также проверить: состоялась ли договоренность о распределении ролей в 

целях осуществления преступного умысла, какие конкретно действия совершены каждым 

исполнителем и другими соучастниками преступления. Ответственность за кражу, 

совершенную группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда 

согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие 

имущества осуществляет один из них, если другие участники в соответствии с 

распределением ролей совершили согласованные действия в виде непосредственного 

содействия исполнителю[2, 3]. 

Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Под 

незаконным проникновением в помещение или иное хранилище понимается противоправное 

тайное или открытое вторжение, совершенное с целью совершения кражи. Проникновение в 

строения или сооружения осуществляется и тогда, когда виновный извлекает похищаемые 

предметы без вхождения в соответствующее помещение. 

Кража с причинением значительного ущерба гражданину. О значительности ущерба, 

причиненного кражей гражданину, свидетельствует важность, существенность последствий 

преступления, как для самого потерпевшего, так и для его семьи. Чтобы обосновать наличие 

данного квалифицирующего признака, необходимо проанализировать имущественное 
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положение потерпевшего, реальную стоимость похищенного имущества, его значимость для 

потерпевшего, размер и периодичность его доходов (заработной платы, пенсии), наличие у 

него иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное 

хозяйство, и др.[3, 124] 

Кража из одежды, сумки и другой ручной клади, находившейся при потерпевшем. В 

данном случае речь идет исключительно о "карманных кражах", т.е. о кражах из карманов, 

сумок, портфелей, чемоданов, а также самих этих сумок, портфелей, чемоданов. Тайное 

хищение багажа, сданного транспортной организации, а равно отдельных вещей из багажа, 

следует квалифицировать как кражу из хранилища. 

Особо квалифицированными видами кражи  являются тайное хищение: с незаконным 

проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в 

крупном размере. 

Кража с проникновением в жилище. Под незаконным проникновением в жилище 

понимается противоправное тайное или открытое вторжение, совершенное с целью 

совершения кражи. Проникновение в жилище осуществляется и тогда, когда виновный 

извлекает похищаемые предметы без вхождения во внутрь жилого помещения. 

Жилище - индивидуальный жилой дом, с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, любое другое жилое помещение, входящее в жилищный фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания (отдельные квартиры, комнаты в 

коммунальных квартирах и общежитиях, номера в гостиницах и кемпингах), а равно иное 

помещение или строение, предназначенное для временного проживания (домики на колесах, 

палатки, шалаши, землянки). О факте наличия незаконного проникновения в жилище 

свидетельствует момент возникновения умысла на завладение чужим имуществом[4, 348] 

Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода - особо 

квалифицированная разновидность хищения из хранилища. 

Объективная сторона данного преступления заключается в несанкционированном 

отборе нефти, нефтепродуктов и газа из трубопроводов. 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником, 

иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, 

продолжает совершать незаконное изъятие имущества или удерживает его, содеянное 

квалифицируется как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой. 

Действия виновного не перерастают в грабеж, если, скрываясь, он по объективным 

причинам не в состоянии избавиться от похищенного имущества. Например, лицо совершало 

тайное хищение одежды, надевая на себя похищенные вещи. В этот момент виновный 

обнаружен собственником. Скрываясь от последнего, похититель, бросив на ходу часть 

похищенного, убежал, унеся с собой те предметы одежды, которые не смог быстро с себя 

снять[5, 27]. 

 Таким образом, законодателем предусмотрено немалое количество 

квалифицирующих признаков кражи, позволяющих отнести данное преступное деяние к 

различным категориям преступлений с учетом характера и степени их общественной 

опасности, что, в свою, очередь, безусловно, способствует дифференциации ответственности 

лиц, совершивших данное преступление. Вместе с тем, многие аспекты уголовно-правовой 

оценки квалифицированных составов кражи остаются прерогативой правоприменителя, что 

может отразиться как на дифференциации ответственности (при решении вопроса о наличии 

либо отсутствии того или иного квалифицирующего признака), так и на индивидуализации 

наказания (при определении его вида и размера). 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ  ЛЕТ 

Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, в 

которой орган уголовного преследования осуществляет деятельность в связи с поступившей 

или обнаруженной информацией о совершённых, совершаемых  или готовящихся  

преступлениях и принимает по её результатам  предусмотренное уголовно-процессуальным 

законом соответствующее решение [5, с. 291]. 

 Эффективность расследования по уголовным делам, совершенных лицами в возрасте 

до восемнадцати лет, определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже 

незначительное промедление при решении этого вопроса может привести к совершению 

несовершеннолетними новых, ещё более тяжких преступлений, а также к утрате 

доказательств, что существенно затруднит или сделает невозможным качественное 

расследование. 

При возбуждении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних действуют 

общие правила. Это происходит потому, что в момент возбуждения уголовного дела чаще 

всего лицо которое совершило преступное деяние неизвестно органам уголовного 

преследования, а, следовательно, – неизвестен и его возраст.  

О том, что деяние совершено несовершеннолетним свидетельствуют: 1) факт 

задержания таких лиц в момент совершения преступления либо непосредственно после его 

совершения; 2) заявление пострадавшего; 3) объяснения очевидцев, которые знают возраст 

преступников, или по их внешнему виду считают, что это были несовершеннолетние; 4) 

обстоятельства совершённого деяния (место, способ, следы преступной деятельности и др.); 

5) предмет преступного посягательства (похищенные модные вещи, электронные игры, 

яркие журналы, продукты питания, а вещи более ценные, которые находились в 

легкодоступном месте – не тронуты) [2, с. 14]. 

            Общий возраст, с которого наступает уголовная ответственность – 16 лет [4, с. 16-17], 

но также предусмотрен  21 состав преступлений, по которым ответственность наступает с 

14-летнего возраста. Данный перечень является исчерпывающим. Однако, если 

несовершеннолетний, достигший четырнадцатилетнего возраста, совершает общественно 

опасное деяние, ответственность за которое наступает с шестнадцати лет, но в его действиях 

одновременно имеются признаки другого преступления, указанного в ч.2 ст.27 УК, он 

подлежит ответственности и его действия необходимо квалифицировать по статье, 

названной в ч.2 ст.27 УК [1, с. 3].  

Документами, подтверждающими возраст несовершеннолетнего, могут быть 

свидетельство о рождении, паспорт. В случае отсутствия документов или при сомнении в их 

достоверности данный вопрос следует решать в соответствии с п. 2 ст. 228 УПК путем 

назначения судебно-медицинской экспертизы. [1, с. 3]. 

На стадии возбуждения уголовного дела может быть принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с тем, что субъект не достиг возраста уголовной 

ответственности, т.е. – отсутствие состава преступления.    

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные УК, в 
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трёхдневный срок направляются в комиссию по делам несовершеннолетних для 

рассмотрения возможности применения к несовершеннолетним мер воспитательного 

характера или обращения с заявлениями в суд о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения. 

Таким образом, производство по уголовным делам по преступлениям, совершённым 

лицами в возрасте до восемнадцати лет это  установленный уголовно-правовым законом 

особый порядок проведения досудебного производства и судебного разбирательства по 

уголовным делам, целью которого является обеспечение дополнительной охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Особый порядок производства дел данной категории содействует более полному и 

глубокому исследованию всех обстоятельств совершённого преступления, выявлению 

причин и условий его совершения и обеспечению того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетнего были всегда соизмеримы с его личностью и обстоятельствами 

преступления. 

Необходимо повышать качество рассмотрения дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Производство по делам этой категории должно основываться на 

строгом соблюдении требований уголовного и уголовно-процессуального законов, 

максимально способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, а также предупреждению новых 

преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ        

ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Земля как объект правового регулирования является предметом объективного мира, 

существующим независимо от воли и сознания людей. Отношения, складывающиеся по 

поводу земли, очень разнообразны. Земля в этих отношениях рассматривается в нескольких 

значениях.  

Во-первых, следует рассматривать землю как естественно природное образование, 

составную часть окружающей среды. В этом значении земля является объектом земельных 

отношений, которые регулируются нормами экологического и земельного права. Земельные 

consultantplus://offline/ref=0DB0075E4048959FCEDBAF0E1E77BB8B66D5742D797990CF9FF251DCECDAA681B1FBFF1DA50018F046DE91CF22T4t6H
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отношения выступают составной частью природоресурсных отношений, складывающихся в 

связи с использованием и охраной земли и других природных объектов.  

Экологическое законодательство выделяет землю как самостоятельный компонент 

окружающей среды, который подлежит правовому регулированию. Особенности земли как 

природного объекта и природного ресурса определяют специфику земельных отношений как 

самостоятельного вида общественных отношений. Законодательство Республики Беларусь 

не дает определения юридического термина «земля», который по содержанию не совпадает с 

естественнонаучным понятием этого объекта. В юридической литературе существует точка 

зрения, согласно которой под термином «земля» следует понимать земную поверхность на 

глубину ее почвенного слоя. 

Плодородие или наличие почвы не является единственным свойством земли, 

имеющим значение для правового регулирования. Земля выступает в качестве средства 

производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственного базиса для размещения 

антропогенных объектов, территориального ресурса для различных видов человеческой 

деятельности, местом обитания человеческого рода.  

В специальной литературе отмечается, что земля как часть окружающей среды 

характеризуется пространством, рельефом, климатом, почвами, растительностью, недрами, 

водами, является местом расселения, средством производства, пространственным базисом. 

Главной характеристикой земли служит пространство, территория, на которой человечество 

существует, развивается и которую оно осваивает в своих целях. 

Поэтому следует рассматривать землю как сложный природный компонент, 

представляющий собой поверхностный земной слой, обладающий плодородием и другими 

полезными свойствами, подлежащий правовому регулированию в экологических, 

экономических и социальных целях. Это самостоятельный компонент окружающей среды, 

который может отграничиваться от других природных компонентов по естественным и 

правовым признакам.  

Во-вторых, земля является объектом имущественных отношений, которые 

складываются в гражданском обороте, а часто и вне гражданского оборота в связи с 

использованием земель. Последняя сфера использования земли как имущественного объекта 

постоянно сокращается, поскольку основные права на землю вошли в число гражданских 

имущественных прав и их оборот опосредуется нормами гражданского законодательства.  

В связи с постоянством местоположения земли как объекта экономической 

деятельности человека ей придается статус недвижимого имущества. Правовая 

характеристика земли как недвижимого имущества дается в гражданском законодательстве. 

В соответствии со ст. 130 Гражданского Кодекса Республики Беларусь от 27.12.1998 №218-З 

(далее – ГК Республики Беларусь) к недвижимым вещам относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

Включение земли в состав недвижимости и гражданский оборот ведет к формированию 

земельного рынка.  

Земля относится к категории индивидуально-определенных вещей, обладающих 

присущими только им признаками (ст. 138 ГК Республики Беларусь). Эти признаки 

позволяют индивидуализировать каждый земельный участок или его часть как 

самостоятельный объект прав на землю. Общее понятие земельного участка как объекта 

правоотношений дается в земельном законодательстве.  

К земле как недвижимому имуществу допустимо применять такие категории как 

главная вещь и принадлежность (ст.134 ГК Республики Беларусь). Этот признак трактуется 

неоднозначно в силу неоднородности целей и форм использования земли и других объектов, 

связанных с ней.  

В-третьих, земля может рассматриваться как элемент определенной территории или 

пространства, на котором осуществляется человеческая деятельность. В этом качестве земля 

выступает неотъемлемой частью природно-антропогенных территориальных образований 
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различного рода. К ним можно отнести территории градостроительного развития, особо 

охраняемые природные территории и природные территории со специальным режимом 

охраны, территории экологического бедствия и другие экологически неблагополучные 

территории, планетное пространство. 

Так, земля является составной частью среды обитания, формируемой в результате 

человеческой деятельности, осуществляемой с учетом историко-культурных, природных, 

экологических и иных особенностей территорий. Эта территория представляет собой 

сформировавшееся и целенаправленно изменяемое в результате архитектурной, 

градостроительной, строительной и иной деятельности пространство жизнедеятельности 

человека, элементом которого является земля как природный объект [2, 96-97]. 

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 

определяет эти территории как участки земли с уникальными, эталонными или иными 

ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, 

научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъятые полностью или 

частично из хозяйственного оборота, в отношении которых установлен особый режим 

охраны и использования. В данном случае объектом правовой охраны выступает весь 

природный комплекс особо охраняемых территорий, элементом которого является земля.  

К территориям экологического бедствия относятся территории, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 12 ноября 1991 г. территория радиоактивного загрязнения представляет собой часть 

территории Республики Беларусь, на которой в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС возникло долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными 

веществами с определенной плотностью загрязнения почв. В составе этих территорий 

выделяются как самостоятельный компонент радиационно опасные земли [3, 29].  

Пространственный и территориальный аспект правового положения земель отражен в 

законодательстве недостаточно. Неразрывная связь земли с другими компонентами 

территории влияет на содержание правоотношений, ведет к появлению комплексных 

объектов регулирования. Так, например, была предложена концепция «права собственности 

на пространство» в области использования городских территорий. В специальной литературе 

предлагались также подходы по учету пространственных характеристик при определении 

объекта прав на землю.  

Земельный участок при этом предлагалось характеризовать как трехмерное объемное 

понятие, включающее наземные, подземные и надземные территории. Действующее 

законодательство пока не дает оснований применять этот подход, однако в перспективе 

возможно появление норм, регулирующих земельно-территориальные объекты в комплексе.  

Территориальный аспект правового положения земли взаимосвязан с регулированием 

отношений в области земельной недвижимости. Как отмечается, земля – единственный 

товар, который не может перемещаться в пространстве. Это ведет к привязке земельного 

рынка к конкретной территории, что отражается на ценах земельных участков, активности 

рынка и иных процессах, связанных с обустройством территории.  
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КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ 

Прежде всего, нужно отметить, что правоотношения, связанные с заключением 

коллективных договоров в Республики Беларусь регулируются на основе Конституции 

Республики Беларусь, Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики 

Беларусь), Закона Республики Беларусь от 22.04.1992 г. № 1605 - XII «О профессиональных 

союзах». В то время как в Украине коллективно-договорное регулирование трудовых 

правоотношений осуществляется нормами Кодекса законов о труде (далее – КЗоТ Украины), 

а также Закона Украины от 01.07.1993 г. № 3356 - XII «О коллективных договорах и 

соглашениях». 

Согласно ст. 361 ТК Республики Беларусь коллективный договор – локальный 

правовой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между 

нанимателем и работающими у него работниками. Коллективные договоры могут 

заключаться в организациях любых организационно-правовых форм, их обособленных 

подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений) [3]. 

Тем временем как ст. 10 КЗоТ Украины гласит: коллективный договор заключается на 

основании действующего законодательства, принятых сторонами обязательств с целью 

регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений и 

согласования интересов трудящихся, владельцев и уполномоченных ими органов [1]. 

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что в законодательстве Республике 

Беларусь понятие коллективного договора шире, значительнее и содержательнее.  

Основываясь на ст. 13 КЗоТ Украины и ст. 364 ТК Республики Беларусь можно 

говорить о том, что в содержании коллективного договора Республики Беларусь 

предусмотрено больше льгот и дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, 

а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов; предусмотрены улучшения условий для 

жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у нанимателя.  

Статья 10 Закона Украины от 01.07.1993 г. № 3356-XII «О коллективных договорах и 

соглашениях» указывает на то, что любая из сторон не ранее чем за три месяца до окончания 

срока действия коллективного договора, соглашения или в сроки, определенные этими 

документами, письменно уведомляет другие стороны о начале переговоров [2], тогда как ст. 

357 ТК Республики Беларусь устанавливает, что не обязательно выдерживать трёхмесячный 

срок для начала коллективных переговоров, достаточно каждой стороне коллективных 

трудовых отношений направить другой стороне письменное требование о проведении 

коллективных переговоров по заключению, изменению или дополнению коллективного 

договора, соглашения. О начале переговоров одна сторона уведомляет другую в письменной 

форме [3]. Вторая сторона в течение семи дней должна начать переговоры. Для ведения 

переговоров и подготовки проектов коллективного договора образуется рабочая комиссия из 

представителей сторон. Состав этой комиссии определяется сторонами. Стороны 

коллективных переговоров обязаны предоставлять участникам переговоров всю 

необходимую информацию о содержании коллективного договора. Участники переговоров 
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не имеют права разглашать сведения, являющиеся государственной или коммерческой 

тайной, и подписывают соответствующие обязательства. 

Коллективный договор, соглашение подписываются уполномоченными 

представителями сторон. Коллективные договоры подлежат уведомительной регистрации 

местными органами государственной исполнительной власти в порядке, определенном 

Кабинетом Министров Украины, в Республике Беларусь – Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Опираясь на ст. 10 ТК Республики Беларусь можно сказать, что коллективный 

договор заключаются на срок, который определяют стороны, но не менее одного года и не 

более трех лет. С согласия сторон действие коллективного договора может продлеваться на 

срок не более трех лет и не более одного раза [3]. 

Согласно ст. 17 КЗоТ Украины коллективный договор вступает в силу со дня его 

подписания представителями сторон или со дня, указанного в нем. По окончании срока 

действия коллективный договор продолжает действовать до тех пор, пока стороны не 

заключат новый или не пересмотрят действующий, если иное не предусмотрено договором 

[1]. 

В соответствии со ст. 357 ТК Республики Беларусь в случае реорганизации 

предприятия, учреждения, организации либо изменения собственника коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение срока, на который он заключен, если стороны не приняли 

иного решения, тем временем как в законодательстве Украины не предусмотрено точного 

ограничения [3].  

Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами, а также профсоюзами в порядке, установленном законодательными актами. 

ТК Республики Беларусь не содержит обязательного предписания о заключении 

коллективного договора, однако некоторые его нормы относят решение определённых 

вопросов исключительно на коллективный договор. Например, коллективным договором 

могут быть предусмотрены следующие обстоятельства: 

- сокращение продолжительности работы в ночное время сверх установленного 

(ст.117 ТК Республики Беларусь); 

 - график сменности (ст. 125 ТК Республики Беларусь); 

 - дополнительные основания для предоставления нанимателем отпуска без 

сохранения заработной платы (ст.191 ТК Республики Беларусь). 

Таким образом, если следовать указаниям законодателя о закреплении определённых 

условий труда только в коллективном договоре, то во многих организациях Республики 

Беларусь, не заключивших его, реализовать многочисленные требования закона не 

представляется возможным. Равно как и целый ряд гарантий невозможно реализовать иначе, 

чем через механизм коллективного договора. 

Например, ст. 113 ТК Республики Беларусь работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по 

условиям труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 35 часов в неделю. Иначе говоря, при отсутствии коллективного договора данную 

гарантию использовать не представляется возможным [3]. 

Полагаем, что, если коллективный договор будет являться обязательным для 

заключения в Республике Беларусь и Украине, это позволит предупредить индивидуальные и 

коллективные трудовые споры, обеспечить стабильность в коллективе, повысить 

производительность труда, управлять налоговой нагрузкой, избежать текучести кадров, а 

наличие социальных гарантий в коллективном договоре будет являться дополнительной 

мотивацией для работников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АГРАРНОЙ РЕФОРМЕ 

Особенность преобразования аграрных отношений в Республике Беларусь 

заключается в том, что они рассчитаны на длительный период реализации. В этой связи в 

процессе формирования правовой основы проведения аграрной реформы можно выделить 

несколько этапов. 

1-ый этап (Начало 90-х гг.). Первым документом, положившим начало 

реформированию экономики, стала Программа перехода Белорусской ССР к рыночной 

экономике, одобренная Постановлением Верховного Совета БССР от 13 октября 1990 г., в 

которой были определены основные направления построения рыночной экономики 

посредством развития предпринимательства, конкуренции, разгосударствления 

собственности, формирования новой денежно-финансовой политики и т. д. 

2-ой этап (середина 90-х гг.) связан с принятием Конституции Республики Беларусь, 

закрепившей две формы собственности: государственную и частную; право государственной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения; положения о равных 

возможностях свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности, о 

гарантировании со стороны государства равной защиты и равных условий для развития всех 

форм собственности. В 1994 г. была разработана Концепция аграрной реформы в Республике 

Беларусь, в которой содержались предложения и рекомендации по реформированию 

финансовой и кредитной политики, земельных отношений, системы ценообразования, 

снабжения АПК, закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции и многим другим 

вопросам. 

В 1996 г. Коллегией Кабинета Министров Республики Беларусь была одобрена 

Государственная программа реформирования АПК Республики Беларусь. 

Начало 3-го этапа положило принятие Гражданского кодекса Республики Беларусь 

1998 г., в котором был установлен исчерпывающий перечень организационно-правовых 

форм коммерческих организаций. С 1 января 1999 г. также вступил в силу новый Кодекс 

Республики Беларусь о земле, в котором существенно расширились права граждан в области 

земельных правоотношений, более детально регламентированы вопросы права частной 

собственности на землю. 

Дальнейшая необходимость продолжения преобразований в АПК была подтверждена 

и в рекомендациях Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

принятых по итогам парламентских слушаний на тему «Состояние агропромышленного 

комплекса республики, проблемы и пути их решения» 20 декабря 2001 г. 

Начало 4-го этапа связано с принятием государственной программе возрождения и 

развития села на 2005-2010 годы, которая утверждена Указом Президента Республики 
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Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150, а также Государственной программы устойчивого 

развития села на 2011 – 2015 гг. 

Реализация Государственной программы возрождения и развития села на 2005 – 2010 

годы обеспечила устойчивое развитие сельскохозяйственного производства. 

За 2005 – 2010 годы производство продукции в хозяйствах всех категорий 

увеличилось на 26,4 % (предусматривалось на 45 %), в сельскохозяйственных организациях 

– на 51 %. 

Основным направлением развития социальной сферы села явилось строительство 

жилых домов (квартир). В сельских населенных пунктах за 2005 – 2010 годы построено 83,8 

тыс. новых жилых домов (квартир) общей площадью 8,6 млн. кв. м. 

Наряду со строительством жилья на селе из объектов социально-культурной сферы за 

2005 – 2010 годы введены в эксплуатацию учреждения общего среднего образования на 5,9 

тыс. ученических мест, дошкольного образования – на 458 мест, больничные организации – 

на 207 коек, амбулаторно-поликлинические организации – на 1,3 тыс. посещений в смену, 

клубные учреждения – на 5,6 тыс. мест. 

В сельской местности создан новый тип поселений – агрогородки (1481), в которых 

пакет социальных благ приближен к городским. 

Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 гг. 

предусматривает увеличение производства продукции сельского хозяйства на 39% - 45%. 

В аграрном секторе существенно меняется структура организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных организаций в сторону увеличения численности акционерных 

обществ и сокращения численности сельскохозяйственных производственных кооперативов 

(колхозов). В 2013 году в сельском хозяйстве республики осуществляли хозяйственную 

деятельность 682 хозяйственных общества, 483 унитарных предприятия, 365 колхозов. 

Среди организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций, 

находящихся в подчинении (входящих в состав) Минсельхозпрода, максимальный размер 

землепользования имеют государственные предприятия – в среднем около 11 тыс. га. 

Средний размер сельскохозяйственных угодий в акционерных обществах и колхозах 

составляет 5,5 – 5,8 тыс. га. 

Таким образом, в республике остается основным и расширяется крупно-товарное 

производство на селе, а в структуре его организационно-правовых форм все большее 

применение находят рыночные формы – акционерные общества. 

Так, Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. n 347 «О 

государственной аграрной политике «определяет, что государственная аграрная политика 

является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, 

обеспечивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного 

комплекса на базе совершенствования специализации сельскохозяйственного производства и 

его организационно-экономической структуры, рационального использования земель и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса. 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по 

повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса» 

предусматривает положение, что юридические лица, получившие права и обязанности 

сельскохозяйственных организаций, вправе в течение последующих четырех календарных 

лет уменьшать налоговую базу налога на прибыль. 

Кроме этого вправе в шестимесячный срок обратиться в соответствующие банки, к 

арендодателям (лизингодателям) с заявлением (ходатайством) о предоставлении отсрочки 

платежей. 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. n 349 «О реорганизации 

колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» устанавливает, что 

колхозы (сельскохозяйственные производственные кооперативы), действующие на 

основании Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. N 49 "О некоторых 

вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов", в срок до 31 

http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=P31400348%23load_text_none_7_1
http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=P31400348%23load_text_none_7_1
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декабря 2016 г. подлежат преобразованию в хозяйственные общества или коммунальные 

унитарные предприятия. 

Организационно-правовая форма юридического лица, создаваемого в результате 

преобразования колхоза, определяется решением общего собрания членов колхоза с 

соблюдением требований, установленных настоящим Указом и иными актами 

законодательства. 

При преобразовании колхоза в хозяйственное общество доли в уставном фонде 

(акции) хозяйственного общества распределяются между физическими лицами, 

являющимися членами преобразуемого колхоза, выразившими письменное согласие 

выступить учредителями этого общества, и административно-территориальной единицей - 

районом, на территории которого расположен колхоз. 

В настоящее время, в целях обеспечения всестороннего и эффективного развития 

агропромышленного комплекса в Республике Беларусь, вступили в силу такие нормативные 

правовые акты, как: 

1. Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 "О развитии 

села и повышения эффективности аграрной отрасли» 

2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2021 - 2025 годы. 

3. Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая 

и картографическая деятельность» на 2021-2025 годы. 

4. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. 

Заключение: Развитие законодательства об аграрной реформе направлено на 

повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования, конкурентоспособности 

производимой сельхозпродукции и увеличения уровня дохода работников, а также создание 

благоприятного инвестиционного климата и рост инвестиций в сельскохозяйственное 

производство. При этом проявляется необходимость совершенствования государственной 

аграрной политики с учетом международных тенденции и требований, прежде всего в сфере 

государственной поддержки сельского хозяйства. 
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Бачинський Святослав Романович 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

юридичного факультету  

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ЩОДО ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В 

УКРАЇНІ 

Під покровом ночі, прикриваючись пандемією, 31 березня, Верховна Рада на 

позачерговому пленарному засіданні скасувала мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення з липня 2021 року. 

За законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" проголосували 259 депутатів за 

мінімально необхідних 226 [3]. 

 Нагадаю, що у разі проведення референдуму про запровадження ринку землі 72% 

українців проголосували б проти цього рішення. Про це свідчать дані 

результатів опитування «Центру Разумкова».Більшість опитаних українців підтримує ідею 

винесення питання про запровадження ринку сільськогосподарської землі на референдум 

(68,9% опитаних). Проти винесення питання про ринок землі виступають 19,6% [4]. 

Для Української нації земля – це єдиний стратегічний ресурс, який не підлягає 

відтворенню. 

Українська земля рясно скроплена кров'ю багатьох поколінь наших Героїв, за неї 

боролись і віддавали свої життя десятки мільйонів українців. І сьогодні на Донбасі новітні 

Герої України ціною своїх життів захищають українську землю від московського агресора. 

Тому ми, як частина Української нації, усіх – "і мертвих, і живих, і ненарожденних" – не 

маємо морального права розпродати надбання нації, за яке боролися покоління українців і 

яке ми маємо передати у спадок нашим нащадкам. 

Тим часом у такій успішній країні, як Ізраїль, з одним з найбільш технологічних у 

світі інноваційним аграрним сектором, уся сільськогосподарська земля повністю належить 

державі, яка надає її в оренду на 50 років невеликим господарствам — кібуцам та мошавам 

— з правом подовження, якщо виконуються державні критерії землекористування. Кібуци — 

це суспільні господарства, в яких засоби виробництва і прибуток є колективними, тоді як у 

мошавах кожна сім’я самостійно обробляє землю і отримує прибуток, а закупівля і реалізація 

продукції здійснюються у кооперації з іншими господарствами [1]. 

У Канаді більш як 90% землі перебуває у державній власності(CrownLand) і тільки 

близько 10% — у приватній. У тих країнах, де ринок землі успішно працює, його основою є 

сильні правові інституції, невеликі фермерські господарства, суворий державний контроль 

якості землекористування, недопущення концентрації та монополізації землі, розвинена 

фінансова система і доступність кредитування для дрібних фермерських господарств 

(найчастіше під заставу майбутнього врожаю або з використанням страхових інструментів). 

Зазвичай суворо дотримуються обмеження на площу землі; критерії того, хто може бути 

покупцем або орендарем. У багатьох країнах діє заборона на передачу землі у заставу банку, 

тому що посилює ризики потрапляння землі до випадкових ринкових контрагентів [1]. 

Тому, перш ніж знімати мораторій на продаж землі, необхідно створити саме ці базові 

передумови. І тоді, можливо, ми побачимо, що ключ до успіху — не форма власності на 

землю, а саме ці передумови. Необхідні спокійна, вдумлива загальнонаціональна дискусія і 

вибір оптимальної стратегії землеволодіння та землекористування. 

Україні потрібна професіональна дискусія, результатом якої має стати потужна 

державна системна стратегія управління земельними ресурсами України. Необхідне 

стратегічне бачення кінцевого результату реформи та розуміння, за рахунок чого ми хочемо 

збільшити зростання ВВП, що буде з жителями сіл, чи дійсно ми посприяємо інвестиціям або 

ж просто залатаємо бюджетні дірки.. 
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Ми маємо виконати кропітку роботу над нашим земельним кадастром, 

забезпечити правовий захист власникам паїв, відрегулювати питання землекористування, 

захистивши наші землі й екологію. Розробити системні заходи зі створення 

конкурентоспроможної продовольчої продукції з високою доданою вартістю та її просування 

на світових ринках. 

Необхідно провести повну інвентаризацію земельних ресурсів України.  

 З урахуванням усіх внутрішніх і глобальних ризиків необхідно заборонити в Україні 

торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Надавати її у довгострокове 

володіння українським громадянам із правом родинного успадкування. Визначити законом 

підстави припинення такого володіння в разі використання сільськогосподарських земель за 

нецільовим призначенням або в разі погіршення стану (родючості) ґрунтів. 

Власникам землі, які не хочуть працювати на землі (не мають змоги, не мають 

спадкоємців) – право продажу землі до Державного земельного банку. 

Дозволити право приватної власності на землю лише на присадибні земельні ділянки, 

землі сільськогосподарського призначення, отримані під час розпаювання, одержані в 

спадщину (даровані, відступлені) прямими родичами та ті, що перебувають під житловими 

будинками й іншою нерухомістю. 

Заборонити зміну цільового призначення сільськогосподарських земель, за винятком 

державних та громадських потреб. 

Узалежнити орендну плату за пай не від нормативної грошової вартості 1 га землі, а 

від чистого доходу (валового прибутку), який отримують с/г підприємства та виконати 

кропітку роботу над держгеокадастром. 

У Польщі та Франції сільськогосподарське виробництво базується на фермерських 

господарствах, 1,5- 2,5 млн. фермерів працюють у цих країнах і це в основному сімейні 

ферми. Агрохолднигів у цих країнах не було і досі нема, тому доходи домогосподарств у 

сільських територіях цих країн є досить високими і це видно із космосу [2]. 

В Україні фермерських господарств в 30-50 разів менше ніж у Польщі чи у Франції, 

відтак доходи українських домогосподарств у сільських територіях України значно нижчі 

ніж в країнах Європи чи Азії, де саме фермерські господарства є основою 

сільськогоподарського виробництва. Високорозвинене, за показниками ВВП, українське 

сільське господарство базується не на фермерах, а на агрохолдингах. Тому більшість 

сільських українців не є фермерами, не зважаючи на те, що у них у власності є земля, часто 

на сім’ю у нас припадає більше земель ніж в середньому в польського фермера. Наші селяни 

в основному здають такі землі в оренду різним агрохолдингам і отримують за це плату в 

грошах або у натуральному вимірі [2]. 

Зараз подібна ситуація розвивається і в Україні. Агрохолдинги концентрують в себе 

величезні масиви земель, займаються винятково зерновим виробництвом. Інтенсифікація 

зернового господарства витісняє селян із зайнятості і отримання доходів для достойного 

рівня життя. Орендна плата не покриває і не має покривати потребу в доходах, адже історія 

свідчить, що як тільки особа отримує у власність землю у розмірі достатньому для її 

здавання в оренду, аби більше нічим не займатись, однозначно веде до деградації земель і 

суспільного вибуху. Зміна рабовласництва, кріпацтва та колгоспного ладу якраз і 

відбувалась через відчуження людини, яка працює на землі від власності на землю [2]. 

Державна та місцева влада повинні сприяти та підтримувати створення фермерських 

господарств, сільськогосподарських кооперативів.Агрохолдинги фактично стали 

монополістами земельних ресурсів, а відкриття ринку землі тільки зміцнить їхні позиції.  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість 

гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тис. грн [5]. Чи зможуть 

фермери конкурувати з агрохолдингами? Навряд чи 

Тож, вкрай важливо розробити та забезпечити дієву реалізацію державних програм: 

програми стимулювання розвитку кооперативів та сімейних фермерських господарств; 
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програми розвитку селекційної справи, виробництва насіннєвого матеріалу, засобів захисту 

рослин, племінної справи, садівництва, виноградарства, рибництва, бджільництва тощо 

Земля - це не іграшка, яку сьогодні купив, завтра використав усі ресурси, а 

післязавтра залишив напризволяще. 

Тут доречним є американське прислів’я: 

"Ми не успадкували землю в наших предків, а беремо її в оренду в наших нащадків". 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ЛИБО СБЫТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег иначе принято называть 

фальшивомонетничеством, под которым, как это следует из диспозиции ч. 1 ст. 221 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), понимается изготовление или 

хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики 

Беларусь, иностранной валюты.  

Согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 25.09.1997 г. № 10 «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении 

либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг» для квалификации содеянного по ст. 221 

УК необходимо, чтобы поддельные денежные знаки по качеству их изготовления обладали 

таким сходством с находящимися в обращении подлинными денежными знаками (по форме, 

размеру, цвету и другим основным реквизитам), при котором обнаружение подделки в 

обычных условиях является затруднительным. 

Если умысел виновного при изготовлении денежных знаков либо их сбыте был 

направлен на обман потерпевшего (вследствие плохого зрения, ограниченной видимости при 

сбыте подделки, некомпетентности либо неосведомленности и т.п.), а поддельные деньги 

или ценные бумаги не могли участвовать в обороте в результате грубого характера подделки, 

то действия виновного подлежат квалификации по ст. 209 УК как мошенничество [1, 483]. 

В свете разграничения фальшивомонетничества и мошенничества остро 

дискуссионным является вопрос о значении для квалификации степени сходства поддельных 

купюр с настоящими деньгами, поскольку в зависимости от способа изготовления 

поддельного денежного билета его визуальное качество может варьироваться от низкого 
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(изготовлен на копировально-множительной технике, способом капельно-струйной печати) 

до высокого.  

Как показывает практика применения ст. 221 УК, в процессе осуществления 

правоприменения суды зачастую допускаю ошибки в вопросах квалификации, связанные со 

смешением фальшивомонетничества со схожими составами преступлений, предусмотренных 

особенной частью УК Республики Беларусь, например, мошенничеством. Это имеет 

существенное значение, хотя бы потом, что за фальшивомонетчество законодатель 

установил более строгое наказание. Одновременно с этим наблюдается обратная тенденция, 

когда деяния преступника, осознанно совершающего сбыт поддельных денег, 

квалифицируются как мошенничество (в случае низкого качества сбываемого). Важен тот 

факт, что в данном случае целью преступника является именно сбыт подделки, а не 

приобретение имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием.   

Изучение юридической литературы показало, что ни в УК, ни в других 

законодательных актах Республики Беларусь нет определения понятия «грубая подделка», 

что создает предпосылки для различной оценки правоохранительными органами и судом 

одних и тех же обстоятельств. В качестве примера можно привести уголовные дела по 

обвинению граждан Б. и Ш. по ч. 1 ст. 221 УК, находившиеся в производстве Заводского (г. 

Минска) РОСК в 2013 г., по которым одним и тем же судом постановлялись сначала 

оправдательные, а затем в 2015 г. обвинительные приговоры. Причем в каждом из 

рассматриваемых случаев по результатам судебного следствия суд Заводского района г. 

Минска, постановляя оправдательные приговоры, пришел к выводу, что изготовленные 

обвиняемыми фальшивые деньги (изготовлены способом капельно-струйной печати) не 

могли участвовать в обороте по причине грубого характера их подделки, а после отмены 

данных решений на тот момент кассационной (сейчас апелляционной) инстанцией, осуждая 

граждан Б. и Ш., констатировал, что те же фальсификаты по качеству изготовления обладали 

таким сходством с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, при 

котором обнаружение подделки в обычных условиях другим лицам являлось 

затруднительным [2]. 

На наш взгляд, нельзя рассматривать изготовление чего-либо или сбыт чего-либо как 

преступление вне системы объектов уголовно-правовой охраны. Именно содержание тех 

общественных отношений, которые поставлены под защиту закона, определяет содержание 

преступления как нарушения предписываемого поведения. Общественные отношения по 

поводу эмиссии валюты и ценных бумаг определяют порядок их изготовления и выпуска в 

обращение. Эти отношения никак не определяют порядок совершения сделок купли-

продажи и т.п.  

Как известно, эта область отношений собственности – область совершенно иного 

объекта уголовно-правовой охраны. Следовательно, фальшивомонетничество как 

преступление против финансовой системы может выражаться только в нарушении порядка 

эмиссии валюты и ценных бумаг. Суть этого порядка состоит в выпуске валюты и ценных 

бумаг для многократного обезличенного обращения, в то время как грубая подделка 

изначально предназначена для единичного персонифицированного обстоятельствами 

обмана. Иными словами, нельзя ставить знак равенства между изготовлением фальшивой 

купюры и фальшивомонетничеством.  

Между тем фактически при приобретении имущества сбыт поддельной валюты 

является способом обмана при совершении мошенничества и играет подчиненную роль. У 

фальшивомонетничества и мошенничества разные родовые и непосредственные объекты 

(порядок осуществления экономической деятельности и отношения собственности), 

различны и предметы этих преступлений (поддельная валюта и имущество). 

Существенное значение имеет и то обстоятельство, что фальшивомонетничество как 

преступление с формальным составом не предполагает последствия в качестве обязательного 

признака объективной стороны состава. Однако если бы такие последствия были 
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конститутивным признаком, то это был бы (должен был бы быть) ущерб финансовой 

системе в виде дисбаланса между денежной массой и материальными ценностями.  

Последствием же мошенничества является имущественный ущерб – уменьшение 

наличного имущества его владельца. При фальшивомонетничестве уменьшения имущества 

не происходит и не может произойти в принципе. Это означает, что имущественный ущерб 

никоим образом не входит в состав фальшивомонетничества и не может им поглощаться.  

Следует обратить внимание не только на различный характер причиняемого 

рассматриваемыми преступлениями ущерба. Если при обмене фальшивых банкнот на 

имущество будет применен неофициальный и существенно завышенный курс иностранной 

валюты, то размер подделки может оказаться крупным, а размер хищения путем 

мошенничества – особо крупным. Однако в таком случае применение только ст. 221 УК 

будет означать предоставление преступнику «льготы» в размере трех лет лишения свободы. 

Такая «льгота» образуется за счет разницы между максимально возможными наказаниями по 

ч. 4 ст. 209 УК (десять лет) и ч. 1 ст. 221 УК (семь лет).  

Существенное значение имеет и прямое влияние анализируемой квалификации на 

уголовно-правовую оценку совершения мошенничества после сбыта фальшивых купюр. 

Такое мошенничество не будет считаться повторным, что совершенно не соответствует 

действительности и приведет к искажению квалификации. Очевидно, судебная практика 

признает указанные обстоятельства несущественными.  

Тогда как быть, если сбыт фальшивых денег осуществляется посредством 

приобретения, например, наркотиков или оружия? Тоже проигнорировать и поглотить 

квалификацией по ст. 221 УК? И даже если это оружие массового поражения? Подобный же 

вопрос возникает, если фальшивые банкноты передаются в качестве предмета взятки, а 

также если мошенничество совершается, например, с использованием фальсифицированных 

драгоценных металлов, камней, наркотиков или иных ограниченных в обращении предметов.  

Изложенные противоречия в преодолении конкуренции уголовно-правовых норм 

свойственны не только при квалификации фальшивомонетничества и мошенничества. 

Можно констатировать, что в практической деятельности отсутствует единство 

квалификации составных преступлений, реальной и идеальной совокупности преступлений. 

Основной причиной произвольного толкования закона является сам закон, который своей 

неконкретностью позволяет подобное к нему отношение.  

Для устранения отмеченного недостатка можно рекомендовать закрепить в УК в 

качестве обязательного правила квалификации следующее положение: «если преступление 

осуществляется способом или влечет последствия, которые предусмотрены в качестве 

самостоятельного преступления, содеянное квалифицируется по совокупности 

преступлений». Если в УК будут сохранены составные преступления, то потребуется сделать 

оговорку о неприменении данного правила к составным преступлениям, когда указанные 

способ или последствия прямо предусмотрены в качестве признака составного 

преступления.  

Весь арсенал изложенной аргументации призван обосновать следующий тезис: если 

субъект подделывает деньги, то он должен отвечать за подделку денег независимо от 

качества подделки и способа сбыта, поскольку любой сбыт фальшивки, по сути, обман и 

мошенничество. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 

Реакцией мирового сообщества на совершение международных преступлений, 

жертвами которых становятся миллионы людей и которые угрожают всеобщему миру, 

безопасности и благополучию, стало принятие и открытие для подписания 17 июля 1998 г. 

на дипломатической конференции Римского статута Международного уголовного суда 

(МУС), к созданию которого международное сообщество шло в течение всего XX столетия. 

Наибольшее влияние на образование Международного уголовного суда оказали 

Нюрнбергский и Токийский Международные военные трибуналы, а также Международный 

трибунал по бывшей Югославии и Международный трибунал по Руанде, созданные Советом 

Безопасности ООН соответственно в 1993 и 1994 гг. Но эти суды были временными [2, 1]. 

Международный уголовный суд (далее - МУС) — первый постоянно действующий 

международный судебный орган, в компетенцию которого входит преследование лиц, 

ответственных за основные международные преступления: геноцид, военные преступления и 

преступления против человечности, а также, с 2010 г., за преступления агрессии. Учреждён 

на основе международного договора – Римского статута Международного уголовного суда, 

принятого в 1998 году. Действует с момента вступления Римского статута в силу, то есть с 

июля 2002 года. 

Международный уголовный суд создан с целью помочь положить конец 

безнаказанности лиц, совершающих наиболее серьезные преступления, вызывающие 

озабоченность международного сообщества. 

Главными юридическими документами, определяющими полномочия МУС и порядок 

его работы, являются: его Устав (Римский статут), Элементы преступлений, Правила 

процедуры и доказывания и Регламент суда. Важное значение для деятельности суда имеют 

также Регламент Секретариата, Соглашение о привилегиях и иммунитетах, Финансовые 

правила и некоторые другие документы. 

В Римском статуте также сформулированы специальные принципы международного 

уголовного правосудия: принцип дополнительности (комплементарный характер Суда); 

неотвратимость наказания за совершение международных преступлений; необходимость 

обеспечения государствами действенного преследования за такого рода деяния; обязанность 

каждого государства обеспечивать уголовную юрисдикцию в отношении лиц, совершивших 

международные преступления [2, 1]. 

МУС состоит из Президиума, Судебного органа (включающего Апелляционное 

отделение, Судебное отделение и Отделение предварительного производства), Канцелярии 

Прокурора и Секретариата. 

Резиденция Международного уголовного суда находится в Гааге (Нидерланды), 

однако по воле Суда его заседания могут проходить в любом другом месте. МУС не входит в 

официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по 

представлению Совета Безопасности ООН [1,2]. 

Юрисдикция Международного уголовного суда распространяется исключительно на 

физических лиц. Установление ответственности организаций и государств в его 

компетенцию не входит. В отличие от других международных и смешанных уголовных 
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судов и трибуналов, МУС является постоянно действующим судебным органом его личная и 

территориальная юрисдикция не связана с конкретным вооруженным конфликтом или 

каким-либо событием, и в его компетенцию входят только преступления, совершённые после 

вступления Римского статута в силу. 

Предметная юрисдикция. 

К настоящему моменту Международный уголовный суд полномочен рассматривать 

три класса основных международных преступлений: 

 геноцид - намерение целиком или частично истребить национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую; 

 преступления против человечности - часть масштабного или 

систематического преследования, направленного против мирного населения, причём о 

возможном преследовании преступнику заранее было известно; 

 военные преступления (совершенные как в контексте международных 

вооруженных конфликтов, так и вооруженных конфликтов международного характера) - 

нарушение законов и обычаев ведения войны, регулирующих поведение вооружённых 

формирований во время войны и защищающих гражданское население, военнопленных, 

культурное достояние и др. 

Временная юрисдикция. 

МУС не является ретроактивным судом, его временная юрисдикция ограничена 

преступлениями, совершенными после даты вступления Римского статута в силу — 1 июля 

2002 года. Если некий конфликт продолжается долгое время, то компетенция суда 

ограничена лишь теми преступлениями, что были совершены после 1 июля 2002 г. Кроме 

того, для каждого государства, вновь присоединившегося к Статуту, временная юрисдикция 

начинается с даты этого присоединения, если только данное государство само не пожелает 

передать Суду ту или иную «ситуацию», имевшую место между 1 июля 2002 года и датой 

присоединения к статуту МУС. 

Персональная и территориальная юрисдикция. 

В компетенцию Суда входят только преступления, которые были совершены либо на 

территории государства-участника, либо гражданином государства-участника. Если не 

соблюдается ни личный, ни территориальный принцип, Суд не может действовать. Это 

положение гарантирует право государств решать, подвергать или нет своих граждан или 

свою территорию юрисдикции МУС. 

Однако у этого принципа есть два следующих исключения. Во-первых, Совет 

Безопасности ООН, посредством Резолюции, принятой согласно гл. VII Устава ООН, может 

передать в Суд ту или иную ситуацию, затрагивающую преступления, которые не были 

совершены ни на территории государства-участника, ни гражданами государства-участника. 

Совет Безопасности воспользовался этим правом, когда передал в Суд ситуацию в Дарфуре. 

Судан не является государством-участником МУС. Во-вторых, в соответствии с п.3 ст.12 

Статута, государство, не являющееся участником Статута, может посредством заявления, 

представленного Секретарю Суда, признать осуществление Судом юрисдикции в отношении 

того лили иного конкретного преступления [1, 2]. 

МУС достаточно четко вписан в существующую систему поддержания 

международного мира и безопасности при главенствующей роли Совета Безопасности ООН. 

Статут Суда закрепляет важную роль Совета Безопасности ООН в качестве гаранта 

выполнения судебных решений. 

Таким образом, значение МУС в международной правовой системе выражается в том, 

что его деятельность направлена на достижение справедливости для всех; на то, чтобы 

покончить с безнаказанностью; на содействие окончанию конфликтов; на устранение 

недостатков, присущих специальным трибуналам; на то, чтобы действовать в том случае, 

когда национальные учреждения уголовной юстиции не готовы или не способны принимать 

меры. 
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ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

     Інститут прaвa влaснoстi, що початково виник у римському приватному праві, 

безперечно зaймaє вагоме мiсцe в сучасних приватно-правових відносинах. Йoгo oснoвнi 

пoлoжeння зумoвлюють змiст усiх iнших рoздiлiв цивiлiстики — прaв нa чужi рeчi, 

дoгoвiрнoгo, спaдкoвoгo права тoщo. Сaмe цим пoяснюється вeликий iнтeрeс дo прaвa 

влaснoстi з бoку як нaукoвцiв, тaк i прaктикуючих юристів, пoлiтичних i грoмaдських дiячiв, 

прeдстaвникiв бaгaтьoх гaлузeй нaуки (eкoнoмiстiв, фiлoсoфiв, сoцioлoгiв, пoлiтoлoгiв тa iн.).  

      Нe мeнший iнтeрeс дo питaнь прaвa влaснoстi виявляли i римськi юристи. Вoни 

рeтeльнo i глибoкo дoслiджувaли суспiльнi вiднoсини влaснoстi, прo щo свiдчaть числeннi 

трaктaти й вислoвлювaння, їхнi дoслiджeння нoсять вiдбитoк свoгo чaсу, i всe ж бaгaтo 

принципoвих пoлoжeнь прaвa привaтнoї влaснoстi нe втрaтили свoгo знaчeння i зaрaз їх 

пoклaдeнo в oснoву сучaснoї нaуки цивiльнoгo прaвa. [1, с.60-61] 

 Проте слід зауважити, що римських юристiв бiльшe цiкaвив прaктичний бiк прaвa 

влaснoстi, анiж тeoрeтичнi пoшуки, i тoму вoни нe сформували визнaчeння дaнoгo пoняття, 

щo нe зaвaдилo їм ширoкo кoристувaтися ним, як i бaгaтьмa iншими (кoнтрaкт, дeлiкт, 

пoзoв). Саме їм нaлeжить прioритeт в рoзрoбцi oснoв прaвa привaтнoї влaснoстi, як відомо, 

римські юристи пeршi рoзрoбили норми прaва привaтнoї влaснoстi, як і норми привaтного 

прaва загалом. Спoчaтку римськe привaтнe прaвo знaлo дeржaвну i oбщинну влaснiсть нa 

зeмлю, a тaкoж привaтну влaснiсть нa іншe мaйнo. Ужe в Зaкoнaх XII тaблиць згaдується 

прaвo влaснoстi, якe в тi чaси пoзнaчaлoся тeрмiнoм dominium, дo якoгo дoдaвaли jure 

Quiritium — влaснiсть пo прaву квiритiв, нaйдaвнiшoгo плeмeнi. Цим римляни хoтiли 

пiдкрeслити дaвнiсть, a oтжe, устaлeнiсть, нeпoхитнiсть, нeдoтoркaнiсть вiднoсин влaснoстi 

(dominium — вiд лaт. domus — будинoк, дiм, житлo, сiм’я, гoспoдaрствo, мaйнo, звiдси 

dominus — вoлoдaр, хaзяїн, влaсник). Спoчaтку цим тeрмiнoм позначали всi прaвa нa рiч, всю 

сукупнiсть влaди в будинку. [1, с.63]   

      Нaприкiнцi клaсичнoгo пeрioду (III ст.) влaснiсть пoчaли визнaчaти тeрмiнoм 

proprietas. Oднaк сутнiсть пoняття влaснoстi пoлягaлa нe в сaмoму тeрмiнi. З нaйдaвнiших 

чaсiв Римськa дeржaвa бeзрoздiльнo вoлoдiлa зeмлeю. Плeмeнaм, рoдaм, a пoтiм i сiм’ям 

зeмля пeрeдaвaлaся тiльки в тимчaсoвe кoристувaння. Пeршa фoрмa влaснoстi (общинна) 

мaлa фoрму дeржaвнoї, a прaвo oкрeмoгo iндивiдуумa нa нeї oбмeжувaлoся прoстим 

вoлoдiнням. 

 Внaслiдoк зaгaрбницьких вiйн Рим нaкoпичувaв зeмлi i рaбiв, якi пeрeдaвaлися в 

тимчaсoвe кoристувaння oкрeмим рoдaм. Пaтрицiї, щo oдeржувaли бiльшe рaбiв тa iнших 

зaсoбiв для oбрoбiтку зeмeль, зoсeрeджувaли у свoїх рукaх вeличeзнi лaтифундiї. Цeй прoцeс 

супрoвoджувaвся oбeззeмeлювaнням i рoзoрeнням плeбeйських рoдiв. Тoму iстoрiя Риму 

https://mup-info.com/international-court/
https://studref.com/513543/pravo/mezhdunarodnyy_ugolovnyy_rol_obespechenii_vypolneniya_norm_mezhdunarodnogo_gumanitarnogo_prava
https://studref.com/513543/pravo/mezhdunarodnyy_ugolovnyy_rol_obespechenii_vypolneniya_norm_mezhdunarodnogo_gumanitarnogo_prava
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хaрaктeризується сaмe бoрoтьбoю зa зeмлю. Зa умoв нeскiнчeннoї бoрoтьби зa пeрeдiл зeмeль 

склaлися суспiльнi вiднoсини щoдo кoристувaння нeю, щo нaклaлo вiдбитoк нa фoрмувaння 

їх прaвoвoгo oфoрмлeння. Кoристувaння oкрeмих рoдiв oбщинними зeмлями, щo 

прoдoвжувaлoся прoтягoм бaгaтьoх вiкiв, згoдoм стaлo бeзрoздiльним їх привiлeєм. Звичним 

булo твeрджeння: цe зeмля мoя, oскiльки вoнa нaлeжить мoєму рoду з нeзaпaм’ятних чaсiв. 

Прoтe цe стaнoвищe вимaгaлo прaвoвoгo зaбeзпeчeння i зaкрiплeння прoти пoсягaнь з бoку 

бeззeмeльних i мaлoзeмeльних сeлян. З цiєю мeтoю прeтoри спoчaтку кoнструюють тaкий 

прaвoвий iнститут, як вoлoдiння, нaдaвши вoлoдiльцю прaвoву oснoву нa кoристувaння 

дeржaвнoю зeмлeю i юридичний зaхист прoти будь-яких пoсягaнь. Oднaк при цьoму 

нeoбмeжeнoму i бeзрoздiльнoму вoлoдaрювaннi всe ж влaсникoм зeмлi зaлишaлaся дeржaвa. 

Проте пoступoвo бeзрoздiльнiсть i нeoбмeжeнiсть вoлoдaрювaння нaд зeмeльними нaдiлaми 

пeрeмiстилaся вiд дeржaви дo їх фaктичних вoлoдiльцiв. [1, с.65] 

      Oбсяг i мeжi прaвa привaтнoї влaснoстi римляни визнaчaли шляхoм зaзнaчeння 

прaвoмoчнoстeй влaсникa, сукупнiсть яких стaнoвилa змiст цього прaвa. Римський влaсник 

мaв тaкi прaвoмoчнoстi: прaвo вoлoдiння (jus possidendi); прaвo кoристувaння (jus utendi); 

прaвo рoзпoряджeння (jus abutendi); прaвo oдeржувaти прибутки (jus fruendi); прaвo зaхисту 

(jus vindicandi). Прoтe з чaсoм, пoмiтивши, щo дeякi прaвoмoчнoстi пeвнoю мiрoю 

пoвтoрюють oднa oдну, римляни їх звужують. В рeзультaтi вiдпaлa тaкa прaвoмoчнiсть як 

прaвo зaхисту (jus vindicandi), oскiльки будь-якe прaвo пiдлягaє зaхисту i видiляти спeцiaльнo 

прaвoмoчнiсть зaхисту для прaвa влaснoстi нeдoцiльнo; прaвo кoристувaння (jus utendi) 

oхoпилo прaвo oдeржaння прибуткiв вiд рeчi (jus fruendi). Зaлишилoся лишe три 

прaвoмoчнoстi — прaвo вoлoдiння (jus possidendi), прaвo кoристувaння (jus utendi) i прaвo 

рoзпoря¬джeння (jus abutendi), щo пoєднувaли будь-якi мoжливi фoрми i спoсoби впливу 

влaсникa нa рiч i в тoй жe чaс вiдмeжoвувaли пoсягaння iнших oсiб нa нeї ж. Тoму прaвo 

влaснoстi нaзивaють щe нaйбiльш пoвним прaвoм зa oбсягoм, oскiльки всi iншi прaвa нa рiч 

йoму в цьoму пoступaються. [1, с.43] 

 Прaвo, вoлoдiння (jus possidendi) — прaвoмoчнiсть пoлягaє в тoму, щo влaсник мaє 

прaвo фaктичнo вoлoдiти свoєю рiччю. Фaктичнe вoлoдiння рiччю — рeaльнa мoжливiсть 

здiйснeння бeзпoсeрeдньoгo вoлoдaрювaння нaд нeю. Haвeдeну прaвoмoчнiсть влaсник мoжe 

здiйснювaти нe тiльки oднooсoбoвo, a й пeрeдaвaти прaвo вoлoдiння iншим oсoбaм 

(нaприклaд, зa дoгoвoрoм), збeрiгaючи при цьoму прaвo влaснoстi нa рiч. 

 Прaвo кoристувaння (jus utendi) — мiсткiшa пoрiвнянo з прaвoм вoлoдiння 

прaвoмoчнiсть влaсникa. Вoнa пoлягaє у тoму, щo влaс¬ник мaє прaвo вилучaти з рeчi її 

кoриснi влaстивoстi, oдeржувaти дoхoди i прирoщeння вiд нeї. Кoристувaння рiччю мoжe 

здiйснювaтися в рiзнoмaнiтних (щo нe супeрeчaть чиннoму зaкoнoдaвству) фoрмaх i рiзними 

спoсoбaми: пeрeдaчi в нaйм, oрeнду, шляхoм спo¬живaння (нaприклaд, прoдукти хaрчувaння, 

сирoвинa, будмaтeрiaли тoщo). Кoриснi влaстивoстi мoжнa вилучaти з рeчi шляхoм її нoсiння 

як прикрaси, oдягу, прoживaння в житлi, oдeржaння приплoду твaрин, птицi, врoжaю зeмлi, 

сaдiв тa iнших фoрм прирoщeння. Iншими слoвaми, вилучeння нaзвaних влaстивoстeй рeчi 

мoжe нaбувaти рiзнoмaнiтних фoрм, спoсoбiв, мeтoдiв, видiв тoщo: Прoтe в римськoму прaвi 

всe ж є дeякi зaгaльнi прaвилa кoристувaння рiччю, а саме нe мoжнa зaпoдiювaти шкoду чи 

нeзручнoстi iншим oсoбaм й кoристувaтися рiччю всупeрeч зaкoну. Тaк, oбсяг кoристувaння, 

щo здiйснюється вiдпoвiднo дo зaкoну, прaктичнo нe oбмeжeний, крiм випaдкiв, кoли цe 

випливaє з ньoгo сaмoгo, дoгoвoру aбo iнших прaв трeтiх oсiб. Кoристувaння мoжe бути 

oбмeжeнe в iнтeрeсaх сусiдa aбo iншoї oсoби, якa мaє нa цe прaвo. [2, с.34] 

 Прaвo кoристувaння рiччю — нaйвaжливiшa прaвoмoчнiсть влaсникa. В нiй зaклaдeнa 

мoжливiсть зaдoвoльняти йoгo oсoбистi, пoбутoвi, гoспoдaрськi тa iншi пoтрeби.  
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО 

У відповідності до Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 року, кожна людина 

має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне 

соціальне обслуговування, який необхідний для підтримання здоров’я та благоустрою його 

самого, а також його сім’ї [1].  

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права вiд 16.12.1966 року 

також вказується, що, беручи участь у даному Пакті, держави визнають право кожного на 

достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і 

житло, та на неухильне поліпшення умов життя [2]. 

Відповідно до Конституції України, держава повинна проводити курс на послідовне 

забезпечення права громадян на житло. Зокрема, в ст. 47 Конституції України зазначено: 

“Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме 

змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду” [3]. Громадянам, які 

потребують соціального захисту, житло видається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону [4, с. 205]. 

Отже, право громадян на житло – це гарантована Конституцією України можливість 

громадянина задовольнити потребу на житло одним із шляхів, що визначає закон. 

Таким чином, кожен громадянин України має право на житло. Він може побудувати 

будинок і обслуговуючі його споруди, придбати їх у власність на основі цивільно-правових угод 

або взяти в оренду. Громадяни України мають право на одержання у встановленому порядку 

житлового приміщення (квартири) у будинках державного житлового фонду та у будинках 

громадського житлового фонду. Надання житла в будинках державного та громадського 

фонду проводиться в першу чергу громадянам, які потребують соціального захисту 

(інваліди, ветерани війни і праці, учасники бойових дій), як правило безоплатно, або за 

доступну для них плату відповідно до закону. 

Жилі будинки, побудовані громадянами України або придбані ними на основі цивільно-

правових угод, є їх власністю. Власним будинком громадянин на свій розсуд володіє, 

користується і розпоряджається. Він може вчиняти щодо своєї власності будь-які дії, що не 

суперечать закону, може його безоплатно або за оплату передавати у володіння або 

користування іншим особам, а також його відчужувати. 

Конституційне право на житло, насамперед, означає, що громадяни забезпечуються 

реальною та гарантованою можливістю користуватися житлом для задоволення своїх потреб і 
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розпоряджатися ним у певних межах, а також, у за необхідності, покращувати свої житлові 

умови. 

В. П. Грибанов зазначав про те, що термін “право на житло” необхідно розуміти у 

трьох значеннях, а саме: а) як право на задоволення потреби в житлі; б) як право на заняття 

приміщення; в) як право користування певним житловим приміщенням [5, с. 28]. На думку 

П. І. Седугіна, поняття “право на житло” слід відмежовувати від поняття “право на житлову 

площу”. Так, під правом на житлову площу вчений розумів комплекс повноважень наймача 

щодо користування і розпорядження житловим приміщенням, наданим йому за договором чи 

іншою законною підставою. У той час як поняття права на житло є значно ширшим за 

змістом і не зводиться лише до нього [6, с. 112]. 

Отже, житлові права є  різноманітними, вони стосуються невизначеного кола 

фізичних осіб, прийняті у різний час, у поєднанні з інтересами окремих категорій таких осіб. 

Житлові права розглядаються як засіб забезпечення балансу різноманітних і різнорівневих 

інтересів, поза якими не може існувати ні людина, ні будь-яке суспільство, у тому числі 

держава. Адже саме намагання бути суб’єктом житлових інтересів є тим фактором, що 

зумовлює набуття ним певних суб’єктивних прав. З іншого боку, більшість правомірних 

інтересів задовольняється й отримує захист саме у формі того чи іншого суб’єктивного права 

[7, с. 18].  

Доцільно зауважити, що між загальними нормами, що містяться в ЦК України, і 

спеціальним житловим законодавством є певні неузгодженості, що виявляються у різному 

змісті житлових прав та інтересів фізичних осіб, які визначаються різними нормативними 

актами приватного і публічно-правового спрямування. Для того, щоб правильно вирішити 

питання про співвідношення суб’єктивного житлового права й інтересу, необхідно з’ясувати, 

що саме розуміється під поняттям інтерес. У юридичній літературі поняття “інтерес” 

вживається в різних значеннях. Взаємозв’язок інтересу і суб’єктивного права породив серед 

окремої частини вчених думку, що інтерес входить до самого змісту суб’єктивного права. 

Інші науковці вважають інтерес моментом зовнішнім стосовно суб’єктивного права і не 

включають його до змісту останнього [8, с. 34]. 

Особливості житлових прав виявляються у співвідношенні норм чинного цивільного, 

житлового, адміністративного законодавства України, що дозволяє виявити їх специфіку, а 

саме: а) в особливостях регулювання цивільним законодавством специфіки житлової сфери; 

б) в особливостях регулювання житловим законодавством відносин, що виходять за межі 

цивільно-правового регулювання; в) у специфіці регулювання житлових відносин, що 

виходять за межі житлового та приватно-правового регулювання; г) у правовому становищі 

суб’єктів житлових правовідносин; ґ) в особливостях обмежень здійснення права на житло; 

д) у вимогах, що висуваються до житлових приміщень; е) в особливостях об’єкта 

нерухомості та визначення місцезнаходження суб’єкта; є) у гарантуванні дотримання прав на 

житло; ж) в особливостях реєстрації прав на житло [9, с. 21]. 

Таким чином, житлові права необхідно розуміти як гарантовану законом можливість 

практичної реалізації суб’єктивних житлових прав для задоволення власних житлових 

потреб, що полягають у володінні та користуванні житловими приміщеннями у будинках 

різних форм власності, при забезпеченні державою режиму недоторканості житлових 

приміщень [10, с. 17]. 
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ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 У сьогоденні не рідко трапляються випадки у процесі правозастосування, коли 

рішення неможливо ухвалити через відсутність правових норм у деяких ситуаціях. Як 

наслідок це показує, що є певні прогалини у праві. 

 Прогалини у праві – це повна чи часткова відсутність у чинному законодавстві 

необхідних юридичних норм [1, с. 457]. 

 Упрoдовж багатьох століть вчені-правознавці намагались визначити причини цих 

дефектів та законів у праві. Вони були представниками різних концепцій таких, як: 

теологічна, природно-правова, історична, соціологічна, психологічна та позитивістська.  

Вони ж у свою чергу дійшли до наших часів, на їхній основі та під впливом сучасності 

правники вирізнили такі основні причини: 

 невміння відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих 

ситуацій, що потребують правового регулювання; 

 відставання нормотворчості від розвитку суспільних відносин як наслідок 

невміння передбачити появу нових життєвих ситуацій; 

 наявність деформацій у процесі нормотворчості, спричинених, наприклад, 

лобіюванням голосування в парламенті в інтересах певних бізнесових груп; 

 технічні помилки законодавця, допущені при розробці нормативних актів та 

застосуванні прийомів юридичної техніки. Прогалини в законодавстві виникають зазвичай 

там, де існує: 

    а) неповнота правових норм;  

                б) суперечність норм однакової юридичної сили, коли одна з них "знищує" іншу;  

              в) повна відсутність правової норми  [2]. 

 У свою чергу прогалини в законодавстві в основному поділяють за часом виникнення  

на: первинні- виникають в момент оприлюднення нормативного акта; вторинні –з’являються 

після видання нормативних актів. Інші дослідники цього питання виділяють й інші категорії 

їх поділу такі, як: законодавчі та технічні (В. І Акімов), абсолютні та відносні (В. В. Петров), 

реальні та уявні (О. М. Тарнопольська) тощо. 

 Важливим питанням, яке тривожило всіх довгий час було віднайти способи 

подолання цих  прогалин у законодавстві, які шукали різні вчені-теоретики та правозахисні 
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органи. Отож, способами подолання прогалин називають правові інструменти, за допомогою 

яких можна вирішити питання, яке стосується правового регулювання, але воно не 

передбачене нормами чинного законодавства [3, с. 37]. 

 У юриспруденції виділяють такі основні способи запобіганню прогалин у 

законодавстві, як: 

 Усунення – це внесення змін або доповнень у чинне законодавство, видання нових, 

створення юридичних прецедентів або укладення нормативних договорів. 

 Подолання – здійснюється за допомогою аналогії закону, аналогії права та 

субсидіарного застосування права або іншими словами міжгалузевою аналогією. 

Останній спосіб застосовуютьу галузях цивільного, сімейного та трудового законодавств, а у 

кримінальному, при здійсненні адміністративних правопорушень, аналогія й зовсім відсутня. 

 Аналогія закону – рішення конкретної юридичної справи на основі правової норми, 

розрахованої не на даний, а на подібний випадок [1, с. 457]. Її застосування в Україні 

закріплено в таких законодавчих актах, наприклад у п. 1 ст. 8 Цивільного кодексу України та 

в п. 1 ст. 10 Сімейного кодексу України. Аналогія має використовуватись  чітко відповідно 

законодавчих норм, тому її можуть використовувати лише органи правосуддя. 

 Аналогія права - застосування до суспільних відносин, не врегульованих 

нормативно-правовими актами, принципів права, загальних засад і змісту законодавства [2]. 

 Цей спосіб грунтується на принципах: гуманізму, справедливості, рівності перед 

законом, тощо, які закріплені у законодавчих актах Конституції України. Наприклад, у ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та  і ч. 9 ст. 8 Цивільного 

процесуального кодексу Укрaїни забороняється відмова у розгляді справи з мотивів 

відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні 

відносини. 

 У свою чергу важливо зазначити, що послідовність застосування аналогії закону і 

аналогії права передбачена законодавцем у п. 7 ст. 8 Цивільно-процесуальному кодексі 

України : якщо спiрнi відносини не врегyльовані законом, суд застосовує закон, що регулює 

подібні за змістом вiдносини (аналогія закону), а за відсyтностi такого - суд виходить iз 

загальних засaд законодавства (аналогiя права). 

 Для вирішення справ за аналогією необхідно додeржувaтися таких yмов: 

1) аналогія допустима лише за умови повної відсутності або неповноти правових норм, їх 

нечіткості, суперечливості; 

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, повинні бути 

врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері правового регулювання; 

3) наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною 

нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках; розбіжність -у деталях, у 

неістотному; 

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має здійснюватися спочатку в актах тієї 

самої галузі права, у разі відсутності такої - в іншій галузі та у законодавстві в цілому; 

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити дії 

приписів закону, його меті; 

6) обов'язково має бути вмотивоване пояснення причин застосування рішення за аналогією 

до даного випадку [2]. 

 Також важливим способом є субсидіарне застосування норм права. Він полягає у 

вирішенні справи або окремого юридичного питaнняза допомогою додаткового 

викoристання норм iншої спорідненої галузі права.Це виражається у ст. 8 Сiмейного кодексу 

України. А от в  ст. 12 згаданого кодексу такoж закріплюється необхідність використання 

правозастoсувачем приписів Цивільного кодексу України при визнaченні строків, 

установлених у Сімейному кодексі України. У цьому випадку міжгалузева аналогія не 

забороняється. 

              Варто звернути увагу, що норми трудового, сімейного, екологічного права загальні 

положення цивільного права в порядку субсидіарності не можна застосовувати, а до 
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правових нoрм, включених як додаткові до приписiв законодaвчих актів про сiмейні, трyдові 

і деякі інші відносини – можливо. 

              Отже, прогалинaми в законі є відсутність у нормативноправовому акті юридичної 

норми, яка повинна регламентувати ті суспільні вiдносини, що потребують правового 

регулювання. Такі прогалини можуть бути подолані за допомогою аналогiї права та аналогії 

закону, які є найбільш дієвими засобами їх переборення. Застосування таких методів 

базyється на певних постулатах щодо: сфери дії, суб’єкта здійснення (уповноважений 

державний орган) та меж здiйснення. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Вивчаючи практику сплати податків на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки суб’єктами господарювання виявилось, що практика українських судів у вирішення 

даної категорії справ вкрай невтішна щодо задоволення позовних имог суб’єктів 

господарювання , оскільки згідно пункту «є» п.п.266.2.2 п.266.2 ст.266 досі чітко не яким 

чином повинно бути зафіксовано використання нерухомого майна відмінного від земельної 

ділянки за призначинням. Ефективність судової системи можна визначити як забезпечення 

умов для реального захисту прав з мінімальними затратами часу. В науці та практиці під час 

дослідження заходів з підвищення ефективності правосуддя традиційно оцінюється робота 

лише судових установ. 

Інститут Ефективності судової системи у податкових спорах пребуває у колі наукових 

інтересів таких учених, як: Михайло Смокович, Наталія Блажівська, Ірини Желтобрюх, Олег 

Білоус, та ін. 

Мета дослідження – у межах статті висвітлити необхідність законодавчого 

врегулювання інституту Ефективності судової системи у податкових спорах  

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки це місцевий податок, що 

сплачується платниками податку за об’єкти житлової та /або нежитлової нерухомості і 

зараховується до місцевого бюджету. 

Об’єкти житлової нерухомості  - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до 

житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на 

такі типи: 

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, 

встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного 
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у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та 

житлові будинки квартирного типу різної поверховості; 

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій 

земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; 

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром 

його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) 

спільну капітальну стіну; 

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне 

для постійного у ньому проживання; 

ґ) котедж - одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для 

постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях 

нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не 

відповідає нормативам, установленим для житлових будинків; 

е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою 

позаміського відпочинку. 

Згідно закону об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені 

відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють: 

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 

 б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові 

будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 

 в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, 

павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, 

кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі 

підприємств побутового обслуговування; 

 г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; 

 ґ) будівлі промислові та склади; 

 д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); 

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких 

належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 

бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

є) інші будівлі. [1, c. 16] 

Варто підкреслити, що платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або  нежитлової нерухомості. 

Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової та/або  нежитлової  

нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є: 

а) якщо об’єкт житлової та/або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній 

частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-

власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб 

за належну їй частку. 

Має важливе значення, що об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та   

нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

Але не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової та   нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів 

державної влади , органів місцевого самоврядування, а також організацій створених ними в 

установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) ; 
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б) об’єкти житлової та   нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження 

та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки ; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв»язку з 

аварійним станом , визнана такою згідно з рішенням сільської ради; 

д) об’єкти житлової нерухомості,  в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам,  

дітям, позбавленим  батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими 

відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але 

не більше одного такого об’єкта на дитину; 

е)  об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих 

архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для 

використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  

громадських організацій інвалідів та їх підприємств. [2, c. 50] 

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі його часток.  

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом   

на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 

надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі 

оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 

власності. 

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами 

самостійно виходячи із загальної  площі  кожного окремого об’єкта оподаткування на 

підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

Окремо слід згадати про пільги із сплати податку. База оподаткування 

об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають  у власності 

фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків  незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів. 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі їх 

одночасного перебування  у власності платника податку квартири/ квартир та житлового 

будинку /будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітній) період 

(рік). 

Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку 

зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом [2, c. 18] 

Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської 

ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 

діяльності, передбаченої такими статутами(положеннями). Пільги з податку, що сплачується 

на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються 

виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. 

Пільги з податку, що сплачується на   території сільської ради з об’єктів житлової 

нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 
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об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого 

самоврядування; 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 

доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 

діяльності). 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової 

нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування. 

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до 

відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості 

відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього 

підпункту. 

Примітно, що у застосуванні цієї пільги ГУ ДФС в Одеській відмовила ФОП у ІПК від 

02.07.2019 р. № 3027/ІПК/15-32-13-01-06. Орган ДФС вважає, що застосування абзацу «є» 

пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ можливе у разі дотримання двох обов’язкових умов: наявності 

будівель промисловості та їх перебування у власності промислових підприємств. Відтак 

об’єкт нерухомості (комплекс), який на праві власності належить фізичній особі — 

підприємцю, не підпадає під дію абзацу «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ. Цим підпунктом не 

охоплюється нерухомість, яка використовується фізичною особою — підприємцем у власній 

господарській діяльності. При цьому ДФС посилається на той факт, що ця позиція була 

підтримана Верховним Судом в постанові від 15.05.2018 року у справі № 806/2461/17. 

Натомість тоді не були враховані такі аргументи. По-перше, норма ПКУ не окреслює коло 

суб’єктів, на яких поширюється така пільга. А, по-друге, не враховано, що суб’єктами 

господарської діяльності є в тому числі підприємці, які діють без створення юридичної особи 

(частина друга ст. 55 ГКУ). [3, c. 5] 

 

Список використаних джерел: 

1. Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 Документ va507565-00, поточна 

редакція — Прийняття від 17.08.2000 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-

00#Text 

2. Податковий кодекс України: в редакції від 21.11.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17#Text 

3. Постанова Верховного Суду  у справі N 806/2461/17 від  15 травня 2018 року. URL: 

https://verdictum.ligazakon.net/document/74028769 

 

Боренкова Владислава Дмитриевна 

студентка 2 курса Могилевского филиала  

Учреждения образования «БИП – университет права и  

социально-информационных технологий» , 

Республика Беларусь  

 

Зайцева Светлана Валерьевна 

старший преподаватель  

кафедры юридических дисциплин Могилевского филиала  

Учреждения образования «БИП – университет права и 

 социально-информационных технологий», 

Республика Беларусь   

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НАНИМАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА Т РУДОВОГО ПРАВА 

В современном трудовом праве субъектный состав достаточно разнообразен как с 

количественной, так и с качественной стороны. Формирование субъектного состава в 

трудовом праве подчинено объективным предпосылкам. В первую очередь это связано с 
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возникновением, развитием, реализацией и прекращением правоотношений между 

участниками. При этом интерес к нанимателю как субъекту данной отрасли далеко не 

случаен и обусловлен целым рядом обстоятельств. 

В первую очередь хотелось бы отметить тот факт, что наниматели наряду с 

работниками, являясь субъектом трудовых отношений, основанных на трудовом договоре, 

общепризнанно относятся к основным субъектам трудового права [4, 100]. Также, каждый из 

нанимателей представляет собой часть какого-либо сегмента, отрасли национальной 

экономики, а все они в совокупности – экономический сектор нашего государства [6, 242].  

В настоящее время нет единого мнения о том, какие термины целесообразно 

использовать применительно к фигуре нанимателя. В некоторых актах законодательства 

Республики Беларусь помимо понятия «наниматель» встречается и такое понятие как 

«работодатель». В ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) говорится, что 

стороной трудового договора является наниматель. Наниматель – юридическое или 

физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и 

прекращения трудового договора с работником [4]. 

В Законе Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» 

используется термин «работодатель». В ст.1 указанного закона работодатели определены как 

юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие учетный номер плательщика, 

и индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по трудовым 

договорам, гражданско-правовым договорам, физические лица, предоставляющие работу 

гражданам по трудовым договорам, юридические лица, предоставляющие работу на основе 

членства (участия) в организациях любых организационно-правовых форм, а также 

юридические лица, привлекающие граждан к выполнению работ (оказанию услуг) в порядке 

и на условиях, установленных законодательством.  

В Законе Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения 

Республики Беларусь» субъектом снова выступает «наниматель» (например, ст. 21 

«Обязанности нанимателя в области обеспечения занятости населения»). В Законе 

Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», в свою 

очередь, субъектом выступает работодатель. Например, ст. 76 регулирует ответственность 

работодателей за своевременность и полноту оформления документов и достоверность 

содержащихся в них сведений. 

Как мы видим, в трудовом законодательстве присутствует дуализм терминологии, 

ведь эти два понятия по своему существу имеют схожее значение, однако, в той или иной 

степени, противоположны друг другу.  

При проведении сравнения можно сделать вывод о том, что понятие «работодатель», 

на наш взгляд, более широко, чем «наниматель», т.к исходя из содержания ст. 1 ТК вытекает 

не полный перечень субъектов, которые могут выступать в качестве таковых, более того, он 

практически не определен, в связи с чем мы вынуждены выйти за пределы трудового 

законодательства и обратиться к более широкому кругу нормативных правовых актов, 

имеющих различную отраслевую принадлежность. Термин «работодатель», в свою очередь, 

используется для обозначения юридических и физических лиц, предоставляющих гражданам 

различные виды работ [1, 406]. 

Существует мнение о том, что само понятие «наниматель» связывает 

«работодательские» полномочия нанимателя только с правом заключения и прекращения 

трудового договора с работником, не указывая при этом право нанимателя изменять 

трудовой договор, которое непосредственно вытекает из содержания гл. 3 ТК «Изменение 

трудового договора» и связывается с такими понятиями, как перевод, перемещение и 

изменение существенных условий труда [1, 405]. На наш взгляд, последующие положения 

ТК конкретизируют и дополняют данное понятие. 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь нет каких-либо 

предписаний относительно возраста нанимателя. К примеру, граждане (физические лица) в 

соответствии со ст. 308 ТК могут принимать на работу домашних работников для 
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выполнения работы в своем домашнем хозяйстве, однако нет норм, которые регулируют или 

уточняют вопрос, с какого возраста физические лица могут выступать в качестве 

нанимателей и нанимать для своих личных нужд на работу граждан, то есть заключать с 

ними трудовые договоры. 

На основании вышеизложенного можно сказать о том, что нет принципиального 

различия между терминами «наниматель» и «работодатель», данные понятия имеют схожее 

значение. Термин «работодатель» используется для обозначения юридических и физических 

лиц, предоставляющих гражданам различные виды работ. Использование термина 

«наниматель» более применимо к сфере именно трудового права. Однако хотелось бы 

отметить, что некоторые положения ТК, определяющие понятие и правовой статус 

нанимателя, нуждаются в корректировке.  
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СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Кримінальне правопорушення – це передбачене Кримінальним кодексом ( далі – КК) 

України суспільно небезпечне винне діяння ( дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

кримінального правопорушення [1]. Відтак, суб’єкт виступає обов’язковою ознакою 

кримінального правопорушення, а також обов’язковим елементом складу кримінального 

правопорушення. 
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У КК України поняттю та ознакам суб’єкта кримінального правопорушення 

присвячено Розділ ІУ Загальної частини – “Особа, яка підлягає кримінальній 

відповідальності (суб’єкт кримінального правопорушення”, що містить п’ять статей. 

Згідно з ч. 1 ст. 18 КК України суб'єктом кримінального правопорушення є фізична 

осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього 

Кодексу може наставати кримінальна відповідальність [1]. 

Тобто суб’єкт кримінального правопорушення  характеризується трьома обов’язковими 

ознаками: а) фізична особа; б) осудна особа; в) особа, що досягла відповідного віку. 

Сукупність таких ознак суб’єкта кримінального правопорушення  є обов’язковою для всіх 

кримінальних правопорушень (складів кримінальних правопорушень), передбачених в 

Особливій частині КК України.  

Традиційно у науці кримінального права суб’єкт кримінального правопорушення, що 

характеризується зазначеними ознаками, прийнято називати загальним [3, с. 183]. 

Спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила 

у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, 

суб’єктом якого може бути лише певна особа (ч. 2 ст. 18 КК) [1].  

1. Поняття суб’єкта як фізичної особи передбачає, що нести кримінальну 

відповідальність може тільки людина. Національне законодавство розглядає лише 

індивідуальну кримінальну відповідальність фізичної особи за вчинення нею кримінального 

правопорушення. У статтях 6-8 КК України  передбачено кримінальну відповідальність 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що є  фактичним посиланням на 

фізичну особу як суб'єкта кримінального правопорушення. Відмова від притягнення до 

кримінальної відповідальності померлих осіб, тварин, неживих істот, предметів, сил природи 

і юридичних осіб повністю узгоджується з принципом індивідуальної, особистої 

відповідальності кожної людини за вчинення нею суспільно небезпечного діяння – одним з 

основних принципів кримінального права України. 

 Важливо зазначити, що чинний КК України зберіг традиційний підхід до визнання як 

суб’єкта кримінального правопорушення виключно фізичної особи, хоча Законом України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 

антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України” від 13.05.2014 р. № 1261-VII Загальну 

частину КК України було доповнено новим розділом XIV1 — “Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб” (Закон № 314-VII від 23.05.2013) [ 2 ]. Однак, 

цей розділ потребує уточнень та доповнень, спрямованих на удосконалення та гармонізацію 

його положень з положеннями КК України.   

За кримінально протиправні діяння, які мали місце у процесі діяльності юридичної 

особи, відповідає винна фізична особо, яка вчинила такі діяння. Відповідальність юридичних 

осіб визначається засобами адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, 

підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо) [4, с. 75]. 

2. Суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише осудна особа. Згідно зі 

ст. 19 КК України не підлягає кримінальній відповідальності “особа, яка під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кодексом, перебувала в стані неосудності, 

тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок 

хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства 

або іншого хворобливого стану психіки” [1]. Відтак, осудність – це психічний стан особи, що 

полягає в її здатності за станом психічного здоров’я усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпечність свого діяння, керувати ними під час вчинення кримінального 

правопорушення й нести в зв’язку з цим кримінальну відповідальність.  

Кримінально-правове визначення  осудності надало змогу у ст. 19 КК України 

закріпити формулу осудності, яка складається з поєднання двох критеріїв: медичного та 

юридичного. Медичний критерій визначає здоровий стан психіки особи, відсутність 

психічних захворювань, недоліків розумового розвитку, зокрема тих, що охоплюють 
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медичний критерій неосудності (хронічна психічна хвороба, тимчасовий розлад психічної 

діяльності, недоумство чи інший хворобливий стан психіки). Юридичний критерій осудності 

складається з вольової та інтелектуальної ознаки. Вольова ознака характеризує здатність 

особи усвідомлювати характер свого діяння (дії або бездіяльності), а інтелектуальна – 

здатність керувати ним. 

Отже, осудність – це стан психічно здорової особи. Існує презумпція психічного 

здоров’я - кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність 

такого розладу не буде встановлено на підставах і в порядку, передбачених законом. 

Важливо зауважити, що особа повинна бути визнана судом осудною чи неосудною не 

взагалі, а лише стосовно діяння, що їй інкримінується  [4, с. 76-77]. 

Особи, які визнані судом обмежено осудними, тобто такими, які під час вчинення 

кримінального правопорушення через наявний у неї психічний розлад, не були здатні 

повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними, також 

підлягають кримінальній відповідальності, отже визнаються суб’єктами кримінального 

правопорушення. Зазначене дає підстави підтримати міркування Н.Г. Таран, яка пропонує 

для уточнення норми, передбаченої ч. 1 ст. 18 КК України, вважати суб’єктом кримінального 

правопорушення особу, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності й 

обмеженої осудності, що  дасть змогу усунути суперечності й неоднозначність у КК України 

[5, с. 184-185]. 

3. Суб’єктом кримінального правопорушення може бути тільки особа, яка досягла віку 

кримінальної відповідальності.  

У частині 1 ст. 22 КК України зазначено, що “кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 

шістнадцять років” (загальний вік кримінальної відповідальності). У частині 2 цієї ж статті 

встановлюється знижений вік кримінальної відповідальності – особи віком від 14 до 16 років 

можуть бути суб’єктом кримінального правопорушення лише у разі вчинення ними 

кримінальних правопорушень, що перелічені у ч.2 ст. 22 КК України. Діти до 14 років не 

підлягають кримінальній відповідальності [4, с. 75]. 

Відтак, загальним суб’єктом кримінального правопорушення визнається особа, яка 

наділена сукупністю трьох ознак, а саме: фізична особа, осудність та вік, з якого може 

наступати кримінальна відповідальність. Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає 

наявність суб’єкта як елементу складу кримінального правопорушення, а отже, виключає 

склад правопорушення і кримінальну відповідальність. 
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здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2-го року навчання 

 юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ТА ПРАВА ДИТИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Інститут сурогатного материнства піднімає складні етичні та медичні проблеми. У 

відносинах сурогатного материнства важливо збалансувати права та інтереси багатьох 

суб’єктів як от, сурогатної матері, майбутніх батьків, донорів гамет, та самої дитини. 

Конвенція ООН розробила три аспекти підходу, заснованого на захисті прав дітей: 1) 

цілісність законодавства, політичних рішень та правозастосовної діяльності щодо захисту 

прав і свобод дітей; 2) надання дітям права брати участь у відносинах, що можуть зачіпати їх 

права, врахування думок дітей, де це можливо; 3) важливість ролі батьків та державної 

підтримки у сфері захисту прав та інтересів дітей. [1, с.408] 

У жодному разі договірне регулювання сурогатного материнства не має 

перетворюватись на торгівлю дітьми, саме тому права останніх мають бути достатньо 

забезпечені на законодавчому рівні. 

Великобританія 

На основі згаданої конвенції у Великобританії проводитиметься реформа інституту 

сурогатного материнства, спрямована на сприяння забезпеченню прав дітей у цій сфері. 

Зокрема передбачається, що ця реформа буде направлена на посилення ролі батьків у 

реалізації дітьми своїх прав, передусім, за міждержавного сурогатного материнства, що 

включатиме, серед іншого, консультування батьків з актуальних питань прав дітей в умовах 

сурогатного материнства. 

Згадана реформа буде реалізована в трьох напрямках:  

1) визнання дитини такою, що наділена цілим рядом важливих прав, та розроблення 

концепції першочерговості інтересів дитини. Для цього має бути розроблена належна 

законодавча база, у відповідність з якою має бути приведена правозастосовна практика; 

2) визнання того, що виконання батьківських обов'язків є головним для здійснення 

дітьми своїх прав, оскільки вони несуть основну відповідальність за виховання та розвиток 

дитини$ 

3) має бути забезпечений принцип участі дітей у формуванні нормативно правової 

бази сурогатного материнства. Так, увагу слід звернути на право дитини, яка здатна 

формувати свої власні погляди, вільно висловлювати ці погляди у всіх питаннях, що 

стосуються її інтересів. А інші суб’єкти повинні, відповідно, надавати їм належну вагу 

відповідно до віку та зрілості дитини. 

У разі договірного регулювання сурогатного материнства на першому місці мають 

бути інтереси дитини [9]. При цьому, на державу покладається обов’язок  вжити всіх 

відповідних законодавчих, адміністративних, соціальних та освітніх заходів щодо захисту 

дитини від усіх форм фізичного чи психічного насильства, травм чи жорстокого поводження, 

нехтування або недбалого поводження, жорстокого поводження чи експлуатації, включаючи 

сексуальне насильство, під час догляду за нею батьками (опікунами), чи будь-якими іншими 

особами, які зобов’язані піклуватися про дитину. Договірне регулювання відносин 

сурогатного материнства не передбачає, що батьки мають право власності і, таким чином, 

беззаперечний контроль над своїми дітьми. У разі зловживання правами, нехтування своїми 

батьківськими обов’язками або жорстокого поводження з дітьми таких батьків може бути 

притягнуто до цивільної та кримінальної відповідальності.  

Перед укладенням договору щодо сурогатного материнства оцінюється майновий 

стан майбутніх батьків (Закон про запліднення та ембріологію людини 1990 р.) Це положення 

досить часто піддається критиці британськими науковцями, однак суди визнають його таким, 

що відповідає моральним нормам, адже така оцінка є передумовою забезпечення добробуту 
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та гідного життя дитини ще до її народження (МакКей проти Ессекського регіонального 

управління охорони здоров’я) [7]. По суті, можливому порушенню прав дитини в такому разі 

можна запобігти ще коли самої дитини немає. Окрім майнового стану оцінці підлягають 

також і інші аспекти життя майбутніх батьків. Так, врахуванню підлягають фактори, які 

можуть спричинити загрозу серйозної фізичної та психологічної шкоди чи нехтування 

дитиною. До уваги беруться кримінальні судимості або заборонні заходи, пов’язані з дітьми, 

а також насильство або серйозні сварки в межах сім’ї. Значну роль при оцінці добробуту 

майбутньої дитини відіграють психічні чи фізичні умови , а також зловживання наркотиками 

та алкоголем з боку майбутніх батьків. 

За загальним правилом, договір про сурогатне материнство за законодавством 

Великобританії є безоплатним. Плата може бути присуджена не інакше як в судовому 

порядку. Таке нормативне регулювання розроблено для запобігання торгівлі дітьми (Закон 

про сурогатне материнство від 1985 р., Розділ 2). 

Світовий досвід загалом (міжнародно-правові позиції щодо сурогатного материнства 

базуються на Конвенції про права дитини, Факультативному протоколі до Конвенції про 

права дитини на продаж дітей, дитячу проституцію та дитячу порнографію) 

У різних державах вироблені різні підходи до інституту сурогатного материнства: 

- у деяких країнах відносини сурогатного материнства, врегульовані оплатним 

договором вважаються торгівлею дітьми та запровадженням рабства. У своєму звіті по Індії 

від 2014 р. Комітет ООН з прав дитини зазначив, що випадки сурогатного материнства за 

оплатним договором у великих масштабах за відсутності відповідного законодавчого 

регулювання мають розцінюватись як торгівля дітьми; 

- в інших договірне регулювання сурогатного материнства допускається, але 

шляхом безоплатної домовленості; 

- також дозволяється укладення оплатного договору про сурогатне материнство 

із зазначенням того, що відповідно до стандартів міжнародного права, в таких відносинах 

мають бути забезпечені найкращі інтереси дитини (наприклад в Ізраїлі така оплата має бути 

схвалена спеціальним комітетом, який проводить окреме опитування та психологічну оцінку 

всіх сторін з метою забезпечення того, щоб сурогатна мати надавала вільну та усвідомлену 

згоду; оплата для сурогатної матері проводиться через агенцію-посередника) [8]. 

Права дитини, що виникають з відносин сурогатного материнства (як всередині 

держави, так і в міждержавному аспекті): 

- право на знання сурогатної матері та/або генетичних батьків (право знати своє 

генетичне походження, яке у свою чергу, забезпечує не лише медичні права, а й соціальні та 

культурні); 

- право на добробут до та після народження; 

- право на національність; 

- право на освіту; 

- право на розвиток; 

- відсутність дискримінації (у тому числі, за ознакою народження «в обставинах, 

які відходять від традиційних цінностей»); 

- право на доступ до медичної допомоги та сімейного життя [6] . 

Практика ЄСПЛ 

Ключовою справою в питаннях сурогатного материнства є «Mennesson & Labassee 

проти Франції». Суд вказує, що у будь-якому випадку превалювати мають інтереси дитини. 

Адже дитину не можна звинувачувати в тому, що вона народилась внаслідок відносин 

сурогатного материнства [2]. ЄСПЛ встановив, що Франція порушила ст. 8 Конвенції, 

відмовившись визнати сімейні відносини генетичного батька та дитини, народженої 

сурогатною матір’ю. Також Суд визнав порушення Францією цієї ж самої статті, оскільки 

держава не визнавала закордонні свідоцтва про народження дітей, народжених внаслідок 

відносин сурогатного материнства («Foulon проти Франції» та «Bouvet проти Франції») [3-4]. 

Увагу варто звернути на те, що компенсація присуджувалась не батькам, а саме дітям. 
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На запит Касаційного суду Франції Велика палата ЄСПЛ винесла консультативний 

висновок від 10.04.2019 щодо дітей, які були народжені сурогатними матерями за кордоном, 

вказавши на такі ключові аспекти: 

1) дитина має право на повагу до сімейного життя, що вимагає, щоб національне 

законодавство передбачало можливість визнання законних сімейних відносин з призначеною 

матір'ю, зазначених у свідоцтві про народження; 

2) таке визнання має бути здійснене у формі запису до реєстру народжень, шлюбів та 

смерті реквізитів свідоцтва про народження, виданого за кордоном; може бути використаний 

інший засіб, наприклад, усиновлення дитини, якщо така процедура, встановлена 

національним законодавством, забезпечена швидким та ефективним виконанням відповідно 

до найкращих інтересів дитини [7]. 

Загалом у практиці Суду, як і в Конвенції про права дитини, ключовими є інтереси 

дитини, які мають бути дотримані як державою, так і батьками за будь-яких умов. 

«Petithory Lanzmann проти Франції»  

Син заявниці помер 13 січня 2017 року внаслідок ракової пухлини, яка була 

діагностована у 2014 році. Коли його було повідомлено про хворобу, він висловив бажання 

бути батьком і мати потомство, в тому числі на випадок смерті. Як наслідок, він здав сперму 

в Центр збереження сперми (CECOS) у лікарні Кохіна в Парижі, зв’язався з центром у 

Швейцарії та розглядав інші варіанти банків сперми за кордоном, але був не в змозі 

продовжувати цю справу через хворобу. 

Заявниця вимагала у медичної установи передати сперму її сина, яка зберігалась у цій 

установі відповідно до бажання останнього стати батьком, до закладу охорони здоров’я в 

Ізраїлі з метою укладення договору про сурогатне материнство та реалізації бажання сина 

заявниці стати батьком, однак їй було відмовлено. Заявниця звернулась до національних 

судів, які теж відмовили їй у позові. 

Заявниця стверджувала, що її право на повагу до особистого та сімейного життя було 

порушено у двох аспектах: 

- у зв’язку з неможливістю виконати волю її сина стати батьком; 

- у зв’язку з відмовою їй стати бабусею. 

ЄСПЛ постановив, що заява є неприйнятною з наступних підстав: 

- у першому випадку заявниця вважала себе непрямою жертвою порушення, а 

права передбачені ст. 8 Конвенції тісно прив’язані до їх носія та не можуть бути передані 

іншій особі, тому вона не була належним суб’єктом, управненим подавати таку заяву; 

- ст. 8 не гарантує права бути бабусею чи дідусем [5]. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Каждому гражданину рано или поздно приходится сталкиваться с институтом 

наследования – будь то в качества наследника или наследодателя. В связи с этим у 

наследодателя возникает вопрос: каким именно образом можно передать свое имущество по 

наследству? Соответственно, у наследника может появиться встречный вопрос, может ли он 

отказаться от этого наследства, или забрать какую-то определенную часть, отказавшись от 

остального. Все эти и иные связанные с этими вопросы регулируются Гражданским 

Кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) и другими актами законодательства. 

В первую очередь следует дать определение понятия наследования. В ГК 

установлено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот 

же момент (универсальное правопреемство), если из настоящего Кодекса и иных законов не 

вытекает иное. Иначе говоря, наследование – это процесс перехода имущества умерших 

граждан к другим лицам в соответствии с законодательством. Наследство открывается 

только вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.  

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю 

на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. 

Например, в наследство можно передать имущественные права на: квартиру, дачу, гараж, 

иные помещения. Сюда также входят имущественные права и обязанности наследодателя, 

основанные на договоре создания объекта долевого строительства. Не входят в состав 

наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, такие 

как: права членства в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими 

лицами; право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; права и 

обязанности по алиментным обязательствам (исключение составляет задолженность по 

алиментным обязательствам; в таком случае можно обратиться к наследнику с требованием 

возмещения задолженности по алиментным обязательствам); права на пенсии, пособия и 

другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении; личные 

неимущественные права, не связанные с имущественными (при этом личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие наследодателю, 

могут осуществляться и защищаться наследниками). 

Как было сказано выше, при наследовании имущество умершего переходит к другим 

лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (т. е. относится к 

случаям универсального правопреемства), если иное не установлено законодательством. К 

случаям, когда наследство переходит в ином виде, можно отнести наследство, которое 

открывается в отношении общего имущества, приходящегося на долю умершего участника. 

При невозможности раздела имущества в натуре наследнику выплачивается стоимость доли, 

перешедшей в наследство.  

Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его в 

судебном порядке умершим. Временем открытия наследства является день смерти 

гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу приговора 

суда о признании гражданина умершим. Если два лица умерли в один день, они считаются 

умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после 

каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.  

Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия 

наследства. К наследникам также относятся зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства. Наследниками (но только по завещанию) могут быть и 

юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, а также 
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Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. В ГК приведен 

перечень лиц, которые не могут быть отнесены к наследникам. Этими лицами являются: 

лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его 

жизнь; лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на 

его жизнь; лица, которые умышленными противозаконными действиями способствовали 

призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся 

им доли наследства (например, составление подложного завещания, создание умышленного 

препятствия осуществлению наследодателем последней воли и др.); родители после детей, в 

отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах 

ко времени открытия наследства; граждане, уклонявшиеся от выполнения лежавших на них 

обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в 

судебном порядке. Все эти лица перечислены в ст. 1038 ГК и называются «недостойными 

наследниками».  

Ранее было проведено разграничение, согласно которому наследование в некоторых 

случаях может производиться только в силу существования определенного вида завещания. 

Так, ст. 1032 ГК гласит, что наследование может осуществляться по закону и по завещанию. 

На данный момент больший интерес нам представляет наследование по завещанию, поэтому 

рассмотрим основные аспекты этого института. 

Начнем с определения понятия «завещание». Завещание – это волеизъявление 

гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом в случае смерти. Так как 

для составления завещание достаточно выражение воли одного лица, то завещание 

относится к односторонним сделкам. Завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим дееспособностью в полном объеме. Дееспособность может быть получена и в 

ходе вступления в брак, а также в порядке эмансипации.  

Составление завещания – сугубо личное дело. Завещание должно быть совершено 

лично, его совершение через представителя не допускается (исключение – нотариус или 

должностное лицо, которому предоставлено право удостоверения завещания). Совершение 

завещания двумя или более лицами не допускается.  

Существуют также требования к форме завещания. Оно должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом. Завещание без подписи завещателя 

считается недействительным. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно 

может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего 

завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог 

подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество и место жительства этого гражданина. В случаях несоблюдения формы завещания 

сделка признается недействительной [1]. 

В отличие от наследования по закону, гражданин может свободно завещать все свое 

имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим 

в круг наследников по закону. Однако, если у наследодателя имелись несовершеннолетние 

или нетрудоспособные дети, а также его нетрудоспособные супруг и родители, то они 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Это называется обязательной 

долей. 

Если имущество было завещано двум или нескольким наследникам без указания их 

долей, то наследство считается завещанным наследникам в равных долях. Если завещана 

неделимая вещь, она считается завещанной в долях, соответствующих стоимости 

завещанных им частей этой вещи. 

Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо 

изменить его путем отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем 

завещательных распоряжений, сделав новое завещание. Завещание может быть отменено 

путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряжению 
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завещателя – нотариусом. Соответственно, завещание, составленное ранее, отменяется 

последующим завещанием полностью или в части, в которой оно ему противоречит [1]. 

Для нотариусов и других лиц, удостоверяющих завещание, свидетелей, а также 

граждан, подписывающий завещание вместо завещателя, существует запрет на разглашение 

сведений, содержащихся в завещании. 

Ранее были приведены некоторые случаи признания завещания недействительным 

(отсутствие подписи, несоблюдение формы). Недействительным могут быть признаны как 

завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Не 

могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие 

незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если 

доказано, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя. 

Несмотря на то, что наследование по закону является более распространенным в силу 

понятных причин, наследование по завещанию представляется нам более демократичным 

институтом гражданских правоотношений, так как дозволяет наследодателю самому 

определять круг лиц, которым перейдет его имущество после смерти. В этом и проявляется 

свобода завещания.  

Таким образом, наследование по завещанию является важной составляющей 

наследственных правоотношений. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА КООПЕРАТИВІВ 

Варто зазначити, що чинні на сьогодні нормативно-правові акти не повною мірою 

визначають усі питання правового регулювання діяльності кооперативних організацій. Слід 

звернути увагу на невідповідність та плутанину окремих положень кооперативного 

законодавства, особливо при вирішенні майнових проблем, що виникають у різних типах 

кооперативів. Подальше формування ринкових відносин актуалізувало питання належного 

правового забезпечення відносин власності українських кооперативів. 

Серед науковців, які присвятили свої праці вивченню правового становища 

кооперативу, його майна, варто відзначити таких як В. О. Коверзнева, Я. З. Гаєцька-

Колотило, В. М. Масіна, В. І. Семчик. Потрібно зазначити, що більшість з наукових робіт 

розглядають проблематику майнових відносин саме у сільськогосподарських кооперативах. 

Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог 

глави 10 Господарського кодексу України [1] та інших законів. Зокрема, Закон України “Про 

сільськогосподарську кооперацію” визначає особливості створення та діяльності 
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сільськогосподарських кооперативів. Відносини, пов’язані зі створенням та 

функціонуванням споживчої кооперації, регулюються статтею 111 Господарського кодексу 

України, Законом України “Про споживчу кооперацію” [3] та іншими нормативними 

документами. 

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок 

об’єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та 

іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану. Для досягнення цілей своєї 

діяльності кооператив набуває та використовує майнові, фінансові та інші ресурси. 

Джерелами формування майна кооперативу є: 

- вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; 

- майно, добровільно передане кооперативу його членами; 

- кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; 

- кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; 

- грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна 

допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; 

- інші надходження, не заборонені законодавством [2]. 

Кооперативи – власники будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, 

продукції, доходів від реалізації та доходів від інших видів діяльності, передбачених 

статутом кооперативу, майна, набутого законним шляхом. Право володіння, користування та 

розпорядження майном кооперативу здійснюється його органом управління відповідно до 

повноважень, визначених статутом кооперативу [2]. 

Для того, щоб кооперативи здійснювали статутну діяльність відповідно до положень, 

передбачених статутом, створюються такі фонди: резервний, пайовий, неподільний та 

спеціальний. Пайовий фонд формується за рахунок частки (включаючи додаткові) членів 

кооперативу при створенні кооперативу і це є одним із джерел його майна. Паї – це 

поворотні майнові внески членів (асоційованих членів) кооперативу на його створення та 

розвиток. Це робиться шляхом передачі кооперативу власності, включаючи гроші, права 

власності та землю. Додаткова частка – це добровільний грошовий чи інший майновий 

поворотний вклад члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді. 

Частка (пай) кожного члена кооперативу складається з одноразових внесків капіталу 

або паїв за певний період часу. Внески у майно виражаються готівкою. Розмір частки члена 

кооперативу залежить від його фактичного внеску до пайового фонду. Статут виробничого 

кооперативу може передбачати кілька варіантів визначення розміру статутного капіталу: 

пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його діяльності та встановлення їх у 

рівних частинах. Члени виробничого кооперативу можуть передавати як пайовий внесок 

право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним 

законодавством. Потрібно погодитися з В. Ю. Уркевичем, який вважає за необхідне 

відмежувати такі поняття як пай і пайовий внесок. Пай оснований на пайовому внеску також 

включає додатковий внесок (якщо такий є) та частки кооперативного майна, які були 

розподілені на паї членів [4, с. 72]. 

На відміну від інших видів кооперативів, виробничі кооперативи здійснюють 

підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають своїм 

членам некомерційні послуги. Як суб’єкт господарювання, виробничі кооперативи беруть 

участь у різних ділових відносинах. Відповідно до положень Господарського кодексу 

України майновою основою цих правовідносин є колективна власність на майно виробничих 

кооперативів [1]. Саме це право дозволяє нам визначати виробничі кооперативи як 

підприємства спільної власності. Основним органом колективної власності є виробничий 

кооператив в цілому як певний організований колектив з правосуб’єктністю. Кожен 

виробничий кооператив є незалежним та виключним власником свого майна. Виробничі 

кооперативи є одним із утворень, члени яких мають обов’язкові права, і вони отримують ці 

права в обмін на певні права власності. 
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Споживче товариство (кооператив) є основною ланкою споживчої кооперації. 

Споживча кооперація – це незалежна організація, об’єднана громадянами для покращення 

свого економічного та соціального статусу на основі добровільного членства, майнової 

участі та взаємодопомоги. На відміну від виробничих кооперативів, споживче товариство-це 

некомерційна організація, яка може створюватись на основі членства громадян (окремих 

членів) та членів комерційних і неприбуткових організацій (фермерських господарств, 

господарських товариств, кооперативів та інших компаній, що поділяють їхні інтереси). 

Кожен учасник споживчого товариства має власну частку у своєму майні, яка визначається 

розміром обов’язкових пайових та інших внесків, а також дивідендами, що нараховуються 

їм. 

Основним суб’єктом права власності споживчої кооперації є члени споживчого 

товариства, працівники кооперативних підприємств та організацій і юридичні особи, частки 

власності яких визначаються відповідними нормативними актами [3]. Реалізація права 

власності, тобто володіння, користування та розпорядження майном споживчої кооперації 

покладено на її органи відповідно до установчих документів споживчих товариств, їх спілок. 

Як визначено у частині другій статті 21 Закону України “Про кооперацію”, паї, у тому числі 

резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку 

кожного члена кооперативу у майні кооперативу [2]. 

Це положення потребує уточнення, оскільки згідно з визначенням резервів 

кооперативу, неподільних та спеціальних фондів, а також визначенням часток, цілей та 

інших внесків до фонду майна кооперативу, можна чітко побачити, що до загальної частки 

майна кооперативу слід включати не лише паї, враховуючи додаткові, а й інші внески до 

кооперативних резервів та спеціальних фондів. 

Фізична або юридична особа у разі виходу або виключення з кооперативу має право 

на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або цінними паперами відповідно до їх 

вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у натурі [2]. З метою захисту прав 

власності членів кооперативу, а також кооперативу та його кредиторів, ми вважаємо за 

доцільне передбачити на законодавчому рівні, що частки мають бути повернуті членам 

кооперативу готівкою, і лише в окремих випадках в натурі, якщо це передбачено в статуті 

кооперативу. У зв’язку з цим, абзац 3 ст. 21 Закону України “Про кооперацію” пропонуємо 

сформулювати таким чином: “У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи 

юридична особа має право на одержання своєї загальної частки грішми або (за бажанням) 

цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у 

натурі, якщо це передбачено статутом кооперативу”. 

Строк та інші умови, за якими члени кооперативу можуть отримати всі свої частки, 

визначаються статутом кооперативу, а строк отримання зазначених часток не повинен 

перевищувати двох років [2]. Варто зазначити, що за сучасних умов ведення бізнесу, 

максимальний строк повернення загального статутного капіталу члена кооперативу надто 

довгий, що може порушити майнові права члена кооперативу. Тому цей період варто 

скоротити до року після виходу або вигнання члена з кооперативу. Через це положення ч. 7 

ст. 22 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, які стосуються строків 

повернення частки у майні, доцільно викласти у такій редакції: “Строк та інші умови 

повернення члену сільськогосподарського кооперативу його загальної частки у майні 

кооперативу встановлюються статутом кооперативу з урахуванням вимог цієї статті. При 

цьому строк повернення зазначеної частки не може перевищувати одного року, а його відлік 

починається з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або 

виключення такого члена з кооперативу”. 

Ми вважаємо, що цей перегляд кооперативного законодавства усуне наявні окремі 

недоліки у правовій охороні майнових відносин різних кооперативів, що сприятиме 

вдосконаленню нормативно-правової бази щодо кооперативної власності та ефективному її 

застосуванню. 
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА. ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 

МІСЦЕ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

           У зв’язку із рядом інтеграційних процесів та суттєвим зближенням романо-

германської та англо-американської систем права, можна з упевненістю стверджувати про 

конвергенцію цих двох систем і як наслідок – певне нівелювання основного джерела права (у 

романо-германській системі – нормативно-правовий акт, у англо-американській – судовий 

прецедент), як основної ідентифікуючої ознаки належності тієї або іншої правової системи 

національного права до тієї чи іншої сім’ї права. 

         Про зростання ролі судового прецеденту, як джерела права у правовій системі сучасної 

України свідчить хоча би факт підписання і ратифікації Україною Європейської конвенції 

про захист прав людини та основних свобод 1950 р, і як наслідок – визнання Україною 

юрисдикції Європейського суду з прав людини. 

         На думку ряду науковців  підписання Україною Конвенції можна вважати новим 

етапом у розвитку української юриспруденції, оскільки цією подією було суттєво розширено 

інструментарій для захисту основоположних права та свобод людини і громадянина. Тим не 

менш, наслідком підписання Конвенції стало також і те, що низка проблем перейшли до 

розряду нагальних, внаслідок чого виникла термінова потреба у їх теоретичному та 

практичному вирішенні. 

        Для того, аби більш повно зрозуміти природу даного питання, слід звернутись до 

загальних положень про судовий прецедент.  

     Термін «прецедент» (від лат. praecedens — попередній) має багато значень, хоча всі види 

прецедентів призначені для слідування їм тією чи іншою мірою у судовій практиці [3]. 

        Головні переваги існування судового прецеденту: 

       1) Відштовхуючись від принципу «stare decisis» («стояти на вирішеному»), судді можуть 

здійснювати процес правосуддя набагато ефективніше та швидше, оскільки відпадає 

необхідність у вивченні ними справ, які вже були предметом судового розгляду (до прикладу 

в США, де судовий прецедент є головним джерелом права, судовий розгляд у більшості 

випадків не перевищує 5 днів для кримінальних проваджень і 4 днів для інших видів судових 

проваджень). 

      2) Дотримання принципу «stare decisis» підвищує рівень легітимності органів судової 

влади, оскільки громадяни з довірою ставляться до відносно стабільного та незмінного в часі 

судового тлумачення правових норм, що є свідченням неупередженості суддів. 

      3) Використання принципу stare decisis дозволяє зробити право більш деталізованим і 

гнучким у використанні.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15%23Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2265-12
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      4) Судовий прецедент відкриває шлях до обов’язкового застосування результатів творчої, 

а не механічної діяльності суддів у процесі здійснення правосуддя. Особливо це стосується 

сфери конституційного судочинства, адже саме завдяки прецедентному праву мотивація 

Конституційного Суду на ціннісних та моральних засадах стає загальнообов’язковою, що дає 

змогу універсалізувати конституційні цінності в межах правової системи. 

       Проте існують певні недоліки судового прецеденту, а саме: 

      1) Судова правотворчість призводить до ускладнення розуміння права та спричиняє 

проблему в процесі його застосування: перетворює право на сукупність казуальних судових 

рішень, нечітких нормативних положень. Прецедентне право зумовлює розбіжності між 

різними джерелами права, а також між самими прецедентами. 

      2)  Прецеденте право ускладнює отримання громадянами адекватної інформації про 

чинне законодавство. 

      3)  Прецедентне право завжди має зворотню дію щодо сторін у справі. Наприклад, коли 

сторони звертаються до суду для вирішення спору щодо неоднозначного застосування певної 

правової норми, внаслідок чого вони зазнали збитків, суд формулює нове правоположення, 

створюючи тим самим прецедент. І виявляється, що до вирішення цієї справи подібних 

питань не виникало.  

      Згідно з принципом res judicata  (з лат. — вирішена справа), який означає, що судове 

рішення ухвалене найвищим судовим органом, є остаточним і не підлягає перегляду за тим 

самим предметом позову, та принципом interest rei publicae utsit finis litium (з лат. — в 

інтересах держави, щоб судові спори завершувалися), щоб уникнути не зовсім нормативного 

стану (вічного суду), судове рішення, в якому формулюється нове положення, поширюється 

назад щодо сторін у справі та вперед на всіх майбутніх учасників судового процесу. Це 

означає, що попередні судові рішення при виявленні нових обставин справи не 

переглядаються крізь призму нового судового правоположення прецедентного характеру, 

сформульованого у новому судовому рішенні [5]. 

       Аналіз засад вітчизняної правової системи та чинного законодавства України дозволяє 

дійти висновку про те, що судова практика частково вже є джерелом права. Зокрема, до 

числа таких судових актів можуть бути віднесені: 

      а)Рішення Конституційного Суду України; нормативні тлумачення Пленуму Верховного 

Суду України та вищих спеціалізованих судів; 

     б) Рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію нормативних актів; 

     в) Рішення Європейського суду з прав людини. 

     Перші кроки на шляху до офіційного визнання в Україні судового прецеденту джерелом 

права вже зроблено, зокрема, про це свідчить аналіз міжнародно-правових актів у сфері прав 

людини. Так, згідно зі ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року держави-учасниці (зокрема, Україна) зобов’язуються виконувати рішення 

Європейського суду з прав людини в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини». № 3477-IV від 23 лютого 2006 року в статті 17 містить пряму вказівку, щодо 

необхідності застосування в якості джерела права судами України при розгляді ними справ 

Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. Зазначені тенденції актуалізували 

питання про можливість визнання прецедентами рішень національних судів [4]. 

     Введення судового прецеденту в Україні є доцільним та можливим, оскільки відповідно 

до ст. 8 Основного Закону нашої держави в Україні визнається та діє принцип верховенства 

права. У Рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. (справа про 

призначення судом більш м’якого покарання) зазначається: «Одним з проявів верховенства 

права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає 

й інші соціальні регулятори, зокрема, норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці 

елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 

значною мірою дістала відображення в Конституції України». 
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 За таких обставин безперечним є те, що судові прецеденти мають стати одним із 

джерел права, позаяк фактично належать до соціальних регуляторів та/або елементів права. 

Є багато чинників загального характеру, що стримують розвиток судового прецеденту в 

праві України. До них належать корумпованість суддів (яка заважає становленню усталеної 

судової практики через розмивання її свідомо неправосудними рішеннями), недостатній 

рівень кваліфікації суддів, вади системи підбору суддів, недотримання принципу 

незалежності суддів тощо. 

        Про існування прецедентної практики в Україні свідчать рішення КСУ, в яких він 

посилається на відповідні раніше прийняті ним рішення. Так, наприклад, у Рішенні 

Конституційного Суду України № 7-рп/2002 від 27.03.2002 р. (справа щодо актів про 

обрання /призначення/ суддів на посади та про звільнення їх з посад) у п. 5.6 мотивувальної 

частини рішення, суд звертається до Рішення Конституційного Суду України (справа за 

поданням народних депутатів України щодо визнання неконституційними розпоряджень 

Президента України про призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій) 

від 24 грудня 1997 року. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично 

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. 

Геноцид с 1948 г. признан ООН преступлением против человечности [1, с. 5–6].  

На территории Беларуси в годы Второй мировой войны действовало свыше 260 

лагерей смерти, среди них самый крупный в СССР и третий по величине в Европе – Малый 

Тростенец под Минском, где только по приблизительным подсчетам погибло более 206 тыс. 

человек. Более 300 тыс. человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, около 200 тыс. – в 

Могилеве и Бобруйске, около 100 тыс. – в Гомеле и т. д. По неполным данным, только в 

лагерях смерти погибло около 1,4 млн. жителей Белоруссии, из них – 80 тыс. детей. 

Оправданием политики геноцида служила нацистская расовая теория, согласно которой 

немцы представляли собой высшую арийскую расу, а уничтожаемые ими народы считались 

недочеловеками [1, с. 6]. Огромные потери среди белорусского населения доказывают 

целенаправленное уничтожение нашего народа по национальному признаку. 

Несмотря на эти вопиющие факты в последнее время участились случаи, когда в 

обществе слышны голоса, отрицающие факт геноцида белорусского народа. 

Цель работы – произвести анализ принимаемых в Беларуси мер по увековечиванию 

памяти жертв фашизма, а также положений закона, принятого в первом и втором чтениях 14 

декабря 2021 г. Палатой представителей Республики Беларусь «О геноциде белорусского 

народа». 
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Генеральная прокуратура Республики Беларусь в апреле 2021 г. возбудила уголовное 

дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов 

белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников. Этот факт 

подтверждает актуальность данного исследования [3]. Указанное уголовное дело в 

настоящее время расследуется органами прокуратуры Республики Беларусь.  

Однако работа проводится не только в органах Прокуратуры, но и в Палате 

Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Так депутатом Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь Л. С. Ананич внесен 

законопроект «О геноциде белорусского народа» [2], который 14 декабря 2021 г. был принят 

нижней палатой и уже в качестве закона передан на  одобрение Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь. Важность принятого закона в том, что 

документом впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В Законе 

содержится определение понятия белорусского народа, под которым для целей статьи 1 

Закона понимаются советские граждане, проживавшие на территории Белорусской 

Советской Социалистической Республики в годы Великой Отечественной войны и (или) 

послевоенный период. Под послевоенным периодом в Законе понимается период по 31 

декабря 1951 г. 

Кроме того, Законом вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида 

белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования. Для этого статья 2 Закона «О геноциде белорусского 

народа» дополняет Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. [4] статьей 

130
2
: «Статья 130

2
. Отрицание геноцида белорусского народа. 1. Отрицание геноцида 

белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – наказывается 

арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же 

срок. 2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, ранее 

судимым за отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до десяти лет.». 

Как мы видим, закон предусматривает весьма строгое наказание за действия, 

подпадающие под квалифицирующие признаки геноцида белорусского народа, в виде 

ареста, ограничения свободы и лишения свободы на определенный срок. Столь строгие 

меры, по нашему мнению оправданы и призваны в своем роде восстановить память 

белорусского народа о последствиях мировой войны на белорусской территории. Однако 

полагаем, в законе не предусматривается достаточный срок для обнародования документа и 

доведения его до сведения широкой общественности, что в перспективе (по вступлении 

Закона в силу через 10 дней со дня его официального опубликования) может повлечь 

привлечение к строгой уголовной ответственности лиц, не знакомых с его положениями. 

Важность принятого Закона состоит также в том, что он содержит положения, 

реализация которых будет направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана 

вывести на более качественный уровень информационную, просветительскую, учебно-

воспитательную работу по формированию адекватной нравственной и общественно-

политической позиции граждан Беларуси.  

Таким образом, как мы полагаем, белорусский законодатель посредством принятия 

данного Закона удовлетворяет общественную нужду в восстановлении справедливости и 



62 

исторической правды о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

Побудова в Україні соціально-орієнтованої економіки виводить на перший план 

фігуру людини – громадянина, тому забезпечення його прав стає основоположною цінністю 

в суспільстві. В зв'язку з цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав 

споживачів товарів, робіт, послуг.  

Всім добре відомий крилатий вислів «Споживач завжди правий», але незважаючи на 

цей вислів, права споживачів продовжують порушувати. Щоденно кожен з нас без винятку 

стикається з обманом та обрахунками, продажем неякісних товарів, обслуговуванням 

неналежного рівня та некоректною поведінкою працівників закладів торгівлі. 

Ми не задумуємось, чи варто захищати свої права, адже низька якість, 

наприклад, продуктів харчування суттєво погіршує стан здоров’я населення і часто 

стаємо жертвами недобросовісних продавців через незнання своїх прав. 

Захист прав споживачів – це комплексна, багатоаспектна проблема, яка безпосередньо 

пов’язана із зміцненням національної безпеки держави та захистом її громадян. 

Захист прав споживачів традиційно вважають цивільно-правовим інститутом, тому 

проблематику захисту прав споживачів розглядають в рамках цивільного права [3]. 

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка 

реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; 

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, 

асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди 

(збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної 

якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для 

життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; звернення до 

суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; 

об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). 

Коли споживач зустрічається з випадками порушення своїх прав дуже часто він не 

має уявлення про правильний ряд дій в таких випадках, місця, куди можна звернутися в разі 

порушення своїх прав.  

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів» «споживач має 

право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого 
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він був придбаний, якщо товар незадовольнив його за формою, габаритами, фасоном, 

кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. 

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не 

рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару 

належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його гарний 

вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий 

споживачеві разом з проданим товаром»[2, с. 32]. 

Отже, обмінуабоповерненню підлягає тільки новий товар, який немає слідів 

використання: потертостей, забруднень, тощо. Товар повинен бути повернутий у повному 

комплекті, з ярликом, в своїй оригінальній упаковці, з заводським маркуванням, і 

супроводжуючими документами. 

Держава захищає інтереси всіх своїх громадян, тому, щоб не порушувати права інших 

споживачів, які придбають повернуту ким-небудь продукцію, Кабінетом Міністрів України 

затверджено «Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)». 

Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб ─ на свій 

вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя [1]. 

Стаття 50 Конституції України гарантує кожній людині право вільного доступу до 

інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. 

Така інформація ніким не може бути засекречена. Заборона фотографуватитовари 

унеможливлює конституційний механізм реалізації цьогоправа. 

У магазинах одягу часто можна почути: «Не торкайтеся до сорочок, ми вам самі їх 

покажемо». Такі зауваження є необґрунтованими, оскільки кожен покупець має право, згідно 

з частиною 2 статті 700 Цивільного кодексу України, до укладання договору купівлі-

продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей 

товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і 

не суперечить правилам роздрібної торгівлі [3]. 

У Правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами зазначено, що продавець 

зобов’язаний створити споживачу зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки 

швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів. 

Також частина 2 статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів» зобов’язує 

продавця всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції [2, с. 21]. 

Слід також звернути особливу увагу на захист прав споживачів у сфері Інтернет. 

21 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про 

внесення змін до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо гарантійних 

зобов’язань в електронному вигляді», який парламент ухвалив 1 липня. 

Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних 

документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті 

виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові 

товари, який додається до них. 

Даний закон актуальний, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів 

через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з 

метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів. 

Таким чином, проблеми захисту прав та інтересів громадян як споживачів на сьогодні 

особливо важливі. Для їх вирішення необхідні спільні зусилля всіх державних структур, 

суб’єктів виробництва, сфери торгівлі та побуту, а також громадян-споживачів, які повинні 

вивчати і добре знати свої права та засоби їх захисту. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА 

Існування трудового права як окремої галузі права не заперечується правовою 

наукою. Під галуззю права розуміють сукупність правових норм, що самостійну частину 

системи права та регулюють суспільні відносини певного виду своїм особливим методом [1, 

с. 442]. Отже, для визначення та розмежування галузей в системі права основними 

критеріями є предмет та метод правового регулювання. Предмет правового регулювання не 

може бути єдиним критерієм поділу права на галузі з огляду на те, що до подібних за 

характером та змістом суспільних відносин законодавець застосовує різні підходи, прийоми, 

способи регулювання. Найбільш оптимальним додатковим критерієм такого розмежування у 

теорії права вважається метод правового регулювання. Якщо предмет є матеріальним 

критерієм, то метод – формально-юридичним [2, с.326].  

З огляду на те, що суспільні відносини, які становлять предмет трудового права, за 

своїми ознаками часто є подібними до предмету правового регулювання інших галузей 

права, виникає необхідність пошуку інших критеріїв для обґрунтування існування трудового 

права як окремої галузі в системі права. І найчастіше таким критерієм вважається метод 

правового регулювання.  

В наукових дослідженнях представників науки трудового права немає єдиного 

підходу щодо визначення методу трудового права. Вирішення цього питання ускладнюється 

тим, що предметом цієї галузі є різні за характером та сутністю суспільні відносини, які 

потребують різних підходів до їх врегулювання. Трудове право регулює відносини як 

публічного так і приватного характеру, які пов’язані між собою підставами їх виникнення, 

спрямованістю правового регулювання та іншими зв’язками.  

 На думку С.С. Алексєєва, визначальними в галузевому режимі є особливості 

регулятивних властивостей певної галузі, притаманних їй засобів та прийомів регулювання. 

Для головних підрозділів правової системи – основних галузей – ці особливості є настільки 

значними, що вони втілюються у своєрідних, специфічних для даної галузі методі та 

механізмі правового регулювання. Й хоча методи та механізми, що їм відповідають, 

ґрунтуються на двох найпростіших началах – централізованому та диспозитивному 

регулюванні, які в кожній галузі у поєднанні з усією сукупністю способів правового впливу 

– дозволами, заборонами, позитивними зобов’язуваннями отримують своєрідне вираження 

[2, с.192]
 
. 

Методи правового регулювання – це прийоми юридичного впливу, їх взаємодії, що 

характеризують використання у даній сфері суспільних відносин того або іншого комплексу 

юридичних засобів [2, с. 224].  

З цього можна зробити висновок про те, що у певній галузі суспільних відносин, що 

підлягає правовому регулюванню, можуть застосовуватись не лише конкретні прийоми 

юридичного впливу, а й також їх поєднання.  

Розкриваючи ознаки публічного та приватного права, однією з ознак публічного права 

Л.А. Луць вважає імперативний метод (субординаційні способи впливу), а до ознак 
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приватного права відносить диспозитивний метод (координаційні способи впливу). До 

галузей права, для яких є характерним диспозитивний метод Л.А. Луць відносить цивільне, 

сімейне право. Імперативний метод, на її думку, притаманний таким галузям права як 

конституційне, кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне, фінансове, а у 

цивільному процесуальному та земельному праві застосовується як імперативний, так і 

диспозитивний методи [4, с. 162]. Трудове право цим автором не згадується. 

  Суспільні відносини, які становлять предмет трудового  права є різними за своїм 

характером, сутністю, за своєю природою, одні є публічними, а інші – приватними. Їх 

правове регулювання не може здійснюватись за допомогою якогось одного методу правового 

регулювання. А тому для врегулюванні трудових відносин є необхідним застосування різних 

прийомів юридичного впливу, які відповідають характеру цих відносин. Враховуючи те, що 

предметом трудового права є суспільні відносини як приватного, так і публічного характеру, 

які за своїми  ознаками істотно різняться, а відтак потребують різних підходів для їх 

врегулювання, у трудовому праві з об’єктивних причин не може бути єдиного методу 

правового регулювання. Трудові відносини приватного характеру регулюються 

диспозитивним методом, а трудові відносини публічного характеру регулюються 

імперативним методом. Вказані методи правового регулювання  одночасно вважаються 

методами правового регулювання інших галузей права. У зв’язку з відсутністю у трудовому 

праві власного методу правового регулювання трудових відносин цей критерій не може 

вважатись критерієм виділення трудового права як окремої галузі у системі права. Для 

чіткого розмежування трудового права з іншими галузями права є необхідним застосування 

інших додаткових критеріїв. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Земельные отношения – все отношения, возникающие между субъектами земельных 

отношений и их объекта, проявляющиеся в процессе использования земельного фонда. 

Использование эффективных правил регулирования земельных отношений в мире зависит от 

полномочий регулирующих органов власти, которые определяются правовой системой 

страны. Не существует единого закона в отношении земли, и некоторые аспекты земельных 

отношений понимаются весьма различно в зависимости от правовых традиций. 

Именно через земельные правоотношения выявляется степень реальности и 

эффективности земельно-правовых норм, поскольку любое правоотношение представляет 

собой механизм действия правовых норм, в котором поведение субъектов права 

направляется в нужное для государства русло. Например, собственник земельного участка 

эксплуатирует участок по своему усмотрению, и вмешательство в его деятельность не 

допускается.  
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В силу этого свойства институт земельных правоотношений имеет ключевое значение 

для теории и практики земельного права, что обусловливает необходимость глубокого 

усвоения понятия этой сферы. 

В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле земля (земли) – земная 

поверхность, включая почвы, рассматриваемая как компонент природной среды, средство 

производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная основа 

хозяйственной и иной деятельности [1]. 

Земельные отношения регулируются Конституцией Республики Беларусь, актами 

Президента Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле и другими актами 

законодательства. 

Нормы гражданского и другого законодательства, регулирующие земельные 

отношения, применяются к этим отношениям, если иное не предусмотрено 

законодательством об охране и использовании земель. 

Земельные отношения осуществляются на основе принципов: 

- государственного регулирования и управления в области использования и охраны 

земель, в том числе установления единого порядка изъятия и предоставления земельных 

участков, перевода земель из одних категорий и видов в другие; 

- обязательной государственной регистрации земельных участков, прав на них и сделок 

с ними; 

- единства судьбы земельного участка и расположенных на нем капитальных строений 

(зданий, сооружений), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами; 

- использования земельных участков по целевому назначению; 

- приоритета использования сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения, лесных земель лесного фонда для целей, связанных с назначением 

этих земель; 

- эффективного использования земель; 

- охраны земель и улучшения их полезных свойств; 

- платности землепользования; 

- установления ограничений (обременений) прав на земельные участки, в том числе 

земельных сервитутов; 

- гласности и учета общественного мнения при принятии решений об изъятии и 

предоставлении земельных участков, изменении их целевого назначения, установлении 

ограничений (обременений) прав на земельные участки, в том числе земельных сервитутов, 

затрагивающих права и защищаемые законом интересы граждан; 

- защиты прав землепользователей. 

Также, в соответствии со ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о земле земли Республики 

Беларусь делятся на следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; 

- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; 

- земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса [1]. 

Особенности земельно-правового регулирования и выделение земельного права в 

особую отрасль обусловлены специфическими свойствами земель. Земля представляет собой 

единственное место обитания всего живого, она является полностью недвижимой. Земля, 

обладая свойством территории, пространственного базиса для размещения объектов 

промышленности, является и базисом для размещения природных объектов. При этом она 
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является частью окружающей среды. Будучи частью природы, земля обладает, как и другие 

природные объекты, биопотенциалом в виде плодородия почв, представляющего собой 

бесценное народное достояние. Поэтому практически все нормы земельного права 

пронизывает обязанность всех пользователей землей сохранять и увеличивать почвенное 

плодородие своих земельных участков. Бесценность биопотенциала земли не может быть 

выражена никакой денежной оценкой. 

Поэтому земельный учет осуществляется особыми методами земельного кадастра, 

учитывающего как специфику земель, так и их ценность. Кадастровый учет особо необходим 

в связи с устойчивой неоднородностью земли, которая бесконечно многообразна в своих 

различных проявлениях. 

 Земельный фонд Республики Беларусь – это площадь страны, составляющая 20759,6 

тыс. га. В Европе по этому показателю Беларусь занимает 14-е место, следовательно, 

большинство европейских государств обладают гораздо меньшими земельными ресурсами 

[3].  

В таблице 1.1 представлена динамика изъятия земель из продуктивного оборота. 

 

Таблица 1.1 – Изъятие земель из продуктивного оборота 

 Единица 2017 2018 2019 

Общая площадь 

земель, изъятых из 

продуктивного 

оборота 

1000 kм2 13,8 13,8 13,9 

Земли под дорогами 

и иными 

транспортными 

коммуникациями 

1000 kм2 3,8 3,8 3,8 

Земли общего 

пользования 

1000 kм2 14 1,3 1,2 

Земли под 

застройкой 

1000 kм2 3,6 3,7 3,9 

Нарушенные земли 1000 kм2 0,0 0,0 0,0 

Неиспользуемые 

земли 

1000 kм2 4,1 4,1 4,2 

Иные земли 1000 kм2 0,848 0,809 0,799 

 

Из таблицы следует, что количество неиспользованных земель растет.  

Наибольшие площади земельного фонда заняты сельскохозяйственными угодьями – 

это те участки земли, которые используются в сельскохозяйственном производстве. 

Они различаются по природным особенностям и сельскохозяйственному назначению. 

К основным категориям сельскохозяйственных угодий относятся: пашни, многолетние 

насаждения (сады, ягодники), залежи (пашни, не обрабатываемые в течение длительного 

времени), сенокосы и пастбища. В структуре земельного фонда Беларуси 

сельскохозяйственные земли занимают наибольшую площадь (9205 тыс.га, или 44,3 %), что 

свидетельствует о высокой степени сельскохозяйственной освоенности территории страны. 

Особую ценность представляют пахотные земли (пашня), наиболее интенсивно 

эксплуатируемая часть земельных ресурсов, систематически обрабатываемая и используемая 

под посевы сельскохозяйственных культур. Пахотные земли Беларуси занимают 5761 тыс. 

га, распаханность территории достигает 28 %, или почти в 3 раза превышает среднемировые 

показатели и данные по странам СНГ в целом. За последние годы площадь пашни 

уменьшилась более чем на 7 %, что было следствием, главным образом, исключения из 

оборота радиационно опасных земель, а также перевода пашни в другие виды 
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сельскохозяйственных угодий. В итоге обеспеченность одного жителя Беларуси пашней 

сократилась с 0,64 до 0,58 га, что вдвое превышает среднемировые показатели [2]. 

На содержание земельных правоотношений влияют особенности объекта правового 

регулирования, правовой статус субъектов и особенности правового регулирования; 

Через земельные правоотношения выявляется степень реальности и эффективности 

земельно-правовых норм на практике, поскольку правоотношение представляет собой 

механизм воздействия конкретных правовых норм на конкретные общественные отношения. 
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ЗАТРЕБУВАНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА 

ВІКОМ 

Принципи рівності закріплений у Загальній декларації прав людини: 

«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» (стаття 1). Ця 

концепція рівності в гідності та правах вбудована в сучасну демократію, так держави 

зобов’язані захищати різні меншини та вразливі групи від нерівного поводження.  Рівність є 

основним принципом функціонування правової держави. 

Порушення принципу рівності відбувається шляхом дискримінації окремого індивіда 

чи групи осіб. Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») – це «будь-яка відмінність, 

виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. 

Термін «дискримінація» походить від латинського «discriminatio», що означає розрізняти, 

оцінювати. Термін «дискримінація» використовується в багатьох мовах: «discrimination» – у 

французькій мові, «discrimination» – в англійській, «discriminiemng» – у німецькій, 

«дискриминация» – в російській, «discriminazione» – в італійській, «discriminering» – у 

шведській. Спільним коренем усіх цих слів є група латинських слів: «discrenere», 

«discrimen», «discriminare», що означають «розділяти», «відділяти», «оцінювати». Тобто 

термін «дискримінація» походить з латинської мови й означає обмеження або позбавлення 

прав певних категорій громадян за різними ознаками: расової або національної належності, 

статі, соціального походження, політичних поглядів тощо [1, с. 219]. 

У міжнародній практиці найбільш повне визначення терміна «дискримінація» було 

розроблено Швейцарським інститутом порівняльного права [2, с. 7]. За ним дискримінація – 

це соціальна подія або ситуація, що характеризується наявністю відмінності, винятку, 

обмеження або переваги, заснованих на довільній класифікації окремих осіб, їх груп або 

категорій, з огляду на расу, колір шкіри, стать, мову, релігію, політичні чи інші переконання, 

національне чи соціальне походження, економічне становище, народження або на інші 

обставини, природні або соціальні характеристики, ніяк не пов'язані з особистими 

здібностями чи заслугами або з конкретною поведінкою людини, а також якщо на певну 

людину, групу або категорію осіб поширюється негативне ставлення (в сенсі, що воно 

сприймається як негативне), викликане якою-небудь формою поведінки (включаючи 

бездіяльність) державних органів або окремих осіб і таке, що має кінцевою метою 

порушення або знищення визнання, використання або здійснення на рівних умовах прав і 

http://www.geoglobus.ru/
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свобод людини в політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-якій іншій сферах 

суспільного життя. 

Отож, під дискримінацією слід розуміти будь-яка раціонально необґрунтоване, 

побудоване на підставі фізичних чи біологічних ознак ущемлення  прав і правоможностей.  

Загальною тенденцією є те, що суспільства поділяються на різні вікові когорти за 

стратифікацією в контексті поділу життєвого циклу. Кожній цій групі приписують певний 

соціальний статус. Цей поділу часто сприймають як розумний, навіть природній, 

впроваджується шаблонне мислення. Молодь сприймають як людей з низькими соціальними 

та моральними якостями, підлітків як осіб, що схильні до дрібних девіантних дій, а старшу 

вікову групу як мудрих проте хворих та нездатних до усвідомлення нічого нового. Такий 

поділ може призвести до необґрунтованих стереотипів і дискримінаційної 

практики. Виникає вікова дискримінація коли вік використовується як показник для 

визначення прав і здібностей на основі стереотипів.  

Дискримінація за віком є однією з найпоширеніших, проте найменш дискутованою та 

юридично закріпленою.  

Вікова дискримінація може проявлятися взагалі щодо будь-якої когорти населення, у 

будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. Вона виражається в оцінці можливості 

виконання людиною будь-якої ролі лише на підставі її віку. Людина може не отримати шанс 

придбати певний статус і виконати соціальну роль, оскільки її біологічний вік вважається в 

суспільстві «невідповідним» до певного статусу. Саме така абсолютизація вікових 

стереотипів становить нагальну проблему сучасності, оскільки призводить до утиску прав 

людей, посилення нерівності, соціальної несправедливості, дисфункцій соціальних 

організацій та інститутів тощо. 

 Звернемося до конституційного правового регулювання цього питання в Україні. Ст. 

24 Основного закону вказує, що «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» [3]. 

Отож вік не належить до вказаного переліку та може максимально трактуватися в контексті 

«інших ознак».  

 Вважаючи на особливості національної складової вважаємо, що така вагома ознака 

повинна бути внесена у основний перелік. Це необхідно зробити зважаючи на поширення 

проблеми. Дискримінація за віком є одним із найпоширеніших видів дискримінації в 

Україні. Згідно з опитуваннями станом на 2018 рік 39,7% громадян зазнавали цієї 

дискримінації. Серед них 33% людей від 18 до 29 років, 39,3% – віком від 30 до 54 років, і 

45,9% – віком понад 55 років. Цікаво, що чоловіки зазнають вікової дискримінації майже так 

само (39,9%), як і жінки (39,4%) [4].  

 Норми права покликані створювати основи для правореалізаційної практики, а 

Конституція є основним дороговказом правової реальності. Тому зміни до Основного закону 

в контексті вікової дискримінації вважаємо нагальною потребою сучасності.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ У ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

У Конституції України закріплена низка важливих прав, серед яких одним із 

найважливіших є право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Це право передбачене 

статтею 50 Основного Закону України [1]. Право на безпечне для життя і здоров`я довкілля є 

фундаментальним, невід’ємним правом людини, має абсолютний характер. Це право є 

основою всієї системи екологічних прав.  

Крім цього в означеній статті передбачено, що кожному гарантується право вільного 

доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а 

також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Іншим 

важливим екологічним правом, закріпленим у ст. 50 Конституції України, є право на 

відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне довкілля. Ефективною 

формою захисту цих важливих екологічних прав є судовий захист.   

Проблема підвищення рівня ефективості правового захисту екологічних прав була 

предметом наукових досліджень таких науковців як  М. Бринчука, А. Гетьмана, М. Шульги, 

Н. Кобецької та інших. Однак, ця проблема, як видається, і надалі залишається далекою від 

вирішення.  

У разі виникнення перешкод у реалізації екологічних прав існує можливість 

звернутися до компетентних органів за їх захистом. У системі органів, що можуть розглядати 

справи щодо захисту екологічних прав, основне місце, безсумнівно, посідають суди. 

Міжнародним документом, який закріпив зобов’язання держав у сфері доступу до 

правосуддя в екологічних справах, є Конвенція про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля (Орхуська конвенція), яку Україна ратифікувала Законом від 6 липня 

1999 року №832-XIV [2]. Положення Конвенції є нормами прямої дії, а національне 

законодавство щодо процедур та механізмів судового захисту порушених екологічних прав 

та інтересів може їх конкретизувати. Так, кожен має право і гарантії доступу до процедур 

судового й адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені з 

порушенням права на доступ до інформації, права на участь громадськості в процесі 

прийняття рішень  і  на  доступ  до  правосуддя  з  питань,  що   стосуються навколишнього 

середовища. Україна, ратифікувавши конвенцію, взяла на себе зобов’язання забезпечувати 

громадськості доступ до процедур оскарження дій та бездіяльності державних органів і 

приватних осіб, що порушують вимоги національного екологічного законодавства.  

Статтею 9 Конвенції створені умови для активного включення судової гілки влади у 

розв’язання екологічних проблем у суспільстві. 

Право на судовий захист, при якому екологічний спір безпосередньо розглядається 

судом, регламентується статтями 55 та 124 Конституції України.  

Для сприяння доступу до правосуддя та гарантування громадянам захисту їхніх прав у 

статті 55 Конституції України було закріплено право кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних органів міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. У тому числі це стосується звернень до 

Європейського суду з прав людини, що є міжнародним судовим органом, основними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80%23n4329
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015%23Text
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повноваженням якого є розгляд заяв, у яких особи скаржаться на порушення державою 

викладених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод положень (надалі 

– Конвенція, ЄКПЛ) [3], що стосуються громадянських та політичних прав. 

Екологічними правами громадян/громадських організацій екологічного спрямування 

на міжнародному рівні традиційно вважають такі права (невичерпний перелік): – право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля; – право на доступ до екологічної інформації; – право 

на участь в ухваленні екологічно-важливих рішень; – право на доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля. Ці права неодноразово захищав Європейський суд з прав 

людини (надалі – ЄСПЛ, Суд) через тлумачення таких основоположних прав і свобод за 

Конвенцією: 

• ст. 2 (право на життя);   

• ст. 6 (право на справедливий суд);  

• ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя);  

• ст. 10 (свобода вираження поглядів);  

• ст. 1 Протоколу №1 (право мирно володіти майном). 

«Екологічні» справи, які розглядав ЄСПЛ, можна умовно поділити на три категорії: 

 – Справи про вплив на довкілля, життя, здоров’я чи власність екологічно-

небезпечних об’єктів.  

– Справи щодо доступу та поширення інформації про стан довкілля.  

– Справи щодо участі громадськості в ухваленні еколого-значущих рішень та доступу 

до суду. 

– Справи про обмеження індивідуального права мирно володіти майном з метою 

захисту довкілля як загального блага[4, с. 27]. 

В практиці ЄСПЛ є декілька справ проти України, що стосувалися екологічних 

питань. Зокрема, у справі «Дубецька та інші проти України» (2011) заявники десятиліттями 

проживали у санітарно-захисній зоні (СЗЗ) гірничовидобувного підприємства та його 

породного відвалу. Забруднення землі, води і повітря в десятки разів перевищувало норми.  

Рішення національного суду про відселення із СЗЗ та жодні інші заходи ніколи не були 

виконані. Позиція Суду: у цій справі відбулось порушення ст. 8 ЄКПЛ — шкода довкіллю і 

забруднення є значним втручанням в право заявників, забруднення спричинило шкоду 

здоров’ю. Балансу між правами заявників і суспільства не було дотримано[5, с. 29]. 

Слід зазначити, що всі рішення ЄСПЛ (ті, що ухвалені щодо України, а також і ті, що 

ухвалені щодо інших держав) є джерелами права в Україні (ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [6]). 

Однак рішення, ухвалені щодо України, є особливо цінні, адже в цих рішеннях 

Європейський суд з прав людини здійснює аналіз українського законодавства та практики 

його застосування і вказує безпосередньо на їхні недоліки. Тому застосовувати рішення 

ЄСПЛ, ухвалені у справах проти України, в аналогічних чи схожих справах в Україні 

простіше. Крім цього, як зазначалость вище, відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Отже, 

рішення ЄСПЛ слід розглядати як судовий прецедент для українських судів, в тому числі й у 

справах про захист екологічних прав.  

 Висновки. Екологічні права особи мають важливе соціальне значення, а їх належний 

захист покликаний сприяти послабленню соціальної напруги у суспільстві, яка може бути 

спричинена різноманітними негативними чинниками, зокрема у періоди пандемій та іншого 

масового поширення інфекційних хвороб. 

Разом з тим сучасний стан навколишнього природного середовища, постійно 

зростаючий рівень забруднення його основних компонентів незворотньо призводить до 

порушення низки екологічних прав громадян України та викликає потребу їх захисту. 

Не зважаючи на те, що екологічні права не знайшли окремого відображення у 

Конвенції, ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово констатував порушення цих прав в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689%23Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15%23o130
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поєднанні з порушенням інших прав особи, передбачених Конвенцією, наприклад, права на 

життя, на повагу до особистого та сімейного життя, права мирно володіти майном.  

На наш погляд, це свідчить про те, що Європейський суд з прав людини визнає та 

високо цінує екологічні права особи та здійснює їх захист усіма дозволеними правовими 

способами. 

З огляду на те, що прецедента практика Європейського суду з прав людини є 

важливим джерелом права для вітчизняного правозастосування, висловлюєм сподівання, що 

українські суди будуть активніше застосовувати рішення ЄСПЛ при розгляді справ про 

захист екологічних прав особи.   
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ АДВОКАТА 

Адвокат (от лат. advocatio — призывать на помощь) — специалист по юридической 

защите граждан или организаций. В частности, в суде. Это самый независимый из всех 

участников судебного процесса. Для работы адвокату требуется отменное знание 

законодательства, в первую очередь, того, в котором он специализируется. Поскольку 

законы постоянно изменяются, дополняются и пр., адвокат обязан внимательно следит за 

этими процессами[2]. 

Главный долг адвоката — служить идее справедливости, защищая законные интересы 

своих клиентов. Справедливость, законность и защита — вот основа работы адвоката. 
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Говоря сухим языком, адвокат — это консультант, специализирующийся на оказании 

юридической помощи. В частности, адвокат отстаивает интересы своих клиентов в суде. 

Профессия адвоката предполагает наличие важных личностных качеств: 

превосходный интеллект, высокое чувство ответственности, интерес к общественной жизни, 

презентабельная внешность, быстрая реакция, красноречие, эрудиция. 

Адвокат — независимый профессиональный помощник по правовым вопросам. Он 

относится к людям «свободной профессии», но может зарабатывать только как юрист, а 

также занимаясь научной, преподавательской и творческой деятельностью. 

Коммерция другого рода или работа во властных структурах с адвокатским статусом 

несовместимы. Почему? Потому что адвокат должен зависеть только от закона, а не от 

личных интересов.  

Адвокат может специализироваться на уголовных, гражданских делах. Но и внутри 

этих направлений есть своя специализация. Например, адвокат по уголовным делам может 

специализироваться на делах об убийствах, кражах, экономических преступлениях, ДТП и 

т.п. Он может также сосредоточиться на борьбе с фальсификациями, т.е. на делах, где вину 

подзащитного пытаются доказать с помощью лжесвидетельств и подложных улик. 

Уголовную специализацию можно совершенно точно назвать самой ответственной, т.к. она, 

как ни какая другая, влияет на человеческие судьбы. 

Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое лицо, являющееся 

гражданином Республики Беларусь, имеющее высшее юридическое образование и стаж 

работы по специальности не менее трех лет, порядок исчисления которого устанавливается 

Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом, прошедшее в 

установленных настоящим Законом случаях стажировку и сдавшее квалификационный 

экзамен, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление адвокатской 

деятельности и являющееся членом территориальной коллегии адвокатов[1]. 

К осуществлению адвокатской деятельности не допускается лицо: 

признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

ранее совершившее умышленное преступление; 

исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, а также уволенное из 

правоохранительных и других органов и организаций по дискредитирующим 

обстоятельствам, в течение трех лет со дня принятия соответствующих решений об 

увольнении; 

обратившееся за получением лицензии в течение одного года со дня вступления в 

силу принятого в отношении его либо индивидуального предпринимателя (юридического 

лица), в качестве которого было зарегистрировано (учредителем или руководителем 

которого являлось) это физическое лицо, решения о прекращении действия или об 

аннулировании специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской 

деятельности, деятельности по оказанию юридических услуг в установленных 

законодательными актами случаях, за исключением прекращения действия 

соответствующего специального разрешения (лицензии) по собственной инициативе 

лицензиата; 

занимавшее в период со дня подачи заявления о допуске к квалификационному 

экзамену до дня получения лицензии должности, время работы на которых засчитывается в 

стаж государственной службы[4]. 

До сдачи квалификационного экзамена претендент проходит стажировку у адвоката 

юридической консультации, адвокатского бюро либо у адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, по направлению территориальной коллегии 

адвокатов от трех до шести месяцев. 

Решение о приеме претендента в качестве стажера адвоката и направлении его на 

стажировку принимается по заявлению претендента советом территориальной коллегии 

адвокатов на основании соответственно заявок юридических консультаций, адвокатских 
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бюро или адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, или по 

направлению Белорусской республиканской коллегии адвокатов в установленном ею 

порядке. 

Министерство юстиции Республики Беларусь в целях обеспечения доступности 

юридической помощи на территории административно-территориальной единицы вправе 

вносить в соответствующую территориальную коллегию адвокатов обязательные для 

исполнения представления о количестве стажеров, подлежащих направлению на стажировку 

в юридические консультации, с заключением договоров[1]. 

Деятельность адвокатуры в нашем государстве определяется Законом Республики 

Беларусь от 30.12.2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь» (далее – закон об адвокатуре). 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона об адвокатуре профессиональная защита прав и 

законных интересов физических и юридических лиц по уголовным, гражданским делам и 

делам об административных правонарушениях в следственных и судебных органах 

осуществляется только адвокатами[1]. 

Таким образом, основное назначение адвокатуры — оказание квалифицированной 

юридической помощи гражданам и организациям. Адвокаты участвуют в разъяснении 

законодательства и правовом воспитании граждан (чтение лекций, проведение бесед и 

«круглых столов»), а также служат принципам законности, справедливости и гуманизма (т.е. 

адвокат защищает только законные интересы лица, обратившегося к нему за юридической 

помощью, и использует для этого лишь средства и способы, предусмотренные законом)[3]. 

Организация адвокатуры и адвокатской деятельности основывается на принципах: 

 обеспечения гарантированного Конституцией Республики Беларусь права на 

юридическую помощь; 

 независимость и подчинение только закону; 

 доступности юридической помощи; 

 независимости адвокатов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности (т.е. запрещается вмешательство в профессиональную деятельность адвоката 

либо препятствование этой деятельности каким-либо образом); 

 адвокатской тайны (информация, составляющая адвокатскую тайну, не может 

быть получена от адвоката, а также стажеров и помощников адвоката); 

 использования всех не запрещенных законодательством средств и способов 

защиты прав, свобод и интересов клиента; 

 обеспечения качества юридической помощи и др.[1] 

Адвокат наделен следующими профессиональными правами: 

1. представлять законные интересы физических и юридических лиц, 

обратившихся за правовой помощью, во всех судах, государственных, частных 

общественных и иных организациях и объединениях, в компетенцию которых входит 

разрешение правовых вопросов; 

2. самостоятельно собирать, закреплять и представлять сведения, касающиеся 

обстоятельств дела; 

3. запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи 

с оказанием юридической помощи, из государственных, частных, общественных и иных 

организаций и объединений, обязанных в установленном порядке выдавать эти документы 

или их копии; 

4. запрашивать согласие лица, обратившегося за правовой помощью, мнения 

специалистов для решения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, 

техники, искусства и других сферах деятельности и др.[3] 

Таким образом, подавляющее большинство граждан, пребывающих в статусе 

подозреваемых или обвиняемых, не обладают достаточными знаниями и опытом по защите 

собственных прав и интересов. Во избежание перекоса в сторону обвинения и 

предусмотрено право граждан на получение квалифицированной юридической помощи. 
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Законодатель предусмотрел возможность предоставления адвокатов по назначению в 

уголовном, гражданском и административном судопроизводстве. Наиболее часто адвокаты 

привлекаются для оказания услуг по назначению именно по уголовным делам. 
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ПРАВО ОСОБИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ ТА ВІДКРИТИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК 

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

Забезпечення належного функціонування судової системи та ефективне здійснення 

правосуддя є основою нормального існування та стабільного розвитку сучасної держави та 

суспільства. 

Благополуччя суспільства і держави в цілому залежить від того, яким чином в них 

вирішуються правові спори, у зв’язку із чим одними із нагальних тенденцій розвитку 

цивільного судочинства слід визнати інтернаціоналізацію та європеїзацію цивільного 

процесу, а також подолання основних його проблем – тривалості і високої вартості, а також 

забезпечення доступності і відкритості. Інтернаціоналізація і транснаціоналізація, уніфікація 

і гармонізація цивільного процесуального права науковцями достатньо справедливо 

визнається одними із основних напрямків реформування цивільного судочинства [1]. 

 Наша країна, безумовно, не повинна перебувати осторонь цих загальносвітових 

тенденцій. Так, Верховною Радою України у 1997 році було ратифіковано Конвенцію про 

захист прав і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [2], таким чином взято на 

себе низку міжнародних зобов’язань, зокрема, у царині цивільного правосуддя. Це також 

пов’язано із визнанням юрисдикції Європейського суду із захисту прав людини, що має 

виключено важливе значення для розбудови ефективної системи цивільного правосуддя. 

Завдяки цим крокам Україна стала невід’ємною частиною загальноєвропейських 

процесів, в тому числі, створення єдиного правового простору та системи правосуддя. Таким 

чином, процеси підвищення доступності та прозорості цивільного судочинства, що сьогодні 

активно відбувається в європейських країнах, мають важливе значення з огляду на 

євроінтеграційні процеси України і обраний нею вектор подальшого розвитку. 

Отже, визначальні права особи на справедливий та відкритий розгляд справ судом, що 

закріплені основними міжнародними документами про захист прав і свобод, повинні 

забезпечуватися і на національному законодавчому рівні. Попри те, що в чинному 

цивільному процесуальному законодавстві здебільшого відображені ті ідеї та принципи 

цивільного судочинства, які є традиційними і відображають суспільні погляди на 

справедливе правосуддя, вітчизняне цивільне процесуальне законодавство містить ряд 

положень, зміст яких не зовсім відповідає європейським стандартам, які є усталеними у 

світовій практиці і є наслідком або анахронізмом радянського періоду розвитку цивільного 

процесуального законодавства. І один із найважливіших із них є принцип відкритості 

https://www.defenders.by/
https://studfile.net/
https://advokatborovikova.by/
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судового процесу, який є одним із визначальних фундаментальних принципів цивільного 

судочинства. 

Так, зокрема, відповідно до положень ст. 7 ЦПК України розгляд справ у всіх судах 

проводиться усно і відкрито. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у 

випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи 

іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою 

забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи 

інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і 

гідність, а також в інших випадках, установлених законом. При цьому законом не визначено 

порядку вирішення питання про проведення закритого судового засідання, а також 

проведення окремих процесуальних дій в таких засіданнях. 

У зв’язку із цим, доволі часто рішення українських судів оскаржуються до ЄСПЛ і це 

здебільшого стосується закріплених в Загальній декларації прав людини 1948 р. положень 

про те, що кожна особа має право на ефективне відновлення в правах компетентними 

національними судами у випадках порушення його основних прав, наданих йому 

конституцією або законом» [3], а також закріпленого у ст. 6 Конвенції 1950 р. права кожного 

на справедливий і відкритий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та 

обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення [4]. 

З огляду на обраний державою і суспільством вектор європейського розвитку, слід 

визнати необхідним дослідження європейських стандартів здійснення цивільного 

правосуддя, які розкриваються та деталізуються у рішеннях Європейського суду з прав 

людини, з метою удосконалення процедури відкритого судового розгляду справ судом і 

зближення із європейськими стандартами цивільного правосуддя. Зміна державно-

політичної парадигми розвитку суспільства, розвиток економічних відносин, активне 

застосування у судових процесах інформаційних і комунікативних технологій зумовлюють 

необхідність ґрунтовного переосмислення традиційних підходів до визначення принципу 

відкритості та розробку сучасної актуальної концепції відкритого судового процесу. 

Досвід реформування системи правосуддя в країнах ЄС стане корисним при 

подальшому удосконаленні цивільного процесуального законодавства України, запорукою 

ефективного співробітництва в перспективі майбутнього членства і забезпечить наявність 

необхідних передумов для цього. Також досить важливим фактором є усвідомлений 

суспільством вибір напряму розвитку та подальшої інтеграції і поширення взаємовідносин із 

країнами Європейського Союзу, що повинно відбиватися і на напрямках наукових 

досліджень і при реформуванні чинного законодавства. 

З огляду на це, досить актуальним є аналіз сучасних підходів до визначення сутності 

та змісту принципу відкритості цивільного судочинства та формування сучасної концепції 

відкритості судового розгляду із метою удосконалення чинного механізму здійснення 

правосуддя в цивільних справах і створення необхідних передумов для подальшої інтеграції 

України в європейське співтовариство. 
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ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ 

 

Категорія збитків в праві є однією з давно відомих, а інститут відшкодування збитків 

– основоположним при захисті суб’єктом господарювання своїх законних прав та інтересів.  

Для ефективного захисту прав учасників господарських правовідносин важливим є 

правильне визначення розміру відшкодування майнових збитків. Окрім суто юридичного 

аспекту, дане питання також має суспільну складову – забезпечення саме справедливого та 

повного відновлення права особи без надмірного (невиправданого) обтяження винної 

сторони. Відсутність чітких приписів законодавства в частині визначення розміру 

відшкодування призводить до формування суперечливої судової практики, що додатково 

вказує на необхідність більш детального опрацювання цього питання в наукових 

дослідженнях. 

Питання про відшкодування збитків досліджується в працях таких науковців, як: І. В. 

Розізнана, В. І. Новошицька, Т. О. Гордієнко, Д.Х. Липницький, А.Г. Бобкова, В.В. Луць  та 

інші. 

Загальновідомо, що відшкодування збитків (як реальних, так і упущеної вигоди) на 

сьогодні є однією із основних форм цивільно-правової та господарсько-правової 

відповідальності за порушення договірних зобов’язань. 

Новошицька В. І. зазначає, що під збитками розуміються витрати, зроблені 

управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, 

які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання 

правил здійснення господарської діяльності другою стороною, тобто фактично йдеться не 

стільки про визначення такого поняття, скільки про перерахування його складових [4; с. 16]. 

Тобто законодавець до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка 

допустила господарське правопорушення включає: 1) вартість втраченого, пошкодженого 

або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові витрати 

(штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково 

витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення 

зобов'язання другою стороною; 3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який 

сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання 

зобов'язання другою стороною; 4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, 

передбачених законом [1]. 

Отже, далі проаналізуємо кілька рішень, що стосуються питання відшкодування 

збитків за договором. 
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У першій справі позивач звернувся до господарського суду з позовом, в якому 

просить стягнути з відповідача на його користь 68 076 грн. збитків завданих неналежним 

виконанням відповідачем зобов`язань за договором  (які включають втрати у зв`язку з 

пошкодженням вантажу; додаткові витрати у вигляді сплаченого третій стороні штрафу; 

неодержаний прибуток). 

Стосовно вимоги щодо стягнення з відповідача додаткових витрат, понесених 

позивачем у вигляді штрафу суд зазначив, що позивач при укладенні договору з третьою 

стороною взяв на себе ризики та зобов`язався  виконати перевезення вантажу, наданого 

експедитором, а також взяв на себе зобов`язання сплатити штраф у розмірі 100% від вартості 

перевезення у випадку невиконання чи відмови від виконання цього договору. І саме на 

виконання цього договору позивачем був сплачений штраф  третій стороні. Тому, суд дійшов 

висновку про те, що такі зобов`язання позивача були його власним ризиком, а тому 

задоволенню не підлягають. 

Що стосується неодержаного прибутку (втраченої вигоди), суд зазначає що, взявши 

на себе зобов`язання з перевезення вантажу, позивач мав можливість виконати його 

самостійно та без залучення до перевезення інших осіб. А отже, укладаючи з відповідачем на 

власний ризик договір на перевезення вантажу, позивач мав перебачити наслідки 

невиконання такого зобов`язання, в тому числі й неотримання прибутку. Тому суд цю 

вимогу також не задовольнив [2]. 

У другій судовій справі предметом спору було саме неодержання прибутку. Зокрема 

між позивачем і відповідачем було укладено договір на розподіл природного газу, відповідно 

до якого відповідач був зобов'язаний надати позивачу послугу з транспортування 

природного газу. Позивачем до суду було надано в якості доказу висновок судово-

економічної експертизи, в якому було обраховано розмір упущеної вигоди в сумі 25 900 

000,00 грн. Суд першої інстанції задовольнив позов про стягнення упущеної вигоди. 

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду та постановив нове, яким відмовив 

товариству в задоволенні позовних вимог. Відмовляючи позивачу, суд апеляційної інстанції 

критично оцінив висновки судово-економічної експертизи в тій частині, що підприємство не 

довело, що прибуток, який воно не отримало за оскаржуваний період, міг бути таким же, як 

за попередній період. Тобто, що взяті для експертизи показники прибутку за попередній 

період не можуть свідчити про те, що такий самий прибуток ним міг бути отриманий в 

досліджуваному періоді. В свою чергу суд касаційної інстанції погодився з таким рішенням 

апеляційного суду [3]. 

Такі висновки суду касаційної та апеляційної інстанції є досить суперечливими в 

даному випадку в розрізі доведення реальності суми доходів, оскільки позивач здійснює 

діяльність з продажу та постачання природного газу кінцевим споживачам, він не має 

можливості здійснити точний прогнозований розрахунок доходу, який отримає за майбутній 

період такої діяльності. 

Отже, для застосування такої міри відповідальності як відшкодування збитків 

необхідною умовою є наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: 

протиправної поведінки, збитків, причинного зв`язку між протиправною поведінкою 

боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного із цих елементів відповідальність 

не настає. При цьому, на позивача покладається обов`язок довести ці обставини. 

До того ж, при визначенні розміру упущеної вигоди, як різновиду збитків, повинні 

враховуватися лише ті точні дані, які безперечно підтверджують реальну можливість 

отримання грошових сум або інших цінностей, якби зобов`язання було виконано боржником 

належним чином. Водночас наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання 

доходу ще не є підставою для його стягнення.  
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ОКРЕМІ СУДОВІ РІШЕННЯ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

В процесі здійснення господарської діяльності в Україні у багатьох випадках мають 

місце факти порушень зобов’язань, що тягне застосування господарсько-правової 

відповідальності. Однією з найбільш поширених форм такої відповідальності є 

відшкодування збитків, яке застосовується незалежно від наявності відповідного положення 

у договорі та виконує стимулюючу, попереджувальну і компенсаційну функції. 

Практика відшкодування збитків у сфері господарювання свідчить про те, що для 

стягнення збитків потерпіла сторона, як правило, вимушена звертатись до судових органів. 

При цьому у значній частині випадків задоволення відповідних вимог виявляється 

неможливим через складність та неоднозначність застосування норм законодавства про 

відшкодування збитків, недоведеність позивачем наявності всіх складових, необхідних для 

відшкодування збитків, складність розрахунку суми збитків. Наявність суперечливої судової 

практики щодо цієї категорії справ вимагає проведення детального дослідження наведеного 

питання. 

Питання про відшкодування збитків досліджується в працях таких науковців, як: В.І. 

Новошицька, Т.І. Моргунова, Р.О. Мосейчук, В.В. Овсієнко, Т.О. Гордієнко, В.С. Щербина, 

та інших. 

Оскільки вимога про відшкодування завданих збитків виступає універсальним 

способом захисту порушеного права потерпілої особи в широкому спектрі справ як в 

цивільній, так і в господарській юрисдикції вирішення спорів постає потреба дослідити, що в 

господарському законодавстві розуміється під терміном «збитки». 

Зокрема, ГК України вказує, що учасник господарських відносин, який порушив 

господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської 

діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси 

якого порушено [1]. 

У свою чергу, під збитками слід розуміти витрати, зроблені управненою стороною, 

втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона 

одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення 

господарської діяльності другою стороною [1]. 

Склад збитків визначено ст. 225 ГК України, відповідно до якої підлягають 

відшкодуванню: - вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/89740179
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96172678
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відповідно до вимог законодавства; - додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим 

суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені 

стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; - 

неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право 

розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; - матеріальна 

компенсація моральної шкоди [4; с. 29]. 

Для дослідження питання відшкодування збитків за договором ми проаналізували 

низку судових рішень, які стосуються даного питання. Зокрема, у першій справі позивач 

звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення 27 788,40 грн., які позивач, на 

виконання вимог укладеного між ними договору, оплатив за послуги банку з надання 

банківської гарантії. Вказану суму позивач визначив як збитки, оскільки відповідач, у свою 

чергу, зобов`язання за договором не виконав. Проте, відповідач стверджував, що сплата 

позивачем коштів на оплату послуг банку є господарською діяльністю позивача, яка 

передбачає власний ризик, а тому не містить ознак збитків. Однак суд з таким твердженням 

не погодився, і позов задовольнив, оскільки позивачем було доведено належними та 

достатніми доказами по справі наявність та розмір збитків, причинно-наслідковий зв`язок 

між  протиправною поведінкою відповідача та понесеними позивачем збитками [2]. 

Проте слід пам’ятати, що збитки мають правову природу, яка не ототожнюється з 

будь-якими сумами, які особа повинна сплатити у зв`язку з виконанням умов договору. 

В наступній справі позивач просить про стягнення 2 463 286,83 грн. збитків, 

спричинених відповідачем в результаті неналежного виконання робіт за договором, а саме 

через ненадання повної кількості обумовленої продукції. Проте суд не погодився із такою 

сумою збитків виходячи з наступного. По-перше, у договорі сторони передбачили 

положення, за яким у разі втрати сировини та/або готової продукції відповідач зобов`язаний 

сплатити вартість сировини та вартість робіт, яка була сплачена позивачем. Проте, у позові 

позивач збитки визначив у якості вартості готової продукції по ціні, яка існує на роздрібному 

ринку, що не відповідає договірним умовам визначення обсягу (меж) відповідальності за 

втрату готової продукції. 

По-друге, з позову вбачається , що фактично позивачем заявлені вимоги про 

стягнення збитків, які у загальному стосуються вартості втраченого майна, витрат за 

договором та неодержаного доходу. При цьому він не розмежував відповідний розмір таких 

збитків, не визначив конкретні суми, які їх складають, та не надав доказів, які 

підтверджували б певні їх розміри.  

Необхідність розмежування пов`язана з тим, що позивач не є суб`єктом роздрібного 

ринку, а тому, визначаючи ціну товару для обрахунку збитків, фактично використав кінцеву 

ціну товару учасників роздрібного ринку, формування якої можливе лише у випадку 

належності відповідного суб`єкта до роздрібного ринку та й то у випадку визначення збитків 

як упущеної вигоди. Більш того, розмір збитків позивач обрахував взявши за основу середню 

ціну товару, яка не може вказувати на конкретний розмір при визначенні упущеної вигоди. 

Тому суд вважає, що з відповідача потрібно стягнути лише суму вартості робіт, яка була 

сплачена на фасування непереданої частини продукції [3]. 

Отже, для успішного стягнення збитків за порушення договірних зобов’язань повинні 

бути доведені усі елементи складу правопорушення, зокрема, протиправна поведінка, 

збитки, причинний зв`язок між ними, а також вина боржника. Відсутність хоча б одного із 

вказаних елементів не дає підстави кваліфікувати поведінку боржника як правопорушення 

та, відповідно, не може бути підставою для застосування відповідальності. 

Важливим також є правильний розрахунок розміру збитків, який має  

підтверджуватись конкретними доказами, особливо коли мова йде про стягнення упущеної 

вигоди. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Для начала стоит пояснить, что поставки сельскохозяйственной продукции для 

республиканских государственных нужд осуществляются на основании договоров поставки 

товаров (сельскохозяйственной продукции) для республиканских государственных нужд.  

Государственными нуждами признаются потребности Республики Беларусь, 

определяемые Правительством Республики Беларусь, потребности административно-

территориальных единиц, определяемые областными и Минским городским Советами 

депутатов либо в порядке, определяемом ими, за исключением потребностей, 

обеспечиваемых путем осуществления государственных закупок.  

Отношения по поставке товаров для государственных нужд регулируются Указом 

Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об особенностях поставки 

сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд», 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 13.06.1994 г. № 437 «О 

формировании размещении заказов на поставку товаров для республиканских 

государственных нужд» и статьями 476 - 493 ГК Республики Беларусь.  

В Гражданском кодексе Республики Беларусь поставка товаров для государственных 

нужд урегулирована ст. 495-504. Согласно ст. 497 ГК РБ, государственный контракт 

заключается на основе заказа государственного заказчика на поставку товаров для 

государственных нужд, принятого поставщиком. Таким образом, законодатель разграничил 

организационно-правовые формы в сфере реализации сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на договор контрактации и договор поставки для государственных 

нужд [3, с.105]. 

Поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд являются 

одним из способов реализации сельскохозяйственной продукции и составной частью 

отношений, связанных с функционированием рынка продовольствия. Они основаны на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15%23Text
https://reyestr.court.gov.ua/Review/89706919
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100141203
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сочетании свободной реализации сельскохозяйственной продукции и государственном 

регулировании этих отношений.  

Государственное регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной 

продукции, продуктов переработки и продовольственной продукции осуществляется с целью 

создания государственных резервов продовольствия и гарантированного обеспечения 

населения продовольствием. Стимулирование государственных закупок сельхозпродукции и 

продовольствия обеспечивается выделением для этих целей льготных кредитов, дотаций, 

материально-технические ресурсов, надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную 

продукцию.  

Для осуществления поставок сельскохозяйственной продукции для республиканских 

государственных нужд решением облисполкома или по его поручению решением 

райисполкома поставщиком может быть определено в порядке исключения обособленное 

структурное подразделение (филиал) юридического лица, являющегося заготовителем этой 

сельскохозяйственной продукции. При этом поставка сельскохозяйственной продукции для 

республиканских государственных нужд оформляется приемной квитанцией, форма которой 

определяется заготовителем.  

Размещение заказов на поставку товаров для государственных нужд осуществляется 

государственными заказчиками в соответствии с ежегодно утверждаемым составом 

государственных нужд [1, с. 196].  

Формирование поставок для государственных нужд важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции, размещение заказов на их поставку осуществляется с 

учетом особенностей сельскохозяйственного производства и необходимости 

гарантированного обеспечения населения республики продовольствием.  

В состав государственных нужд включаются номенклатура и объемы поставок 

сельскохозяйственной продукции на основании предложений государственных органов 

(организаций), согласованных с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, 

облисполкомами и Минским горисполкомом.  

Договор поставки товаров (сельскохозяйственной продукции) для республиканских 

государственных нужд, заключается между поставщиком (производителем 

сельскохозяйственной продукции, определяемым решением облисполкома или по его 

поручению решением райисполкома) и с заготовителем (лицом, осуществляющим закупку 

такой продукции для переработки, определяемым решением государственного заказчика 

сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд) [2, с. 3].  

Государственными заказчиками сельскохозяйственной продукции, поставляемой для 

государственных нужд, являются республиканские органы государственного управления и 

иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

определяемые Советом Министров Республики Беларусь при ежегодном утверждении 

состава государственных нужд. Поставка сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд 

Для всех товаропроизводителей Законом Республики Беларусь от 24.11.1993 г. «О 

поставках товаров для государственных нужд» установлены единые принципы реализации 

продукции в государственные ресурсы. Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 

заключать контракт, участвовать в конкурсе на размещение государственного заказа наряду 

с другими товаропроизводителями, однако для них определяющим является принцип 

добровольности при заключении контракта.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О поставках товаров для 

государственных нужд» в качестве мер стимулирования поставщиков товаров для 

государственных нужд используются: кредиты на льготных условиях; льготы по налогам и 

другим платежам в бюджет; целевые дотации и субсидии; приоритетное обеспечение 

централизованно регулируемыми материальными ресурсами; другие льготы.  

Формирование и размещение заказов на поставку товаров для государственных 

нужд определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.1994 г. 
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№ 437 с изменениями и дополнениями 28.05.1995 г. № 156. Нужды государства в 

сельскохозяйственной продукции всегда регулировались особым законодательством, что 

обуславливается особой значимостью этих отношений [3, с. 104]. 

Таким образом, на мой взгляд, для многих субъектов сельского хозяйства наиболее 

приемлемой формой договорных отношений является контрактация. Например, фермерские 

хозяйства оказываются более зависимыми от поставок государственным заготовителям, чем 

крупные предприятия. Они используют меньше каналов реализации продукции, особенно 

таких, как посредники, прямые поставки в розничную сеть, ярмарки, оптовые рынки, бартер, 

поскольку перерабатывающие предприятия, посредники, экспортеры предпочитают иметь 

дело с поставщиками более крупных партий товара.  

Политика заготовительных, закупочных, перерабатывающих, сбытовых 

предприятий приводит к снижению у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

экономического интереса к производству продукции. И, в то же время, они более активно 

ищут альтернативные направления реализации своей продукции через продажу ее 

перекупщикам за наличный расчет – без оформления сделок, путем создания собственных 

производств по переработке продукции. Такие действия приводят к нарушению 

законодательства, к риску потерь и убытков, невозможности защитить в последующем свои 

нарушенные права, как мы отмечали выше.  

Тем не менее, государство пытается привлечь сельскохозяйственные предприятия, 

крестьянские (фермерские) хозяйства к заключению контрактов на поставку продукции для 

государственных нужд 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УКРАИНЫ 

Материальная ответственность (в трудовом праве) — это основанная на нормах 

трудового права обязанность одной стороны трудового договора возместить ущерб, 

причинённый другой стороне этого договора [4]. 

Представляется возможным разделить материальную ответственность работника на 

две группы — в зависимости от количества субъектов ответственности: коллективная 

ответственность и индивидуальная ответственность [2, ст.406]. 

По общему правилу, работники, виновные в причинении вреда нанимателю, должны 

нести индивидуальную материальную ответственность. Эта норма закреплена в каждом из 
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трёх национальных законодательств: ст.402 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее 

– ТК), ст.132 Кодекса Законов о Труде Украины (далее – КзоТ), ст.239 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Индивидуальная материальная ответственность означает, что за прямой 

действительный ущерб работодателю работник будет отвечать лично, своими деньгами. 

Согласно ТК, работники, как правило, несут полную материальную ответственность 

за ущерб, причиненный по их вине нанимателю, а ТК, коллективными договорами, 

соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная ответственность 

работников. [2, ст.402] 

ТК РФ предусматривают, что за причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами, а материальная ответственность 

в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. [3, ст.ст.241-242] 

КЗоТ также содержит норму о размере возмещаемого вреда. Так, за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации при исполнении трудовых 

обязанностей, работники, кроме работников, являющихся должностными лицами, по вине 

которых причинен вред, несут материальную ответственность в размере прямого 

действительного ущерба, но не больше своего среднего месячного заработка, а материальная 

ответственность свыше среднего месячного заработка допускается лишь в случаях, 

указанных в законодательстве. [1, ст.132] 

Законодательства трёх стран предусматривают ограничение материальной 

ответственности при возмещении материальной ответственности, а также случаи, когда 

обязательно должна наступить полная материальная ответственность. Одним из таких 

оснований является заключённый договор о полной материальной ответственности. 

Согласно ТК письменные договоры о полной материальной ответственности могут 

быть заключены нанимателем с работниками, достигшими восемнадцати лет, занимающими 

должности служащих или выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, 

обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства 

переданных им ценностей. [2, ст.405] Примерный перечень таких должностей служащих и 

работ утверждён постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. 

№ 764. 

С учетом утверждённого перечня наниматель вправе на основании коллективного 

договора, а при его отсутствии – самостоятельно утвердить перечень должностей служащих 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться 

письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Обычно, договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 

заключаются при приёме на работу на должность, непосредственно связанную с хранением, 

обработкой, продаже, перевозкой или применением в процессе производства переданных им 

ценностей. 

ТК РФ указывает на то, что письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. [3, ст.244] Перечень 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности установлен Постановлением Минтруда РФ от 

31.12.2002 N 85. 

Согласно КЗоТ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

может заключаться при наличии одновременно следующих условий: 

1) работник, достиг восемнадцатилетнего возраста, 
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2) работник занимает должность или выполняет работу, непосредственно связанную с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или использованием в процессе 

производства переданных ему ценностей, 

3) выполняет работу по трудовому договору о дистанционной работе или о надомной 

работе и пользуется оборудованием и средствами собственника или уполномоченного им 

органа, предоставленными ему для выполнения работы. [1, ст.135
1
] 

Написанное выше объясняет то, что индивидуальная материальная ответственность 

работника может касаться лишь подотчетного ему имущества, и что даже при наличии 

договора о полной материальной ответственности, работник или должностное лицо не может 

отвечать за имущество, которое непосредственно ему не было вверено. 

Таким образом, законодательство трёх стран в вопросе индивидуальной материальной 

ответственности в основном схожи. 

Ряд работ требует совместной деятельности нескольких работников, материальную 

ответственность которых невозможно разграничить, поэтому может вводится коллективная 

материальная ответственность. 

Коллективная материальная ответственность является разновидностью полной 

материальной ответственности за причиненный ущерб и вводится путем подписания 

коллективного договора между работодателем и работниками. 

В случае введения коллективной материальной ответственности действует 

презумпция виновности работника, и для освобождения конкретного работника от 

возмещения причинённого вреда необходимо доказать его невиновность в причинении вреда 

имуществу нанимателя. 

Законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины в части 

нормы о договоре о полной материальной ответственности находят одинаковое текстовое 

выражение: «При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе 

производства переданных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную 

ответственность каждого работника и заключить с ним договор о полной материальной 

ответственности, может вводиться коллективная (бригадная) материальная 

ответственность.». Эта норма закреплена в ст.406 ТК, ст.245 ТК РФ, ст.135
2
 КЗоТ. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

заключается между нанимателем (работодателем) и всеми членами коллектива (бригады), 

что установлено в каждом национальном НПА.  

В части коллективной материальной ответственности законодательства Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Украины очень похожи и имеют незначительные 

различия в формулировках. 

Таким образом, трудовое законодательство трех названных государств представляет 

материальную ответственность в правоотношении, в котором наниматель реализует свое 

право привлекать виновного работника к материальной ответственности, а работник, в этом 

случае, обязан возместить ущерб, причиненный нанимателю на условиях, в размере и 

порядке, предусмотренных нормами трудового права. 
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ – ЕРА  НОВИХ  КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 Кібeрзлoчинність у всьoму світі щoрoку зaвдaє збитків нa дeсятки мільярдів дoлaрів 

СШ  як дeржaвaм, тaк і привaтним кoмпaніям. Чoгo лиш вaртa aтaкa вірусу Petya, який 

призвів дo зупинeння бaгaтьoх дeржaвних інституцій світу тa бізнeсу, зoкрeмa й в Укрaїні. Зa 

дaними eкспeртів Міжнaрoднoгo вaлютнoгo фoнду, eкoнoмічні втрaти від aтaки вірусу Petya 

стaнoвили мaйжe 850 млн дoлaрів[6]. Вoднoчaс зaяви пoстрaждaлих кoмпaній дo кібeрпoліції 

прo втрaту дaних чaстo зaлишaлись бeз відпoвіді, aджe знaйти тa притягти дo 

відпoвідaльнoсті злoвмисникa в цьoму рaзі виявилoсь нeмoжливo. 

Питaння кібeрбeзпeки пeрeбувaє нa oсoбливoму кoнтрoлі з бoку міжнaрoднoї 

спільнoти, прo щo свідчить прийняття 23 листoпaдa 2001 р. Кoнвeнції прo кібeрзлoчинність, 

яку Укрaїнa рaтифікувaлa 07.09.2005. 

У прeaмбулі цієї Кoнвeнції вкaзaнo, щo вoнa «є нeoбхіднoю для зупинeння дій, 

спрямoвaних прoти кoнфідeнційнoсті, ціліснoсті і дoступнoсті кoмп'ютeрних систeм, мeрeж і 

кoмп'ютeрних дaних, a тaкoж злoвживaння тaкими систeмaми, мeрeжaми і дaними, шляхoм 

встaнoвлeння кримінaльнoї відпoвідaльнoсті зa тaку пoвeдінку, як цe oписaнo у Кoнвeнції, 

нaдaння пoвнoвaжeнь, дoстaтніх для eфeктивнoї бoрoтьби з тaкими кримінaльними 

прaвoпoрушeннями шляхoм сприяння їхньoму виявлeнню, рoзслідувaнню тa 

пeрeслідувaнню, як нa внутрішньoдeржaвнoму, тaк і нa міжнaрoднoму рівнях, і уклaдeння 

дoмoвлeнoстeй щoдo швидкoгo і нaдійнoгo міжнaрoднoгo співрoбітництвa»[4]. 

Кoнвeнцією зaпрoвaджeнo пeвний пoділ кібeрзлoчинів нa тaкі види: 

1. Прaвoпoрушeння прoти кoнфідeнційнoсті, ціліснoсті тa дoступнoсті кoмп'ютeрних 

дaних і систeм. Цeй вид oхoплює нeзaкoнний дoступ, нeлeгaльнe пeрeхoплeння, втручaння в 

дaні, втручaння у систeму, злoвживaння пристрoями. 

2. Прaвoпoрушeння, пoв'язaні з кoмп'ютeрaми. Дo цьoгo виду нaлeжить підрoбкa, 

пoв'язaнa з кoмп'ютeрaми, і шaхрaйствo, пoв'язaнe з кoмп'ютeрaми. 

3. Прaвoпoрушeння, пoв'язaні зі змістoм. Цe – прaвoпoрушeння, пoв'язaні з дитячoю 

пoрнoгрaфією. 

4. Прaвoпoрушeння, пoв'язaні з пoрушeнням aвтoрських і суміжних прaв. Цeй вид 

oхoплює прaвoпoрушeння, пoв'язaні з пoрушeнням aвтoрських і суміжних прaв[4]. 

Кoнвeнція зaкріплює чимaлo різних пoлoжeнь, які дeклaрують мoжливoсті oтримaти 

міжнaрoдну дoпoмoгу крaїнaм-учaсницям у бoрoтьбі з кібeрзлoчинністю, сeрeд яких слід 

виділити принцип eкстрaдиції. 

Eфeктивнa ввaжaється eкстрaдиція, як вид міжнaрoднoї дoпoмoги в рoзслідувaнні тa 

притягнeнні дo кримінaльнoї відпoвідaльнoсті кібeрзлoчинців, oскільки спeцифікa 

кібeрзлoчинів дaє змoгу вчиняти їх із будь-якoї тoчки світу, дe є дoступ дo Мeрeжі [2]. 

Oсoбливo гучні спрaви дoвкoлa кібeрзлoчинів є в прaктиці СШ . Як крaїнa з 

нaйбільшoю eкoнoмікoю у світі, її дeржaвні устaнoви тa привaтні кoмпaнії є пoстійними 

цілями кібeрзлoчинців. 
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Тaк, у СШ  зaвeршується рoзгляд спрaви дoвкoлa рoсійськoгo кібeрзлoчинця  ндрія 

Тюринa, якoгo підoзрюють у викрaдeнні більш як 80 мільйoнів клієнтів aмeрикaнськoї 

кoмпaнії  P Morgan Chase & Cp тa інших. Йoгo булo зaтримaнo в Грузії у 2018 рoці тa якрaз зa 

дoпoмoгoю eкстрaдиції пeрeдaнo в СШ . У мeжaх цієї спрaви у 2015 рoці тaкoж булo 

eкстрaдoвaнo іншoгo кібeрзлoчинця – Гeрі Шaлoнa, aлe з Ізрaїлю [8]. 

Нa жaль, в Укрaїні бoрoтьбa з кібeрзлoчинністю пeрeбувaє нa пoчaткoвoму eтaпі тa є 

нe тaкoю рoзвинутoю, як в інших крaїнaх світу, зoкрeмa в СШ . 

Вoднoчaс нaшa влaдa приділяє цьoму питaнню дeдaлі більшe увaги. Зoкрeмa, у жoвтні 

2015 рoку булo ствoрeнo Кібeрпoліцію. Дeпaртaмeнт кібeрпoліції Нaціoнaльнoї пoліції 

Укрaїни є міжрeгіoнaльним тeритoріaльним oргaнoм Нaціoнaльнoї пoліції Укрaїни, який 

вхoдить дo структури кримінaльнoї пoліції Нaціoнaльнoї пoліції тa відпoвіднo дo 

зaкoнoдaвствa Укрaїни зaбeзпeчує рeaлізaцію дeржaвнoї пoлітики у сфeрі бoрoтьби з 

кібeрзлoчинністю, oргaнізoвує тa здійснює відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa oпeрaтивнo-

рoзшукoву діяльність[6]. 

 Oснoвними зaвдaннями Кібeрпoліції є: 

1. Учaсть у фoрмувaнні тa зaбeзпeчeнні рeaлізaції дeржaвнoї пoлітики щoдo 

зaпoбігaння тa прoтидії кримінaльним прaвoпoрушeнням, мeхaнізм підгoтoвки, учинeння aбo 

прихoвувaння яких пeрeдбaчaє викoристaння eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшин 

(кoмп'ютeрів), систeм і кoмп'ютeрних мeрeж тa мeрeж eлeктрoзв'язку. 

2. Сприяння в пoрядку, пeрeдбaчeнoму чинним зaкoнoдaвствoм, іншим 

підрoзділaм Нaціoнaльнoї пoліції в зaпoбігaнні, виявлeнні тa припинeнні кримінaльних 

прaвoпoрушeнь. 

Після ствoрeння Кібeрпoліції рoзпoчaлися прoцeси фoрмувaння зaкoнoдaвчoї бaзи у 

сфeрі кібeрбeзпeки. 

У 2016 рoці булo ухвaлeнo Стрaтeгію кібeрбeзпeки Укрaїни, якa мaє нa мeті ствoрeння 

нaціoнaльнoї систeми кібeрбeзпeки, a згoдoм Прeзидeнт Укрaїни підписaв Укaз прo 

ствoрeння Нaціoнaльнoгo кooрдинaційнoгo цeнтру кібeрбeзпeки[5]. 

У жoвтні 2017 рoку булo ухвaлeнo Зaкoн Укрaїни «Прo oснoвні зaсaди зaбeзпeчeння 

кібeрбeзпeки Укрaїни», який визнaчaє прaвoві тa oргaнізaційні oснoви зaбeзпeчeння зaхисту 

життєвo вaжливих інтeрeсів людини і грoмaдянинa, суспільствa тa дeржaви, нaціoнaльних 

інтeрeсів Укрaїни у кібeрпрoстoрі, oснoвні цілі, нaпрями тa принципи дeржaвнoї пoлітики у 

сфeрі кібeрбeзпeки, пoвнoвaжeння дeржaвних oргaнів, підприємств, устaнoв, oргaнізaцій, 

oсіб тa грoмaдян у цій сфeрі, oснoвні зaсaди кooрдинaції їхньoї діяльнoсті із зaбeзпeчeння 

кібeрбeзпeки.  

Зaкoнoм Укрaїни «Прo oснoвні зaсaди зaбeзпeчeння кібeрбeзпeки Укрaїни» зaкріплeнo 

низку вaжливих визнaчeнь тeрмінів, зoкрeмa: кібeрзлoчин, кібeрзлoчинність , кібeрпрoстір, 

індикaтoри кібeрзaгрoз, кібeрoбoрoнa тoщo[1]. 

Кібeрзлoчин (кoмп'ютeрний злoчин) – суспільнo нeбeзпeчнe виннe діяння в 

кібeрпрoстoрі тa/ aбo з йoгo викoристaнням, відпoвідaльність зa якe пeрeдбaчeнa зaкoнoм 

Укрaїни прo кримінaльну відпoвідaльність тa/aбo якe визнaнo злoчинoм міжнaрoдними 

дoгoвoрaми Укрaїни. 

У Кримінaльнoму кoдeксі Укрaїни ці злoчини зaкріплeнo в рoзд. 16 «Кримінaльні 

прaвoпoрушeння у сфeрі викoристaння eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшин (кoмп'ютeрів), 

систeм тa кoмп'ютeрних мeрeж і мeрeж eлeктрoзв'язку» і прeдстaвлeнo тaкими нoрмaми: 

• ст. 361 – нeсaнкціoнoвaнe втручaння в рoбoту eлeктрoннo-oбчислювaльних 

мaшин (кoмп'ютeрів), aвтoмaтизoвaних систeм, кoмп'ютeрних мeрeж чи мeрeж 

eлeктрoзв'язку; 

• ст. 361-1 – ствoрeння з мeтoю викoристaння, рoзпoвсюджeння aбo збуту 

шкідливих прoгрaмних чи тeхнічних зaсoбів, a тaкoж їх рoзпoвсюджeння aбo збут; 

• ст. 361-2 – нeсaнкціoнoвaні збут aбo рoзпoвсюджeння інфoрмaції з oбмeжeним 

дoступoм, якa збeрігaється в eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшинaх (кoмп'ютeрaх), 

aвтoмaтизoвaних систeмaх, кoмп'ютeрних мeрeжaх aбo нa нoсіях тaкoї інфoрмaції; 
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• ст. 362 – нeсaнкціoнoвaні дії з інфoрмaцією, якa oбрoблюється в eлeктрoннo-

oбчислювaльних мaшинaх (кoмп'ютeрaх), aвтoмaтизoвaних систeмaх, кoмп'ютeрних мeрeжaх 

aбo збeрігaється нa нoсіях тaкoї інфoрмaції, вчинeні oсoбoю, якa мaє прaвo дoступу дo нeї; 

• ст. 363 – пoрушeння прaвил eксплуaтaції eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшин 

(кoмп'ютeрів), aвтoмaтизoвaних систeм, кoмп'ютeрних мeрeж чи мeрeж eлeктрoзв'язку aбo 

пoрядку чи прaвил зaхисту інфoрмaції, якa в них oбрoблюється; 

• ст. 363-1 – пeрeшкoджaння рoбoті eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшин 

(кoмп'ютeрів), aвтoмaтизoвaних систeм, кoмп'ютeрних мeрeж чи мeрeж eлeктрoзв'язку 

шляхoм мaсoвoгo рoзпoвсюджeння пoвідoмлeнь eлeктрoзв'язку[3]. 

Вaртo зaувaжити, щo кількість кібeрзлoчинів в Укрaїні щoрoку зрoстaє нa кількa 

тисяч. 

Кібeршaхрaї викoристoвують стaрі схeми oбмaну дoвірливих грoмaдян, яким 

пoвідoмляють, щo їхні діти/рoдичі пoтрaпили дo лікaрні/пoліції чи іншoгo місця й тeрмінoвo 

нeoбхідні грoші, щoб їм дoпoмoгти. 

Тeж дoсить чaстo кібeрзлoчинці прoтипрaвнo oтримують дoступ дo oсoбистoї 

пeрeписки, фoтo aбo відeo «нeбaжaнoгo» хaрaктeру для пoтeрпілoгo, a пoтім зa дoступ чи 

видaлeння вимaгaють грoші. 

Нeрідкo кібeрзлoчинoм є тaкoж цифрoвe пірaтствo, тoбтo встaнoвлeння тa 

кoристувaння нeліцeнзійнoгo прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, зaвaнтaжeння тa пeрeгляд фільмів і 

сeріaлів із пірaтських сaйтів[9, с. 209]. 

Трaдиційнo пoпулярним мeтoдoм кібeршaхрaйських дій є ствoрeння фaльшивих сaйтів 

відoмих інтeрнeт-мaгaзинів, брeндів, фінaнсoвих устaнoв, дe кoристувaчі чeрeз зaпoвнeння 

пeвних фoрм пoвідoмляють свoї пeрсoнaльні дaні тa пaрoлі від бaнківських кaртoк. 

Нaприклaд, тeпeр нa тлі інтeрeсу дoвкoлa криптoвaлютнoгo ринку мaють пoпит фaльшиві 

сaйти купівлі-прoдaжу й oбміну криптoвaлют. 

Зaхист грoмaдян від нaвeдeних кібeрзлoчинів і є oдним із зaвдaнь Кібeрпoліції 

Укрaїни тa інших дeржaвних oргaнів[1]. 

Пoтрібнo нe  зaбувaти  прo влaсну інфoрмaційну бeзпeку,  тoму слід дoтримувaтися 

oснoвних прaвил : кoристувaтися ліцeнзійним прoгрaмним зaбeзпeчeнням; нe пoвідoмляти 

стoрoннім oсoбaм пeрсoнaльні дaні, дaні тa пaрoлі дoступу дo бaнківських кaртoк і систeм; нe 

зaвaнтaжувaти тa нe відкривaти підoзрілі кoмп'ютeрні фaйли тoщo. 

Дoтримaння нaвeдeних прaвил, ввaжaю, дoпoмoжe уникнути aбo мінімізувaти 

мoжливість бути oб'єктoм увaги кібeрзлoчинців. 

Підсумoвуючи, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo нaшa крaїнa пeрeбувaє лишe  нa 

пoчaткoвoму eтaпі впрoвaджeння інституцій тa мeхaнізмів у сфeрі кібeрбeзпeки, прoтe пeвну 

зaкoнoдaвчу бaзу вжe ствoрeнo – нeoбхіднo лишe її дoтримувaтися тa рoзвивaти. 
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ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

СРАВНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Теория недействительных сделок, как и теория других правовых явлений, развивается 

в двух направлениях: поиск ответов на вопросы, связанные с существенными изменениями 

регулируемых отношений, и дискуссия теоретических взглядов, которые формируются под 

влиянием текущих изменений законодательства и практика его применения. Как правило, 

эти направления совмещают.  

Вместе с тем, анализ публикаций последнего десятилетия по теме недействительных 

сделок, указывает, что проблемы правового регулирования недействительности сделок при 

банкротстве десятилетиями остаются неизменными.  

Такие публикации относятся к области догматической юриспруденции, их 

инструментарий объективно ограничен, хотя его не следует необоснованно сужать, сводя к 

широко распространенному в советское время восприятию догматического анализа только 

как исключительно совокупности чисто юридических и технических методов. 

Недействительные сделки, будучи антиподом сделкам как дозволенным действиям 

определенной правовой направленности, несут на себе со знаком минус характерные черты 

принципиальных новшеств и тенденций отношений, опосредуемых институтом сделки в 

качестве правомерного юридического факта. Если принцип свободы договора позволил 

ввести в гражданский оборот множество новых видов сделок, в том числе не 

предусмотренных законодательством, то искаженное его понимание и применение перевело 

ряд сделок в разряд оспоримых или ничтожных. Значительно расширен диапазон 

нормативных условий, определяющих законность отдельных сделок, но при знаке минус в 

реальную жизнь проникает неведомое прежнему прямому противопоставлению нормы и не 

соответствующего ей поведения другое несоответствие - не просто тексту нормы, а ее идеям, 

правовым принципам [1, c. 8]. 

Банкротство субъекта хозяйственной деятельности обычно порождает множество 

проблем, в том числе, иногда неразрешимых. По словам Г.Ф.Шершеневича, одна из самых 

трудных задач конкурсного законодательства - «согласовать интересы различных 

претендентов на имущество несостоятельного должника с интересами общественного 

кредита» [2, c. 34]. 

Многие из существующих проблем определяются тем, что в законодательстве 

отсутствует единая целостная регламентация оснований, механизма и последствий 

недействительности сделок организации, признанной банкротом. 

Признание сделок недействительными - действенный механизм защиты интересов как 

должника, так и его кредиторов. Однако реализация этого механизма неизбежно связана с 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1565-17%23Text
http://nbuviap.gov.ua/images/vydannya/2018/bezpeka_no_9.pdf
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ущемлением интересов контрагента, который вследствие опровержения сделки вынужден 

отдать должнику всё, полученное от него по сделке, а сам стать в очередь и, возможно, не 

получить ничего. Такая ситуация в отношении недобросовестного контрагента может быть 

признана оправданной и квалифицированной как особая санкция за недолжное поведение. 

Однако должник добросовестный испытывает те же последствия, что, в целом, 

дестабилизирует хозяйственный оборот, поскольку создаёт непрогнозируемые риски для его 

участников. 

Очевидно, что несостоятельность часто «вызывается общими экономическими 

причинами, а не злостными намерениями должника» [3, c. 81]. Одна из главных задач 

любого конкурсного законодательства - сбалансировать интересы должника и контрагентов 

при разработке оснований недействительности сделок [4]. 

Отметим интерес к общим проблемам оспаривания сделок со стороны как 

дореволюционных, так и современных ученых.  

В настоящей статье исследуются специальные основания опровержения сделок, 

применяемые в законодательствах Украины и Казахстана. На общих основаниях, 

установленных гражданским законодательством, останавливаться не будем. 

Одной из основных особенностей процедуры банкротства является возможность 

признания недействительными сделки должника, которые были совершены в так 

называемый подозрительный период, или как еще их называют «фраудаторные сделки». 

Именно признание сделок недействительными в рамках процедуры банкротства 

служит одним из наиболее эффективных правовых механизмов формирования 

ликвидационной массы и защиты интересов кредиторов. Реализация данного механизма 

направлена на уменьшения разрыва между размером ликвидационной массой и реальным 

количеством кредиторских требований. 

В Украине опровержение сделок регламентируется Кодексом Украины по процедурам 

банкротства от 18 октября 2018 года № 2597-VIII, в Казахстане - Закон Республики 

Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК. Данный 

Закон сменил Закон Республики Казахстан «О банкротстве» от 21.01.1997 г. № 67-I, юристы 

отмечают позитивное значение принятия нового Закона [5]. 

С вступлением в силу Кодекса Украины по процедурам банкротства (Кодекс) данный 

механизм был значительно изменен, в связи с чем обрел новые особенности, на которые 

следует обратить особое внимание. 

Отметим, что в обеих рассматриваемых правовых системах нормы, 

регламентирующие опровержение сделок, находятся в процессе формирования и 

реформирования. 

Кодекс предусматривает две категории оснований для признания сделок 

недействительными. К первой категории Кодекс относит основания, которые были 

предусмотрены в Законе Украины «О возобновлении платежеспособности или признания 

должника банкротом» (Закон), за исключением одного основания – сделка, согласно которой 

должник безвозмездно осуществил отчуждение имущества, взял на себя обязательства без 

соответствующих имущественных действий другой стороны, отказался от собственных 

имущественных требований, которое относится к второй категории. Кроме этого, к второй 

категории следует отнести еще два основания – сделка с заинтересованным лицом и сделка 

по договору дарения. 

Отличие этих двух категорий заключается в том, что условия их применения 

отличаются. Так, к первой категории устанавливается два условия: 

1. Сделка совершена в «подозрительный период», который включает в себя три года 

до открытия производства в деле о банкротстве и период после открытия производства в 

деле о банкротстве. Следует отметить, что Закон предусматривал меньший строк 

«подозрительного периода» – только один год. Ввиду этого, такие изменения должны 

устранить случаи, когда должники готовятся к процедуре банкротства и выводят ценные 

активы. 
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2. Наличие причиненного ущерба должнику или кредитору. Следует отметить, что 

данное условие отсутствовало в Законе, поэтому теперь кредитор или арбитражный 

управляющей обязаны доказывать 4 элемента причинения ущерба: (і) то, что действия по 

заключению сделки противоречат интересам должника или кредиторов; (іі) определенный 

конкретный размер ущерба, который понес должник или кредитор; (іii) то, что размер 

убытков связан с заключением оспариваемой сделки; (іv) наличие вины сторон сделки в 

причиненном ущербе (за исключением сделок с госорганами или органами местного 

самоуправления, по которым вину доказывать не нужно). 

В то же время, вторая категория оснований применяется при наличии только одного 

основания – «подозрительного периода», который составляет три года до открытия 

производства в деле о банкротстве. В данном случае, отсутствует условие о наличии 

причиненного ущерба. 

Особенностью второй категории оснований является то, что Кодекс установил 

возможность признания всех сделок должника из заинтересованными лицами и сделок по 

дарению недействительными. С одной стороны, это позитивные изменения, направленные на 

защиту интересов кредиторов от недобросовестных должников, действия которых 

свидетельствуют о выводе активов должника. Поэтому, это дополнительно позволит 

формировать ликвидационную массу и обеспечит удовлетворения наибольшего количества 

кредиторских требований. 

В то же время, отныне все внутригрупповые сделки являются рисковыми для бизнеса, 

поскольку в случае открытия производства в деле о банкротстве могут быть признаны 

недействительными. Данный риск усиливается тем, что на данный момент отсутствуют 

«барьеры» для открытия дела о банкротстве. В связи с этим, в текущей экономической 

ситуации даже кредитор с незначительными требованиями может открыть производство в 

деле о банкротстве и, соответственно, поставить под угрозу все внутригрупповые операции 

должника. 

В Законе РК основаниями недействительности сделок, кроме предусмотренных 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, являются: 

1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для 

должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки; 

2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законами 

Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с нарушением 

компетенции, определенной уставом; 

3) имущество передано (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо по 

цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на идентичный 

или однородный товар при сопоставимых экономических условиях либо без наличия 

оснований для передачи в ущерб интересам кредиторов; 

4) если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о 

реабилитации и (или) банкротстве, повлекла предпочтительное удовлетворение требований 

одних кредиторов перед другими; 

5) договоры дарения имущества должника, если такая сделка существенно отличается 

от сделок, заключенных за год до возбуждения дела о реабилитации или банкротстве; 

6) сделка, совершенная без намерения создать соответствующие правовые 

последствия по такой сделке, в ущерб интересам кредиторов. 

Неравноценным встречным исполнением обязательств, по Кодексу Украины, 

признается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если 

рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного 

исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного 

исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого 

встречного исполнения обязательств. 
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Данные категории порождают множество как практических, так и теоретических 

проблем. 

Остановимся на определении понятия неравноценности. Это оценочная категория - 

как и категория существенности отличий. Рассмотрим пример из практики. 

Арбитражный управляющий заявил о признании недействительным договора купли-

продажи одной из построек, принадлежавших должнику, на том основании, что цена 

постройки была на 30% ниже средних цен, сложившихся на подобное имущество. В суде 

контрагент, пытаясь сохранить сделку, заявил, что, во-первых, данная постройка 

располагалась вдали от подъездных путей, что затрудняло ее эксплуатацию и, 

соответственно, понижало стоимость, во-вторых, предыдущие покупатели отказались от 

сделки, зная о неплатежеспособности должника. Иначе говоря, в тех конкретных 

сложившихся обстоятельствах продать то конкретное имущество по более высокой цене 

было невозможно. Суд отказался признавать данный договор недействительным, хотя с 

формальной точки зрения основания были. 

Кроме того, практические проблемы связаны с оценкой рыночной стоимости сделки, 

совершенной задолго (от нескольких месяцев до нескольких лет) до возникновения 

необходимости оценки. На данный момент проблема ретроспективной оценки рыночной 

стоимости не имеет адекватного решения ни в Украине, ни в Казахстане. 

Отметим, что регламентация сделок, которые мы назвали объективно 

подозрительными, основывается на объективной теории опровержения сделок, 

зародившейся в праве итальянских городов-государств. Данная теория проявляется в том, 

что сделка признается недействительной в силу факта наличия неравноценного встречного 

исполнения - независимо от того, имели или нет субъекты цель причинения вреда 

кредиторам. Более того, не имеет значения даже факт осведомленности контрагента о 

финансовых проблемах должника. Иначе говоря, в зону риска признания 

недействительными попадают сделки, заключенные на выгодных условиях, если 

впоследствии в отношении контрагента будет возбуждено производство по делу о 

банкротстве, и арбитражный управляющий заявит, что данная сделка предполагает 

неравноценное встречное исполнение. Данная проблема в Казахстане решена, поскольку для 

признания сделки недействительной необходимо доказать причинение её исполнением 

финансовых потерь. 

Регламентация недействительности таких сделок ведёт начало со времён римского 

права, когда использовалось такое средство, как иск Аctio Pauliana. Согласно указанному 

иску, оспорены могли быть сделки, стороны которых преследовали цель причинить 

должнику убытки. Причем необходимо было доказать соответствующий умысел обеих 

сторон (consilium fraudandi). Историко-правовое значение данного иска отмечается учеными 

[6, c. 28]; подробно на этом останавливаться не будем. 

Говоря о субъективно подозрительных сделках, вспомним слова Г.Ф. Шершеневича о 

том, что закон не должен «оставлять не опровержимыми такие действия, которые 

совершаются заведомо и явно с целью причинить вред кредиторам» [2, с. 370.]. 

В украинской практике встречаются ситуации, когда должник применяет такой 

способ прекращения обязательств, как отступное. Возникает вопрос - возможно ли 

признание такой сделки предпочтительной, и, главное, в течение какого срока она должна 

быть совершена? Ученые справедливо отмечают, что для кредиторов и конкурсного 

управляющего факт отчуждения активов должника по отступному является большой удачей 

[7, c. 115]. На практике может понадобиться признавать недействительным как соглашение 

об отступном, так и саму передачу отступного как одностороннюю сделку (в зависимости от 

времени совершения). Думаю, что отступное можно квалифицировать как сделку, 

приводящую к изменению очередности удовлетворения требований, и, как следствие 

отталкиваться от шестимесячного срока. 

Резюмируя сказанное в настоящей статье, отметим, что в любой правовой системе 

качество регламентации конкурсных отношений (иначе говоря - качество конкурсного 
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законодательства) во многом определяется степенью разработанности норм об 

опровержении сделок должника, поскольку реализация данных норм позволяет создать 

правовые механизмы защиты должника и кредиторов, отсутствующие в общегражданских 

нормах. 
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ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВА» 

Сьогодні ще досі тривають широкі дискусії з питань виникнення і сутності держави, 

визначення межі її втручання у приватне й суспільне життя та багато інших аспектів, 

пов'язаних з цим суспільним інститутом. Особливий інтерес викликали і викликають 

основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави у вчених-

юристів. За внутрішньою формою слово держава у значенні «територія, що становить 

єдність з погляду історії, населення, політичного ладу тощо» [1, c. 4].  

Під терміном (словом) «держава» розуміють: по-перше, визначений спосіб 

організації суспільства, основний елемент політичної системи, порядок створення 

публічної влади, яка поширюється на все суспільство, виступає від його імені і діє на 

основі організованого та легітимного примусу; по-друге – це сукупність офіційних органів 

влади (парламент, уряд, суди) з характерною для них структурою, що діють у масштабах 

усієї країни; по-третє, держава може бути представлена як юридична особа, як своєрідна 

корпорація, що відрізняється від інших корпорацій лише більшими масштабами; по-

четверте, як суб'єкт міжнародного публічного права - це специфічна юридична особа зі 

своїми властивими інтересами, носій суверенітету і юридична персоніфікація певного 

народу (держава-нація) у міжнародних стосунках; по-п'яте, держава визначається як 

«живий біологічний механізм»[2, с.67]. 
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Необхідно відзначити, що цілком обґрунтоване й узагальнене поняття держави 

виникло у XVI ст. Італійський політичний мислитель Н, Макіавеллі ввів у науковий обіг 

термін «stаtо», як організація публічної політичної влади. Італійським словом «stаtо», як і 

латинським «stаtus» також називають стан, становище. Мислитель уперше почав 

розглядати державу «людськими очима» і «виводив її природні закони із розуму і досвіду», 

а не з теології. До нього використовували такі поняття як: «поліс», «civitаs», під яким 

розуміли місто-державу; республіку; князівство; герцогство; королівство; царство, імперію 

[2, c. 89]. 

Професор О.Ф. Скакун стверджує: щоб висвітлити поняття держави, необхідно 

розкрити її сутність. На її думку, сутність держави – це внутрішній зміст діяльності 

згаданого інституту, який виражає єдність загально-соціальних і групових (класових) 

інтересів людей [4, c. 234]. 

Сьогодні у політико-правовій літературі можна віднайти різноманіття понять 

держави. Неоднозначність розуміння держави, поняття, ідеї розвитку, роль і призначення 

її, обумовлена, в першу чергу, складністю цього явища, рівнем розвитку суспільства, 

відмінним світосприйняттям, свідомістю загалу. 

Один із мислителів стародавньої Греції Аристотель (384-322 pp. до н. е.) робив 

спробу визначити категорію «держава». Держава - це союз людей, що живуть на одній 

території, це є спілкуванням людей заради якомога кращого існування. Відомий 

англійський філософ XVI ст. Томас Гоббс (1588-1679) стверджував, що для панування 

спокою необхідно примирити людські пристрасті, які ніколи не вгамовуються. Ось це і 

повинна виконати держава. У його розумінні «держава» - це єдина особа, волю якої у 

результаті договору багатьох людей вважають волею всіх [5, c. 231].  

По-різному трактували поняття держави у пізніший час. У німецькій літературі 

державу визначали: як організацію спільного народного життя на визначеній території і під 

однією вищою владою (Р. Моль); як союз вільних людей на визначеній території під 

керівництвом спільної верховної влади, що існує для користування правовим станом (Н. 

Аренін), як природно започатковану організацію владарювання, що призначена для 

охорони встановленого правопорядку (Гумплович) [6, с.121]. 

Держава є особливою організацією політичної влади, що існує в соціально-

неоднорідному суспільстві і забезпечує його єдність, цілісність і безпеку та здійснює 

управління загальносуспільними справами на основі права з допомогою спеціального 

механізму. 

Держава – це особлива політико-територіальна організація, що володіє 

суверенітетом, спеціальним апаратом управління і примусу й здатна надавати своїм 

велінням загальнообов'язкової сили для всього населення країни, яка створюється для 

керівництва суспільством і виконання загальносуспільних справ [7, c. 88]. 

Держава – це суверенна, політико-територіальна організація суспільства, що 

наділена владою, яку здійснює державний апарат на основі юридичних норм та забезпечує 

захист і узгодження суспільних, групових та індивідуальних інтересів при необхідності, 

опорі, застосовуючи примус [8, c. 276]. 

Складність держави як соціального явища обумовила і багатоманітність визначень її 

поняття. У навчальній юридичній літературі останніх років «державу» визначають як 

форму організації політичної влади в суспільстві, яка володіє суверенітетом і здійснює 

управління суспільством на основі права з допомогою спеціального механізму.  
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ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Реализации сельскохозяйственной продукции один из ключевых этапов в ее 

производстве. Особым договором, специально посвященным реализации именно 

сельскохозяйственной продукции, является договор контрактации. Договор контрактации 

был разработан с учетом особенностей сельскохозяйственного производства и является 

основной формой продаж государству сельскохозяйственной продукции. 

Являясь разновидностью договора купли-продажи, договор контрактации, регулирует 

отношения, связанные с закупкой сельскохозяйственной продукции для переработки или 

продажи у производителя данной продукции, то есть у лица, вырастившего ее или 

производимую им. Исходя из положений гражданского законодательства к данному виду 

договора применяются общие положения по купле-продаже в той части, которая не 

противоречит особенностям поставки и особенностям контрактации. В пункте 5 статьи 424 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) законодатель указал, что общие 

положения о купле-продаже применяются к контрактации, если иное не предусмотрено ГК и 

иными актами законодательства о контрактации. При этом к нему могут применяться 

правила, касающиеся договора поставки. По своей правовой природе его относят к 

консенсуальным и возмездным. 

При этом что касается сторон данного договора ими могут быть: 

1. Производителями могут быть юридическое лицо (коммерческая организация), 

выращивающее (производящее) сельскохозяйственную продукцию, либо гражданин, 

занимающийся этим видом предпринимательской деятельности, в том числе глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства.  

2. Заготовителем также является предприниматель (коммерческая организация 

или индивидуальный предприниматель), закупающий сельскохозяйственную продукцию для 
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последующей продажи либо последующей переработки (например, изготовитель молочной 

продукции).  

Исходя из сторон договора можно увидеть и цель покупки (контрактации) - 

использование сельскохозяйственной продукции в предпринимательской деятельности с 

целью получения прибыли, а не для личного пользования. 

Отличительной чертой договора контракции является специфика 

сельскохозяйственной продукции, которая является предметом договора, так как она 

зависима от погодных условий, вредителей растений и других различных явлений природы, 

которые могут повлиять на производство и качество продукции и привести к убыле, порчи и 

в конечном итоге гибели. Некоторые виды сельскохозяйственной продукции относятся к 

категории скоропортящихся. Поэтому производитель считается наиболее незащищенной 

стороной договора по сравнению с заготовителем. Законодатель принял договор 

контрактации, чтобы уравнять права и обязанности сторон. 

Следует отметить, что по договору контрактации не передается продукция, которая 

уже была переработана и является готовым товаром. Для этого существует договор поставки. 

В отличие от договора поставки товаропроизводитель как поставщик отвечает за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение лишь при наличии вины, именно по этой 

причине они заинтересованы именовать заключенное соглашение как договор контрактации, 

т.к. для поставщиков сельхозпродукции при применении норм о контрактации создается 

более благоприятный режим как при распределении обязанностей и расходов по доставке 

продукции, так и при ответственности. 

Предполагается, что предметом договора является будущий урожай. Так, изначально 

заключается договор, за которым следует период выращивания, производства 

сельскохозяйственной продукции, а затем уже передача заготовителю. При этом в договоре 

предусматриваются условия, что в случае недопоставки продукции производитель 

возвращает задолженность с процентами за пользование денежными средствами. 

Исполнение договора контрактации можно свести к таким наиболее важным 

юридически значимым действиям сторон, как: совершение производителем 

сельскохозяйственной продукции действий по передаче самостоятельно выращенной или 

произведенной им сельскохозяйственной продукции надлежащим образом, разумно и 

добросовестно в соответствии с условиями договора надлежащему лицу (заготовителю, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи) в надлежащем 

месте (в месте нахождения выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, 

или в месте нахождения заготовителя, или в ином указанном им месте) в обусловленный 

договором срок; принятие (обеспечение вывоза) и установление заготовителем соответствия 

передаваемой по договору контрактации продукции условию о количестве, качестве, 

ассортименту; оплата заготовителем принятой продукции. 

Стороны в договоре контрактации устанавливают порядок исполнения передачи 

выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, порядок затаривания и 

(или) упаковки товара, сроки (периоды) передачи и ряд других условий по исполнению 

договора контрактации. 

Недостижение соглашения по всем существенным условиям договора контрактации 

может повлечь признание его незаключенным со всеми вытекающими последствиями. 

Подводя итог можно сказать, что данный договор, основываясь на общих 

положениях, имеет ряд особенностей, что обусловлено, в первую очередь, специфичным 

предметом. Договор контрактации является важным средством поддержки и защиты 

сельскохозяйственного производителя, который в значительной мере помогает уравнять его 

права с заготовителем.    
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СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ І ПРАВОВИХ НОРМ 

Співвідношення права та релігії має неоднозначний і часто суперечливий характер. 

Намагання вирішити це протиріччя передбачає комплексне вивчення основ права та релігії 

як найважливіших соціальних регуляторів, що активно взаємодіють у процесі впливу на 

суспільні відносини в усіх основних сферах життєдіяльності людини й суспільства. 

У вітчизняній науковій історичній та правовій літературі мало уваги приділено 

дослідженню взаємовпливу релігійних норм і правової системи щодо регулювання 

суспільних відносин. За таких умов виникає необхідність наукового осмислення релігійних 

норм як складового елементу системи права, а отже, і правової системи. Дана проблематика 

розглядалась у працях С. Алексєєва, В. Бабкіна, В. Гоймана, М. Козюбри, А. Колодного,      

В. Лубського, А. Малікова, А. Полешко, П. Рабіновича, Ю. Решетова, С. Сливки. 

У наукових дослідженнях встановлено, що у будь-якому суспільстві паралельно з 

нормами права існують і релігійні норми. Релігійними нормами називаються правила, 

установлені різними віросповіданнями й обов’язкові для виконання віруючими. Вони 

містяться в релігійних книгах (Святе Письмо, Коран, Суна, Талмуд, релігійні книги 

буддистів тощо), у рішеннях зборів віруючих або духівництва (постанови соборів, колегій, 

конференцій), у здобутках авторитетних релігійних письменників [2, с. 58]. Релігійну норму 

можна визначити також як правило чи вимогу конфесії (релігійної організації, церкви) до 

особи (послідовника релігії), де визначено певний обсяг, характер, а також межу можливого 

й допустимого в поведінці віруючого. Цими нормами визначається порядок організації та 

діяльності релігійних об’єднань (громад, церков, груп віруючих тощо), регламентуються 

відправлення обрядів, порядок церковної служби [7, с. 20]. 

Релігійні норми мають усі необхідні ознаки соціальної норми. Це правила поведінки 

людей, які належать до сфери релігійного культу, сімейних та інших суспільних відносин. 

Релігійна норма, як і інші соціальні норми, має загальний характер, що проявляється в 

наступному: релігійна норма виступає як зразок поведінки віруючих людей у тій або іншій 

ситуації, як еталон певних відносин; приписи певної норми стосуються не конкретного 

індивіда, а широкого кола людей, послідовників цієї релігії (членів церкви, релігійних 

організацій) або їх частини (священнослужителів, мирян тощо) [6, с. 129]. 

Передбачаючи конкретні варіанти поведінки в типових життєвих ситуаціях, релігійні 

норми впливають на свободу й свідомість людей, формують їх соціальну поведінку й тим 

самим регулюють відповідні суспільні відносини, що проявляються, насамперед, у діях або 

бездіяльності їх учасників. Одна зі специфічних особливостей цих норм полягає в тому, що 

вони регулюють і такі відносини, котрі перебувають поза сферою впливу інших соціальних 

норм, - відносини, що виникають при відправленні культу [2, с. 59]. 
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Релігійні норми здебільшого мають авторитарний характер, формулюються як 

веління, що необхідно виконувати всупереч вимогам будь-яких інших норм, навіть до прямої 

заборони дії останніх. Кожна релігія, посилаючись на свободу надприродних чинностей і 

істот, жадає від своїх послідовників сліпої дисципліни, неухильного дотримання своїх 

приписів. Релігійні норми повинні виконуватися, незважаючи на невідповідність їх вказівок 

поглядам, бажанням віруючих. Ці норми відрізняються від моральних, правових та інших 

соціальних норм, насамперед тим, що мають у своїй основі релігійні, а не будь-які інші ідеї, 

нерозривно пов’язані з вірою в надприродне [3, с. 23]. 

Релігійні норми та принципи, що регулюють відносини між суб’єктами релігійних 

відносин, об’єктивовані та систематизовані у нормативні акти, входять до складу 

нормативної (регулятивної) підсистеми правової системи. За допомогою релігійних норм, як 

загальних правил поведінки, реалізується потреба суспільства в затвердженні нормативних 

начал існування і розвитку релігійної спільноти, дотриманні режиму циклічності, сукупності 

повторюваних релігійних відносин і процесів у межах релігійної організації. Релігійна 

свідомість як різновид свідомості, одночасно з правовою свідомістю, правовою культурою, 

праворозумінням має визнаватися структурним елементом ідеологічної складової правової 

системи [4, с. 161]. 

В історії права були цілі епохи, коли багато релігійних норм мали юридичний 

характер, регулювали деякі політичні, державні, цивільно-правові, процесуальні, шлюбно- 

сімейні та інші відносини. У ряді сучасних ісламських країн Коран („арабський судебник”) і 

Суна (основа релігійних, правових і моральних норм) регулюють усі сторони життя 

мусульманина. В Україні на початку ХХ ст. ряд шлюбно-сімейних і деяких інших норм, 

визнаних і встановлених православною церквою („канонічне право”), був складовою 

правової системи. Після відділення церкви від держави ці норми втратили юридичний 

характер [2, с. 58]. 

Вплив релігійних норм на позитивне право, а разом з тим на правову систему країни 

загалом, може відбуватися двома шляхами – прямим і непрямим. Прямий вплив полягає в 

тому, що поряд із позитивними поглядами та догмами (доктринами) створюється ідеологічна 

основа сучасної правової системи країни, релігійно-етичний фундамент правотворчості, а в 

окремих випадках правозастосовної та правоохоронної діяльності державних органів. 

Держава та право безперечно мають свою традиційну релігійну основу. Релігійними 

нормами охоплюються практично всі галузі та інститути права. Поряд з прямим впливом 

релігійного права на загальну систему сучасного права, існує непрямий – вплив підсистеми 

релігійного права на позитивне право в силу факту існування та функціонування релігійних 

норм [5, с. 36]. 

Водночас, норми установлені релігійними організаціями, перетинаються з чинним 

правом у ряді суспільних відносин. Конституція створює правову основу діяльності 

релігійних організацій, гарантуючи кожному свободу совісті, включаючи право вільно 

сповідувати індивідуально або разом з іншими будь-яку релігію або не сповідувати жодну, 

вільно обирати та розповсюджувати релігійні та інші переконання та діяти відповідно до 

них. Релігійним об’єднанням надається статус юридичної особи. Вони мають право 

утримувати храми, молитовні, навчальні заклади, культове та інше майно, необхідне для 

релігійних цілей. Норми, що містяться в уставах відповідних юридичних осіб, визначають їх 

правоздатність і дієздатність, мають юридичний характер [2, с. 60]. 

Громадянину України надане право заміни військової служби виконанням 

альтернативної служби, якщо несення військової служби суперечить його переконанням або 

віросповіданню. Віруючі мають можливість безперешкодно проводити релігійні обряди, 

пов’язані зі вступом до шлюбу, народженням дитини, її повноліттям, з похоронами близьких 

тощо, однак юридичне значення у зв’язку із цими подіями мають лише документи, отримані 

в органах реєстрації актів громадянського стану або інших державних органах, правочинних 

видавати такі документи. 
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Деякі релігійні свята офіційно визнані державою з урахуванням історичних традицій. 

Однак складність полягає в тому, що у світській державі, де багато релігій, що відзначають 

різні святкові дні й дати, практично неможливо офіційно визначити спільні для всіх 

віруючих і невіруючих релігійні святкові дні [6, с. 131]. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що правові та релігійні норми 

можуть вільно співіснувати в суспільстві, у законодавстві, у правовій практиці. Розвиток, 

становлення, конкуренція та співвідношення норм релігії відбуваються паралельно з 

правовими нормами. Велике значення має історичний фактор розвитку державно-церковних 

відносин, саме він визначає напрямок взаємодії цих норм. 
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INTERNATIONAL COLLABORATION OF CONTRACTING AUTHORITIES IN 

REGARD TO PUBLIC PROCUREMENT 

This paper examines an important issue of public procurement and namely the international 

collaboration between a contracting authority and the official authorities of other States. This 

collaboration becomes necessary when at a public procurement procedure, it is submitted at least an 

offer from a foreign economic operator and when the contracting authority has to verify the 

information submitted by it. The author will focus on the Moldovan legislation on public 

procurement which is based on the EU Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU. 

The general premise is that international economic operators shall benefit from the same 

rights and opportunities as the local economic operators according to the principles of reciprocity. 

In Moldova, according to Art. 16 para. (2) of the Law No. 131/2015 regarding public procurement: 

“The foreign economic operator enjoys in the Republic of Moldova the same rights regarding 

the participation in the procedures for awarding public procurement contracts that benefit the 

economic operators from the Republic of Moldova in the country where the foreign economic 

operator is resident.” [1] 

The offer submitted by a foreign economic operator shall not be rejected on the ground that 

the contracting authority is not able to check the provided information. Nor it does mean that the 

contracting authority shall be more loyal to foreign economic operators and unlike with the local 

economic operators to undertake less diligence in verifying their supporting documents.  

The first solution in verifying the information from a foreign economic operator is to try to 

access the online databases of the home-State of the foreign economic operator. Currently many 



100 

States have electronic registers where it can be accessed a significant amount of data related to legal 

entities such as the status of solvability, presence or lack of arrears on payment of taxes, decision on 

the competition authorities or national courts in regard to a specific economic operator.  

For this purpose, the European Single Procurement Document (ESPD) which is requested at 

each public procurement procedure in the EU, but as well in Moldova contains the following 

requirement: 

“Where the contracting authority can obtain the supporting documents directly by accessing a 

database pursuant to paragraph 5, the EPSD shall also contain the information required for this 

purpose, such as the internet address of the database, any identification data and, where applicable, 

the necessary declaration of consent.” [1; 2]. It is provided in  rt. 59 para. 1. of the EU Directive 

2014/24/EU and Art. 20 para. (5) of the Law No. 131/2015 regarding public procurement. 

In the EU, according to Art. 59 para. 5. and 6. of the EU Directives 2014/24/EU the Member 

States created an up-to-date online platform called e-Certis with the list of databases containing 

information on economic operators which can be consulted by the contracting authorities from all 

of the Member States.  

However, the linguistic barrier, the poor knowledge on the digital resources of other States or 

even the lack of the needed information on free-access online databases may lead to the necessity to 

request this information from the home-State.  

In the EU, according to Art. 44 para. 3., Art. 60 para. 5., Art. 62 para. 3., Art. 63, para. 8., Art. 

69 para. 5., Art. 86 of the EU Directive 2014/24/EU, upon request, Member States shall make 

available to other Member States the relevant information. Within the EU, the contracting 

authorities can use the Internal Market Information System (IMI) established by Regulation No. 

1024/2012/EU for the purpose of exchanging information. Although for the public procurement it is 

used only as a pilot system and its performance in many EU Member States is low [3], it is an 

optimal solution for an EU contracting authority which searches for the information about an 

economic operator from another EU Member State. 

In the Republic of Moldova, for this purpose, Art. 17 par a. (6) and (7) of the Law No. 

131/2015 regarding public procurement provides:  

“(6) The contracting authority shall require the offeror / candidate to provide supporting 

documents and, in the event of uncertainty as to its eligibility, may request the necessary 

cooperation and information from the competent authorities, including from abroad. 

(7) The competent bodies and the law enforcement bodies shall present free of charge, within 

10 days at the request of the contracting authority, a systematic information or any information on 

the legal status, on the involvement or non-involvement of the economic operator in criminal 

organizations or groups. other data about the respective economic operator provided by this law. In 

the case of a non-resident economic operator, such information may be requested from the 

competent authorities abroad in accordance with international customs (practices).” [1] 

Unfortunately, unlike the national request for information, the international request for 

information is not regulated in detail by the law. In case of civil or criminal procedure, there are the 

civil and criminal procedural laws which regulate the Letters rogatory. The Letters rogatory imply a 

complicated and very bureaucratic procedure which involves the Ministries of Justices and 

Ministries of Foreign Affairs of both States, along with the Embassies of each State in the other 

one.  

The author finds the letters rogatory procedure to be too lengthy and it may take too much 

time which in the case of public procurement procedures can not be afforded. Moreover, since some 

of the authorities involved in the Letters rogatory procedure may refuse to proceed with it in case of 

public procurement procedures. Thus, the Letters rogatory is not a good solution for the contracting 

authorities. 

The last alternative examined in this paper is direct contact between the contracting authority 

and the public authority from the foreign State. Although, the laws of each State may be different 

on the issues of public procurement, the author considers it to be the most optimal solution. First of 

all, the direct contact may be facilitated by the foreign economic operator itself. The contracting 
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authority may request from it the information regarding the relevant public authorities from its 

home State and as well give its written consent to the contracting authority to request the needed 

information from the public authorities. Secondly, in more or less formal way, a contracting 

authority may obtain the information regarding the contacts of the foreign authority from the 

Embassy of that foreign State. 

Shall the economic operator refuse to give a consent to access its relevant data, its offer shall 

be rejected. So we proceed with the premise that the foreign economic operator offered its consent 

to access its data. Further, the contracting authority may use electronic means of communication in 

relation to the foreign public authorities as long as most of the public authorities in developed and 

developing States use electronic means of communication and electronic document exchange. Still, 

even in this case, the foreign contracting authority may refuse to offer the needed information by 

grounding such a decision on the lack of time, interests, attributions or even ignore it. Thus, this 

method may not ensure the contracting authority with the needed information. 

Currently there is no national or international well-regulated mechanism for inquiring the 

information regarding economic operators from a public authority of a foreign State.  

A solution which the author purpose is to adopt an international treaty which would establish 

inter alia, the mechanism of collaboration between the public authorities from different States in 

order to obtain information regarding economic operators which participate at public procurement 

procedures. It would ensure a legal and regulated solution for the problem tackled in this paper.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА 

Отец и мать имеют равные права и несут одинаковые обязанности по отношению к 

детям независимо от того проживают вместе с родителями или отдельно от них. Тем не 

менее и за экономических факторов и иммиграции много браков расторгаются и родители 

осуществляют свои родительские права при раздельном проживания. 

Семейный Кодекс Республики Молдова статья 64 часть 3 указывает что : “При 

невыполнении решения судебной инстанции по требованию того из родителей, который 

проживает отдельно от ребенка, судебная инстанция может вынести решение о передаче ему 

ребенка исходя из интересов последнего и с учетом его мнения, возраста и степени 

зрелости.” [1] То есть родитель с которым определено место жительства ребенка должен 

обеспечивать любыми средствами общение ребенка с другим родителем, а также 

возможность посещения ребенка другим родителем. 

К сожалению в многочисленных случай констатируем синдром отчуждение родителя. 

Европейский суд по правам человека в деле Токаренко против Республики Молдова 

постановил что была нарушена статья 8 Конвенции. Так суд в п.58 отметил ,,Возвращаясь к 

обстоятельствам настоящего дела, Суд отметил, что заявительница жаловалась, с одной 

стороны, на пассивность национальных органов относительно эффективного внедрения её 

права на встречи.” [2] А также в п.66 ,,Таким образом, национальные компетентные органы 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm
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потворствовали процессу отчуждения родительской связи, нарушив её право на уважение 

семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции.” [2] 

Отметим что 25.05.2021 Всемирная Организация Здравоохранения на Женевской 

Ассамблее индексировала термин Отчуждение Родителя [3]. Ранее использовался термин 

Синдром Отчуждение Родителя предложенный психиатром Ричардом Гарднером. 

Неоправданный отказ ребенка от родителя после развода теперь определяется как проблема 

отношений между родителем, опекуном и ребенком, и психическим отклонением.  

В практике отчуждения родителей может состоять из: проведение кампаний, 

направленных на то, чтобы очернить другого родителя;  предотвращение любым способом и 

под любым предлогом осуществления родительских полномочий другого родителя; 

затруднение контакта между ребенком или подростком и отчуждаемым родителем. А также 

ограничение своевременного доступа отчуждаемого  родителя к соответствующей личной 

информации о ребенке, включая информацию о школьной и внеклассной деятельности, 

перемещении ребенка в другие населенные пункты, страны; состоянии здоровья или 

изменении адреса проживания; неоправданное изменение  места жительства ребенка в 

удаленном месте, чтобы затруднить взаимодействие ребенка или подростка с другим 

родителем, его  семьей или бабушкой и дедушкой. 

Отметим что Семейный Кодекс Республики Молдова статья 64 часть 4 указывает что 

“Родители, проживающие отдельно от детей, имеют право на получение информации о 

своих детях из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и 

других. Родители вправе обжаловать такой отказ в судебном порядке.” [1] 

Доктор юридических наук V. Cebotari считает что : “– родители должны использовать 

свои права и исполнять свой обязанность только в интересах ребенка” [4]. Считаем что 

родительское отчуждение должно повлечь за собой ответственность  в том числе лишением 

родительских прав если это повлекло за собой психическую болезни ребенка. 

Также считаем что Семейный Кодекс Республики Молдова должен предусмотреть 

термин родительское отчуждение и случай проявления этого феномена. Но несомненно 

должны быть предусмотрены и краткие процессуальные сроки в интересах ребенка и 

отчужденым родителем. 
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ВИДЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. Данная категория является преимущественно одной из исторических ранних правовых 

конструкций, имеющих свои характерные черты и особенности, поэтому четкая 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122974&lang=ru
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7B%22itemid%22:[%22001-154957%22]%7D
https://www.who.int/news/item/25-05-2019-world-health-assembly-update
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регламентация и конкретизация особенностей данного элемента позволяют физическим 

лицам, то есть субъектам гражданского оборота, в полной мере реализовывать свои права, 

при этом удовлетворяя свои потребности, а также защищая свои интересы [1, 28]. 

Несмотря на то, что гражданское законодательство Республики Беларусь в сфере 

дееспособности граждан (физических лиц) весьма сходно с украинским, имеются и отличия, 

некоторые из которых носят существенный характер. Исходя из этого, мы проанализируем 

положения Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) и 

Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) о видах дееспособности граждан, 

определяя их сходства и различия. 

Полная дееспособность граждан по общему правилу возникает с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста, что 

регламентировано нормами ГК обеих стран (ст. 20 ГК Республики Беларусь, ст. 34 ГК 

Украины). В виде исключения дееспособность может быть признана за лицом в полном 

объеме и ранее восемнадцати лет, соответственно, согласно ГК Республики Беларусь, с 

момента принятия решения об эмансипации или со времени вступления лиц в брак до 

достижения этого возраста, а согласно ГК Украины – в случае регистрации брака 

физического лица, не достигшего совершеннолетия или с момента предоставления полной 

гражданской дееспособности. Следует отметить, что, в отличие от Республики Беларусь, 

гражданское законодательство Украины не содержит формулировку института эмансипации, 

а также, в качестве основания предоставления полной гражданской дееспособности, 

выделяет случай, когда несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом ребенка.  

Хотелось бы обратить внимание на условия эмансипации несовершеннолетнего, в 

частности, занятие им предпринимательской деятельностью. В соответствии с п. 3 ст. 35 ГК 

Украины полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, 

достигшему шестнадцати лет и желающему заниматься предпринимательской 

деятельностью. По смыслу же п. 1 ст. 26 ГК Республики Беларусь к моменту объявления 

полностью дееспособным несовершеннолетний уже должен заниматься 

предпринимательской деятельностью. Однако такая постановка вопроса на практике 

вызывает ряд трудностей. Закон устанавливает, что предпринимательством можно 

заниматься только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. На практике регистрирующие предпринимателей органы требуют для 

такой регистрации либо достижения восемнадцати лет, либо приобретения полной 

дееспособности. В этой связи целесообразно исключить из п. 1 ст. 26 ГК Республики 

Беларусь слова «... или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью» либо, опираясь на гражданское законодательство 

Украины, предусмотреть в данной статье в качестве основания для признания 

несовершеннолетнего полностью дееспособным не фактическое занятие 

несовершеннолетним предпринимательской деятельностью, а намерение ею заняться. 

Содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет (относительной (неполной) дееспособности) по гражданскому законодательству 

Республики Беларусь имеет расхождение с содержанием их дееспособности по гражданскому 

законодательству Украины. Различие состоит в следующем: 

1) ГК Республики Беларусь предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно вносить денежные средства в 

банки или небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в 

соответствии с законодательством, в свою очередь ГК Украины указывает на их 

возможность самостоятельно заключать договор банковского вклада и распоряжаться 

вкладом, внесенным им на свое имя; 

2) белорусский законодатель помимо имущественной ответственности, которую 

несовершеннолетний несет самостоятельно, предусматривает субсидиарную ответственность 

лица, давшего письменное согласие на совершение сделки (ст. 25 ГК Республики Беларусь, 

ст. 32 ГК Украины). 
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Частичной дееспособностью в Республике Беларусь и Украине наделены граждане, не 

достигшие четырнадцати лет (малолетние). На наш взгляд отсутствие указания на 

определенный возраст, с момента достижения которого лицо сможет осуществлять, 

предусмотренные законодательством права является упущением законодателя обеих стран, 

т.к. по смыслу ст. 27 ГК Республики Беларусь и ст. 31 ГК Украины малолетние могут 

совершать указанные в данных статьях сделки в любом возрасте, то есть с момента их 

рождения, что совершенно не соответствует физическим возможностям ребенка.  

В Республике Беларусь и Украине за несовершеннолетних в возрасте до 

четырнадцати лет могут совершать сделки только их законные представители. Однако, 

гражданское законодательство наделяет их правом совершать некоторые сделки 

самостоятельно. Так, в соответствии с п. 2 ст. 27 ГК Республики Беларусь, 

несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки;  

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации;  

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного 

распоряжения. 

В соответствии с п. 1 ст. 31 ГК Украины, физическое лицо, не достигшее 

четырнадцати лет, имеет право: 

1) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; 

2) осуществлять личные неимущественные права на результаты интеллектуальной, 

творческой деятельности, охраняемые законом. 

Нормы гражданского законодательства Республики Беларусь и Украины, 

регламентирующие положение об ограничении дееспособности граждан, существенно 

различаются. 

Согласно ст. 30 ГК Республики Беларусь гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

Гражданское законодательство Украины в ст. 36 в качестве основания ограничения 

дееспособности гражданина выделяет также пристрастие к азартным играм, что на наш 

взгляд является целесообразным, так как данная форма поведения вызывает 

психологическую зависимость, которая помимо труднопреодолимого влечения к игре 

характеризуется расстройствами поведения, психического здоровья и самочувствия 

гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрового 

контроля, а также в продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению 

неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи. Помимо 

этого, согласно ч. 1 ст. 36 ГК Украины, суд может ограничить гражданскую дееспособность 

физического лица, если оно страдает психическим расстройством, которое существенно 

влияет на его способность понимать значение своих действий и (или) руководить ими. 

Признание гражданина (физического лица) недееспособным осуществляется на 

основании психического расстройства, вследствие которого он не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, что регламентировано нормами обеих стран (ст. 29 ГК 

Республики Беларусь, ст. 39 ГК Украины). 

Таким образом, проведя сравнительно-правовой анализ положений гражданского 

законодательства Республики Беларусь и Украины о видах дееспособности физических лиц, 

можно сделать вывод, что несмотря на то, что белорусский и украинский законодатели 

закрепляют идентичные виды дееспособности граждан, в нормах гражданского 

законодательства обеих стран имеются существенные различия, в частности, относительно: 

1) объема прав несовершеннолетних; 
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2) ответственности в положениях об относительной дееспособности; 

3) оснований ограничения дееспособности граждан. 

Смысл сравнительно-правового анализа законодательств различных стран состоит в 

том, чтобы в результате их изучения получить возможность усовершенствовать каждое из 

них. И так, опираясь на гражданское законодательство Украины, мы предложили изменить 

нормы ГК Республики Беларусь, регламентирующие положения об эмансипации 

несовершеннолетних и об ограничении дееспособности граждан. 
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ЗАВЕЩАТЕЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с п. 1 ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) завещание – это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом на случай смерти. Совершить завещание вправе только граждане способные 

понимать значение своих действий или руководить ими. Ранее действующее 

законодательство не устанавливало ограничений для лиц, желающих совершить завещание. 

Это вызвало появление научных споров среди ученых–цивилистов о возможности 

удостоверения завещания несовершеннолетними и ограниченно дееспособными лицами. 

Действующий ГК предъявляет определенные требования к завещателю. В соответствии с п. 

2 ст. 1040 ГК завещание может быть совершено гражданином, обладающим 

дееспособностью в полном объеме. 

По нашему мнению, завещательной дееспособностью является способность 

гражданина своими действиями осуществлять гражданское право по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти. 

На сегодняшний день в юридической литературе продолжает оставаться 

дискуссионным вопрос о возможности совершения завещания несовершеннолетними 

лицами (в возрасте от 14 до 18 лет). Б.С. Антимонов, СЛ. Герзон, БГ. Шлифер считают: 

«Поскольку несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) вправе распоряжаться 

имуществом, которое они приобрели на свои личные заработки, то они могут совершать 

завещания в отношении имущества, приобретенного их трудом» [1, 149]. Следовательно, по 

мнению указанных авторов, несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) имеют право 

завещать имущество, которым они вправе самостоятельно распоряжаться без согласия 

законных представителей. О.Е. Блинков придерживается следующей точки: «Нежелание 

большинства постсоветских государств снижать возраст завещательной дееспособности, 

несмотря на многочисленные предложения и обоснования в специальных исследованиях. 

Исключение составляет только латвийский наследственный правопорядок» [2, 31]. Автор 

считает, что возраст завещательной дееспособности должен быть снижен. 
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Иного мнения придерживается В.И. Серебровский: «Совершать сделки в отношении 

принадлежащего им имущества несовершеннолетние могут только с согласия своих 

родителей, усыновителей или попечителей, что неприменимо к завещанию, являющемуся, 

как выше указывалось, сделкой, непосредственно связанной с личностью завещателя, 

сделкой, в которой должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя, 

свободная от чьего–либо влияния» [3, 119]. На наш взгляд, данную точку зрения следует 

поддержать, поскольку для совершения завещания гражданин должен достигнуть 

определенного уровня психической зрелости. 

Как было отмечено выше, ГК устанавливает, что завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1040 ГК). Поэтому 

гражданам, не достигшим восемнадцати лет, не принадлежит право совершения завещания. 

Спорным является вопрос о том, вправе ли лица, вступившие в брак до достижения 

совершеннолетия, совершить завещание. В.И. Серебровский считает, что «у гражданина, не 

достигшего 18 лет, полной сознательности к существу совершаемых завещательных 

распоряжений может и не быть» [3, с. 119]. Следовательно, нахождение 

несовершеннолетнего в браке не создает для него завещательной дееспособности. 

По действующему законодательству гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 

возраста, признанный полностью дееспособным вследствие эмансипации либо вступивший в 

брак до достижения брачного возраста, вправе составить завещание без разрешения его 

законных представителей. 

В юридической литературе существуют разные мнения о возможности совершения 

завещания ограниченно дееспособным лицом. Так, В.Н. Аргунов считает, что «завещание 

есть сделка по распоряжению имуществом на случай смерти, но эта сделка не совершается 

через представителя. Следовательно, и с согласия попечителя завещания ограниченно 

дееспособных граждан не могут удостоверяться» [4, с. 38]. То есть лица, ограниченные 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами, не могут совершать завещаний, так как эта сделка имеет 

сугубо личный характер. 

Другие авторы придерживаются иной точки зрения. По мнению М.Г. Прониной, эти 

лица «могут совершать сделки по распоряжению имуществом, выходящие за пределы 

бытовых, только с согласия попечителя. Кроме того, согласно п. 2 ст. 35 ГК попечитель не 

вправе давать согласие на совершение сделок от имени подопечного по распоряжению 

имуществом без предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Очевидно, 

что эти же правила должны применяться и при совершении ограниченно дееспособным 

такой сделки, как завещание. Он вправе составить завещание, а соответствующие 

должностные лица удостоверить таковое при наличии согласия попечителя и разрешения 

органа опеки и попечительства» [5, с. 42]. Поскольку ограниченно дееспособные лица могут 

совершать сделки с согласия попечителя, то данные ученые–цивилисты полагают, что они 

также вправе совершить и завещание. 

На наш взгляд, наиболее обоснованной является позиция тех авторов, которые 

считают возможным признать за ограниченно дееспособными гражданами право свободно 

распорядиться своим имуществом на случай смерти. Если же завещатель составил 

распоряжение под влиянием склонности к алкогольным или наркотическим веществам, то 

интересы семьи могут быть защищены путем предъявления иска в суд о признании такого 

завещания недействительным, так как в момент его удостоверения завещатель находился в 

таком состоянии, когда не мог понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 

177 ГК Республики Беларусь).  

Определение дееспособности может вызвать сложность при обращении в 

нотариальную контору гражданина, признанного судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным, так как граждане не всегда предоставляют копию соответствующего решения 

суда. М. В. Гордон считает, что, если «из поведения гражданина или по каким–либо иным 

признакам у нотариуса будут основания думать, что перед ним душевнобольной, он может 
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принять меры к выяснению того, не является ли это лицо недееспособным» [6, 50]. 

Полагаем, к данной точке зрения следует присоединиться и считаем, что если есть основания 

полагать, что гражданин является душевнобольным, то нотариусу следует совершить 

соответствующий запрос для выяснения того, не является ли это лицо недееспособным. 

Однако за удостоверением завещания может обратиться гражданин, который не 

отдает отчет своим действиям и не может руководить ими, хотя и не признанный в 

установленном законом порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным. 

Правильно в связи с этим отмечает С. П. Гришаев: «Нотариус должен отказать в 

удостоверении завещания, только если ему известно, что обратившееся к нему лицо в 

установленном порядке признано недееспособным либо если завещатель находится в таком 

состоянии, из которого с очевидностью следует, что он не способен понимать значение 

своих действий» [7, с. 67]. То есть, когда гражданин не отдает отчет своим действиям и не 

может руководить ими в момент совершения завещания, нотариус вправе отказать в 

удостоверении завещания, даже если он не признан в установленном законом порядке 

недееспособным. Поскольку завещание является волевым актом и односторонней сделкой. 

На наш взгляд, нотариуса следует наделить правомочием назначения 

психиатрической экспертизы для определения возможности гражданина совершить 

завещание при сомнении в его дееспособности. В зависимости от результатов проведенной 

экспертизы нотариус сможет удостоверить завещание либо отказать в его удостоверении. 

Данное положение, на наш взгляд, не будет нарушать интересов граждан, поскольку 

действующее законодательство исходит из необходимости заблаговременного совершения 

завещания. 

Полагаем, что судебно-психиатрическая экспертиза также может быть проведена по 

инициативе завещателя. Гражданам необходимо предоставить право получить заключение 

эксперта в одном из судебно-психиатрических экспертных подразделений Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь о своем психическом состоянии для 

удостоверения завещания. Это позволит предотвратить недействительность сделки. Особо 

важно прохождение экспертизы в том случае, когда гражданин находится на учете в 

психоневрологическом диспансере. Данное обстоятельство не является основанием для 

отказа в удостоверении завещания. Однако после открытия наследства такое завещание 

может быть признано судом недействительным. 

Исходя из изложенного, на наш взгляд, следует дополнить п. 2 ст. 1040 ГК нормой 

следующего содержания: «Если нотариус сомневается в дееспособности гражданина, в 

отношении которого решение суда о признании недееспособным (ст. 29 ГК) либо 

ограниченно дееспособным (ст. 30 ГК) лицом не вынесено, то вправе назначить 

психиатрическую экспертизу и отложить удостоверение завещания до получения 

заключения по ней. Гражданин может по своей инициативе до обращения к нотариусу 

пройти психиатрическую экспертизу для установления возможности совершить завещание». 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА КАК СУБЪЕКТ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Становление и последующая трансформация рыночных отношений в аграрном 

секторе национальной экономики Республики Беларусь способствовали появлению новой 

организационно-правовой формы сельскохозяйственных организаций – крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее – КФХ). 

Основным механизмом стимулирования данного процесса стало принятие с конца 90-

х гг. прошлого века ряда нормативных правовых документов, которые предусматривали 

увеличение размеров земельных участков, систему государственной поддержки и 

укрепление материально-технической базы КФХ. На сегодняшний день КФХ является 

субъектом сложной системы аграрных, гражданских, земельных, финансовых и других 

правоотношений. Основу деятельности составляют три элемента: земельный участок, 

предоставляемый для ведения хозяйства; имущественный комплекс; лица, ведущие 

совместное производство товарной продукции. КФХ принадлежит на праве собственности 

имущество, переданное в качестве вклада в уставный фонд хозяйства его учредителями 

(членами), а также имущество, произведенное и приобретенное в процессе его деятельности 

[3]. 

По мере развития КФХ, в республике совершенствовалось и законодательство, 

регулирующее вопросы их создания и функционирования, в том числе предоставление 

земельных участков. Так, на первоначальном этапе субъектами земельных отношений, 

которым предоставлялись земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, являлись только физические лица. В соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь о земле от 04.01.1999 г. № 226-З, дееспособным гражданам, изъявившим желание 

вести КФХ, земельные участки предоставлялись на праве пожизненного наследуемого 

владения или в аренду, а иностранным гражданам и лицам без гражданства – в аренду. В 

первой редакции Закона Республики Беларусь от «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

было определено, что в пожизненное наследуемое владение предоставляются земельные 

участки в размере до 50 га сельскохозяйственных земель [3]. Кроме того, были установлены 

две категории граждан, имеющие право на получение земли для ведения КФХ: во-первых, 

члены колхозов и других кооперативов, работники сельскохозяйственных предприятий, 

пожелавшие выйти из их состава (уволиться) и вести крестьянское (фермерское) хозяйство, а 

во-вторых, лица, не связанные с сельским хозяйством. Для первой категории земельные 

участки изымаются из земель указанных предприятий и предоставляются по решению 

районного исполнительного и распорядительного органа. С целью создания равных условий 

хозяйствования было уделено внимание и качеству предоставляемых земельных участков, 

кадастровая оценка которых должна быть, как правило, на уровне средней по базовому 

хозяйству. В случае предоставления для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

земель с оценкой ниже средней кадастровой по хозяйству устанавливались налоговые и 

другие льготы. 

Стоит обратить внимание, что в то время законодательные акты имели много 

противоречий и сложностей в реализации. Так, на практике невозможно было наделить всех 

граждан, желающих создать и вести КФХ, земельными участками с кадастровой оценкой на 
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уровне среднего показателя по хозяйству, осуществить выделение доли имущества и части 

прибыли члену колхоза или государственного сельскохозяйственного предприятия. 

В настоящее время процесс организации и деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств регламентируется достаточно большим перечнем нормативных правовых актов, 

среди которых: Закон Республики Беларусь от 18.02.1991 г. № 611-XII «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» [3]; Гражданский кодекс Республики Беларусь [1]; Кодекс 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 года № 425-З [2]; Указ Президента Республики 

Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» [6]; Указ 

Президента Республики Беларусь от 01.04.1998 г. № 193 «О некоторых мерах по 

совершенствованию регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» [5]; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.05.2011 г. № 645 «О 

некоторых вопросах деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» [4]; и др. 

В соответствии с действующим законодательством крестьянским (фермерским) 

хозяйством признается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами 

одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а 

также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) 

личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих 

целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель [3]. 

В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З [2] в качестве 

субъектов земельных отношений, которые могут быть КФХ, помимо физических лиц, 

выступают также КФХ как юридические лица. Размер земельного участка, предоставляемого 

гражданину Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на 

праве пожизненного наследуемого владения, не может превышать 100 га 

сельскохозяйственных земель, размер земельного участка, предоставляемого на праве 

постоянного пользования или аренды, определяется проектом отвода земельного участка [2]. 

Дееспособные граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, должны подать в соответствующий районный исполнительный комитет 

заявление о подтверждении возможности размещения КФХ и предполагаемом месте 

размещения земельного участка для его ведения. 

Процедура создания КФХ происходит в два этапа: сначала требуется его регистрация 

как юридического лица, а затем появляется возможность предоставления земельного 

участка. Следует отметить, что после государственной регистрации земельный участок 

предоставляется по выбору КФХ (как юридическому лицу) в постоянное пользование или 

аренду либо главе этого хозяйства в пожизненное наследуемое владение или аренду. 

Преимущественное право на получение земельного участка имеют хозяйства, создаваемые 

лицами, зарегистрированными в сельском населенном пункте, поселке городского типа или 

ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета, а 

также членами (работниками) реорганизуемых или ликвидируемых сельскохозяйственных 

организаций. Земельные участки предоставляются КФХ либо их главам, как правило, 

единым массивом и в первую очередь из фонда перераспределения земель [2]. 

Порядок предоставления земельных участков для ведения КФХ регулирует Указ 

Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении 

земельных участков» [6], которым определен целый ряд особенностей, направленных на 

удешевление выполнения работ и упрощение процедуры. Так, земельные участки 

предоставляются без проведения аукциона на право заключения договоров их аренды и без 

проведения предварительного согласования места размещения земельного участка. Одним из 

направлений государственной поддержки деятельности КФХ является установление границы 

предоставленного земельного участка, а также государственная регистрация его создания и 

возникновения права на него осуществляется за счет средств республиканского бюджета [6]. 

Проект отвода земельного участка в соответствии с действующим законодательством 

разрабатывается структурным подразделением по землеустройству соответствующего 
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исполнительного комитета на основании заявления. При этом если земельный участок 

предоставляется главе КФХ, то разработка проекта отвода должна быть выполнена в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней, а случае, если земельный участок предоставляется КФХ как 

юридическому лицу, – в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления такого 

заявления. После согласования проекта отвода земельного участка организацией по 

землеустройству устанавливается граница этого участка на местности в порядке, 

определенном Государственным комитетом по имуществу [6]. 

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства являются одной из самых 

динамично развивающихся организационно-правовых форм аграрного 

предпринимательства. В Республике Беларусь создана достаточная нормативная правовая 

база и есть экономические предпосылки для организации и их развития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГУМАНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ 

Современная пенитенциарная (тюремная) система представляет собой изоляцию 

опасных для общества индивидуумов в замкнутом пространстве – тюрьме. Этот вид 

наказания получил распространение в Новое время, он является более гуманным, в 



111 

сравнении со смертной казнью. И если гуманность и социальная справедливость данного 

вида наказания не вызывает сомнений, то вот её внутреннее устройство порождает споры. 

Распространено мнение о том, что тюремное заключение должно быть лишением, 

трудностью, тем чего надо бояться, тем местом, где заключённых наказывают, а не 

перевоспитывают. Противоположная позиция – в тюрьме человека должны перевоспитать, 

чтобы он вышел из неё полноценным членом общества. Первый подход можно 

охарактеризовать как карательное правосудие, второй – как исправительное. 

Примером стран с карательным правосудием являются США. Хотя от штата к штату 

ситуация может отличаться, однако на данный момент в этой стране находится около двух 

миллионов заключённых (629 заключённых на 100 тысяч человек) [1], США являются 

мировым лидером по количеству людей, находящихся в тюрьмах. Во многом данная 

ситуация связана с устройством местного правосудия. Так как судьи, прокуроры и шерифы 

на местном уровне избираются, то их положение, и карьера тесно связаны с карательным 

настроением электората, то есть местные органы власти заинтересованы в более жестоком 

наказании для преступника. Не менее важным фактором является использование труда 

заключённых, что закреплено в Конституции США. Такой труд используется государством и 

пополняет бюджет, однако в США существуют также и частные тюрьмы, принадлежащие 

коммерческим организациям, ориентированным на извлечение прибыли. Критика в 

отношении таких тюрем касается условий содержания заключённых, а также сговора с 

политиками. 

Другой крайностью является исправительная (реабилитационная) система. Согласно 

этому подходу, человека надо исправить, перевоспитать, следовательно, нельзя отрывать его 

от общества и социальных благ, принуждать к труду. Такой подход исходит из того, что 

человек совершает преступления только из-за социально-экономических факторов. С одной 

стороны, такой подход выглядит максимально гуманно, но и он имеет изъяны: такая система 

не учитывает других мотивов преступления, например, психические отклонения или 

отсутствие моральных ориентиров. Примером стран с подобной системой является Швеция. 

Заключённым в Швеции предоставляется отдельная комната с санузлом и телевизором. 

Также на территории тюрьмы предусмотренны спортзалы и широкие прогулочные 

площадки. Для общения с близкими людьми нет никаких преград, для этого выделяется 

специальная комната. Большое внимание уделяется образованию. Однако большинство 

заключённых отбывают там срок не больше года. Это не даёт должным образом дать 

образование заключённым. 

Статистика показывает рост преступности в мире. Если в 1995 году совершалось 

около 13 тысяч преступлений на 100 тысяч человек, то в 2019 г. эта цифра составила 15 

тысяч. Высокий уровень преступности является актуальной проблемой для Республики 

Беларусь, которая занимает одно из первых мест в мире по количеству заключенных на душу 

населения. По состоянию на начало 2021 г. в Беларуси количество заключенных составляло 

около 32,5 тыс. человек. Причем более 10% из них – женщины. По количеству женщин, 

находящихся в заключении (на душу населения) Беларусь оказалась на первом месте в 

Европе. Уровень рецидивизма также один из самых высоких – более 40% [2]. Причины 

сложившейся ситуации еще предстоит осмыслить. Сложившаяся ситуация требует 

неотложных скоординированных управленческих решений, направленных на профилактику 

преступности, повышение качества человеческого капитала, улучшение условий содержания 

в тюрьмах. По мнению ряда экспертов, после трех лет, проведенных в белорусских 

исправительных учреждениях, происходят необратимые негативные изменения физического 

и психического состояния личности. Впоследствии такие индивиды сталкиваются со 

сложностями социализации и интеграции в общество. 

Причина неэффективности профилактики преступлений в странах Европейского 

Союза состоит в том, что наказание обесценивается. Люди совершающие, например, кражу 

из-за отсутствия средств на жизнь, не будут расстроены из-за того, что попали в тюрьму, в 

которой есть все блага цивилизации за счёт государственного бюджета. 
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Таким образом, нельзя чрезмерно гуманизировать пенитенциарную систему. Она 

должна как перевоспитывать преступника, так и наказывать его. Не стоит придерживаться 

одной из обозначенных моделей в полной степени. Если пользоваться лишь карательной 

стратегией, то люди с судимостью, не имеющие возможности найти работу и 

познакомившиеся с криминальным миром изнутри, скорее всего, будут совершать рецидивы. 

А в реабилитационной стратегии отсутствует «кнут», что не даёт некоторым личностям 

пойти на путь исправления. 

По нашему мнению, стоит принимать положительный мировой опыт и 

гуманизировать пенитенциарную систему, но до определённого предела. То есть давать 

возможность для социализации и адаптации заключённого после отбытия срока заключения, 

но при этом, осуждённый должен переносить некоторые лишения. Например, заключённые 

должны выполнять некую общественно полезную работу, принудительно, но оплачиваемо. 

Таким образом осуждённый не будет приобщаться к криминальной культуре, будет занят 

полезным делом, что скажется и на том, как быстро для него пройдёт срок, можно 

предусмотреть возможность за образцовый труд уменьшить срок заключения или применить 

условно-досрочное освобождение. Часть денег, которые заключённый зарабатывает, будут 

перечисляться на его счёт или его родственникам. Не должно быть частных тюрем, так как 

они созданы, прежде всего, для заработка денег, а не для перевоспитания осуждённых. 

Условия проживания надо приравнять к общежитию или армейской казарме, для сохранения 

дисциплины и обеспечения минимального комфорта. В свободное время у заключённых 

должен быть культурный досуг: возможность получать образование, тюремный кинотеатр, 

библиотека. Ещё стоит пристально следить не только за заключёнными, но и за 

надзирателями, которые могут превышать свои должностные полномочия. Также 

государство должно помогать с трудоустройством, отбывшим срок заключения.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ С 

ПОМОЩЬЮ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Брачный договор – это соглашение, основанное на равенстве сторон, выражающее их 

общую волю, поэтому его заключение – это право, а не обязанность супругов. Обязать 

одного из супругов заключить брачный договор после регистрации брака невозможно, как и 

невозможно заключение брака по инициативе только одного из вступающих в брак. 

Исследуемый договор носит личный характер, поэтому его заключение не может быть 

совершено через представителя. 

Стороны могут заключать брачный договор в любое время (до регистрации 

заключения брака, через определенный период после регистрации заключения брака), но до 

расторжения брака. Однако брачный договор, заключенный до государственной регистрации 

заключения брака, вступает в силу с момента государственной регистрации заключения 

брака. 

Возможна ситуация, при которой дату вступления договора в силу или какой-либо его 

части супруги связывают с неким событием, должным наступить в будущем. Под 
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событиями, связанными с возникновением или прекращением прав и обязанностей супругов 

по брачному договору, необходимо понимать лишь юридические факты, наступление или не 

наступление которых может и не зависеть от воли супругов. 

Исходя из вышеизложенного, считается необходимым более четко закрепить в 

законодательстве положения о сроке заключения брачного договора, так как действующие 

нормы крайне неопределенны. 

Брачный договор, заключенный между супругами, вступает в силу со дня его 

нотариального удостоверения, если иное не установлено ч. 6 ст. 13-1 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье (далее – КоБС). Нотариальное действие по удостоверению 

брачного договора считается совершенным после уплаты государственной пошлины. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13-1 КоБС брачный договор в случаях, определенных 

законом, подлежит также государственной регистрации в организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит 

условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, 

прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. 

Как показывает практика, заключение брачного договора в Республике Беларусь в 

настоящее время не получило широкого распространения. 

Согласно действующему шведскому законодательству брачный договор должен быть 

составлен в письменном виде, подписан обеими сторонами, зарегистрирован в суде, а также 

должно быть получено письменное согласие на договор опекуна, если одной стороной 

договора является несовершеннолетнее лицо. 

Согласно Гражданскому уложению Германии, брачный контракт можно заключить 

как до регистрации брака, так и уже находясь в браке. Пара для этого должна посетить 

нотариуса.  

В отличие от Беларуси, Франция имеет многовековой практический опыт заключения 

брачного договора. Так, во Франции допускается заключение брачного договора через 

представителя, по специально выданной доверенности, содержащей условия 

предполагаемого брачного договора. В свидетельстве о браке в обязательном порядке 

делается отметка о заключении брачного договора, так как брачный договор может быть 

заключен только до вступления в брак. Во Франции обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора, что призвано 

обеспечить интересы кредиторов супругов. 

Разумно, внести дополнения в положения КоБС, предусматривающие обязанность 

супругов сообщать кредитору о факте заключения, изменения и расторжения брачного 

договора. 

Исходя из анализа отечественного и зарубежного законодательства, можно говорить 

об общности субъектного состава брачного договора в Республике Беларусь и в зарубежных 

странах. Кроме того, субъекты брачного договора должны соответствовать следующим 

требованиям: 1) являются дееспособными; 2) достигли установленного законодательством 

брачного возраста.  

Действующее семейное законодательство Республики Беларусь не дает легального 

определения брачного договора. С.М. Ананич в научно-практическом комментарии к ст. 13 

КоБС указывает, что брачный договор – это соглашение супругов или лиц, вступающих в 

брак, определяющее имущественные и (или) личные неимущественные права и обязанности 

супругов в период брака и (или) в случае его расторжения. Поскольку законодательство не в 

состоянии охватить все стороны семейных отношений, супругам предоставлено право 

самостоятельно урегулировать любые вопросы взаимоотношений между собой посредством 

брачного договора (при условии, что это не противоречит законодательству о браке и семье 

[1, 47]. 

Существующие в юридической литературе точки зрения на правовую природу 

брачного договора условно можно разделить на три группы: 

consultantplus://offline/ref=141FFA65F9BCADBD9783B70DD85E2A93E510EB99905EA511B8791A40F781B62560890BDDA24C2E96E4703F5737tFq9J
consultantplus://offline/ref=141FFA65F9BCADBD9783B70DD85E2A93E510EB99905EA511B8791A40F781B62560890BDDA24C2E96E4703F5736tFqDJ
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1) Ряд авторов считают, что брачный договор по своей правовой природе является 

гражданско-правовой сделкой, одним из видов гражданско-правовых договоров, 

обладающим определенными особенностями. 

Сюда можно отнести и позицию Л. Б. Максимович, которая отмечает, что брачный 

договор обладает «существенной спецификой, связанной с особенностями семейного права 

как особой сферы правового регулирования...», является гражданско-правовым 

инструментом семейно-правового регулирования имущественных отношений между 

супругами и бывшими супругами и тем не менее указывает, что он «представляет собой 

особую разновидность гражданско-правовых соглашений безвозмездного типа...» [5, 26]. 

2) Другие авторы полагают, что брачный договор имеет только семейно-правовую 

природу и является особым «соглашением семейного типа». 

3) Есть позиция о том, что брачный договор можно рассматривать как гражданско-

правовой лишь в той мере, в какой он регулирует отношения, составляющие предмет 

гражданского права: видоизменяет законный или устанавливает договорный режим 

имущества супругов, определяет права и обязанности супругов по управлению и 

распоряжению их имуществом, предусматривает правила раздела в случае расторжения 

брака – иными словами, определяет правоотношения собственности супругов. В той части, в 

которой брачный договор определяет семейные правоотношения – алиментные, личные, он 

не может считаться гражданско-правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует 

говорить, как об особом, семейно-правовом соглашении. То есть в данном случае 

высказывается мнение о смешанной правовой природе брачного договора. 

Следует отметить, что право на заключение брачного договора не предполагает 

дальнейшее обязательство со стороны мужчины и женщины вступить в брак. Если брачный 

договор заключается между лицами, еще не вступившими в брак, нотариус руководствуется 

их волеизъявлением, но при этом в договоре указывает, что он вступает в силу со дня 

регистрации заключения брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния. 

Следовательно, нотариусу достаточно устного заявления лиц, обратившихся за 

нотариальным удостоверением брачного договора, об их желании в будущем вступить в 

брак.  

Нахождение в фактических брачных отношениях между мужчиной и женщиной не 

порождает супружеских прав и обязанностей. В силу предписаний ч. 3 ст. 15 КоБС права и 

обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния. 

По белорусскому законодательству к сторонам брачного договора предъявляются 

требования, которым должны соответствовать лица, находящиеся в браке. Эти лица должны 

быть: дееспособными; достигшими установленного законодательством возраста, либо 

эмансипированными несовершеннолетними (ст. 26 ГК Республики Беларусь), либо 

получившими разрешение со стороны соответствующего государственного органа на 

вступление в брак до достижения брачного возраста. 

Супруг, признанный судом недееспособным, заключать самостоятельно брачный 

договор не вправе. Так по мнению М. В. Антокольской, в случае недееспособности одного из 

супругов, брачный договор может быть заключен от его имени опекуном, а лицо, 

ограниченное в дееспособности, для заключения брачного договора должно получить 

согласие попечителя. Однако Л. М. Пчелинцева утверждает, что поскольку брачный договор 

относится к сделкам личного характера, он не может быть заключен ни с участием законного 

представителя лица, вступающего в брак, или супруга, ни по доверенности [2, 65]. 

Следует также обратить внимание на мнения Б.М. Гонгало и П.В. Крашенникова, 

которые исключают возможность заключения брачного договора лицом, ограниченным в 

дееспособности, с согласия попечителя по той причине, что это противоречило бы существу 

соответствующих отношений [3, 80]. 

Таким образом, можно сказать, что брачный договор относится к сделкам строго 

личного характера, так как он не может быть заключен ни с участием законного 
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представителя лица, вступающего в брак, или супруга, ни по доверенности. Опыт 

зарубежных стран, в которых возможность заключения брачного договора давно признана 

законодательством, свидетельствует о том, что, как правило, заключение брачного договора 

предшествует вступлению в брак. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОВОС КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Традиционно считалось, что основными нарушителями природного баланса являются 

промышленность и транспорт, а потенциальное вредное воздействие сельского хозяйства на 

окружающую среду недооценивалось. Одновременно с этим сельское хозяйство является 

сферой стремительного взаимодействия общества и природы, в ходе которого 

видоизменяются природные экосистемы, создаются новые агроэкосистемы для 

удовлетворения потребностей общества в продовольствии и сырье. Практически ни одна 

другая отрасль материального производства не использует природные ресурсы в такой 

степени, как сельское хозяйство. По этой причине его следует воспринимать как большой, 

регулярно функционирующий механизм охраны, обработки и освоения живых природных 

ресурсов, и подходить к нему следует с другой стороны – охраны окружающей среды [3, c. 

95]. 

Нарастающая нехватка водных ресурсов на значительных территориях стран, 

уменьшение видового разнообразия растений и животных, засоление, заболачивание и 

истощение почв, накопление ряда особо стойких и опасных загрязнителей окружающей 

среды в почве и воде напрямую связаны с развитием сельского хозяйства. 

Получение высоких урожаев в настоящее время невозможно без восстановления 

плодородия почвы. Из-за отсутствия необходимого количества органических удобрений 

восстановить плодородие почвы можно только с применением агрохимикатов – 

стимуляторов роста растений. Наряду с гербицидами, пестициды также необходимы для 

уничтожения вредных насекомых, клещей, патогенных вирусов, а также вредных грызунов и 

растений. К сожалению, многие вредители сельскохозяйственных культур приспособились к 

воздействию пестицидов, о чем свидетельствуют вспышки саранчи, колорадского жука и др. 

Применение пестицидов приводит к гибели почвообразователей (червей), других почвенных 

микроорганизмов, а также диких животных и птиц. Чрезмерное использование 

агрохимикатов приводит к загрязнению посевов, накоплению токсичных веществ в почве, в 

водах водоемов, в организмах животных и вызывает заболевания у людей. 

С целью удешевления производства стали использовать пестициды на основе меди и 

серы, вызывающие загрязнение почвы тяжелыми металлами. К середине XX века их 
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заменили ароматические, гетероциклические, хлорорганические и фосфорорганические 

соединения (карбофос, дихлофос, ДДТ и др.). В отличие от старых препаратов, новые 

действовали в меньшей концентрации (то есть они уже сильнее). В качестве примера можно 

привести ДДТ (также известный как дуст). Его использование имело довольно масштабные 

последствия, поскольку остатки этого вещества мигрировали в разные уголки планеты. 

В последние годы сельское хозяйство заняло заметную позицию в плане загрязнения 

окружающей среды. Это можно объяснить следующими факторами.  

К первому стоит отнести строительство животноводческих ферм и комплексов при 

отсутствии или несовершенстве очистки образующихся навозосодержащих отходов, сточных 

вод и их утилизации. Второй – это реконструкция животноводческих комплексов и 

птицефабрик. Третий – нарушение норм и санитарных правил по применению минеральных 

удобрений и пестицидов [3, с. 97]. 

Эти источники наносят значительный ущерб не только плодородию почв, но и 

вызывают отравление животного мира, загрязнение воды и воздуха, что в конечном итоге 

сказывается на состоянии окружающей среды в целом и представляет потенциальную 

опасность для здоровья человека. 

Несомненно, что мелиорация земель является одним из важных факторов повышения 

плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Но и здесь 

необходима мера, поскольку непродуманный дренаж земель и ирригация также приводят к 

негативным последствиям для окружающей среды. 

Выброс загрязненных сточных вод приводит к загрязнению водных источников и 

водоемов, что провоцирует заболевания или гибель рыб, диких околоводных животных 

(бобр, выдра, ондатра, норка и др.) и птиц, околоводной растительности. Водоемы нельзя 

использовать для поения скота, для хозяйственных целей, для отдыха и, главное, для питья. 

Грунтовые воды также загрязнены. 

Сегодня, к сожалению, сельскохозяйственное производство, несмотря на запрет, 

продолжает использовать весенние палы, что приводит к гибели птичьих кладок и гибели 

живых организмов. До сих пор используется технология уборки и скашивания травы, при 

которой значительное количество животных и птиц погибает под ножами косилок, под 

комбайнами и тракторами. Тяжелые тракторы, комбайны и другие механизмы, применяемые 

в сельском хозяйстве, сильно уплотняют почву, что приводит к гибели почвообразующих 

веществ. 

Лес также страдает от сельскохозяйственного производства. Таким образом, выпас 

сельскохозяйственных животных на участках посадки сосны, ели, кедра и других ценных 

пород деревьев приводит к значительной потере лесных насаждений. 

Правовые механизмы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов призваны преодолеть негативные экологические последствия, в том 

числе в сельском хозяйстве [1, c. 241]. 

Эколого-правовой механизм – комплексное правовое средство достижения 

глобальной цели – сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. В то же 

время его элементы относительно автономны и могут иметь различное содержание 

(организационное, экономическое, идеологическое), а также более конкретные и 

содержательные цели. Например, экологическое законодательство предусматривает такие 

средства, как экологическая экспертиза (направленная на предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду; экологическое страхование – полное возмещение 

ущерба, причиненного окружающей среде; экологический аудит – выявление нарушений 

экологических требований и выработка рекомендаций по устранению таких нарушений и 

т.д.). Однако все рассмотренные средства в конечном итоге направлены на охрану 

окружающей среды. 

Согласно ст. 59 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия или несоответствия 
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в предпроектной (предынвестиционной), проектной и (или) иной документации 

планируемых проектных и иных решений требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов [2]. 

Не менее важным организационно-правовым механизмом сохранения природных 

ресурсов и природной среды является процедура оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС). В соответствии со ст. 58 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» ОВОС проводится для объектов, перечень которых устанавливается 

законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и ОВОС [2]. 

Если процедура ОВОС проводится с целью изучения возможного воздействия на 

природную среду при размещении объекта, то проектная документация со всеми 

технологиями будущего производства подлежит экологической экспертизе. 

Таким образом, с одной стороны, сельское хозяйство страдает от промышленного 

загрязнения сельскохозяйственных земель, а с другой, если экологические требования не 

выполняются, само сельское хозяйство отрицательно влияет на сохранение природных 

ресурсов, в том числе биоразнообразия в стране. Общей темой для всех природоохранных 

мероприятий должна стать экологизация хозяйственной деятельности, в том числе в 

аграрном секторе, формирование экологической культуры и этики у граждан государства, 

совершенствование экологического законодательства. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ 

В современном обществе право на информацию приобретает ведущее значение в 

механизме государства, представляя собой особую гарантию народовластия. Принцип 

информационной открытости обеспечивает функционирование демократических 

механизмов: - народовластия, - ответственности субъектов власти перед обществом, - 

гарантированное прав и свобод граждан. 

В международном законодательстве право на информацию (Right of  ccess to 

information, RTI) определяется как  право человека, относящееся к свободе самовыражения. 

Право на информацию в ст.19 Всеобщей декларации прав человека и в ст.19 

Международного пакта о гражданских и политических правах зафиксировано как право на 

поиск и получение информации. 

Как всякому правовому явлению, праву на информацию свойственны определенные 

принципы, формулируемые как основополагающие начала, отражающие идеи и дух 

соответствующего правового образования. 

Анализ международного законодательства регулирующего право на информацию и 

доступ к ней, позволяет выделить следующие, основные принципы данного института. 

Принцип максимального раскрытия устанавливает презумпцию того, что любая 

информация, хранящаяся в государственных органах, подлежит раскрытию, и исключения из 
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этой презумпции допустимы только в очень ограниченных случаях. Этот принцип 

воплощает основную идею самой концепции права на информацию в международном 

законодательстве и в идеале должен устанавливаться Конституцией. 

 Приоритетной целью законодательства должно быть обеспечение максимального 

раскрытия информации на практике. 

Государственные органы обязаны раскрывать информацию, а любой член общества 

соответственно имеет право получать информацию. В международном праве таким правом 

обладают все лица, в том числе неформальные и формальные организации, не зависимо от 

гражданства (страны регистрации). Осуществление данного права не должно требовать от 

физических лиц доказательств конкретной потребности в данной информации или 

объяснений, почему они хотят получить её. Если государственный орган стремится отказать 

в доступе к информации, на него возлагается бремя обоснования отказа на каждой стадии 

рассмотрения. Иными словами, государственный орган должен показать, что информация, 

которую он желает скрыть, охватывается ограниченным режимом исключения из права  

[2, 3]. 

Для поддержания целостности и доступности информации следует установить 

минимальные стандарты касательно хранения и поддержания информации в 

государственных органах. 

Принцип обязанности публикации информации означает, что государственные органы 

должны не только отвечать на запросы о предоставлении информации, но также и то, что 

они должны инициативно публиковать и широко распространять общественно значимую 

информацию. Какую именно информацию публиковать, будет зависеть от конкретного 

государственного органа. В законе следует установить общую обязанность публиковать 

информацию и также определить основные категории информации, подлежащей 

обязательной публикации. 

Как минимум, государственные органы следует обязать в рабочем порядке 

публиковать и обновлять следующие категории информации: 

информация о функциях государственного органа; 

информация об инспектированной о бюджетах, доходах, расходах, государственных 

закупках и контрактах; 

информация обо всех запросах, жалобах и иных действиях, которые могут 

предпринять представители общественности в отношении данного государственного органа; 

руководство по процедурам, с помощью которых представители общественности 

могут вносить предложения по вопросам политики или законодательства; 

виды информации, которая хранится в данном государственном органе, и формы 

хранения этой информации; 

содержание всех решений и политик, влияющих на общество, а также причины 

принятия соответствующего решения, в том числе все оценки воздействия на окружающую 

среду, общество или права человека [4, 24]. 

Проактивно публикуемые сведения, также как и сведения, раскрываемые в ответ на 

запрос, должны быть по возможности доступны в открытых форматах без ограничений на 

повторное использование и публикацию [1, 5]. 

Принцип продвижения открытого правительства 

Для реализации целей законодательства о праве на информацию существенное 

значение имеет информирование граждан об их правах и продвижение культуры открытости 

внутри государства. 

 Существенной частью режима права на информацию являются действия по его 

продвижению. Конкретные действия в этой области различаются от страны к стране, завися 

от таких факторов, как способ организации государственной службы, ключевые ограничения 

на свободное раскрытие информации, уровень грамотности и информированности [3, 13]. 
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Как минимум, законодательство должно содержать положение касательно 

просвещения населения и распространения сведений о праве на доступ к информации, 

объеме имеющейся информации и способов осуществления права на доступ к ней. 

Закон должен обеспечивать ряд механизмов, работающих с проблемой культуры 

секретности в государстве. 

 Принцип ограниченности исключений 

Исключения должны иметь чёткие и узкие формулировки, прошедшие строгие тесты 

на "ущерб" и "общественную значимость" 

Государственный орган должен удовлетворить любой запрос на предоставление 

информации, если не сможет показать, что соответствующая информация входит в 

ограниченный круг исключений из закона о доступе. Отказ в раскрытии информации 

оправдан только тогда, когда государственный орган может показать, что данная 

информация соответствует следующим критериям: 

информация должна иметь отношение к какой-либо законной цели, согласно 

международному праву; 

должен быть риск того, что раскрытие информации нанесет этой цели серьезный 

ущерб; и 

соответствующий ущерб должен превосходить общественное благо от доступа к 

данной информации [7, 4]. 

Ни один государственный орган не может быть полностью исключён из сферы 

действия данного закона, даже если большинство его функций подпадают под исключения. 

Это относится ко всем ветвям власти (исполнительной, законодательной, судебной) и ко 

всем ее функциям (в том числе к обороне и государственной безопасности). Отказ от 

раскрытия информации должен быть обоснован в каждом конкретном случае. 

Исключения должны формулироваться чётко и в узком смысле, чтобы избежать 

ограничений в раскрытии информации, не наносящего ущерба законным интересам. 

 Принцип процедуры ускоренного доступа 

Запросы на информацию должны рассматриваться своевременно и справедливо, 

следует обеспечить независимое рассмотрение любых отказов 

От всех государственных органов следует требовать построения открытых 

общедоступных внутренних систем, обеспечивающих право общественности запрашивать и 

получать информацию.  

От государственных органов следует требовать также помощи заявителям, запросы 

которых относятся к уже опубликованной информации или по каким-либо другим причинам 

требуют исправления.  

Следует законодательно обеспечить полный доступ к информации для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Закон должен устанавливать строгие сроки рассмотрения запроса. 

Закон должен требовать, чтобы любые отказы обосновывались по существу в 

письменной форме.  

Закон должен предусматривать внутреннее обжалование отказа в назначенный 

вышестоящий орган внутри ведомства, который может пересмотреть изначальный отказ. 

В любом случае закон должен гарантировать индивидуальное право на обжалование в 

независимый орган отказа государственного органа в раскрытии информации. 

Процедура рассмотрения данным административным органом жалоб на отказы в 

информации должна быть организована так, чтобы осуществляться достаточно быстро и как 

можно экономичнее. 

Заявитель должен иметь право обжаловать решение данного административного 

органа в суде. Суд должен обладать всеми полномочиями на рассмотрение дела по существу, 

не ограничиваясь вопросом, обоснованно ли поступил административный орган [6,7].  

Принцип минимизации расходов  
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Граждане не должны лишаться доступа к публичной информации по причине 

расходов. 

Если цель законов о праве на информацию – содействовать открытому доступу к ней, 

то расходы, связанные с доступом к информации, хранящейся государственными органами, 

не должны мешать гражданам требовать социально значимую информацию.  

В общем случае данный принцип означает, что информация предоставляется 

бесплатно или за невысокую цену, ограничивающейся реальной стоимостью 

воспроизведения и доставки информации. В случае, когда запрос касается личных данных 

либо совершается во имя общественных интересов, а также если доходы заявителя ниже 

национальной черты бедности, информацию следует предоставлять бесплатно или по 

сниженным ценам.  

Принцип открытости заседаний 

Заседания государственных органов должны быть открыты для публики. 

Право на информацию включает право общественности знать, что делает 

правительство от имени общества и участвовать в процессах принятия решений. 

Уведомлять о заседаниях необходимо, если у общественности имеется реальная 

возможность участия, и закон должен требовать адекватного уведомления о предстоящем 

заседании с приложением существенных материалов, которые будут на заседании 

обсуждаться. Это особенно важно в случае проектов, относящихся к развитию и 

оказывающих экологическое и социальное влияние. 

Заседания могут быть закрытыми, но только в соответствии с установленной 

процедурой и по разумным основаниям. Общественность должна быть уведомлена о любом 

решении касательно проведения заседания в закрытом режиме. Решения, принятые на 

заседаниях, сделанных закрытыми незаконно, подлежат пересмотру и считаются не 

имеющими юридической силы [7, 11].  

Принцип приоритета раскрытия 

Законы, не соответствующие принципу максимального раскрытия информации, 

должны быть изменены или отменены 

Закон о праве на информацию должен требовать толкования прочих нормативных 

актов в соответствии с его положениями, а при необходимости - отмены этих актов. 

Режим исключений, определяемый законом о праве на информацию, должен быть 

исчерпывающим. Например, законы о защите какой-либо тайны не должны делать 

незаконными действия официальных лиц, разглашающих информацию, которую они 

должны раскрывать в соответствии с законом о праве на информацию. 

Кроме того, должностные лица должны быть защищены от санкций за то, что они 

разумно и добросовестно раскрыли информацию по запросу в рамках права на информацию. 

Иначе так и будет поддерживаться культура секретности, охватывающая многие органы 

власти: ведь во избежание личных рисков должностные лица могут стать слишком 

осторожны, когда речь заходит о запросах на информацию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

К числу неотъемлемых прав, которые гарантируются Основным Законом государства 

– Конституцией, относится право работника на отдых. Данное право реализуется 

посредством предоставления отпусков, в зависимости от занимаемой должности, 

квалификации и профессии. Поэтому необходимо исследовать вопрос о предоставлении 

трудового отпуска работникам, изучить его продолжительность,  а также исследовать 

предоставление отпуска в зарубежных странах.  

Каждый наниматель в Республике Беларусь при планировании и предоставлении 

отпусков обязан соблюдать установленные законодательством нормы, содержащие 

продолжительность основного отпуска. Эти нормы содержатся в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – ТК). 

Согласно  ТК, работникам  могут быть предоставлены следующие виды отпусков: 

трудовые отпуска (основной отпуск, дополнительный отпуск); социальные отпуска: (по 

беременности и родам; по уходу за детьми; в связи с получением образования; в связи с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС; по уважительным причинам личного и семейного 

характера) [1]. 

Согласно Конвенции  101 «Конвенция об оплачиваемых отпусках»  Международной 

Организации Труда  - работники, работающие на сельскохозяйственных предприятиях и 

смежных профессиях, получают ежегодный оплачиваемый отпуск после определенного 

периода непрерывной работы у одного и того же работодателя. 

Требуемый минимальный стаж непрерывной работы и минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяются национальным 

законодательством страны, коллективными договорами, арбитражными решениями или 

специальными органами, которым поручено регулирование оплачиваемых отпусков в 

сельском хозяйстве, или любым другим способом, утвержденным компетентным органом 

власти. 

Что касается предоставления отпуска в  отдельных зарубежных странах, то в Австрии, 

Дании, Франции, Финляндии и Швеции работник отдыхает по 25 рабочих дней в год. В то 

же время в отдельных государствах это минимальная длительность отпуска. Существуют 

страны, где законодательно предусмотрены коллективные договоры между профсоюзами и 

работодателями, и на отдельных производствах обязательный отпуск ещё длиннее. 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/205.htm
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index
http://www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006rus.pdf
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Например, в Дании или Германии, где самые короткие отпуска по коллективному 

договору составляют 30 рабочих дней. В Чехии, Италии, Нидерландах и Словакии – по 25 

рабочих дней. 

Среди прочего, разные страны имеют разное количество праздничных дней. Лидером 

в этом является Кипр, где в отдельные годы число таких нерабочих дней достигает 17. 

Меньше всего таких дней в Ирландии и Нидерландах, которые имеют всего по 9 

дополнительных нерабочих дней в год.  

Для сравнения, в Беларуси ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дней 

Совершенно иная ситуация в США, где отпуска вообще не регламентированы. 

Оплачивается ли отпуск или нет – предмет договора работника и работодателя. В Японии 

также совсем недавно получили право на оплачиваемый отдых, и он у них составляет всего 

пять рабочих дней в год. Ситуация для работников в Сингапуре ненамного проще, где 

гарантированный оплачиваемый отпуск по законодательству только семь дней в году, а 

потом вступает в силу «накопительная система», когда за каждый проработанный год 

добавляется один день отпуска, но только пока такой сотрудник не «упрётся в потолок» в 14 

отпускных будних дней [2]. 

В Бразилии, работающее население отдыхает по 30 дней. Десять из них они могут не 

использовать и обменять на доплату к зарплате. 

Основная задача правового регулирования отпусков − установить оптимальный 

баланс между рабочим временем и временем отдыха, обеспечить каждому работнику 

оптимальную продолжительность отпуска и реальность его получения.  

В Республике Беларусь работникам с ненормированным рабочим днем наниматель 

устанавливает дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью до 7 календарных дней [1]. 

Сравнительный анализ законодательства о ежегодных отпусках в Беларуси и в 

развитых зарубежных странах позволяет выделить положительные черты в правовом 

регулировании ежегодных отпусков в зарубежных странах с целью совершенствования 

белорусского законодательства в области отпусков. 

 Сравнительный анализ правового регулирования отпусков в Беларуси и ряде 

зарубежных стран приводит к следующим выводам, что хотя в Беларуси нормы трудового 

права регулирующие данный институт трудового права появились и раньше по времени, в 

западных странах эти нормы развиваются быстрее и имеют более современный характер. 

Если мы сравним зарубежное законодательство об отпуске с белорусскими стандартами, то 

увидим, что ежегодный оплачиваемый отпуск в Беларуси длится не менее 24 рабочих дней, в 

то время как например во Франции − не менее 30 рабочих дней. К тому же во Франции 

предоставляется отпуск для создания собственного предприятия продолжительностью 1 год . 

Законодательство Беларуси не предусматривает такого рода отпусков. В немецком 

законодательстве продолжительность отпуска одинакова с продолжительность отпуска в 

Беларуси. 

Отпуск предоставляется по желанию работникам полностью или частично. 

Переносить очередной отпуск на последующий год, в отличие от Беларуси, можно только в 

исключительных случаях, и он должен предоставляться не позднее первых трех месяцев 

следующего года. 
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ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується 

передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у 

власність. Договір дарування є безоплатним, тому дарувальник не має права вимагати від 

обдаровуваної особи зустрічних дій майнового або немайнового характеру. Договір 

дарування, укладений з порушенням вимог закону про безоплатність передання іншій 

стороні майна у власність, є нікчемним. 

Предметом договору дарування може бути будь-яке майно (як індивідуально 

визначені речі, так і речі, визначені родовими ознаками), не вилучене з товарообороту і яке 

може бути у власності особи, якій воно дарується. Згідно статті 718 ЦК України дарунком 

можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. 

Дарунком можуть бути також майнові права, якими уже володіє дарувальник, або які можуть 

виникнути в майбутньому [1]. 

Ознакою договору дарування зазвичай визнається його безоплатний характер. Саме за 

цією ознакою договір дарування відрізняється від інших договорів, спрямованих на 

передання майна у власність. Найбільш типовим є порівняння дарування з договором 

купівлі-продажу, за яким проданому товару відповідає еквівалент у вигляді суми грошей, що 

становить його ціну . Г. Ф. Шершеневич свого часу зауважував, що під даруванням 

необхідно розуміти те, що переданій цінності не відповідає еквівалент. Тому не можна 

вважати оплатним дарування тільки тому, що за подарований ніж чи рушницю 

обдаровуваний передає дарувальнику монету, керуючись народним забобоном, немов би 

дарувати залізо та сталь небезпечно [2, c. 456].  

Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного виконати 

певні дії майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від здійснення таких 

дій (передати грошову суму чи інше майно у власність, сплачувати грошову ренту, надати 

право довічного користування даром чи його частиною тощо). Ознака безоплатності має на 

увазі відсутність зустрічного надання, тобто відсутність передачі еквіваленту за отримане. За 

певних обставин і в зазначених випадках принцип безоплатності договору дарування не 

порушуються. Це пов’язано з обсягом обов’язку, покладеного на обдаровуваного, на користь 

третьої особи. Тут діє загальна формула: обсяг обов’язку обдаровуваного не може 

перебільшувати чи бути рівним до обсягу прав, які перейдуть до нього від дарувальника. 

Тоді складатимуться правовідносини, що не будуть  суперечити суті дарування [3, c.43]. 

Обдаровуваний, після отримання дарунку,  виконує обов’язок на користь третьої особи, але 

цей обов’язок не може мати більш обтяжливий характер ніж обсяг благ, які він отримав у 

дар.  



124 

Безумовно, ознака безоплатності, що полягає у відсутності зустрічного надання, для 

договору дарування є визначальною, а  її відсутність буде свідченням того, що відсутній сам 

договір дарування. 

До ознак договору дарування інколи відносять намір дарувальника здійснити дар. 

Зрозуміло, що договір дарування, як і будь-який інший правочин, характеризується як 

вольова, цілеспрямована дія. Разом з тим в суб’єктивному аспекті для дарування важливим є 

намір дарувальника. Цей намір має бути спрямований саме на здійснення дару.  

В літературі ознакою договору дарування інколи визнається згода обдаровуваного на 

прийняття дарунку [2, c. 457].  

Як самостійна ознака договору дарування інколи відзначається також безповоротність 

переходу прав щодо предмета договору дарування. В цілому, безповоротність переходу прав 

відповідає вимогам цивільного обороту та покликана стабілізувати відносини, пов’язані з 

переходом прав, у першу чергу - права власності від однієї особи до іншої. В п.2 ч.1 ст. 3 ЦК 

України проголошується принцип неприпустимості позбавлення права власності, окрім 

випадків, передбачених Конституцією України та законом. Саме тому необхідно визнати цю 

ознаку, як властиву усім договорам, спрямованим на передачу майна у власність.  

В аспекті договору дарування безповоротність переходу прав має свої нюанси. В ст. 

727 ЦК України закріплено право дарувальника на розірвання договору дарування і, 

відповідно, „зворотній перехід” прав щодо переданого за договором майна. Закон надає 

право дарувальнику на витребування дарунку навіть тоді, коли він не має щодо нього права 

власності, а в обдаровуваного воно вже виникло на цілком правомірних підставах (ст. 727 

ЦК України). Вказане свідчить про те, що безповоротність переходу прав щодо предмета 

договору дарування не можна визнати сутнісною  ознакою цього договору [4, c. 166]. 

З урахуванням положень цивільного законодавства України можна дійти висновку, 

що сутнісними ознаками договору дарування можна визнати: 

 безоплатність договору дарування; 
 збільшення майна обдаровуваного; 

 зменшення майна дарувальника. 

 вичерпний перелік способів дарування.  

Інші ознаки договору дарування (безстроковість договору, безповоротність переходу 

прав тощо) мають додатковий характер і можуть мати місце або бути відсутніми залежно від 

конкретних відносин між сторонами. 

Список використаних джерел: 

1. Логвиненко Ю. В. Договір дарування. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_34217 

2. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданського права : учебник. Тула : Автограф, 2010. 719 с. 

3. Мичурин Е. О. Правовая сущность дарения жилья. Вестн. Запорож. юрид. ин-та. 1999. № 

3. С. 43-51. 

4. Аксютіна А. В. Цивільне право : особлива частина. Практикум : навч. посіб.  [для студ. 

вищ. навч. закладів] / кол. авт. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. 264 с. 

 

Зайцева Светлана Валерьевна 

старший преподаватель  

кафедры юридических дисциплин Могилевского филиала  

Учреждения образования «БИП – Университет права и 

 социально-информационных технологий» , 

Республика Беларусь  

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ФОНОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает отношения, 

регулируемые гражданским законодательством, к которым в том числе относятся основания 

возникновения и порядок осуществления исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Объект является необходимым элементом гражданских 
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правоотношений. При этом значение объекта определяется тем, что он определяет характер 

действий, которые совершаются в рамках деятельности. 

Согласно ст. 994 Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст. 22 Закона смежные 

права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или 

кабельного вещания. 

Как объект смежных прав законом охраняется фонограмма, т.е. любая исключительно 

звуковая запись исполнения или иных звуков либо отображений звуков. В данном случае 

следует учитывать, что фонограммой не является запись звуков, включенная в 

аудиовизуальное произведение, т.е. телефильмы, видеофильмы и подобные произведения. 

Следует отметить, что фонограммой признается любая звуковая запись. Разумеется, на 

практике чаще всего под фонограммами понимаются записи исполняемых артистами 

(певцами, музыкантами) музыкальных произведений. Однако в качестве фонограмм могут 

также охраняться записи звуков дикой природы, различные звуковые коллекции и т. д. [2, 

86].  

Основой для фонограммы служит музыкальное произведение, созданное 

композитором, которое может быть как без текста, так и с текстом. Однако любое 

музыкальное произведение «оживает» только в том случае, когда его исполняют музыканты, 

певцы и другие исполнители, и хотя «живое» исполнение - важная часть нашей жизни, на 

современном этапе музыкальная культура невозможна без воплощения такого исполнения в 

материальной форме звукозаписи. 

Первые звукозаписи появились на рубеже XX в., в том числе в виде так называемых 

механических нот (металлических дисков с отверстиями, позволяющих воспроизводить 

музыку). Отметим, что именно такими историческими корнями объясняется используемый 

профессионалами в области авторского права и смежных прав термин «механическая 

запись» 

Техника воспроизведения исполнений прошла сложный путь развития: от 

механической записи в виде грампластинок к аналоговой записи на магнитных носителях 

(магнитные ленты, компакт-кассеты) и позднее - цифровой записи. От простой механической 

фиксации «живых» исполнений процесс создания фонограммы вышел на иной качественный 

уровень. Такое воспроизведение осуществляется в специально оснащенных студиях и 

требует труда большого круга лиц: звукорежиссеров, звукооператоров и многих других. 

Этот процесс организует и финансирует производитель фонограммы [4, 10]. 

Законодатель определяет фонограмму как любую исключительную звуковую запись 

исполнений или иных звуков либо отображений звуков. В этом ее отличие от 

аудиовизуального произведения, в котором есть сочетание как зрительных образов, так и 

звуков. Именно так определяется фонограмма и в ст. 3 Римской конвенции, ст. 1 Женевской 

конвенции 1971 г. С этой точки зрения запись пения лесных птиц или звуков прибоя также 

подпадает под определение фонограммы. 

В Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам определение фонограммы 

расширено и уточнено следующим образом: «Фонограмма означает запись звуков 

исполнения или других звуков, либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи, 

включенных в кинематографическое или иное аудиовизуальное произведение». Это сделано 

для того, чтобы отграничить фонограммы от аудиовизуальных произведений как объектов 

авторского права. 

Согласно ст. 4 Закона производителями фонограмм являются любые физические или 

юридические лица, организующие первую звуковую запись какого-либо исполнения или 

иных звуков либо отображений звуков. Устанавливается презумпция, что при отсутствии 

доказательств иного производителем, фонограммы признается физическое или юридическое 

лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фонограмме и (или) на 

содержащем ее футляре обычным образом. 

К производителю фонограмм законодательство не предъявляет требование 

необходимости осуществления специализированной деятельности в области звукозаписи. На 
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практике фирмы, занимающиеся звукозаписью, не могут не специализироваться в этой 

области, иначе невозможно обеспечить соответствующее качество фонограмм [4, 12]. 

Более определенно и четко понятие «производитель фонограммы» раскрывается в ст. 

3 Римской и ст. 1 Женевской конвенций; производителем фонограммы является физическое 

или юридическое лицо, которое первым зафиксировало (записало) исполнения или иные 

звуки.  

Таким образом, определить обладателя смежных прав на фонограмму, основываясь 

лишь на толковании легального определения производителя фонограммы, на сегодняшний 

день чрезвычайно затруднительно. В литературе также отсутствует единое мнение по поводу 

того, кого следует считать производителем фонограммы. 

С.П. Гришаев указывает, что «…производителями (изготовителями фонограмм) 

являются физические или юридические лица, которые осуществили или заказали первую 

звуковую запись какого-либо материала» [1, 46]. 

Другие авторы указывают на то, что указанным субъектом является лицо, которое 

записывает фонограмму или заказывает ее запись, а также обеспечивает финансирование. Не 

является производителем фонограмм лицо, которое непосредственно осуществляет 

технические операции в связи с фиксацией звуков на фонограмме - звукорежиссер, если 

только оно не обладает вышеуказанными признаками [4, 12]. 

Деятельность по изготовлению звукозаписей носит технический  характер, однако их 

создатели наделяются особыми правами, которые близки к правам авторов. Это обусловлено 

необходимостью защиты имущественных интересов изготовителей фонограмм от 

несанкционированного воспроизведения и распространения звукозаписей иными лицами. 

Охране подлежат любые фонограммы независимо от их материальной формы, качества 

записи, а также того, зафиксировано ли на фонограмме охраняемое законом исполнение 

творческого произведения или произведена запись различных звуковых эффектов, голосов 

животных, пения птиц и т. п. 

Права на фонограмму порождает сам факт первой фиксации звуков с  помощью 

технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их 

неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение независимо от выполнения 

производителем фонограммы каких-либо формальностей. Однако при отсутствии 

доказательств иного изготовителем фонограммы признается то физическое или юридическое 

лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фонограмме или на содержащем 

ее футляре [5, 348]. 

Охрана производителей фонограмм предусмотрена в ст. 5 Римской конвенции и 

определяется по критерию национальности производителя фонограммы: если он является 

гражданином (юридическим лицом) договаривающегося государства; по критерию места 

первой записи звука; наконец, по критерию места первой публикации (территория 

договаривающееся государство). В том случае, если фонограмма была впервые выпущена в 

свет в государстве, не участвующем в Римской конвенции, но в течение 30 дней после этого 

она была опубликована в договаривающемся государстве, она рассматривается как 

опубликованная одновременно в этих государствах и, следовательно, пользуется охраной по 

Римской конвенции. 

Помимо международных договоров, условия признания в Республике Беларусь 

смежных прав зарубежных артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций 

эфирного и кабельного вещания, содержатся также в белорусском законодательстве. 

Согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

к указанным условиям относятся: условие о месте первого исполнения; месте первого 

опубликования записи исполнения; включении исполнения в передачу в эфир или по 

кабелю; места первого опубликования фонограммы; месте нахождения организации 

эфирного или кабельного вещания, а также передатчиков, с помощью которых 

осуществляются передачи в эфир. Следует оговориться, что в контексте приведенной нормы 

смежные права на передачи в эфир и по кабелю для всеобщего сведения могут иметь лишь 
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юридические лица Республики Беларусь, причем только на те передачи, которые 

осуществляются ими с помощью передатчиков, расположенных в Беларуси. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Право на судебную защиту является одним из наиболее значимых конституционных 

прав граждан, т.к. посредством реализации данного права граждане главным образом могут 

защитить любые свои права и свободы от различных правонарушений. 

Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь: «Каждый имеет право на 

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 

пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, 

иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными 

лицами и гражданами» [3]. 

Судебная защита – это эффективная правовая гарантия, являющаяся одним из видов 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, заключающаяся в 

восстановлении нарушенного права личности, представляя собой механизм принудительного 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, с помощью мер государственного 

принуждения выраженных через систему специализированных государственных органов – 

судов. 

«Исковое производство является основным и наиболее распространенным видом 

судопроизводства. Большинство гражданских дел, рассматриваемых судами, – это дела 

искового производства. Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет 

наличие или отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности, оспаривания или 

нарушения которого возник спор. Целью искового производства является защита 

субъективных прав путем их признания, принуждения к совершению определенных 

действий либо воздержания от них, прекращения или изменения правоотношения» – 

указывает Гарбар М.А. [1, 52]. 

Для получения судебной защиты заинтересованное лицо вправе в установленном 

порядке обращаться в суд с иском за защитой нарушенного или оспариваемого права. 

Обычно такие иски рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства, правовое 
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регулирование которого осуществляется Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь (Далее – ГПК). 

Порядок определения участников гражданского судопроизводства закреплён в ст. 54 

ГПК: «Участниками гражданского судопроизводства являются юридически 

заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой заинтересованности не имеющие». 

Порядок подачи искового заявления закреплён в ст. 242 ГПК: «Исковое заявление о 

возбуждении дела подается в суд в письменной форме». 

Реквизиты искового заявления определены в ст. 109 ГПК: «Каждый процессуальный 

документ должен содержать: 

1) наименование суда, в который он подается; 

2) наименование и место жительства (место нахождения) подателя документа, а также 

его представителя, если процессуальный документ подается представителем, их контактные 

телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии); 

3) наименование и место жительства (место нахождения), контактные телефоны, 

факсы и электронные адреса (при их наличии) имеющих непосредственный интерес в исходе 

дела лиц (абзац второй части второй статьи 54 настоящего Кодекса); 

4) наименование документа (исковое заявление, жалоба, возражение против иска и т.д.); 

5) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их обоснование; 

6) перечень приложений; 

7) подпись подателя документа или его представителя и дату подачи». 

Содержание искового заявления установлено в ст. 243 ГПК: «Содержание искового 

заявления о возбуждении дела должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

к процессуальным документам (статья 109 ГПК). В нем должны быть также указаны: 1) 

точное обозначение требований истца, а если требования являются имущественными, то и 

цена иска; 2) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 3) доказательства, 

подтверждающие каждый из упомянутых фактов; 4) другие данные, вытекающие из ГПК и 

иных законодательных актов, необходимые для решения вопроса о принятии искового 

заявления (соблюдение досудебного порядка разрешения дела и т.п.)». 

Предметом доказывания в гражданском процессе, в соответствии со ст. 177 ГПК: 

«Предметом доказывания являются все факты, имеющие значение для правильного 

разрешения дела». 

Распределение бремени доказывания закреплено в ст. 179 ГПК: «Каждая сторона 

доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или 

возражений» [2]. 

Однако, и в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (Далее – УПК) 

закреплена глава 17, которая регулирует порядок рассмотрения гражданского иска в 

уголовном процессе. Данный механизм является важнейшей гарантией реализации права на 

возмещение в полном объёме вреда, причиненного преступлением либо общественно 

опасным деянием невменяемого. 

Статья 148 УПК, определяет категории гражданских исков, рассматриваемых в 

уголовном процессе: «В уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических 

и юридических лиц, а также прокурора о возмещении физического, имущественного или 

морального вреда, причиненного непосредственно преступлением или предусмотренным 

уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого». 

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе закреплен в ст. 149 

УПК: «Физическое или юридическое лицо, понесшие вред от преступления или 

предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния невменяемого, либо их 

представители вправе предъявить гражданский иск к обвиняемому или к лицам, несущим 

материальную ответственность за его действия с момента возбуждения уголовного дела до 

окончания судебного следствия. Отказ в иске, вынесенный в порядке гражданского 

судопроизводства, лишает их права повторного предъявления того же иска в ходе 

производства по уголовному делу. 
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В защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных в установленном 

порядке недееспособными, гражданский иск может быть предъявлен их законным 

представителем. 

Гражданский иск может быть предъявлен как в письменной, так и в устной форме. 

В случаях, когда этого требует защита прав граждан, юридических лиц, 

государственных или общественных интересов, гражданский иск в уголовном процессе 

вправе предъявить прокурор. 

Гражданский иск в уголовном процессе рассматривается судом вместе с уголовным 

делом». 

Гражданский иск, заявленный в письменной форме, должен соответствовать 

требованиям ГПК Республики Беларусь. В нём должны быть указаны сведения 

установленные в ст. 109 ГПК. 

Доказывание гражданского иска производится по правилам, установленным 

уголовно-процессуальным законом. 

В соответствии со ст. 102 УПК: «Доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для 

законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела. 

Обязанность доказывания наличия оснований уголовной ответственности, вины 

обвиняемого и других обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, лежит на 

органе уголовного преследования, а в судебном разбирательстве – на государственном или 

частном обвинителе, за исключением уголовных дел ускоренного производства, 

рассматриваемых без участия государственного обвинителя» [4]. 

Таким образом, УПК и ГПК Республики Беларусь предусматривает четкий и научно 

обоснованный порядок правового регулирования гражданского иска в Республике Беларусь, 

являясь при этом действенным правовым инструментом, направленным на реализацию прав 

и свобод граждан, при защите от различного рода правонарушений, с помощью судебной 

системы Республики Беларусь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся порядка заключения коллективных 

договоров и соглашений в Республике Беларусь. Несмотря на достаточно богатую 

теоретическую основу, в законодательстве существуют пробелы, на которые следует 

обратить внимание и учесть при дальнейшем совершенствовании. Цель работы – 

проанализировать порядок заключения коллективных договоров.                                                                                                          

Важнейшая мотивация  для создания профсоюзной организации – коллективный 

договор. Этот документ вносит дополнительные, по сравнению с действующим 

законодательством, гарантии для трудящихся на каждом предприятии. Как правило, в 

положениях оговариваются вопросы оплаты и охраны труда, меры поддержки женщин, 

молодых специалистов и ветеранов – все то, что принято называть «социальным 

пакетом». Коллективный договор – это результат переговоров администрации 

предприятия и профкома, выступающего от имени членов профсоюза.  В Беларуси 

действует почти 18 тыс. коллективных договоров на предприятиях и в организациях 

всех форм собственности. И практика их заключения отработана на  протяжении 

десятилетий.  

Заключение коллективного договора, соглашения осуществляется в двустороннем 

порядке с соблюдением основных принципов социального партнерства, 

предусмотренных ст. 353 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 

Сторонами коллективного договора, соглашения являются работники организации в 

лице их представительного органа с одной стороны и наниматель или уполномоченный 

им представитель – с другой. Заключение коллективного договора, соглашения 

происходит только тогда, когда стороны придут к соглашению об этом и 

соответствующих условиях договора, соглашения. 

Коллективный договор, соглашения обязательны для исполнения его сторонами. 

Они позволяет максимально учесть и отразить особенности конкретной организации, 

предприятия, учреждения, интересы различных категорий работников в большей 

степени, нежели действующее законодательство. Коллективный договор, соглашения 

защищают права и интересы наемных работников и в то же время помогают 

нанимателю организовать высокопроизводительный труд  работников как основу их 

социального благополучия, ограждают его от необоснованных требований отдельных 

работников, позволяют иметь стабильность в производственном коллективе и 

справедливо обоснованное, гласное распределение средств и прибыли. Таким образом,  

коллективный договор, соглашения выгодны как работникам, так и нанимателю.  

Ограничений для заключения коллективных договоров, соглашений в 

зависимости от численности работников законодательство не устанавливает.  

Регистрация коллективных договоров, соглашений в соответствующих органах 

является обязательной. Но она не влияет на их юридическую силу и на срок вступления 

в действие. На основании ч. 2 ст. 367 ТК коллективный договор вступает в силу с 

момента подписания или со дня, установленного сторонами. Регистрация коллективного 

договора в Беларуси носит уведомительный характер. Она дает возможность 

проанализировать и обобщить практику коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений [1, с. 911]. 

 Для регистрации коллективного договора, соглашения наниматель должен 

обратиться в соответствующий государственный орган, представив документы, 
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перечисленные в ст. 371 ТК. Документы для регистрации представляет наниматель (ч. 1 

ст. 371 ТК), следовательно, и заявление должно быть подписано представителем 

нанимателя. По сложившейся практике заявления, подписанные представителем 

профсоюза, в регистрирующем органе не принимаются. Хотя фиксируется достаточно 

много случаев подачи документов для регистрации именно профсоюзами [2, с. 46]. 

Данный подход законодателя и регистрирующих органов, по нашему мнению, не 

соответствует такому принципу социального партнерства, как равноправие сторон (п. 1 

ст. 353 ТК). В целях устранения данного противоречия необходимо дополнить ч. 1 ст. 

371 ТК указанием на альтернативных субъектов (нанимателя или работников в лице их 

представителей), подающих заявление о регистрации коллективного договора, 

соглашения. 

Терминологически ошибочно упоминать в нормах закона (п. 3 ст. 371 ТК) о 

документах, подтверждающих полномочия сторон. Сторонами коллективного договора 

являются наниматель и работники организации, а подписывают коллективный договор, 

соглашение представители сторон, поэтому необходимо подтверждение полномочий 

представителей сторон на подписание коллективного договора, соглашения. Для 

руководителя организации таким подтверждающим документом могут быть копия 

контракта, выписка из распорядительного документа о назначении на должность 

руководителя, для председателя профсоюза – выписка из протокола собрания членов 

профсоюза об избрании председателя профсоюза. 

Мы полностью поддерживаем высказывание председателя Федерации 

профсоюзов в том, что реальной мотивацией профсоюзного членства служит 

коллективный договор. Поэтому важно держать на контроле вопрос его заключения 

после создания новой первичной профорганизации. Как рассказал Михаил Орда, на 

данный момент все еще есть организации, где через полгода создания профячейки 

коллективный договор так и не был заключен [3].  

На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод: 

с учетом принципа равноправия сторон необходимо путем внесения изменения в ч. 1 ст. 

371 ТК предоставить право представителям работников подавать документы для 

регистрации коллективного договора. 
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ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ 

 Відшкодування шкоди регулюються главою 82 Цивільного кодексу України. Вона 

присвячена зобов’язанням, що виникають не за договорами, а внаслідок завдання шкоди (їх 

умовно називають деліктними зобов’язаннями). Залежно від об’єкта розрізняють деліктну 

відповідальність за завдання шкоди майну та деліктну відповідальність за завдання шкоди 

особі. 

Для настання деліктної відповідальності відповідно до ст. 1166 ЦКУ необхідна 

наявність складу правопорушення, а саме: а) наявність шкоди; б) протиправна поведінка 

заподіювача шкоди; в) особливий причинний зв’язок між шкодою та протиправною 

поведінкою заподіювача. Визначені підстави визнаються загальними, оскільки вони є 

необхідні для усіх випадків відшкодування шкоди. Шкода полягає у будь-якому знеціненні 

блага, що охороняється правом та законом, а майнова шкода - у зменшенні майнової сфери 

потерпілого, що, своєю чергою, тягне за собою негативні майнові наслідки для 

правопорушника [1, с. 23]. 

Частина 1 ст. 1166 ЦКУ передбачає, що майнова шкода, завдана неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної 

особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в 

повному обсязі особою, яка її завдала. Тобто відшкодуванню підлягає не лише реальна 

шкода (майно, втрачене або пошкоджене в результаті протиправної поведінки), але й 

упущена вигода. Теорія цивільного права базується на принципі генерального делікту, 

відповідно до якого кожному заборонено завдавати шкоди майну іншої особи, що і знайшло 

юридичне втілення в ст. 1166 ЦК України [2, с. 155]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1166 ЦКУ особа звільняється від відповідальності, якщо доведе, 

що шкода завдана не з її вини. Таким чином, підставою деліктної відповідальності є вина - 

психічне ставлення осудної особи до вчиненого неї протиправного діяння, а також до 

негативних наслідків, що настали в результаті такої поведінки або діяння. 

Стаття 614 ЦКУ розрізняє дві форми вини: умисел та необережність. Умисел полягає 

в тому, що особа розуміє значенні своїх дій, передбачає настання негативних наслідків і 

свідомо їх допускає. Необережність полягає в тому, що особа не передбачає можливість 

завдання шкоди при обов’язку її передбачити. Частина 2 ст. 1166 ЦКУ говорить, що вина 

заподіювача шкоди припускається, тобто заподіювач повинен сам довести відсутність своєї 

вини. До цього часу він вважається винним, що означає для нього відповідні негативні 

правові наслідки [3]. 

Згадана стаття повністю узгоджується зі ст. 13 Конституції України, відповідно до 

якої власність зобов’язує. Саме на власника покладається обов’язок утримувати своє майно в 

належному стані. Дуже часто власники майна (зокрема, нерухомого), які здають його у найм 

або оренду, вважають, що саме орендарі несуть відповідальність за заподіяння шкоди 

внаслідок неправомірного використання майна, а сам факт передачі майна в оренду 

автоматично звільняє їх від відповідальності. Судова практика, яка базується на вказаних 
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нормах закону, доводить протилежне. У цьому разі вина власника за негативні наслідки 

передбачається: власник повинен передбачити негативні наслідки, які орендар може 

заподіяти іншим особам (наприклад, залиття квартири сусіда). Зважаючи на це, власник 

майна міг застрахувати свою відповідальність за настання негативних наслідків, тим самим 

позбавивши себе необхідності відвідувати судові засідання. У таких випадках суди 

правомірно задовольняють позовні вимоги потерпілих, зобов’язуючи власників майна 

відшкодувати завдану орендарями шкоду. Власники ж майна мають право подати регресний 

позов і стягнути відшкодування, сплачене потерпілому, з орендаря нерухомого майна [4, с. 

233]. 

Однією з підстав звільнення заподіювача шкоди від деліктної відповідальності є 

непереборна сила, тобто надзвичайна і невідворотна зовнішня подія, яка повністю звільняє 

його від відповідальності за умови, що він не міг її передбачити або передбачив, але не міг її 

відвернути, і яка, здійснюючи вплив на його діяльність, спричинила настання шкоди. До 

непереборної сили належать явища суспільного характеру та вибухи епідемій, розмиви 

гребель і дамб. Крім того, до явищ суспільного характеру відносять війну як дію 

непереборної сили. 

На відміну від кримінального права у цивільному праві діє презумпція вини: особа, 

яка порушила зобов’язання, вважається винною, поки не доведе відсутність своєї вини. 

Тобто для звільнення заподіювача шкоди від відповідальності необхідно довести, що 

непереборна сила позбавила його можливості запобігти шкоді [5, с. 107]. 
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

НІМЕЧЧИНА 

   Інститут адвокатури Федеративної Республіки Німеччина (далі – ФРН) має 

тривалий процес розвитку та є одним із основоположних у романо-германській системі 

права, з притаманними їй ознаками – тенденцією до кодифікації норм, ясністю і точністю 

при їх формулюванні, перевагою писаних форм права над дискрецією судді. Право у цій 
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системі прямо пов’язане із систематизацією та узагальненням, тлумаченням і 

роз’ясненням законодавчих та адміністративних приписів [1, c. 135]. 

Ще в часи правління Фредеріка III відбулось нормативне врегулювання 

адвокатської діяльності у Німеччині. У 1471 р. опубліковано перший Указ, який 

розділив адвокатську професію на прокураторів і адвокатів. Прокуратори виступали у 

судах, а адвокати надавали юридичні консультації та готували справи. У цей період 

запроваджується адвокатська монополія у деяких справах. Створюється Палата 

адвокатів, члени якої можуть надавати юридичні консультації. Такі обмеження не могли 

не позначитися на адвокатській професії того часу. Фактично доступ до професії, 

положеннями Указу, був обмежений та призвів до того, що на початку  ХVI ст. у 

Німеччині було тільки 30 адвокатів [5, c. 128–131]. 

Фундаментальні зміни відбулися під час правління Ф. Вільгельма I (1688– 1740 рр.). У 

цей період С. фон Кокцей (1679–1755 рр.) – видатний німецький юрист, державний діяч та 

Міністр юстиції Німеччини (його ще називали «князь юристів» у 1727–1739 рр.), здійснює 

реформу судової системи, роблячи суддів незалежними  від дворян та унеможливлюючи у 

такий спосіб тиск останніх на суддів. Судді стають штатними працівниками. Реформа 

скасувала поділ юридичної професії на  прокураторів і адвокатів та запровадила суворі 

дисциплінарні правила. Реформа судової системи, а також загального законодавства була 

продовжена  у 1740–1786 рр. за правління Фрідріха II Великого (1712–1786 рр.). У межах 

судової реформи прийняті Судові статути, які значно обмежували права адвокатів. Важливим 

етапом розвитку адвокатури було те, що в 1749 р. за кодифікованим принципом була 

ухвалена нова збірка законів – «Corpus  uris Fridericianum». Реформа негативно позначилася 

на адвокатурі, адже адвокати втратили право бути залученими до судового захисту. Канцлер 

Й. Г. Казимир фон Цармер (1720–1801 рр.) створив інституцію, суть якої   полягала у тому, 

що адвокати виступали у судах як представники обох сторін, їхнім обов’язком була тісна 

співпраця з судом. Тож адвокати того часу втратили право подавати скарги до суду щодо 

порушених прав. Такі жорсткі умови змусили їх шукати нову роботу. Окремі з них стали 

«комісарами справедливості» ( ustizkommissare), створеної у 1781 р. «поліції справедливості». 

Відтоді вони надавали правову допомогу в примиренні сторін. Деякі науковці зазначають, що  

завданням «комісарів справедливості» був пошук істини в процесі, незалежно від  інтересів 

сторони, яку вони захищають. Їхня основна функція зводилася скоріше до охорони права, а не 

клієнта. Під тиском громадськості з 1793 р. «комісарам справедливості» все ж було надано 

обмежене право практикувати в судах, але у ролі консультантів, а не представників (як у 

минулому). Запровадилася можливість об’єднання функцій адвоката і нотаріуса. З 1793 р. 

регламентувалася чисельність    адвокатів та контроль за їхньою кількістю, тому був введений 

Реєстр адвокатів Німеччини [5, c. 128–131]. 

У XVIII ст. з’являються спеціальні адвокати, які призначаються з метою 

представництва селян у державних судах у разі виникнення цивільних спорів, у справах 

сиріт, спадкування тощо. 

Закон про судоустрій від 2 січня 1849 р. «комісарам справедливості» надає звання 

«захисника». Ця назва, зрештою, витісняє терміни «комісар» і «адвокат». Зі   свого боку, 

термін «адвокат» згодом стає образливим, ним називають низькокваліфікованих 

захисників. У 60-х рр. XVIII ст. німецькі юристи відчувають гостру потребу в реформах. 

Скликається з’їзд адвокатів. На Четвертому з’їзді, що відбувся у 1863 р., адвокатську 

професію проголошено вільною. У 1877 р. оголошено нову цивільну процедуру, яка 

запровадила у багатьох справах обов’язкову участь адвоката, а з 1 липня цього ж року 

проголошено проект статуту  нової організації адвокатури. 

У 1871 р. створено Німецьку спілку адвокатів (Der Deutch  nwaltverein – D V) як 

організацію, що представляє інтереси адвокатів. У 1934 р. D V розпущено А. Гітлером 

та відновлено після завершення Другої світової війни. Організація діє до сьогодні. Нині 

штаб-квартирою D V є офіс у Берліні, чисельність членів – 68 000     юристів, що 

становить понад 50 % від їх загальної кількості [2, c. 175]. 
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З 1878 р. вводиться адвокатське самоуправління. Доступ до адвокатури стає  

вільним [5, c. 128–131]. Відтепер кандидати в адвокати повинні володіти такою ж 

кваліфікацією, як і кандидати в судді. Особа, яка підтвердила свій кваліфікаційний 

рівень, може стати як адвокатом, так і суддею. [3]. 

Адвокатура Німеччини починаючи із 1932 року знову потрапила у залежність до 

держави. Ніхто у Третьому Рейсі не був проти скасування вільної адвокатури та  

усунення її членів від професії. Це послужило приводом до значного погіршення 

ставлення суспільства до адвокатів, особливо у повоєнний час. Суспільна думка про 

німецьку адвокатуру почала змінюватися з 90-х років XX ст. завдяки послабленню 

регулювання її діяльності, зміні професійного адвокатського права та суттєвому 

збільшенню кількості адвокатів [4].  

Джерелами нормативно-правового регулювання діяльності адвокатів та 

адвокатських палат у ФРН є: Федеральне положення про адвокатуру (BR O), 

Професійний кодекс юристів (BOR ), Положення про адвокатську спеціалізацію 

(FachAO), Закон про адвокатську винагороду (RVG); Закон про діяльність європейських 

адвокатів у Німеччині (EuRAG), Закон про юридичну консультацію та представництво 

громадян з низьким рівнем доходів (BerHG), Кодекс поведінки адвокатів Європейського 

Союзу (CCBE), Закон про партнерські компанії представників вільних професій (PartGG), 

Закон про позасудові юридичні послуги (RDG), Вступний закон про юридичні послуги 

(RDGEG), Положення про регулювання юридичних послуг (RVD), Статут третейського 

суду адвокатури (Satzung Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft), а також відповідне 

процесуальне  законодавство. 

Доступ претендентів до адвокатури Німеччини регулюється Федеральним 

положенням про адвокатуру (BR O). Так, адвокатом може стати особа, яка або здобула 

кваліфікацію для заняття посади судді згідно із положеннями Закону ФРН про суддів, або 

відповідає вимогам Закону про діяльність європейських адвокатів у Німеччині від 9 

березня 2000 р., або пройшла перевірку на придатність відповідно до вимог Федерального 

положення про адвокатуру. Кваліфікація, здобута для заняття посади судді у одній із 

федеральних земель Німеччини, дає право особі отримати дозвіл на заняття 

адвокатською діяльністю на території будь-якої іншої    федеральної землі [3]. 

Порядок здійснення адвокатської діяльності на території Німеччини адвокатами з 

держав Європейського Союзу встановлений Законом про діяльність європейських 

адвокатів у Німеччині (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 

або EuRAG). 

Так, для здійснення адвокатської діяльності під рідною професійною назвою               

адвокати з іншої держави – члена Європейського Союзу- повинні зареєструватися у 

компетентному органі держави-походження та подати відповідну заяву. До заяви 

необхідно додати свідоцтво компетентного органу держави, яка надала можливість 

займатися адвокатською діяльністю (§ 2, 3 EuR G). Частина 2 § 5 EuR G забороняє 

використовувати термін «європейський адвокат» як професійний титул та рекламу. На 

адвоката з іншої держави – члена Європейського Союзу (§ 7 EuR G) поширюється 

обов’язок здійснювати обов’язкове професійне страхування своєї відповідальності [3]. 
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ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність 

збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових заходів. Протягом 

тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою 

експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що 

унеможливлювало досягнення збалансованого розвитку. 

Науковці Національного інституту стратегічних досліджень екологічну політику 

формулюють як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, 

спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, 

оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони 

природи, забезпечення норм екологічної безпеки [2]. 

Окремі напрями державної екологічної політики України визначені і в інших 

документах стратегічного характеру. Такими документами є Національна стратегія 

управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 8 листопада 2017 р. № 820-р [6], Енергетична стратегія України на період до 

2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р [1], Концепція 

реалізації державноїполітики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р [4], Концепція 

створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля», схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 825-р [5], Концепція 

загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки, схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-р [3] тощо. 

Насамперед слід звернути увагу на причини екологічних проблем України, які чітко 

визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року» від 28.02.2019: екологічних пріоритетів економічній 

доцільності; переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки із  

здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через 

неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання; фізичне 

та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки;неефективна 

система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

регулювання використання природних ресурсів;незадовільний рівень дотримання 

природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян;незадовільний 

контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та незабезпечення 

невідворотності відповідальності за його порушення;недостатнє фінансування з державного 

та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за 

залишковим[2]. 

Найгострішою екологічною проблемою більшість науковців вважають забруднення 

атмосферного повітря. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень 

забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається 
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стабільно високим. Основними забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів 

парникових газів в Україні є підприємства добувної і переробної промисловості, 

теплоенергетики, автотранспорт. Фактично дві третини населення країни проживає на 

територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що впливає 

на загальну захворюваність населення [2]. 

Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного 

повітря в населених пунктах, спричиняють концентрацію парникових газів в атмосфері, є 

недотримання суб’єктами господарювання норм природоохоронного законодавства та низькі 

темпи впровадження новітніх технологій. З метою поліпшення якості атмосферного повітря 

та посилення реагування на наслідки зміни клімату і досягнення цілей сталого 

низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки Україна має забезпечити виконання 

ратифікованих міжнародних документів щодо протидії зміні клімату та поліпшення якості 

атмосферного повітря. 

Також важливу роль у екології відіграє зміна клімату. На початку XXI століття 

світовою спільнотою визнано, що зміна клімату є однією з основних проблем світового 

розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної 

безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною 

безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням 

екосистем, ризиками для здоров’я і життя людей[4]. 

Метою державної екологічної політики науковці вважають досягнення доброго стану 

довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-

економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного 

громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого 

природокористування і збереження та відновлення природних екосистем[2]. 

Державна екологічна політика України ґрунтується на таких засадах: збереження 

такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров’я та 

благополуччя людей і навколишнього природного середовища; сприяння збалансованому 

(сталому) розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, 

екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку; 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що 

передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах 

стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного 

моніторингу стану навколишнього природного середовища; забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, підвищення рівня 

екологічної безпеки в зоні відчуження; відповідальність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної 

інформації [2] 

Реалізація засад державної екологічної політики здійснюється за принципами: 

відкритості, підзвітності, гласності органів державної влади; участі громадськості у 

формуванні державної політики; дотримання екологічних прав громадян; заохочення до 

ведення екологічно відповідального бізнесу та екологічно свідомої поведінки громадян; 

запобігання екологічній шкоді; міжнародної співпраці та євроінтеграції. 

Основними інструментами реалізації державної екологічної політики є: 

- міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін - дасть змогу 

залучити до планування і реалізації політики усі заінтересовані сторони; 

- інформування та комунікація - сприятимуть підвищенню рівня обізнаності 

громадськості про діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього 

природного середовища; 

- державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища - 

дасть змогу встановити науково обґрунтовані обмеження на використання природних 

ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища; 

- системи екологічного управління, екологічний аудит, екологічна сертифікація та 
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маркування продукції - дасть змогу підвищити екологічну обґрунтованість і ефективність 

діяльності суб’єктів господарювання; 

- екологічний облік - забезпечить виявлення, реєстрацію, узагальнення, зберігання, 

оброблення та підготовку релевантної інформації про діяльність підприємства в 

природоохоронній сфері з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам та 

сприятиме прийняттю управлінських рішень з урахуванням економічної ефективності, 

соціальної справедливості та екологічної цілісності; 

- законодавство України у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке 

адаптоване до законодавства Європейського Союзу, спрямоване на досягнення національних 

пріоритетів та забезпечення його наближення до відповідних директив Європейського Союзу 

впровадження багатосторонніх екологічних угод, стороною яких є Україна; 

- комплексний моніторинг стану навколишнього природного середовища і нагляд 

(контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

- міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

та забезпечення екологічної безпеки - забезпечить виконання міжнародних зобов’язань 

відповідно до міжнародних договорів України, розширення співробітництва з питань 

запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища[2]. 

На сьогоднішній день стратегічними цілями екологічної політики України можна 

визначити наступні: 

1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та 

виробництва. 

2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. 

3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 

соціально-економічного розвитку України. 

4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 

соціально-економічний розвиток та здоров’я населення. 

5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. 

Отже, державна екологічна політика – це діяльність державних органів, спрямована на 

забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены положения Гражданского кодекса, 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции, в соответствии с которыми под предпринимательской 

деятельностью признается самостоятельная инициативная деятельность юр. и физ. лиц, 

осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность и направленная на получение прибыли от пользования 

имуществом. Предпринимательская деятельность используется во многих сферах 

жизнедеятельности государства и одна из наиболее важных сфер – это сфера сельского 

хозяйства.  

Ключевые слова. Сельское хозяйство, предпринимательство, сектор АПК, проблемы 

в сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственное предприятие.  

Актуальность. Сельскохозяйственная продукция Республики Беларусь имеет 

высокий спрос как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Благоприятные климатические 

условия способствуют выращиванию определенных видов культур в большом количестве, 

достаточных для экспорта и внутреннего потребления. Сектор АПК играет важную роль для 

бюджета нашей страны, поэтому мы решили рассмотреть проблемы, которые возникают в 

ходе предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных организациях. 

Методика и содержание исследования. В целях создания основ повышения 

благосостояния сельского населения, эффективности АПК обеспечиваются условия 

беспрепятственного функционирования, благоприятствования мотивированному развитию 

юридических лиц различных форм собственности и организационно-правового устройства, 

их размера и специализации.  

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» направлен на определение правовых и организационных основ 

поддержки малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для 

его развития. 

Деятельность малых предпринимательских структур преимущественно 

ориентирована на сферу торговли и общественного питания, где сосредоточено более 40% 

субъектов предпринимательства, далее в порядке убывания следуют промышленность 20%, 

строительство 10%, транспорт 9%, сельское хозяйство 4%. 

Анализируя субъекты малого предпринимательства можно заметить, что для 

отечественного бизнеса характерна концентрация преимущественных сферах, не требующих 

высокой квалификации в специальных знаниях и значительных объемов финансовых 

вложений. Также отсутствует стремление к инвестированию и перспективным 
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инновационным проектам. Это обусловлено как внешними, так и внутренними факторами 

функционирования и развития субъектов данного сектора экономики. 

Нерегулярное получение выручки из-за сезонного производства продукции, 

результаты деятельности подвержены влиянию погодных условий, необходимость 

комплексного подхода к производству, переработки, транспортировки, хранению, качества 

продукции, проблематичность выхода на международные рынки и ряд других 

Ключевым фактором, сдерживающим развитие малого предпринимательства, 

является недостаток финансовых ресурсов. Неравенство цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, низкие закупочные цены посредников, более дорогая 

себестоимость продукции, рост цен на энергию и топливо и другие факторы, значительно 

снижают прибыль хозяйств. 

Декрет Президента №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» 

предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных 

органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов 

хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за 

свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень 

контроля со стороны государства. 

К субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного 

производства, относятся юр. лица, включая их обособленные подразделения, основными 

видами деятельности которых являются производство сельскохозяйственной продукции, 

рыбоводство, заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции, производимой в 

Республике Беларусь , предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, 

ветеринарных, мелиоративных услуг и услуг по обслуживанию сельского хозяйства, 

подготовка кадров для АПК, проведение научных исследований в области сельского 

хозяйства, а также граждане, ведущие личные (подсобные) хозяйства. 

К сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся юр. лица, включая их 

обособленные подразделения, имеющие в наличии сельскохозяйственные земли 

сельскохозяйственного назначения и производящие сельскохозяйственную продукцию. 

Полученные результаты.  В 2020 году было зарегистрировано 34872 субъектов 

хозяйствования, из которых 26836- индивидуальных предпринимателей и 8036 – 

юридические лица. 

При создании определенных условий развития экономики сельскохозяйственные 

организации могут быть самыми прибыльными предприятиями практически во всех странах 

мира. Сельское хозяйство всегда востребовано, так как удовлетворение потребности в еде, в 

широком ассортименте товаров и продукции являются ключевыми материальными 

потребностями жизни человека. 

С принятием законодательных актов, регулирующих предпринимательство в отрасли 

сельского хозяйства, можно говорить об усилении роли секторa АПК в экономике 

Республики Беларусь, а также устойчивый количественный рост малого 

предпринимательства и негосударственного сектора в целом. 

Государственная поддержка субъектов предпринимательства осуществляется через 

инкубаторы предпринимательства, школы-фермы, центры поддержки предпринимательства. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО 

ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В законодательстве Республики Беларусь не содержится специальной статьи, 

посвященной основаниям возникновения прав на земельные участки. Следует учесть, что в 

части первой п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. 

№218-З (далее – ГК Республики Беларусь) земельные участки относятся к недвижимым 

вещам и, соответственно, являются объектами гражданских прав. 

Право пожизненного наследуемого владения на земельные участки возникает по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Такой вывод следует из 

содержания нормы, предусмотренной п. 1 ст. 7 ГК Республики Беларусь. В то же время, 

далеко не все из перечисленных в ст. 7 ГК Республики Беларусь оснований возникновения 

гражданских прав могут служить непосредственным основанием для возникновения прав на 

земельные участки в целом и права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком в частности. 

Подобное обстоятельство обусловлено тем, что гражданско-правовое регулирование 

порядка возникновения и прекращения прав на земельные участки ограничивается 

нормативными предписаниями законодательства об охране и использовании земель. 

Соответственно, названные отношения регулируются, в том числе, и специальным 

законодательством с высоким удельным весом административного элемента, требующего 

отказа от принципа диспозитивности, равноправия, ограничения принципа свободы 

волеизъявления и т.д. Такое ограничение сформулировано в п. 2 ст. 262 ГК Республики 

Беларусь следующим образом: права на земельные участки возникают, переходят и 

прекращаются в порядке, установленном законодательством об охране и использовании 

земель и гражданским законодательством. Так, например, общий подход современного 

земельного законодательства состоит в том, что ряд прав на землю (право пожизненного 

наследуемого владения, постоянного и временного пользования) предоставляется только в 

административном порядке и без взимания платы за предоставление, в связи с чем 

законодательство прямо предусматривает перечень субъектов и цели, для которых эти права 

могут предоставляться [1]. В любом случае, возникновение права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком согласно ст. 131 ГК Республики Беларусь и ст. 

8 Закона от 22.07.2002 № 133-З Республики Беларусь «О государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» подлежит государственной 

регистрации. 

Основания возникновения права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком обусловлены характеристикой такого права и его содержанием. Так, право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком является одним из видов вещных 

прав, перечисленных в ст. 217 ГК Республики Беларусь. Оно относится к числу 

ограниченных вещных прав лиц, не являющихся собственниками земельной недвижимости 

[2, 94]. При этом данное право существует только в отношении земельных участков и не 

может быть применено к иному имуществу. Содержание права пожизненного наследуемого 

владения составляют правомочия владения и пользования земельным участком с 
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возможностью передать его по наследству. По  сравнению с правом собственности, такое 

право имеет более узкое содержание и является властью, более узкой по объему и 

содержанию [3, 162]. 

Право пожизненного наследуемого владения представляет собой самостоятельный 

объект земельных отношений. Согласно ст. 14 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 

июля 2008 г. № 425-З (далее - КоЗ Республики Беларусь) на праве пожизненного 

наследуемого владения у граждан Республики Беларусь могут находиться земельные 

участки, предоставленные гражданам Республики Беларусь до вступления в силу КоЗ 

Республики Беларусь, земельные участки, право пожизненного наследуемого владения на 

которые перешло к ним в установленном порядке, а также земельные участки, 

предоставленные в соответствии с данной статьей. Соответственно, право пожизненного 

наследуемого владения возникает при предоставлении земельного участка или же при 

переходе права пожизненного наследуемого владения на основании сделки. 

Следует отметить, что земельный участок может быть предоставлен только 

государством как собственником земельного участка. Согласно ст. 12 КоЗ Республики 

Беларусь земли, земельные участки, не находящиеся в частной собственности граждан, 

негосударственных юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных 

государств, международных организаций, находятся в собственности государства. Изъятие и 

предоставление земельных участков осуществляется местными исполнительными и 

распорядительными органами. Основанием возникновения права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком в данном случае будет служить решение 

соответствующего государственного органа. 

Право пожизненного наследуемого владения на земельный участок может возникнуть 

также из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности. Однако в 

этом случае право на земельный участок может быть признано судом. Предоставление 

земельных участков в собственность или на основании иного права не входит в 

компетенцию суда. 

Субъектный состав лиц, которым земельные участки предоставляются на праве 

пожизненного наследуемого владения, ограничен гражданами Республики Беларусь. Следует 

отметить, что на практике владельцами земельного участка, предоставленного на праве 

пожизненного наследуемого владения, могут являться несколько лиц. Решениями местных 

исполнительных комитетов земельные участки предоставляются в пожизненное наследуемое 

владение в определенных долях. Такая ситуация влечет возникновение и существование 

общего права пожизненного наследуемого владения. 

Размеры земельных участков, предоставляемых в пожизненное наследуемое владение, 

ограничены целями, перечисленными в ст. 36 КоЗ Республики Беларусь, а также категорией 

населенного пункта. Размер земельного участка устанавливается государственным органом, 

предоставляющим земельный участок, в зависимости от местных условий и особенностей, 

волеизъявления лица, которому он предоставляется. 

Переход права пожизненного наследуемого владения связывается, прежде всего, с 

реализацией имеющихся правомочий владельца земельного участка. Но владелец земельного 

участка распоряжается им только путем передачи по наследству. Согласно ч. 1 ст. 48 КоЗ 

Республики Беларусь договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, ипотеки 

земельных участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении, недействительны.  

Важно учитывать, что поскольку право пожизненного наследуемого владения, как 

было указано выше, может принадлежать только гражданам, субъектами наследования 

земельных участков на этом основании могут быть только граждане. Это означает, что 

земельные участки не могут переходить по наследству к юридическим лицам. 

Соответственно, целесообразно сделать вывод о том, что в случае, когда земельный участок 

завещан юридическому лицу, наследство по правилам ст. 1039 ГК Республики Беларусь 

должно признаваться выморочным. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Останнім часом спостерігається стрімке підвищення суспільного інтересу до 

проблем, що стосуються медичної сфери. А саме, до відносин, які виникають між 

лікарем та пацієнтом в процесі надання медичних послуг. Не викликає сумнівів, що 

правова база у сфері медичного обслуговування потребує вдосконалення, більш 

чіткого і точного роз’яснення та певної систематизації. Така потреба обумовлена 

тим, що в Україні стрімко погіршується стан медицини та загалом процес надання 

медичних послуг. Особливо гостро постає питання щодо правового регулювання 

трансплантації органів або тканин людини. Адже життя та здоров’я людини в 

Україні визнаються найвищою цінністю. Право людини на життя і здоров’я є 

пріоритетними серед прав, що захищає держава. Одним із засобів їх охорони є 

трансплантація органів та тканин людини. Необхідність удосконалення правової 

бази передусім пов’язана з особливим правовим становищем донора та реципієнта, 

специфіка їхніх відноси виявляється в тому, що кожен із них має рівне право на 

життя. 

З огляду на міжнародний досвід, трансплантологія в Україні залишається 

майже в зародковому стані. Статистика фіксує в середньому 200 таких операцій в 

Україні на рік. Не дивлячись на це, кожна трансплантація ставить перед 

суспільством цілий ряд моральних, етичних та правових питань, які необхідно 

врегульовувати на законодавчому рівні.  

На практиці доведено, що можливість трансплантації в Україні породжує 

зловживання нею, торгівлю органами або тканинами, їх примусове вилучення, 

насильницьке донорство крові і навіть вбивство з метою трансплантації органів або 

тканин людини. Всі ці негативні фактори породжують необхідність медично-

правового врегулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів або 

тканин людини. Це питання також заслуговує на додаткову кримінально-правову 

охорону, що в свою чергу обумовлює необхідність дослідження цієї проблеми 

наукою кримінального права.  

За вітчизняним законодавством за злочини, вчинені в даній сфері, 

передбачено покарання за статтями 143 та 144 Кримінального кодексу України 

2001 року (далі – КК України). У ч. 1 ст. 143 КК України передбачена кримінальна 

відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації 

органів або тканин людини. Для ретельного та повного дослідження складу даного 

злочину необхідно з’ясувати що являє собою трансплантація органів або тканин 

людини. Отже, пропонуємо розглядати трансплантацію як спеціальний метод 
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лікування, що полягає у пересадці органів і тканин від однієї людини (донора) 

іншій людині (реципієнту).  

Однак, даний вид лікування передбачає ряд обмежень, правил та вимог, які в 

Україні врегульовані спеціальними правовими актами. Галузь трансплантології 

також врегульована: Конституцією України, окремими нормами Цивільного 

кодексу України. Диспозиція ч. 1 ст. 143 КК України не розкриває змісту 

забороненої поведінки і за способом визначення кримінальної відповідальності є 

бланкетною.  

Тому задля ретельного та точного з’ясування змісту статті, необхідно 

звертатись до: Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині” [1], який детально регулює умови і порядок трансплантації; 

Основ законодавства України про охорону здоров’я [2].  

Основи законодавства України про охорону здоров’я 1992 року, виконуючи 

роль своєрідного кодексу лікарської діяльності, містять норми, які регламентують 

процес здійснення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. 

Тут відображені основні права пацієнтів при проведенні трансплантації, наданні 

медичної допомоги хворому в критичному для життя стані, загальні підстави і 

умови здійснення трансплантації [2]. На думку багатьох дослідників, приписи цих 

нормативних документів утворюють об’єктивну сторону злочину, а також 

порушення норм яких тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ч. 

1 ст. 143 КК України. Отже, для ретельного дослідження та розкриття складу 

злочину, передбаченого даною статтею КК України, необхідно звертатись 

безпосередньо до вищезазначених нормативних актів.  

В Україні на сьогоднішній день, розвиток трансплантології обмежений 

цілим комплексом проблем. Проблемність ситуації полягає, перш за все, в тому, що 

вітчизняне законодавство не адаптоване під сучасні умови медицини, яка стрімко 

розвивається в країнах Європи. Тобто, Закон України “Про трансплантацію органів 

та інших анатомічних матеріалів людини” є застарілим і в умовах переходу України 

до європейської спільноти не відповідає вимогам стандартів медицини, заданих 

Європейським Cоюзом.  

Діяльність, що пов’язана із трансплантологією в Україні, регулює також 

низка підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Кабінету Міністрів України 

та МОЗ України, серед яких Наказ МОЗ України “Про встановлення діагностичних 

критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини” від 

23.09.13 р. № 821. Даний наказ на сьогодні є діючим лише на папері і не 

виконується більшістю лікувальних установ нашої держави. Головною проблемою 

невиконання приписів даного підзаконного акту є неналежне матеріально-технічне 

забезпечення закладів охорони здоров’я. Із даного положення можна виділити 

цілих два аспекти напрямку заданої проблематики.  

Особливо гостро постає проблема відсутності державної програми розвитку 

координації так званого “трупного донорства”. Тобто, відсутня належна правова 

процедура вилучення органів із померлої людини задля подальшої їх 

трансплантації. Ця процедура гальмується через недосконалість чинного 

законодавства. Як вважають фахівці, найбільший недолік є обов’язкова згода 

родичів, що в більшості випадків відмовляються навіть розмовляти про можливе 

донорство. Власне, таке не важко зрозуміти: в людини страшна трагедія – смерть, а 

тут питають її дозволу на збирання серця чи нирки, причому не просто питають, 

тобто просять усного дозволу, а вимагають, крім усього іншого, привезти паспорт, 

заповнити купу досить складних анкет тощо. І все це відбувається в найтяжчий для 

родичів момент, коли вони часто просто не здатні адекватно прийняти рішення [3, 

с. 11].  
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Тут вирішальну роль відіграє людський фактор і психологічний момент. За 

таких умов можливість адекватно оцінити всі переваги потенційного донорства 

померлого родича практично неможливо, тому варто врегульовувати це питання на 

законодавчому рівні завчасно, а не витребувати згоди родичів у такий скрутний 

час.  

Окрім того, що процедура трупного донорства практично не регламентована, 

в Україні існує величезна проблема з живими донорами на законодавчому рівні. 

Адже законодавством вкрай обмежено перелік осіб, які володіють законним правом 

стати донором органів чи тканин. В нашій країні переважає так зване “родинне 

донорство”, це означає, що лише близькі родичі (у тому числі чоловік або жінка, 

шо перебувають в законному шлюбі), можуть добровільно пожертвувати власний 

орган для пересадки. Даний перелік виключає можливість донорства між 

двоюрідними та троюрідними родичами, а також хрещеними батьками або просто 

особами, які виявили бажання стати донорами. Такий недолік законодавства 

штовхає багатьох українців користуватися послугами закордонних 

трансплантологів, і як висновок, підтримувати не вітчизняну трансплантологію, а 

робити фінансові вливання в медичну сферу за кордон. Приміром, якщо 

враховувати статистику, то на сьогоднішній день в Україні за допомогою 

родинного донорства проводять лише 20 % всіх операцій з трансплантації органів, 

на противагу міжнародному досвіду розвинутих країн де число таких операцій 

перевищує 80 % від всіх операцій [8]. 
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ОСНОВНА ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ  ЯК ТЕХНІЧНОЇ НАУКИ 

Розвиток сучасної науки обумовлений  її переходом від методологічного монізму до 

світоглядно-методологічного плюралізму, що пов’язано з серйозним переглядом  уявлень 

про державно-правові закономірності, які змінилися під впливом глобалізаційних процесів. 

Глибокий аналіз усіх явищ, визначення принципових орієнтирів подальшого розвитку 

правової науки є найважливішим напрямом наукових досліджень, основою ефективності 
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яких має бути методологія правознавства. Тому формування методологічної системи є 

першочерговим завданням  для української правової науки. 

          Під методологією взагалі розуміється наука (logos) про шлях (odos) дослідження як 

спосіб дії (meta) для правильного пізнання якогось явища, факту (також норми). 

У цьому дослідженні техніки юридичної методології, у зв'язку із загальним ученням 

про неї, порушується проблема: в чому полягають позитивні та негативні сторони кожного з 

методів і який загальний методологічний критерій, так само, як коректив у сфері пізнання та 

дослідження загалом. 

Як показує етимологічний склад слова методологія (див. 1), саме поняття про неї 

передбачає в її природі такі елементи: а) науку, b) шлях до неї, с) спосіб використання цього 

шляху, як дії (роботи), з метою встановлення істинності, правильності пізнання. Відповідно, 

до структури методології входить, окрім цього, і сам дослідник (той, хто пізнає), в розгляді 

його якісності як дослідника. Технічне вміння передбачає, тим самим, і властивості розуму 

того, хто пізнає, шукає відповідь на поставлене собі питання (проблему) [1, с.111]. 

Загальний характер методології – це саме мистецтво (техніка). Правильний метод не 

дасть правильного результату через нестачу майстерності в його використанні. 

Окрім згаданої загальної мети кожного дослідження, загалом пізнання, як певного 

мистецтва, цілі диференціюються залежно від тієї або іншої сфери дослідження. 

В юридичній методології такі цілі різні залежно від матеріалу і взагалі напряму думки. 

Відповідно, й самі питання (проблеми) можуть бути: а) історичними (історія права), b) 

догматичними (позитивне право), с) політико-правовими (з метою як розробки нового, так і 

загалом поліпшення діючого законодавства), d) теоретико-пізнавальні (філософські), е) 

юридико-фолъклорні й ін. 

Але не лише в часі: минуле (історія), теперішнє (система позитивного права) і майбутнє 

(політика права), а й у просторі, розподіляються цілі дослідження. Так, вирішення якоїсь 

проблеми вимагає, через її складність, поставити методологічно попередні цілі загального 

або приватного характеру, необхідні для вирішення складнішої проблеми. Уміння 

розподіляти такі попередні цілі в правильній послідовності та досягати їх становить також 

мету кваліфікованої методології. 

Нарешті, цілі групують за мірою пізнання; в цьому сенсі науки розпадаються на 

описові (дескриптивні) та пояснювальні (експлікативні). Наприклад, відкрита могила 

фараона вимагає свого методу в описі знайденого в ній (наука описова, дескриптивна). 

Пояснення ж здобутого матеріалу та включення його в єгипетську культуру та культуру 

загалом – це вже експлікативна наука, яка також вимагає свого особливого методу [2, с.12]. 

Технічні завдання методології пов'язані з якісністю: 1) самого дослідника, 2) у зв'язку з 

предметом його дослідження, 3) його методом і взагалі з 4) технікою дослідження. 

Зазвичай у методології обмежуються викладом самих методів (методологія в 

загальноприйнятому розумінні). Проте зрозуміло, що якісність дослідника також становить 

предмет методології, оскільки технічно результати дослідження виявляються невдалими при 

найправильнішому методі, і саме залежно від якості дослідника. 

Так, наприклад, науки про природу взагалі вимагають спостережливості, тобто, власне 

кажучи, очей. Натомість науки абстрактні (в тому числі частково і правові) вимагають 

«розумового ока». Науки такого виду – це науки понять і взагалі мислимих відносин. Тому 

міра розвитку в досліднику тієї або іншої якісності методологічно надзвичайно суттєва.  

Через це людина науки – це в середньому пересічний науковий працівник. Попри це, його 

заслуги перед наукою значущі,  оскільки такий дослідник володіє необхідною якісністю у 

вибраній ним сфері. Навпаки, якщо  якісність недостатня, дослідник затримує розвиток 

науки, особливо якщо дотримується лише того, що прийняте в його час як «непогрішима» 

істина [3, с.188]. 

Цінність якісності дослідника визначається мірою його здатності до аналізу та синтезу. 

Аналітична якісність може бути й набутою (розвинена вправами); натомість синтез менш 

піддається набуттю і зазвичай є природною якістю дослідника. Тому методологічно буде 
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неправильно, якщо дослідник береться за завдання синтетичного характеру, будучи навіть 

хорошим аналітиком. Тому перевірка дослідником своєї якісності входить у технічне 

завдання методології в широкому сенсі [4, с. 95].  

Якісність предмета дослідження має величезне значення в справі наукового пізнання. 

Так, наприклад, історичне дослідження за своєю якісністю дуже відрізняється від якісності 

системного або догматичного дослідження. У першому воно розташовується по вертикалі, у 

другому – по горизонталі. Вертикаль передбачає причинний зв'язок у часі, горизонталь – 

системний зв'язок у просторі. Перша – динамічна, друга – статична. Перша – еволюційна, 

рухлива;  друга – більш-менш застигла в часі й, у кожному разі – повільно еволюціонує. З 

цієї причини дослідник, який володіє якісністю систематика, виявиться хорошим 

догматиком; і навпаки, йому складно бути хорошим дослідником в історії права і загалом 

істориком, оскільки в ньому одночасно немає еволюційно-динамічної якісності, – того, що 

називають історичним чуттям або передбаченням [5, с. 32]. 

Предмет дослідження технічно пов'язаний із вимогою якісності, як точності та міри 

уваги в дослідника, а також тривалості самої роботи. Остання якість менш притаманна 

рухливим людям, хоча в любові до науки вона й виробляється. 

Якість концентрації думки особливо важлива для наукового дослідження. Максимально 

концентрація виражається в роботі, протягом усього життя, в розділенні однієї й тієї ж 

проблеми; остання, розширюючись концентрично, захоплює все більшу й більшу сферу 

знання. Цей метод можна назвати методом концентричних кіл, які включаються одне в інше. 

Матеріал при цьому змінюється, однак проблема залишається тією самою. Любов до науки 

головним чином при цьому методі досягає найбільшої сили. Тим часом незв'язаність у 

цілому загальної проблеми зазвичай призводить до пониження наукової діяльності та до 

пониження наукового інтересу загалом. При вирішенні кожної нової проблеми, оскільки 

вона не входить у загальну проблему, непродуктивно  витрачаються  зусилля на  нове 

орієнтування в уже новій сфері, і це також становить дефект концентрації. 

Невіра у свої  сили також  є істотним недоліком дослідника, який часто перебуває у 

зв'язку і з якісністю предмета пізнання. Здебільшого вона народжується внаслідок того, що 

тема не відповідає силам дослідника у вибраній ним сфері. Якщо предмет сам по собі й не 

дуже складний, але не відповідає якісності науковця, то й результати недостатньо 

виправдовують його працю; звідси народжується невіра у свої сили, і це навіть за наявності 

загалом хорошої якісності та правильного вибору предмета дослідження. Тому 

методологічно не можна ігнорувати предмет дослідження й у цьому відношенні не ввести 

його також у загальну систему методології. 

Якісність методу виражається в тому, що, по суті, кожному методу властиві свої 

позитивні та негативні сторони. Тому до завдання методології насамперед входить 

виявлення цих сторін у кожному методі. Тому знання позитивної і негативної сторони 

методу є необхідною умовою техніки наукової роботи. Але якісність методу перебуває також 

у зв'язку з його недостатністю в тому чи іншому дослідженні як лише єдиного методу. 

Більшість досліджень вимагають методу комбінованого [6, с.123]. 

Останній, у своїй якісності позитивний і негативний, вимагає, крім іншого, особливої 

обережності в його застосування як своєрідної методологічної  амальгами. Міра цінності 

кожного прийому в комбінованому методі нерідко призводить  до  дрібнення отриманого 

результату, робить його нестійким і через це навіть сумнівним. Завданням методології є 

навчити правильності утворення та використання комбінованих методів; і тим паче, що 

метод, узятий окремо, майже завжди не має повної достатності, як метод лише однієї точки 

зору. Тож перевірка результату методом цілого (див. нижче) необхідна тут щоразу. Такими 

загалом є завдання методології, залежно від якісності дослідника у зв'язку з предметами 

дослідження та методом. Але завдання методології в технічному їх значенні цим не 

вичерпуються. 

Інші завдання техніки пов'язані з процесом самого дослідження: 1) вибір теми, 

насамперед як матеріалу дослідження; 2) збирання матеріалу в межах цієї робочої теми 
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(здебільшого карткова система); 3) класифікація матеріалу (за картками); 4) подальше 

доповнення матеріалу літературою (також за картковою системою); 5) занесення за 

картковою системою своїх думок (попередньо за джерелами, потім за літературою); 6) 

постановка проблеми або основного питання дослідження; 7) формулювання на цій підставі 

остаточної теми; 8) вироблення органічного плану; 9) перший своєрідний невеликий ескіз 

роботи; 10) скорочення цього ескізу без втрати його змісту (метод стислої форми); 11) 

розподіл матеріалу на вступ, зміст, висновок тощо [1, с.168]. 
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РОЛЬ АДВОКАТУРИ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 Питання захисту прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є важливою 

проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Поступове 

утвердження на міжнародному рівні ідеї про людину як вищу соціальну цінність, процес 

розвитку міжнародних стандартів з прав людини, підвищення ролі та значущості 

міжнародних механізмів у їх забезпеченні дозволяють зробити висновок про формування у 

сучасний період ще одного виду прав людини - права на міжнародний захист. 

 Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й свободи від 

порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Стаття 59 Конституції України проголошує наявність в Україні одного з найважливіших 

правових інститутів - адвокатури, основними завданнями якої є забезпечення права на захист 

від обвинувачення та надання правової допомоги[3].  

 Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї держави судять про 

демократичність самої держави. У будь-якій правовій державі адвокату належить особлива 

роль. Адвокат має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й в інтересах утвердження 

верховенства права в цілому, гарантування і дотримання прав людини. Основні положення 

про роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочинам, що відбувся в 

серпні 1990 р., вказують на особливість адвокатської діяльності в суспільстві, яку має 

поважати і гарантувати уряд під час розробки національного законодавства та його 
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застосування як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої та 

виконавчої влади й суспільства в цілому. В свою чергу, адвокат зобов'язаний суворо 

дотримуватися вимог професійної етики, визнаних світовим співтовариством та Україною, 

«Загального кодексу правил для адвокатів Європейського співтовариства», Правил 

адвокатської етики. 

          Саме тому до обов'язків адвоката належить: надавати правову допомогу клієнтам 

компетентно  і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність  

необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що 

стосуються доручення клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну 

підготовку до належного виконання доручення.    

          Адвокат зобов'язаний незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така 

має місце, підтримувати на належному рівні знання у питаннях, з яких він згідно з чинним 

законодавством зобов'язаний надавати юридичну допомогу за призначенням органів слідства 

або суду, а також безкоштовно. Адвокат має постійно працювати над вдосконаленням своїх 

знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному 

законодавстві. Адвокат повинен забезпечувати розумно необхідний рівень компетентності 

своїх помічників, технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ним для виконання 

окремих робіт у зв'язку з виконанням доручення. Адвокат не повинен пред'являти позовних 

вимог, клопотань та інших процесуальних документів, що свідомо для нього не ґрунтуються 

на чинному законодавстві, окрім випадків, коли нормативний акт, що регулює спірні 

відносини, сам видається незаконним або неконституційним і підлягає оскарженню у 

передбаченому законом порядку. 

          Щоб створити бачення обсягів міжнародної діяльності, пов'язаної із захистом прав 

людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права 

на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права (1966 р.) та Факультативні протоколи до нього, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Конвенція про попередження 

злочину геноциду і покарання за нього (1948 р.), Конвенція про припинення злочину 

апартеїду і покарання за нього (1973 р.), Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижуючих гідність, видів поводження і покарання (1984 р.) і 

Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод (1950 р.). У своїй 

сукупності всі ці акти утворюють так звану Міжнародну хартію прав людини. Положення 

Загальної декларації прав людини є завданням, до виконання якого повинні прагнути всі 

народи і держави (Преамбула Декларації)[1]. 

           Можливість здійснення основних прав людини забезпечується, насамперед, 

юридичними механізмами відповідної держави. Про це, зокрема, свідчать і встановлені 

процедури міжнародного захисту: особа може реалізувати своє право на міжнародний захист 

лише в тому випадку, якщо вона вичерпала усі національні засоби правового захисту (до 

речі, слід зазначити, що громадяни не кожної держави можуть скористатися таким правом, а 

лише тієї, яка визнала юрисдикцію відповідних міжнародних органів) (ч. 4 ст. 55 КУ). Тому 

саме держава зобов'язана забезпечити кожну людину, права якої порушено, ефективними 

засобами захисту. 

          Діяльність адвоката безперечно потребує великих зусиль та глибоких знань 

нормативно- правових документів, щоб допомогти вирішити всі важливі питання та надати 

високопрофесійну, кваліфіковану правову допомогу тим, хто її потребує, та потребує 

правового захисту. Адвокат повинен постійно слідкувати за змінами, які відбуваються в 

законодавстві, в суспільному житті, іти в ногу з часом, для того, що здійснювати адвокатську 

діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та 

уникнення конфлікту інтересів. Очевидно, перелічені положення є своєрідним міжнародно-

правовим актом світової співдружності.  
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ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА: МЕСТО И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Развитие личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных направлений 

развития аграрной экономики. В настоящее время это одна из самых распространенных 

форм характеризующая экономическую активность населения, проживающего в сельской 

местности и играющая существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

страны. 

Кроме этого, личным подсобным хозяйствам отводится существенная роль в 

обеспечении устойчивого развития сельских территорий, поскольку они рассматриваются 

уже не только как ресурс и источник для пополнения объемов производства многих видов 

сельскохозяйственной продукции, но и как необходимое условие сохранения исторических 

традиций, сельского образа жизни, быта и культуры крестьянской семьи. Именно с учетом 

этого нового функционального назначения ЛПХ связывают перспективы их дальнейшего 

развития [1, с.416]. 

Для оценки непосредственной роли личных подсобных хозяйств в аграрной 

экономике республики следует более детально рассмотреть некоторые особенности их 

функционирования. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2002 года «О личных 

подсобных хозяйствах граждан» (далее – Закон) определяет, что личные подсобные 

хозяйства граждан - форма хозяйственно трудовой деятельности граждан по производству 

сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных участков, 

предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

об охране и использовании земель». 

В первой части определения указывается на содержание и субъектов деятельности 

ЛПХ. Эта деятельность носит производственный, хозяйственный характер. Законодатель 

закрепляет и конкретный вид деятельности, который должен осуществляться в рамках ЛПХ 

– производство сельскохозяйственной продукции. Кроме этого – это не только форма 

хозяйственной деятельности, но и форма трудовой деятельности граждан, поскольку 

основывается на их личном труде, а не на применении наемного труда. В качестве субъекта 
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данной деятельности выступают граждане, физические лица. Причем не все граждане, а 

лишь те, которые имеют земельные участки, предоставленные специально для указанной 

цели. Поэтому вторая часть определения характеризует ЛПХ как определенную форму 

землепользования граждан, а именно как деятельность, основанную на использовании 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом 

владении, переданных в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом, 

перечислены все возможные права граждан на земельные участки, предоставляемые для 

указанной цели, что соответствует нормам законодательства об охране и использовании 

земель. 

В целом приведенное определение позволяет отграничить ведение личного 

подсобного хозяйства от иных форм сельскохозяйственной деятельности граждан, а 

следовательно, определить тот круг субъектов на которые распространяются нормы 

анализируемого нами Закона. Однако многие положения требуют дополнительного 

разъяснения и уточнения для наиболее полной характеристики ЛПХ и уяснения правового 

статуса лиц, осуществляющих данный вид деятельности. 

В первую очередь следует отметить, что деятельность по ведению ЛПХ не 

ограничивается лишь производством сельскохозяйственной продукции. Уже в ст. 3 Закона 

речь идет не только о производстве, но и о переработке и реализации указанной продукции. 

Статья 6 содержит норму о том, что данная сельскохозяйственная продукция используется 

по своему усмотрению, в том числе она может быть реализована юридическим и физическим 

лицам согласно заключенным с ними договорам. Государство содействует развитию и 

укреплению ЛПХ через оказание помощи в реализации излишков произведенной 

сельскохозяйственной продукции [2, с. 81]. 

Важной особенностью, которая оказывает значимое влияние на деятельность личных 

подсобных хозяйств, является использование его как вспомогательного источника 

самообеспечения сельского населения, связанного с различным в уровне жизни городских и 

сельских жителей. Очевидно, что значимость данного условия может быть снижена только 

при существенном росте доходов сельского населения, получаемых от основного источника, 

Состав участников личного подсобного хозяйства также имеет свою специфику: 

данная категория не определена законодательно, самостоятельным участником 

правоотношений в ЛПХ является не семья в целом, а отдельные физические лица, 

участвовать в ведении ЛПХ может любой член семьи независимо от его трудоспособности и 

дееспособности. 

Существенные особенности имеет правовой режим имущества и земельного участка 

личного подсобного хозяйства. В первую очередь - это частная собственность на средства 

производства, в том числе на землю. Несмотря на то, что имущество должно быть 

предназначено для ведения нетоварного сельскохозяйственного производства, а размеры 

земельного участка законодательно нормируются, право собственности сохраняет статус 

крестьян на как хозяина на земле. Этому также способствует возможность свободно 

распоряжаться производственной продукцией сверх непосредственного потребления, в том 

числе за пределами страны. Значительно облегчает работу и содействует развитию личных 

подсобных хозяйств осуществление деятельности на основе не только гражданско правовых 

договоров, но и устной договоренности. Это сокращает затраты времени на оформление 

трудовых отношений и дает возможность более быстро и гибко реагировать на изменение 

внешних условий. В итоге благодаря своим особенностям личные подсобные хозяйства на 

протяжении продолжительного периода занимают значительное место в аграрном 

производстве Республики Беларусь. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 978,8 тысяч личных подсобных 

хозяйств граждан. Следует отметить, что их численность по сравнению с 1995 г. 

уменьшилась на 362,8 тысяч. За последнее пятилетие также наблюдается сокращение 

численности личных подсобных хозяйств в стране. 



152 

Личные подсобные хозяйства, сочетая личные потребительские интересы и 

предпринимательскую выгоду, все же отдают предпочтение отдельным отраслям. В данной 

категории хозяйств сосредоточено производство основной массы картофеля, овошей, плодов 

и ягод, а также шерсти. Очевидно также, что при значительном поголовье овец, коз и 

кроликов, личные подсобные хозяйства производят подавляющую часть соответствующей 

продукции, которая в таблице отдельно не указана. Приоритет в производственной 

продукции обусловлен ее низкой капиталоемкостью и возможностью недопущения 

значительных потерь при выращивании. Козье молоко, баранина, мясо кроликов и мед 

можно отнести к диетическим продуктам, которые имеют ограниченный спрос. Этот факт 

также подтверждает, что производство продукции и в дальнейшем будет преобладать в 

личных подсобных хозяйствах населения. 

В целом по результатам исследования можно сделать вывод о том, что специфика личных 

подсобных хозяйств позволяет им играть значительную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности Республики Беларусь, а также способствовать улучшению социальных условий 

сельского населения. Из приведенных выше сведений можно выделить положительные стороны 

деятельности личных подсобных хозяйств: производство трудоемкой сельскохозяйственной 

продукции нерентабельной или недостаточно прибыльной для крупных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, снижение и стабилизация цен на продовольственные товары 

посредством удовлетворения потребности в отдельных продукции: снабжение населения 

диетическими и остродефицитными продуктами, чистой продукции, введение в оборот и 

повышение эффективности используемых земельных ресурсов. 

Можно предположить, что настоящее наблюдается пик снижения деятельности 

личных подсобных хозяйств. Тем не менее они в Республике Беларусь будут в и в 

дальнейшем развиваться. 
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНІЙ 

ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

 Соціальні права людини займають пріоритетне місце в системі основних прав та 

свобод людини. Адже усі інші права та свободи (особисті, політичні, культурні, економічні) 

мають для людини ціннісне значення лише за умови, коли вона має достатні засоби та 

ресурси для свого фізичного існування. При неможливості особою забезпечити елементарні 

умови свого існування, коли якість її харчування не забезпечує простого відтворення 

фізичних сил, коли вона не має будь-якого житла та одягу, усі інші права просто втрачають 

своє соціальне значення. Унаслідок цього потерпає не лише конкретна людина, але й усе 
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суспільство, яке втрачає свідомого, активного члена громадянського суспільства, і всі 

важливі проблеми будуть вирішуватись без його участі. 

 Проблема забезпечення права людини на достатній життєвий рівень в Україні у тій 

чи іншій мірі досліджувалася у працях О. Баймуратова, С. Верланова, А. Колодія, В. 

Погорілка, П. Рабіновича, В.Шаповала та інших. Проте досить часто право людини на 

достатній життєвий рівень розглядалось поверхнево, або ж як таке, що частково є пов’язаним 

з іншим правом. Також зустрічаються дослідження лише окремих елементів права людини 

на достатній життєвий рівень (такі, як вдосконалення механізму регулювання соціального 

захисту населення, закріплення права людини на достатній життєвий рівень та інші). У 

зв’язку з цим, а також з приводу ратифікації Україною Європейської соціальної хартії [1] та 

закріплення у статті 48 розділу ІІ Конституції України права на достатній життєвий рівень 

[2], постає необхідність проведення дослідження проблеми забезпечення юридичних 

гарантій права людини на достатній життєвий рівень в Україні. 

 Забезпечення соціально-економічних прав є важливим завданням для Української 

держави, яка проголошується у Конституції правовою і соціальною державою, де людина 

визнається найбільшою соціальною цінністю. Рівень дотримання цих прав відображає, 

відповідно, рівень розвитку держави, рівень досягнення нею тих цілей, що проголошені в 

основному законі. На жаль, системні проблеми, які мали місце щодо дотримання соціально-

економічних прав, продовжують існувати в країні й надалі. Попри вжиття заходів, 

спрямованих на зменшення бідності в країні, підвищення рівня життя і соціального 

забезпечення людей, ефективність цих дій була невисокою, і більше того, проблеми у деяких 

сферах тільки поглиблювались. Рівень життя пересічного українця продовжує знижуватися, 

бідність залишається й надалі актуальним питанням для багатьох людей, які живуть в 

Україні. При цьому неефективність заходів держави з метою підвищення якості життя і 

боротьби із бідністю визнають навіть державні органи, які здійснюють контроль за 

ефективністю витрачання бюджетних коштів. 

У цьому контексті неможливо оминути проблему невідповідності існуючого 

показника прожиткового мінімуму, а також застосування в системі соціального забезпечення 

такого ганебного показника, як гарантований рівень забезпечення прожиткового мінімуму. 

Крім того, продовжує збільшуватися розрив між багатими і бідними. Все це призводить до 

ілюзорності всієї системи соціального захисту населення в Україні. Значними є проблеми, 

пов’язані з дотриманням базових правових норм, що стосуються права на забезпечення 

належного життєвого рівня - права на безпеку і якість продуктів харчування і води, права на 

житло. Недотримання цих прав залишається в Україні системним і дуже часто дії держави в 

цьому напрямку є малоефективними. Окремо слід торкнутися проблеми реформування 

системи пільг, яка на сьогодні гостро потребує уваги держави. Водночас слід зазначити, що 

такі реформи потребують системного підходу, який би базувався не на тому, яким чином не 

дати можливості людям їх отримати, а на тому, як зробити так, щоб пільги і соціальні 

гарантії отримували тільки ті, які їх реально потребують. 

Проблеми забезпечення соціального захисту населення є постійно пріоритетними 

серед різних аспектів соціальної політики держави в перехідний період. Тому соціальна 

політика є визначальним напрямом внутрішньої політики держави, яка забезпечує захист 

прав людини, створює передумови для розширеного відтворення людиною своєї діяльності, 

а також суспільної системи в цілому. Ця проблема привертає увагу дослідників соціальних 

відносин, які роблять спробу вивчити шляхи вдосконалення державних механізмів 

регулювання соціального захисту населення. Основні спрямування державної соціальної 

політики націлені на багатовекторність задоволення потреб населення шляхом підвищення 

ролі трудового доходу, захист населення від зростання цін, гарантоване забезпечення 

прожиткового мінімуму, індексацію заробітної плати, впровадження механізмів субвенцій 

тощо. Виходячи з цього, слід ще раз звернути увагу на основні напрямки соціальної політики 

в Україні, якими є: підвищення добробуту населення за рахунок особистого трудового 

внеску, підприємництва та ділової активності; надання відповідної допомоги по безробіттю, 
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збереження робочих місць, фахова перепідготовка осіб, які втратили роботу; проведення 

пенсійної реформи, яка буде забезпечувати справедливу систему пенсійних виплат з 

урахуванням трудового вкладу працівника; надання адресної допомоги найнужденнішим у 

грошовій та натуральних формах; забезпечення стабільного фінансування та державної 

підтримки розвитку соціальних галузей (освіти, науки та культури); широка підтримка сім'ї, 

материнства та дитинства. До активних соціально-захисних заходів, якими продовжують 

оперувати державні органи влади в трансформаційний період, належать такі: встановлення 

та періодичний перегляд мінімальних споживчих бюджетів прожиткового мінімуму, 

мінімальної заробітної плати, створення фондів соціальної допомоги, пенсійних фондів, 

зміна оплати праці, індексація доходів та зарплати, формування державних страхових фондів 

на непередбачені обставини, тобто заходи, що входять у сферу державного регулювання 

через використання механізмів забезпечення соціального захисту. Такі заходи охоплюють 

значний спектр соціальної підтримки населення, маючи свою логічну структуру та 

послідовність, ці заходи і механізми їх реалізації покладені в основу розробки цільових 

програм як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Вони включають також 

механізми реалізації програм, наприклад таких, як оподаткування заробітної плати та 

доходів населення, ціноутворення тощо [3, с. 174].  

Розглядаючи сучасні важелі державного механізму соціального захисту, слід звернути 

увагу на те, що вони склалися в кризовий період, період початку переходу до ринкових 

відносин. Нові умови викликали потребу впровадження удосконаленіших механізмів у 

системі соціально-економічних відносин. У цьому зв'язку в контексті розгляду провідних 

напрямів соціального захисту населення виникає проблема взаємоузгодженості заходів 

соціальної політики, розрахованих на найближчий період та більш віддалену перспективу. 

Перш за все ця проблема повинна вирішуватися на законодавчому рівні, а у процесі 

реалізації - на різних рівнях державного управління. Принципові положення такого 

механізму були передбачені Концепцією реалізації державної політики щодо соціального 

захисту населення та захисту прав дітей, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 26 серпня 2020 р. № 1057-р. Метою Концепції є визначення та впровадження 

ефективної моделі взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування для реалізації державної політики соціального захисту населення та захисту 

прав дітей із забезпеченням сервісного підходу до надання соціальних послуг та 

дотриманням принципу їх максимальної доступності для споживачів, а також здійснення 

державного контролю за дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері. Особлива 

актуальність цієї концепції полягає в тому, що серед запланованих результатів її реалізації 

передбачено створення ефективної системи реалізації державної політики з питань 

соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням 

прав дітей; підвищення адресності надання різних видів допомоги та унеможливлення 

порушень законодавства під час призначення соціальних виплат; утворення та розвиток 

високоякісних соціальних сервісів для населення; забезпечення раннього виявлення 

вразливих сімей, профілактики складних життєвих обставин осіб/сімей; надання базових 

соціальних послуг населенню за місцем проживання та своєчасна організація 

спеціалізованих соціальних послуг; швидке та зручне надання адміністративних послуг 

соціального характеру через центри надання адміністративних послуг; міжвідомча взаємодія 

у процесі надання соціальної підтримки сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю, особам 

похилого віку [4]. 

Право людини на достатній життєвий рівень є інтегруючим соціальним правом, яке 

об'єднує усі інші соціальні права в одну цілісну систему. З іншого боку, його реалізація 

також значною мірою залежить від реалізації цілої низки інших конституційних прав та 

свобод. Таким чином, забезпечення гідного життя - це не лише одне з конституційних прав 

людини та кореспондуючий йому обов'язок держави, але й принцип, що пронизує зміст 

правового статусу людини. Більше того, саме від створення в Україні всебічних умов для 
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реалізації цього права кожною людиною залежить ефективність соціальної політики держави 

в цілому. Право на достатній життєвий рівень є основним по відношенню до низки таких 

соціальних прав як: право на соціальне забезпечення, право на охорону здоров’я і безпечне 

навколишнє природне середовище, право на достатній рівень споживання, котрі по 

відношенню до нього виступають додатковими. Ці права не можуть існувати без права на 

достатній життєвий рівень, проте без них право на достатній життєвий рівень не матиме 

юридичних засобів його забезпечення. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Нагальність реформування системи органів кримінальної юстиції, а також постійне 

удосконалення процедури кримінального провадження спрямоване не лише на виконання 

зобов’язань нашої держави перед Радою Європи, але й на впровадження подальших 

євроінтеграційних процесів та побудови демократичної, правової держави у відповідності з 

положеннями ст. 1 Конституції України [1]. 

Згідно з роз’ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, що містяться у Листі № 223-1134/0/4-13 від 18.07.2013 року: «при 

здійсненні кримінального провадження щодо неповнолітніх суди зобов'язані забезпечувати 

точне й неухильне застосування діючого законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, 

враховувати практику Європейського суду з прав людини, запроваджуючи їх положення у 

вітчизняну правозастосовну практику» [3]. 

У зв’язку з чим видається цілком доцільним проаналізувати окрему практику 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо неповнолітніх з метою 

удосконалення здійснення правосуддя національними судами. 

Непоодинокими є випадки неврахування судами особливостей кримінального 

провадження за участю неповнолітніх обвинувачених, які тягнуть за собою здійснення 

неналежного захисту державою особливої категорії правопорушників, невиконання вимог 

Глави 38 КПК України та основних завдань кримінального провадження. Зокрема, при 

вирішенні питання про обрання неповнолітньому запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою необхідно враховувати практику ЄСПЛ. Показовим у цьому аспекті є рішення ЄСПЛ 

від 27.11.2008 у справі «Свершов проти України», де ЄСПЛ констатував порушення вимог 

ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість) стосовно неповнолітнього. 
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У п. 63 цього рішення в обґрунтування порушення ст. 5 Конвенції ЄСПЛ зазначив, що 

національні суди при розгляді питання продовження тримання під вартою неповнолітнього 

жодного разу не розглядали можливості обрання альтернативного запобіжного заходу замість 

тримання під вартою і, посилаючись головним чином на тяжкість злочинів, продовжували 

тримати заявника під вартою на підставах, які не можна вважати «відповідними і достатніми». У 

п. 64 цього ж рішення ЄСПЛ, визнаючи наявність порушення п. 3 ст. 5 Конвенції зазначив, що 

«взято до уваги й те, що, хоча захисник закликав враховувати вік неповнолітнього заявника, 

органи влади, як видно з матеріалів справи, ніколи не приймали до уваги цей факт, коли виносили 

рішення про тримання його під вартою» [4]. 

Досить показовою у контексті нехтування загальновизнаними правами дитини є справа 

Гювеч проти Туреччини. 15-річний підліток постав перед дорослим судом, і, в кінцевому 

рахунку, був визнаний винним в участі у незаконній організації. Він був попередньо 

ув'язненим протягом більше ніж чотирьох з половиною років у в'язниці для дорослих, де він 

не отримував медичної допомоги у зв’язку з наявними психологічними проблемами і 

неодноразово намагався накласти на себе руки. Йому не було надано правову допомогу під 

час допиту поліцією, прокурором і суддею. Крім того, він і його адвокат не брали участі в 14 

із 30 слухань у його справі. ЄСПЛ встановив, що тримання під вартою неповнолітнього, 

безсумнівно, послужило причиною його психологічних проблем, які призвели до його спроб 

покінчити життя самогубством. Влада була безпосередньо відповідальною за ці проблеми і 

не надала йому необхідної медичної допомоги [5Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У цій справі ЄСПЛ повторив свої зауваження щодо надмірних строків тримання під 

вартою. Він прямо заявив: «Принаймні в трьох рішеннях, що стосуються Туреччини, Суд 

висловив побоювання з приводу практики попереднього утримання дітей (див. Сельчук 

проти Туреччини, No 21768/02, п.35, 10 січня 2006 року; Кошті та інші проти Туреччини, No 

74321/01, п.30, 3 травня 2007 роки; вищезазначена справа Нарт проти Туреччини, 20817/04, 

п.34) і порушення статті 5, пункту 3 Конвенції про значно коротші терміни, ніж ті, що 

проведені заявником в даному випадку. Наприклад, у випадку Сельчука, заявник провів 

близько чотирьох місяців у попередньому ув’язненні, коли йому було 16 років, а у випадку 

Нарта, заявник провів 48 днів в ув’язненні, коли йому було 17 років. У даному випадку, 

заявник був затриманий у віці 15 років і утримувався в попередньому ув’язненні строком 

понад чотири з половиною роки. У світлі вищевикладеного, Суд вважає, що тривалість 

утримання заявника під вартою була надмірною і в порушення статті 5, пункту 3 Конвенції». 

У справі Ічин та інші проти України, згідно з обставинами якої два підлітки (13 і 14 

років) знаходились протягом 30 днів у центрі для неповнолітніх за те, що вони викрали їжу і 

кухонне начиння зі шкільної їдальні, незважаючи на те, що хлопчики зізналися в крадіжці і 

повернули викрадені речі. Крім того, на момент події, підлітки не досягли віку кримінальної 

відповідальності. ЄСПЛ встановив, що хлопчики піддалися безпідставному утриманню під 

вартою в місці, яке не забезпечило їм необхідного «наглядових заходів виховного 

характеру», в порушення п. 1 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність) [6]. 

Таким чином, порушення вимог п. 3 ст. 5 Конвенції у згаданих вище рішеннях ЄСПЛ 

щодо неповнолітніх констатувалося, як правило, у зв’язку з: відсутністю у рішеннях суду 

про тримання неповнолітньої особи під вартою посилання на те, що саме з обставин справи 

змусило суд дійти висновку про доцільність застосування саме цього запобіжного заходу 

законодавчо визначених підстав для тримання особи під вартою; відсутністю в рішеннях 

щодо продовження тримання неповнолітньої особи під вартою аналізу актуальності ризиків, 

які на початку кримінального провадження були підставою для взяття під варту; відсутністю 

у рішеннях щодо тримання неповнолітньої особи під вартою аналізу можливості 

застосування до особи альтернативних взяттю під варту запобіжних заходів. 

Варто зазначити, що національні суди у більшості випадків враховують особливості 

кримінального провадження щодо неповнолітніх в контексті застосування запобіжних 

заходів, обираючи на стадії судового розгляду таким обвинуваченим альтернативні 

триманню під вартою запобіжні заходи, що підтверджується аналізом судової практики. 
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Наступним, не менш важливим питанням, на яке звертає увагу ЄСПЛ є вжиття 

службовими особами заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на особу 

неповнолітнього. 

Законодавець у ч.2 ст. 484 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, слідчий 

суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, повинні здійснювати процесуальні дії 

в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає 

його віковим та психологічним особливостям, роз'яснювати суть процесуальних дій, рішень 

та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та 

вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього [2]. 

Звідси на суд покладається обов’язок здійснення судового розгляду у такий спосіб, щоб 

мінімізувати можливий негативний вплив на особу неповнолітнього, що, насамперед, 

залежить від врахування судом характерних особливостей неповнолітнього, його 

фізіологічного та психічного розвитку, складності кримінального провадження, наявності 

суспільного резонансу тощо. 

Так, ЄСПЛ визнав порушення вимоги щодо справедливості судового розгляду (п. 1 

ст. 6 Конвенції) у ситуації, коли законні представники неповнолітнього обвинуваченого 

сиділи у залі судового засідання «у межах досяжності шепоту». ЄСПЛ встановив 

малоймовірність того, щоб неповнолітній відчував себе досить розкуто для того, щоб 

радитися з адвокатами під час засідання у залі, на очах у публіки, навіть більше, щоб він був 

у змозі, з огляду на його незрілість і нестабільний емоційний стан, навіть і поза залою суду 

співпрацювати зі своїми адвокатами і надавати їм інформацію, потрібну для його захисту (Т 

проти Сполученого Королівства). 

Суд, роз'яснюючи неповнолітньому обвинуваченому правила кримінального 

судочинства, повинен враховувати рівень його інтелектуального розвитку, оскільки це має 

важливе значення для розуміння ним суті процесуальних дій, а отже, і можливості брати 

дієву участь у суді. 

У справі «С.Ц. проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ визнав, що мало місце 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції за обставин, коли неповнолітній обвинувачений через 

низький рівень інтелектуального розвитку не усвідомлював «становища, в якому він 

опинився». ЄСПЛ встановив порушення п.1 ст. 6 Конвенції, у зв'язку з тим, що 11-річний 

хлопчик був не в змозі повною мірою брати участь у розгляді справи, він не розумів ролі 

присяжних і необхідності справити на них гарне враження. Він також не усвідомлював, що 

ризикує потрапити до в'язниці, і думав, що повернеться додому до свого прийомного батька. 

Попри це кримінальне провадження щодо нього розглянув не спеціалізований суд у справах 

неповнолітніх, а суд для дорослих. ЄСПЛ притримується позиції, що справи дітей з 

обмеженими розумовими здібностями, такими як заявник, повинні розглядатися 

спеціальними судами. 

Таким чином, у справі Оккалі проти Туреччини, ЄСПЛ розглянув справу 12-річного 

хлопця, який знаходився під арештом поліції, і який стверджував, що він піддавався 

жорстокому поводженню. ЄСПЛ вважав, що він повинен був отримати більший захист як 

неповнолітній, і що влада не врахувала його особливої уразливості та додав, що у випадках, 

подібних до цього, повинен бути призначений адвокат для надання допомоги дитині, а 

батьки (або законний представник) мають бути проінформовані про затримання.  

Аналіз практики Європейського суду з прав людини та практики національних судів 

дає можливість зробити висновки про необхідність суддями при здійсненні судового 

провадження за участю неповнолітніх осіб враховувати наступне: сумлінно виконувати 

повноваження із судового контролю за дотриманням; прав, свобод та інтересів неповнолітніх 

осіб у кримінальному провадженні під час судового провадження, не дивлячись на їх 

процесуальний статус, діяти у межах і відповідно до вимог закону, який визначає 

особливості кримінального провадження за участю неповнолітніх; враховувати, що 

закріплений законом особливий підхід до неповнолітніх правопорушників зумовлює 
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застосування інших, відмінних від тих, які застосовуються до дорослих, заходів 

процесуального характеру та вимагає здійснення їх особами з відповідною спеціалізацією; 

пам'ятати, що кримінальне провадження як щодо неповнолітньої особи, так і за участю 

неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно, розглянуто першочергово та таким 

чином щоб не завдати травмувань особливому суб’єкту, а також сприяти позитивному 

впливу на дитину. 
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РОЛЬ ВИНДИКАЦИИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА  

СОБСТВЕННОСТИ У ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ  

И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОНЕСЕННЫХ ИМ ЗАТРАТ 

Виндикационный иск представляет собой иск не владеющего собственника к 

незаконно владеющему несобственнику об изъятии имущества в натуре. Согласно ст. 282 

Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (в ред. от 5 января 2021 г.) 

№ 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) собственник вправе истребовать свое имущество 

из чужого незаконного владения.  

Вопрос о том, что является предметом виндикационного иска, не находит в 

юридической литературе однозначного ответа. Некоторые ученые полагают, что предметом 

виндикационного иска является индивидуально-определенное имущество, которое выбыло 

из владения субъекта вещного права [2, с. 825]. По мнению других ученых, предметом 

виндикационного иска является требование о возврате имущества из незаконного владения 

[1, с. 555]. Данная точка зрения представляется более обоснованной. Предмет иска – это 

конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из 

спорного правоотношения и относительно которого истец просит постановить судебное 

решение [4, с. 402]. Понимание предмета иска как конкретного материально-правового 

требования истца к ответчику наиболее точно соответствует процессуальному закону. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 243 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 

11.01.1999 № 238-З (в ред. от 14.05.2021 г.), в исковом заявлении должно быть указано 

точное обозначение требований истца, а если требования являются имущественными, то и 

цена иска. От предмета иска следует отличать материальный объект иска (вещь, денежные 

средства, объект недвижимости, иное имущество и т.д.).  

Собственник вправе виндицировать свое имущество как от недобросовестного, так и 

добросовестного владельца, однако положительное решение вопроса при истребовании 

имущества от добросовестного приобретателя зависит от обстоятельств приобретения. В 

настоящее время дискуссионным является вопрос относительно того, можно ли признать 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_428
http://www.refworld.org/pdfid/497d817c2.pdf
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добросовестного приобретателя собственником имущества в случае, когда виндкационный 

иск к нему удовлетворен быть не может, и с какого момента возникает право собственности 

у добросовестного приобретателя.  

По данной проблеме сформировалось несколько основных подходов. Сторонники 

первого подхода полагают, что отказ в удовлетворении виндикационного иска означает, что 

ответчик начинает владение для давности, т.е. занимает ту позицию, которая описана в ст. 

235 ГК Республики Беларусь. Лицо – гражданин или юридическое лицо, в собственности 

которого не находится имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет 

им как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). По истечении установленных сроков ответчик 

(добросовестный приобретатель) приобретает право собственности, а первоначальный 

собственник это право утрачивает [3, с. 117]. 

Представляется, что признание права собственности за добросовестным 

приобретателем на основании давности владения обладает рядом недостатков. Сохранив 

вещь в своей имущественной сфере, владелец будет лишен стимула эффективно ее 

эксплуатировать, ведь ГК Республики Беларусь не запрещает собственнику истребовать 

полученные от вещи плоды и доходы даже в случае отказа ему в удовлетворении 

виндикационного иска. То есть, если истцу будет отказано в возврате вещи из чужого 

незаконного владения, тем не менее, он может подать в суд иск об истребовании плодов и 

доходов от этой вещи. Данная ситуация ставит добросовестного приобретателя в невыгодное 

положение. Следовательно, возникновение права собственности у добросовестного 

приобретателя только по истечении срока давности владения не соответствует требованиям 

разумности и справедливости. 

Сторонники второго подхода к разрешению данной проблемы полагают, что право 

собственности у добросовестного приобретателя возникает с момента вступления в силу 

решения суда об отказе в виндикационном иске [5, с. 133]. Дело в том, что в решении суда об 

отказе в удовлетворении виндикационного иска на основании добросовестного 

приобретения судом будут установлены условия (например: заключение договора между 

добросовестным приобретателем и неуправомоченным отчуждателем; передача вещи; 

возмездность приобретения;  добросовестность приобретателя; выбытие вещи из владения 

собственника по его воле.), образующие в совокупности юридический состав приобретения 

права собственности добросовестным приобретателем.  Все эти факты устанавливаются в 

суда и закрепляются в его решении. При отсутствии подобного решения наличие 

необходимых условий будет не подтверждено, и, как следствие, не будет оснований для 

возникновения права собственности у добросовестного приобретателя. Решение суда об 

отказе собственнику в истребовании недвижимого имущества у добросовестного 

приобретателя является основанием для регистрации перехода к приобретателю права 

собственности. 

Таким образом, проблему возникновения права собственности у добросовестного 

приобретателя можно решить следующим образом: право собственности у добросовестного 

приобретателя должно возникать с момента вступления в силу решения суда об отказе в 

виндикационном иске, а в случае отсутствия спора – по истечении срока приобретательной 

давности. Профессор В. Ф. Чигир отмечает, что в ст. 283 ГК Республики Беларусь 

целесообразно включить п. 4 следующего содержания: «Отказ в удовлетворении иска об 

истребовании имущества от добросовестного приобретателя влечет прекращение права 

собственности у истца и возникновение права собственности на имущество у 

добросовестного приобретателя» [1]. Введение этой правовой новации позволило бы 

исключить неоднозначное толкование вышеназванных норм и обеспечило бы единообразие 

правоприменительной практики. 

Согласно п. 2 ст. 284 ГК Республики Беларусь незаконный владелец вправе требовать 

возмещения произведенных необходимых затрат, с того времени, с какого собственнику 
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причитаются доходы от имущества. То есть, собственник вправе потребовать от 

недобросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или 

должен был извлечь за все время владения. Например, истребуя у недобросовестного 

владельца корову, собственник вправе потребовать возврата ему полученного от этой коровы 

теленка и взыскать стоимость молока от надоев за время владения и пользования коровой. 

Расчеты между собственником и недобросовестным владельцем производятся за все 

время нахождения у последнего спорного имущества, т. е. с юридической точки зрения 

имущественные интересы этих субъектов уравнены. Даже когда владелец вовсе не получил 

доходов от истребованного у него имущества, собственник обязан возместить ему 

необходимые затраты. Отсюда вытекает, что недобросовестный владелец во всех случаях 

может взыскать понесенные им расходы на содержание имущества, истребованного у него 

впоследствии посредством виндикации. В отличие от недобросовестного добросовестный 

владелец имущества несет подобную обязанность лишь с того момента, когда он узнал о 

неправомерности своего владения или получил повестку по иску собственника о возврате 

имущества. 

При возврате истребуемого имущества от добросовестного владельца, собственник 

получает его с произведенными необходимыми улучшениями за все время нахождения 

имущества у незаконного добросовестного владельца, тогда как последний, за период после 

утраты добросовестности, лишается права на возмещение затрат и получение доходов. 

Отсутствие нормы, предусматривающей возмещение необходимых затрат, произведенных 

добросовестным владельцем за период, когда он не знал о незаконности своего владения,  

объясняется тем, что необходимые затраты на имущество покрываются извлеченными из 

него доходами. Однако, в случае, если расходы на имущество превысят извлеченные доходы, 

добросовестный владелец оказывается в худшем положении, чем владелец 

недобросовестный. Указанное правило представляется нелогичным по отношению к 

добросовестному владельцу имущества. А. П. Сергеев объясняет такой подход тем, что он 

предотвращает бесхозяйственное содержание имущества со стороны недобросовестного 

владельца, то есть служит интересам собственника.  

Полагаем, что добросовестный владелец не может быть поставлен в худшие условия, 

чем недобросовестный. Отсюда следует вывод, что собственник обязан по требованию 

добросовестного владельца возместить ему разницу между суммами упомянутых расходов и 

доходов. На сегодняшний день правовым механизмом, который используется для защиты 

интересов добросовестного владельца в рассматриваемой ситуации, являются субсидиарно 

применяемые нормы о возврате неосновательного обогащения (ст. 971 ГК Республики 

Беларусь).  

Считаем, что для более детальной проработки и четкости произведения компенсации 

расходов добросовестному владельцу, когда они превышают полученные доходы, 

представляется возможным ввести в законодательство норму, согласно которой 

добросовестный владелец имеет право требовать от собственника возмещения необходимых 

затрат, поскольку последние не покрываются доходами от этого имущества. 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА КАК СУБЪЕКТ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Крестьянское (фермерское) хозяйство является одной из относительно новых 

организационно-правовых форм аграрного предпринимательства, возникновение которой 

связано с осуществлением аграрной реформы. Возрождение фермерского уклада на селе 

стало одним из основных направлений аграрной реформы. Однако возможность ведения 

крестьянского хозяйства появилась еще в советский период (с середины 80-х гг.), когда 

гражданам было предоставлено право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью 

в сельском хозяйстве. Эта деятельность основывалась исключительно на личном труде 

гражданина и членов его семьи, так как использование наемного труда не допускалось. 

Крестьянское хозяйство в этот период не являлось юридическим лицом и рассматривалось 

как семейно-трудовое объединение лиц, ведущих совместное хозяйство на земельном 

участке и выступающих в хозяйственном отношении как единое целое; правовой режим 

имущества определялся в виде общей совместной собственности членов, специальное 

законодательство отсутствовало. И только с принятием 18 февраля 1991 г. Закона № 611-XІІ 

«О крестьянских (фермерских) хозяйствах» (далее – Закон о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве) деятельность по организации и ведению крестьянских хозяйств получила 

детальную регламентацию. Крестьянское (фермерское) хозяйство приобрело статус 

юридического лица, а также было признано самостоятельной организационно-правовой 

формой ведения сельскохозяйственного производства наравне с колхозами и совхозами. 

В соответствии со ст. 1 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве под фермерским 

хозяйством понимается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами 

одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также 

по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном 

трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в 

соответствии с законодательством об охране и использовании земель. 

Если провести анализ определения крестьянского (фермерского) хозяйства, то можно 

выделить некоторые присущие ему признаки. 

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что фермерское хозяйство является 

коммерческой организацией. Согласно ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) коммерческой организацией является юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющее 

полученную прибыль между участниками [2]. В ст. 3 Закона о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве имелось указание на приобретение фермерским хозяйством статуса юридического 

лица с момента его государственной регистрации, однако указание на коммерческий 

характер фермерского хозяйства отсутствовало. Таким же образом ст. 46 ГК изначально не 

причисляла фермерское хозяйство к коммерческим организациям. Однако при этом ст. 66 ГК 

предусматривала, что законодательство о полном товариществе распространяется на 

фермерское хозяйство, если законодательством об этих хозяйствах не предусмотрено иное. 

Прямое указание на то, что фермерское хозяйство является коммерческой организацией, 

появилось в ГК в результате внесения  изменений  Законом Республики Беларусь от 

14.07.2000 N 415-З. 



162 

К основным признакам фермерского хозяйства как юридического лица Маньковский 

И.А. относит: организационное единство, выступление в гражданском обороте и в любом 

суде от своего имени, имущественную обособленность, самостоятельную имущественную 

ответственность по своим обязательствам. 

Стоит обратить внимание, что в то время законодательные акты имели много 

противоречий и сложностей в реализации. Так, на практике невозможно было наделить всех 

граждан, желающих создать и вести КФХ, земельными участками с кадастровой оценкой на 

уровне среднего показателя по хозяйству, осуществить выделение доли имущества и части 

прибыли члену колхоза или государственного сельскохозяйственного предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством крестьянским (фермерским) 

хозяйством признается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами 

одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а 

также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) 

личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих 

целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель. 

В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З в качестве субъектов 

земельных отношений, которые могут быть КФХ, помимо физических лиц, выступают также 

КФХ как юридические лица. Размер земельного участка, предоставляемого гражданину 

Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на праве 

пожизненного наследуемого владения, не может превышать 100 га сельскохозяйственных 

земель, размер земельного участка, предоставляемого на праве постоянного пользования или 

аренды, определяется проектом отвода земельного участка. Дееспособные граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, должны подать в 

соответствующий районный исполнительный комитет заявление о подтверждении 

возможности размещения КФХ и предполагаемом месте размещения земельного участка для 

его ведения. 

Процедура создания КФХ происходит в два этапа: сначала требуется его регистрация 

как юридического лица, а затем появляется возможность предоставления земельного 

участка. Следует отметить, что после государственной регистрации земельный участок 

предоставляется по выбору КФХ (как юридическому лицу) в постоянное пользование или 

аренду либо главе этого хозяйства в пожизненное наследуемое владение или аренду. 

Преимущественное право на получение земельного участка имеют хозяйства, создаваемые 

лицами, зарегистрированными в сельском населенном пункте, поселке городского типа или 

ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета, а 

также членами (работниками) реорганизуемых или ликвидируемых сельскохозяйственных 

организаций. Земельные участки предоставляются КФХ либо их главам, как правило, 

единым массивом и в первую очередь из фонда перераспределения земель [2]. 

Порядок предоставления земельных участков для ведения КФХ регулирует Указ 

Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении 

земельных участков» [6], которым определен целый ряд особенностей, направленных на 

удешевление выполнения работ и упрощение процедуры. Так, земельные участки 

предоставляются без проведения аукциона на право заключения договоров их аренды и без 

проведения предварительного согласования места размещения земельного участка. Одним из 

направлений государственной поддержки деятельности КФХ является установление границы 

предоставленного земельного участка, а также государственная регистрация его создания и 

возникновения права на него осуществляется за счет средств республиканского бюджета [6]. 

Проект отвода земельного участка в соответствии с действующим законодательством 

разрабатывается структурным подразделением по землеустройству соответствующего 

исполнительного комитета на основании заявления. При этом если земельный участок 

предоставляется главе КФХ, то разработка проекта отвода должна быть выполнена в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней, а случае, если земельный участок предоставляется КФХ как 
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юридическому лицу, – в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления такого 

заявления. После согласования проекта отвода земельного участка организацией по 

землеустройству устанавливается граница этого участка на местности в порядке, 

определенном Государственным комитетом по имуществу [6]. 

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства являются одной из самых 

динамично развивающихся организационно-правовых форм аграрного 

предпринимательства. В Республике Беларусь создана достаточная нормативная правовая 

база и есть экономические предпосылки для организации и их развития. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА НА СТАДИИ НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Надзорное производство - это стадия уголовного процесса, в которой 

уполномоченные на то уголовно-процессуальным законом должностные лица суда и 
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прокуратуры при наличии оснований опротестовывают вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления суда первой инстанции, а также определения и 

постановления кассационной и надзорной инстанций, а надлежащие надзорные инстанции 

проверяют их законность и обоснованность и принимают по результатам проверки 

предусмотренные законом решения. 

Надзорное производство является исключительной стадией уголовного процесса. 

Исключительность этой стадии определяется двумя признаками: 

1) она возможна только по делу, по которому судебное решение вступило в законную 

силу. 

2) надзорное производство может быть осуществлено только по протестам 

управомоченных на то уголовно-процессуальным законом должностных лиц суда и 

прокуратуры. [2,320] 

Надзорное производство состоит из двух частей: 

1) рассмотрения лицами, указанными в ст. 404 УПК Республики Беларусь, жалоб о 

пересмотре приговоров, определений, постановлений, вступивших в законную силу, 

проверки ими уголовных дел в связи с поступившими жалобами или по собственной 

инициативе, проверки дел вышестоящими прокурорами по представлениям нижестоящих 

прокуроров и вышестоящими судами при наличии особого мнения судьи, и принесения ими 

протеста при наличии к тому оснований. Если оснований для принесения протеста не 

обнаружено, дело возвращается в суд, из которого оно было истребовано, и надзорное 

производство по этому делу на этом заканчивается. 

2) Рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции по протесту на 

вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления судов первой, 

кассационной (второй) и нижестоящей надзорной инстанций и принятия одного из 

предусмотренных ст. 412 УПК Республики Беларусь решений. [3] 

Производство в надзорной инстанции состоит из следующих этапов: 

- подача надзорной жалобы или надзорного представления; 

- рассмотрение судом надзорной инстанции жалобы, протеста в течение 30 суток со 

дня поступления жалобы и принятие решения о необходимости надзорного производства; 

-  рассмотрение дел в надзорном порядке; 

- вынесение решения. Процессуальная форма решения -- постановление или 

определение. 

Сведения о том, что вступивший в законную силу приговор, определение, 

постановление являются незаконным или необоснованным, могут быть получены от 

осужденного, оправдательного, их защитников и законных представителей, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Кроме того, с 

просьбами о принесении протеста могут обращаться любые граждане, учреждения и 

организации. Жалоба подается в письменной форме. Судебная ошибка может быть 

обнаружена и непосредственно при проверке деятельности нижестоящих судебных органов 

вышестоящими. Жалоба должна быть рассмотрена не позднее одного месяца со дня ее 

поступления, а в случае истребования уголовного дела - не позднее одного месяца со дня 

поступления дела (ст. 408 УПК Республики Беларусь). [3] 

В соответствии со ст. 404 УПК Республики Беларусь протесты в порядке надзора 

вправе приносить: 

- Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор 

Республики Беларусь – на приговоры, определения, постановления любого суда Республики 

Беларусь, за исключением постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, Генерального 

прокурора Республики Беларусь – на приговоры, определения, постановления любого суда 

Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума Верховного Суда 

Республики Беларусь и Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
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- председатели областного, Минского городского судов, прокуроры областей, города 

Минска в пределах своей компетенции – на приговоры, определения, постановления 

районного (городского) суда и апелляционные определения судебной коллегии по 

уголовным делам соответственно областного, Минского городского судов. [3] 

Указанные лица вправе истребовать в пределах своей компетенции любое уголовное 

дело для разрешения вопроса о принесении протеста. 

Если указанные должностные лица (судебные и прокурорские) усмотрят что 

приговор, определение или постановление суда по истребованному уголовному делу 

являются незаконными или необоснованными приносят протест и направляют дело с 

протестом в соответствующую надзорную инстанцию. Если же в деле не было обнаружено 

оснований для принесения протеста, то должностное лицо сообщает об этом заявителю, с 

указанием мотивов его возврата. В этом случае истребованное дело возвращается в суд, из 

которого оно было истребовано. [1,288] 

Порядок рассмотрения дел в надзорных инстанциях подробно изложены в УПК 

Республики Беларусь. Так, согласно ст. 444 УПК Республики Беларусь уголовное дело по 

протесту на вступившие в законную силу приговор, определение или постановление суда 

рассматривается надзорной инстанцией в судебном заседании не позднее пятнадцати суток, а 

президиумах Верховного Суда Республики Беларусь - не позднее месячного срока с момента 

поступления уголовного дела с протестом. [3] 

В соответствии со ст. 367 УПК Республики Беларусь не позднее пяти суток после 

провозглашения приговора его копия должна быть вручена обвиняемому, защитнику, 

государственному и частному обвинителям. В тот же срок копия приговора вручается 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, представителям, если в суд 

поступила просьба от указанных лиц. [3] 

При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами 

протеста и обязан проверить все производство по делу по полном объеме. Если по делу 

осуждено несколько лиц, а протест принесен в отношении одного или части осужденных, 

суд обязан проверить дело в отношении всех осужденных. Пределы прав надзорной 

инстанции определены ст. 447 УПК Республики Беларусь. Суд при рассмотрении уголовного 

дела в порядке надзора может смягчить назначенное осужденному наказание или применить 

закон о менее тяжком преступлении, изменить режим отбывания наказания как в сторону 

смягчения, так и в сторону усиления, признать особо опасным рецидивистом, установить 

фактическое начало исчисления срока отбывания наказания и решить иные вопросы, 

связанные с изменением приговора, но не вправе усилить наказания, в равно применить 

закон о более тяжком преступлении. [3] 

Если будет признано неправильным оправдание обвиняемого или прекращение 

производства по уголовному делу в суде первой инстанции, равно как назначение 

осужденному наказания по своей мягкости не соответствующего содеянному, суд вправе 

отменить приговор или определение и направить дело на новое судебное разбирательство 

соответственно суд первой или кассационной инстанции. 

Несколько иначе определены в законе права вышестоящей надзорной инстанции в 

отношении решений нижестоящей надзорной инстанции. В этом случае если будет 

обнаружено неосновательное прекращение производства по уголовному делу или 

незаконное смягчение наказания осужденному было допущено при рассмотрении дела в 

порядке надзора, вышестоящая надзорная инстанция вправе отменить определение или 

постановление нижестоящей надзорной инстанции и оставить в силе, с изменением или без 

изменения, приговор суда и кассационное определение. 

В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе: 

- оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые 

судебные решения без изменения; 

- отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу; 



166 

- отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение; 

- отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на 

новое апелляционное рассмотрение; 

- отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные 

решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение; 

- внести изменения в приговор, определение или постановление суда. 
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ - ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 

Законодавчо встановлено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє 

адвокатура. Незалежність, самостійність та правовий "імунітет" інституту адвокатури 

гарантується державою. Законодавство України чітко визначає основні засади організації і 

діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні. Саме адвокат 

здійснює представництво іншої особи в суді, а також здійснює її захист від кримінального 

обвинувачення.  

Адвокатура як особливий "інститут" захисту, є важливим інструментом для 

забезпечення здійснення правосуддя і захисту прав громадян, є невід’ємною складовою 

правової держави, оскільки виконує функцію здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, забезпечує доступ фізичних та 

юридичних осіб до правосуддя і виступає як правозахисний інститут громадянського 

суспільства. Водночас, надання кваліфікованої юридичної допомоги неможливо без 

забезпечення належного контролю за такою діяльністю. Цей контроль здебільшого 

опосередковується інститутом відповідальності адвоката [1, с. 135]. 

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності виключно у 

порядку дисциплінарного провадження з підстав визначних у чинному законодавстві 

України. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в 

Єдиному реєстрі адвокатів України. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є: порушення вимог 

несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; 

розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 

невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень 

органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених 
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законом. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або 

зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат 

здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при 

цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.  

За вчинення дисциплінарного проступку, до адвоката може бути застосовано одне з 

таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів 

України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням 

з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з 

Єдиного реєстру адвокатів України [2]. 

Цікавім є вирішенню питання дисциплінарної відповідальності у адвокатурі Австрії. 

Адвокат несе дисциплінарну відповідальність перед адвокатською палатою за діяння, що 

порочать репутацію адвокатури. Порядок розгляду дисциплінарних правопорушень 

закріплений у федеральному законі Австрії «Про дисциплінарні права адвокатів та адвокатів 

стажистів» 1990 року. Питання про притягнення до відповідальності дозволяється 

дисциплінарною радою палати. Розгляд справи здійснюється сенатом, що складається з п’яти 

чоловік. Рішення сенату може бути оскаржене у вищу апеляційну комісію. Цей орган 

складається з двох адвокатів і двох суддів Верховного суду. Скарга на адвоката може бути 

подана будь-якою особою, у тому числі і анонімно. Строк давності притягнення до 

дисциплінарної відповідальності становить п’ять років з моменту вчинення проступку. За 

законодавством Австрії до адвоката можуть бути застосовані як основні, так и тимчасові 

заходи дисциплінарної відповідальності. Перші з них: а) письмова догана; б) штраф на суму 

до 45 тис. євро; в) заборона на адвокатську практику на строк до одного року; г) виключення 

з адвокатури. Якщо адвокат був виключений з адвокатури, палата, членом якої він був, 

інформує про це Верховний, Адміністративний і Конституційний суди Республіки. Можливе 

застосування до адвоката і тимчасових санкцій, серед яких а) моніторинг його діяльності 

дисциплінарною та адвокатською палатою; б)заборона на здійснення діяльності в певних або 

в усіх судах, органах прокуратури або в других органах влади; в) тимчасова заборона на 

адвокатську практику; г) тимчасова заборона на навчання адвокатів-стажистів [3] 

У Швейцарії до дисциплінарної відповідальності адвокат залучається асоціацією 

адвокатів, а також держкомісією з адвокатури. Радою колегії може бути призначено 

стягнення і виключення з колегії, хоча це не позбавляє адвоката права виступати в судах. 

Комісія з адвокатури може тимчасово ввести заборону для адвоката на ведення справ і 

позбавити його статусу адвоката. Крім того, вона уповноважена застосовувати такі заходи 

дисциплінарного характеру, передбачені Федеральним законом про адвокатуру: 

попередження; догану; штраф до 20 тис. швейцарських франків; тимчасову заборону на 

заняття адвокатською діяльністю на строк до 2 років; постійну заборону на заняття 

адвокатською діяльністю. Радою колегії застосовуються такі санкції: догана; попередження; 

несхвалення; виключення. Попередження і несхвалення можуть бути доповнені штрафом від 

100 до 10 тис. франків [4, с.115]. 

Адвокати Німеччини несуть цивільно-правову відповідальність перед клієнтом і 

відповідають за будь-яку свою недбалість, допущену як за межами судового процесу, так і в 

його межах. До підстав відповідальності можна віднести: неналежне виконання обов’язків 

при наданні консультації, підготовці документів, помилкову оцінку суті справи, порушення 

правил діловодства, неналежне виконання зобов’язань з надання допомоги під час процесу. 

При цьому значення не має, чи полягає причина помилки в некомпетентності самого 

адвоката або помилки в організації відділу діловодства та поганому контролі за роботою 

персоналу. Розмір відповідальності не обмежується вартістю об’єкта спору і може 

перевершувати його в кілька разів. Разом з тим, німецьким законодавством допускається 

можливість укладання угод про обмеження відповідальності адвоката за помилки, допущені 

при веденні справи [5, с.215].  
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У разі порушення адвокатом законів, регламентів, професійних норм, він 

притягується до дисциплінарної відповідальності судами честі, які створюються в кожній 

палаті адвокатів [4, с.116]. 

Загалом, процедура дисциплінарної відповідальності адвоката має відповідати 

стандартам незалежності, неупередженості, прозорості, справедливості, розумності строків 

розгляду, презумпції невинуватості та іншим гарантіям належного судочинства і визначатися 

безпосередньо законом. Під час оцінювання будь-якої застосовуваної до адвоката процедури 

треба аналізувати її відповідність вимогам належного суду та принципу правової 

визначеності. Відсутність однієї або декількох із наведених вимог в юридичній процедурі, 

що має застосовуватися до представника адвокатської професії, ставить під сумнів 

законність і легітимність останньої і може послужити підставою для оскарження її 

результатів до суду [6, с.172]. 
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ІНСТИТУТ ВОЛОДІННЯ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

ПРАВО УКРАЇНИ 

Володіння — це історичний попередник права власності і є основою, на якій виникає 

інститут власності. В стародавньому цивільному праві категорія володіння відповідала 

поняттю (usus). Під ним розуміли користування річчю. Володілець і власник поєдналися в 

одне ціле в цивільному праві, і тоді говорили про володіючого власника [1, с. 6]. 

Користування річчю забезпечувало особі безпосереднє панування над нею ставитися 

до неї як до своєї, забезпечене юридичним захистом. Під володінням почали розуміти 

фактичне становище, в силу якого суб'єкт матеріально утримує річ незалежно від того, чи 

має він на це право. Отже, володіння може бути наслідком як власності, так і добросовісного 

набуття від невласника, а також в результаті договору найму, договору зберігання, 

протиправної дії (крадіжка) тощо. 

У римському праві (як і в Цивільному кодексі України) поняття володіння (роssеsіо) 

має двояке значення: 

1) самостійний правовий інститут, незалежний від права власності; 

2) одна з правомочностей власника. 

Таким чином, володіння включає 2 елементи: об'єктивний (фактичне володіння 

майном) і суб'єктивний (намір володіти ним для себе) [2, с. 21]. 
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Суб'єктами володіння можуть бути ті ж фізичні і юридичні особи, які можуть бути 

суб'єктами права власності. Право володіння чужим майном може належати одночасно двом 

або більше особам. 

Об'єктом володіння може бути майно, здатне бути об'єктом права власності. 

Для виникнення володіння необхідне поєднання двох елементів — фактичної 

наявності речі у майні конкретної особи і щоб ця особа вважала цю річ своєю.  

Для припинення володіння достатньо втратити один із цих двох елементів. Право 

володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане 

власником (наприклад, майно отримане у володіння за договором оренди) а також на інших 

підставах, встановлених законом. Наприклад, особа добросовісно заволоділа чужим майном і 

продовжує відкрито, безперервно володіти майном протягом певного строку (набувальна 

давність). 

Підкреслюючи ці відмінності, римські юристи виробили короткі, але точні формули 

для характеристики них понять: право власності - "я маю право на річ", володіння - "я маю 

річ". Відповідно відрізняється і їх зміст, а також підстави виникнення. 

Змістом права власності є правомочності володіння, користування, розпорядження 

майном. Зміст володіння полягає у можливості володіння, користування і розпорядження 

річчю. При цьому всі названі можливості тлумачаться як фактичні стани і не оцінюються як 

суб'єктивні права. 

Володіння може виникнути: 

1) внаслідок заволодіння майном (первинне встановлення володіння, встановлення 

володіння уперше); 

2) внаслідок передачі володіння майном однією особою іншій (похідне володіння). 

Право володіння припиняється у разі: 

1)відмови володільця від володіння майном; 

2) витребування майна від володільця власником майна або іншою особою; 

3) знищення майна. 

Сучасні політико-правові зміни, що відбуваються в Україні в напрямку євроінтеграції, 

передбачають гармонізацію української правової системи відповідно до європейських 

стандартів. У європейській правовій традиції римське право розглядається як основа, на якій 

можна побудувати чітку, дієву і стабільну систему цивільно-правового регулювання. Саме 

тому цивілісти широко обговорюють створення єдиного кодексу приватного права, який би 

уніфікував та кодифікував цивільне право держав-членів Європейського Союзу. При цьому 

вони, безумовно, звертаються до римського права як спільного надбання європейських країн. 

Невід'ємною частиною класичної системи римського приватного права є інститут володіння. 

Інститут володіння в римському праві виступає як правова форма закріплення виключного 

фактичного володіння власною або чужою річчю, забезпечуючи захист від силового 

порушення безпосередності зв'язку особи з річчю. Володіння — це історичний попередник 

права власності і є основою, на якій виникає інститут власності і саме тому дає надзвичайно 

об'ємний методологічний (теоретичний) матеріал для вдосконалення системи національного 

права України. 

Закон України "Про власність", прийнятий ще 7 лютого 1991 р., уже допускав певну 

можливість користування чужим майном. Так п. 6 ст. 4 проголошує, що "...власника може 

бути зобов'язано допустити обмежене користування його майном іншими особами" [3, ст. 4]. 

Таке право є ніщо інше, як речове право користування чужим майном (річчю), яке у 

римському цивільному праві дістало назву "сервітути". Нові правові інститути, які є 

складовими Цивільного кодексу України, значно розширюють можливість цивільно-

правового регулювання відносин у нашій державі. 

Вивчення інституту володіння у межах конкретно-історичної системи права 

Стародавнього Риму дає надзвичайно об'ємний методологічний (теоретичний) матеріал для 

вдосконалення системи національного права України. Римське право, інститут володіння, в 

тому числі, мають незаперечний авторитет класичної культури права. 
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Значення володіння як правового інституту у своїй суті може бути оцінений в повній 

мірі не з позицій дослідження приватних його аспектів, але з логіко-філософських, 

абстрактних позицій. 

Інститут володіння, як фактичного панування, незалежного від права на нього, 

затверджений преторським едиктом і розроблений класичними юристами, став з тієї пори 

міцним надбанням усього розвиненого цивільного права. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Согласно ст. 985 Гражданского Кодекса Республики Беларусь по лицензионному 

договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта 

интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) 

разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. 

Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта 

интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если 

иное не установлено законодательными актами. 

Лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в 

патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством [1]. 

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату: 

1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за 

лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, 

неисключительная лицензия); 

2) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за 

лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права 

выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия); 

3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами. 

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается 

простой (неисключительной). 

Сторонами лицензионного договора являются: 

1. Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, 

топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного 

знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау). 

http://cyclop.com.ua/content/view/1255/58/1/5/%235014
http://cyclop.com.ua/content/view/1255/58/1/5/%235014
https://zakon.rada.gov.ua/go/697-12
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2. Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) 

право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-

хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить 

лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, 

предусмотренные договором. 

Существенными условиями лицензионного договора является: 

- предмет договора; 

- территория, на которой действует договор; 

- срок действия договора; 

- размер и порядок выплаты вознаграждения. 

Объекты лицензионного договора 

К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, 

относятся: 

- литературные, художественные и научные труды; 

- сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; 

-товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие 

обозначения; 

- изобретения; 

- промышленные образцы; 

- географические названия; 

- сорта растений и породы животных; 

- микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др. 

Виды лицензионных договоров 

В лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а 

также другие права. 

В области промышленной собственности различают такие лицензионные договоры: 

- Лицензионное соглашение на изобретение. 

- Лицензия на полезную модель. 

- Лицензионный контракт на промышленный образец. 

- Лицензия на товарный знак. 

- Лицензионный контракт о передаче ноу-хау. 

- Иные виды лицензионных договоров. 

- В области авторского и смежных прав различают такие лицензионные договоры: 

- Авторские и лицензионные договоры. 

- Авторский договор заказа. 

- Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных. 

- Договор об использовании фонограмм. 

- Договор об использовании эфирных и кабельных передач. 

- Иные виды лицензионных договоров [2, 64-68]. 

Лицензионный договор, по которому автор или иной правообладатель (лицензиар) 

предоставляют лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование 

объекта авторского права или смежных прав, может быть заключен в упрощенном порядке 

(открытая лицензия). 

Открытая лицензия является договором присоединения. Все условия такого договора 

должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы 

лицензиат имел возможность ознакомиться с ними перед началом использования 

соответствующего объекта авторского права или смежных прав. 

Начало использования объекта авторского права или смежных прав является 

акцептом условий открытой лицензии. В открытой лицензии может содержаться указание на 

иные действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. 
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Лицензионный договор считается заключенным с момента совершения лицензиатом 

указанных действий. 

2. Открытая лицензия является безвозмездной, если ее условиями не предусмотрено 

иное. 

3. Если срок действия открытой лицензии не определен, то лицензионный договор 

считается заключенным в отношении компьютерных программ и баз данных на весь срок 

действия исключительного права, а в отношении других видов произведений и объектов 

смежных прав – на пять лет. 

4. Если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается 

использование объекта авторского права или смежных прав, такое использование 

допускается на территории любой страны [3]. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ПРИЗНАК 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ч. 2 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. 

№218-З (далее – ГК Республики Беларусь) содержится следующее определение 

предпринимательской деятельности: «Предпринимательская деятельность - это 

самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 

гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных 

указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 

работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 

собственного потребления». 

На основе анализа определения «предпринимательская деятельность», можно 

выделить ее признаки. Одним из таких признаков является систематическое извлечение 

прибыли. 

Отметим, что основная цель предпринимательской деятельности - это 

систематическое извлечение прибыли в результате предпринимательской деятельности (то 

есть коммерческий характер предпринимательства). В то же время, в гражданском и 

хозяйственном законодательстве нет четкого определения систематичности. 

Направленность деятельности субъекта на систематическое получение прибыли 

означает не что иное, как наличие у лица намерения (цели) систематически получать 

прибыль от своей деятельности. Такое намерение (цель) должно иметься у лица в момент, 
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когда оно только начало свою деятельность. Как отмечено выше, предпринимательская 

деятельность представляет собой систему действий. Разрозненные, самостоятельные 

действия только тогда обретают характер деятельности, когда объединены единой целью, 

направлены к одному результату. Таким результатом является получение прибыли. Без 

наличия цели получения прибыли от каждого из отдельно взятых действий или их 

совокупности нельзя говорить об их системе, нельзя говорить о том, что такие действия 

приобрели качество деятельности предпринимательской. Принимая во внимание сказанное, 

следует прийти к выводу, что лицо, приступая к совершению первого действия, входящего в 

систему действий, должно преследовать цель получения прибыли от совершения всех 

действий, входящих в систему действий, являющихся в силу этого предпринимательской 

деятельностью. 

Понятие систематичности без какого-либо определения используется не только в ст. 1 

ГК Республики Беларусь, но и в иных отраслях законодательства республики. Так, например, 

в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апр. 2003 г. № 

194–З, Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь от 11 января 2000 г. № 365-

З, Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З. 

Хотя законодателем и говорится о систематичности, однако этот термин не определяется. 

Лишь в ч. 15 ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 

приводится определение понятия «систематичность». Под ней понимается совершение 

лицом более двух тождественных или однородных правонарушений. 

Следует иметь ввиду, что определение временного отрезка, имеющего существенное 

значение для оценки тех или иных действий в качестве предпринимательской, - дело факта. 

Во многом решение этого вопроса определяется характером самих действий [1]. 

Однако перечисленный пример мало применим к хозяйственной деятельности. 

Поскольку термин «хозяйственное право» является собирательным, включающим институты 

различных отраслей (гражданско-правовые, административные, налоговые, банковские и 

др.), то признак систематичности следует рассматривать все же через налоговое и 

банковское законодательство. Подтверждением тому являются материалы 

правоприменительной [2, 5] и судебной практики. Так, в соответствие с Постановлением 

экономического суда Гомельской области от 26 ноября 2019 г. (дело № 120-16Ап/2019), 

основными критериями для отнесения деятельности к предпринимательской являются: цель 

- получение прибыли, что придает ей коммерческий характер, систематичность, что 

подразумевает под собой неоднократность (два и более раза) либо деятельность в виде 

промысла, а также оказание посреднических услуг за определенное денежное 

вознаграждение [3, 4]. 

Кроме определения систематичности следует отметить, что неполучение прибыли 

субъектом предпринимательской деятельности не дает оснований считать соответствующую 

деятельность не предпринимательской. Сугубо коммерческие цели ставят перед собой 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Остальные цели, которые 

может преследовать субъект предпринимательской деятельности (например, моральное 

удовлетворение от своего труда и его результата, избавление от руководства посторонних 

людей и др.), не имеют для законодателя значения, поскольку носят субъективный характер. 

Важным для раскрытия содержания первого признака предпринимательства является 

правило ГК Республики Беларусь, касающееся поступлений, полученных в результате 

использования имущества (то есть плодов, продукции и доходов); именно эти поступления и 

образуют зачастую прибыль предпринимателя. Согласно ст. 136 ГК Республики Беларусь 

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, 

доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если 

иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого 

имущества. 
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НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ 

Поняття процесу, пов’язане із юрисдикційною або іншою правоохоронною діяльністю 

органів правосуддя, інших уповноважених органів держави, також суб'єктів реалізації 

матеріально-правових норм, всією правозастосовною та правотворчою діяльністю 

компетентних органів. Нотаріальний процес можна розглядати як форму здійснення 

нотаріальної процесуальної діяльності, в основу якої покладений законодавчо 

регламентований порядок її здійснення. Нотаріальна процесуальна діяльність 

характеризується як юрисдикційна правотворча діяльність, у межах якої компетентний орган 

(нотаріус) вчиняє нотаріальне провадження з метою посвідчення будь-яких правочинів чи 

документів, яким сторони за законом чи за власним бажанням, з допомоги нотаріуса надають 

юридичної вірогідності. Процесуальний порядок вчинення нотаріальних дій, має визначену 

регламентовану систему процесуальних дій і становить зміст нотаріального процесу [1, с. 

79]. 

У науковій літературі існують різні визначення поняття нотаріального процесу. Деякі 

науковці пов'язують це поняття із поняттям сукупності дій, системою процесуальних дій. 

Про нотаріальний процес як про діяльність нотаріальних органів зазначають багато вчених. 

Т. Г. Калініченко та В. В. Комаров, визначаючи нотаріальний процес, як комплексну систему 

правових форм діяльності нотаріуса чи як правову форму діяльності уповноважених на те 

органів держави і посадових осіб [2, с. 81]. 

Нотаріальному процесу як правовій формі діяльності властиві як правозастосовна 

(пов’язана із реалізацією юридичних норм), так і контрольна (пов’язана з перевіркою 

відповідності поведінки осіб, що звертаються за вчиненням нотаріальних дій, вимогам права) 

види правових форм діяльності. Специфіка нотаріальної форми полягає в тому, що вона 
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вцілому спрямована не на безпосередній захист, а на охорону прав та інтересів осіб, яка 

передбачає запобігання їх порушенням, а предметом її діяльності є безспірні справи. 

У широкому значенні С. Я. Фурса тлумачить нотаріальний процес як «юрисдикційну 

діяльність уповноважених державою осіб, яка здійснюється відповідно до визначеної 

законом процедури та інших вимог законодавства України із захисту і охорони безспірних 

прав та інтересів як фізичних, юридичних осіб, так і держави» [3, с. 28]. 

Функції нотаріального процесу, як уже наголошено, необхідно розглядати як складне 

правове явище. Саме тому для його дослідження цінним буде застосування класифікації. 

Оскільки «за допомогою класифікації можна установити місце відповідного елемента в 

системі, виділити його зв’язки з іншими елементами в системі, виділити його зв’язки з 

іншими елементами множини і більш змістовно оперувати отриманими знаннями» [4, с. 54]. 

У правовій літературі класифікаційною ознакою функцій нотаріату є його дуалістична 

природа, відповідно до якої виділено такі функції: функції, що випливають із публічно-

правового характеру нотаріальної діяльності; функції, що випливають із приватноправового 

змісту нотаріальноїдіяльності. 

Вчені до функцій, що випливають із публічно-правового характеру 

нотаріальної діяльності, зараховують такі: правоохоронну; правозастосовчу; 

попереджувально-профілактичну; фіскальну функції; до функцій, що випливають із 

приватноправового змісту нотаріальної діяльності, такі: правореалізаційну; 

правовстановлювальну; консультаційну. Крім цього, науковець класифікує функції нотаріату 

ще за характером та змістом впливу на цивільні правовідносини: регулятивна функція; 

охоронна функція; контрольна функція [5, 21]. 

Окремі вчені застосовують інший підхід до класифікації функцій нотаріату, зокрема 

поділяють їх на: 

– соціальні, що характеризують місце нотаріату в системі органів цивільної юрисдикції та 

правовій системі; 

– змістовні, що відображають характер нотаріальної діяльності. 

До соціальних функцій вченими зараховано: попереджувально-профілактичну; 

правореалізаційну; правоохоронну; фіскальну; до змістовних функцій: 

правовстановлювальну; посвідчувальну; охоронну; юрисдикційну [6, с. 30-36]. 

Запропонована О. В. Коротюк система функцій нотаріату містить: охоронну функцію; 

функцію захисту охоронюваних прав та інтересів; превентивну функцію; функцію сприяння 

реалізації охоронюваних законом прав та інтересів фізичних, юридичних осіб, 

територіальних громад або держави; функцію підтримання законності [7, с. 66]. 

Очевидно, що позиції науковців різняться щодо системи функцій нотаріату, проте всі 

одностайні у виділенні правоохоронної (у тому числі правозахисної), превентивної 

(попереджувально-профілактичної) та регулятивної функцій нотаріату. Правозахисна та 

правоохоронна функції нотаріату потребують розробки спеціально-процедурного механізму, 

за допомогою якого вони й будуть реалізовані. На думку С. Я. Фурси, наявність або 

відсутність саме відокремленої від інших процесуальних механізмів самостійної процедури 

свідчить про те чи інше місце нотаріального процесу в загальній системі права [8, с. 28]. 

Наявність нотаріальної процедури, спрямованої на виконання покладених на нотаріат 

функцій, свідчить про особливе місце нотаріату в системі права. 
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ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Защита интеллектуальной собственности – государственная система мер, 

направленная на обеспечение реализации (соблюдения) прав правообладателей включает в 

себя: 

- Административные меры (решения Аппеляционного совета Национального центра 

интеллектуальной собственности); 

- Судебное рассмотрение нарушений и споров в сфере интеллектуальной 

собственности (Судебная коллегия по патентным делам Верховного суда Республики 

Беларусь); 

- Пограничный (таможенный) контроль. 

Правообладатель, имеющий информацию о возможном нарушении его прав на объект 

интеллектуальной собственности, содержащийся в перемещаемых через границу товарах, 

имеет право подать соответствующее заявление в государственный таможенный комитет 

(далее ГТК); ГТК при обнаружении признаков, указывающих на то, что товары могут 

являться контрафактным, приостанавливает таможенное оформление на срок до 10 рабочих 

дней до принятия решения судом (расходы по временному хранению товара – за счет 

заявителя). 

Защита гражданских прав осуществляется в установленном законом порядке путем 

применения соответствующих форм и способов защиты. Согласно ст. 11 ГК защита 

гражданских прав осуществляется путем признания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, возмещения убытков, компенсации морального вреда и 

др. 

Защита прав интеллектуальной собственности осуществляется также путем изъятия 

материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и 

материальных объектов, созданных в результате такого нарушения (арест товара), 

обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, 

кому принадлежит нарушенное право, опечатыванием помещений, где изготавливается 

товар. 

Законы Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», «О патентах 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», «О товарных знаках и знаках 

обслуживания», «О географических указаниях» предусматривают дополнительные способы 

защиты или уточняют нормы ГК о защите гражданских прав применительно к особенностям 

соответствующего объекта интеллектуальной собственности. 

Обладатели исключительных авторских и смежных прав могут использовать способы 

защиты, предусмотренные Гражданским кодексом и Законом «Об авторском праве и 
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смежных правах». В соответствии со ст. 39-41 (Защита авторского и смежных прав) закона 

правообладатель вправе требовать от нарушителя, которым является любое лицо, не 

выполняющее требований закона: 

признания авторского или смежных прав; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения авторского или смежных 

прав; 

пресечения действий, нарушающих авторские или смежные права или создающих 

угрозу их нарушения; 

возмещения убытков, включая упущенную выгоду; 

взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторского права 

и смежных прав, вместо возмещения убытков; 

выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 тыс. базовых величин, определяемой 

судом, вместо возмещения убытков или взыскания дохода с учетом существа 

правонарушения; 

принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер, связанных с 

защитой авторского или смежных прав. 

Контрафактные экземпляры произведений, записанных исполнений, фонограмм 

подлежат обязательной конфискации по решению суда. 

Помимо гражданско-правовых способов защиты обладателей прав на 

интеллектуальную собственность действующее законодательство Республики Беларусь 

предусматривает меры административной и уголовной ответственности в отношении лиц, 

нарушающих эти права. 

Административно-правовой способ. 

Согласно ст. 167-9 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2001 № 47-З) 

За нарушения прав в области охраны объектов интеллектуальной собственности 

предусмотрены следующе виды наказаний: 

незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского 

права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, а также сорта 

растения или топологии интегральной микросхемы влечет наложение штрафа в размере до 

пятидесяти минимальных заработных плат с конфискацией контрафактных экземпляров 

объектов авторского права, смежных и патентных прав, а также материалов и оборудования, 

используемых для их изготовления, или без конфискации. 

Уголовно-правовой способ. 

Ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает ответственность за 

нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Данная статья 

предусматривает несколько составов преступления. Первый относится к присвоению 

авторства либо принуждение к соавторству. Данные действия наказываются штрафом или 

исправительными работами до 2-х лет. 

Второй состав включает незаконное распространение или иное незаконное 

использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной 

собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания 

за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере (более 500 

базовых величин). В качестве наказания предусматривается штраф, ограничение свободы до 

3-х лет или лишение свободы до 2-х лет. 

За действия, совершенные повторно, группой лиц по сговору, либо должностным 

лицам, либо с ущербом в крупном размере предусмотрены следующие виды наказаний: 

штрафом или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет. 

Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара. 

Нарушением прав владельца товарного знака (знака обслуживания) признается 

несанкционированное изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное 
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введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака (знака 

обслуживания) или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до 

степени смешения, в отношении однородных товаров. 

Нарушение прав владельца наименования места происхождения товара является 

несанкционированное законным обладателем использование обозначения. Использованием 

географического указания согласно ст. 13 Закона «О географических указаниях» считается 

применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, а также иным образом в 

связи с введением товара в гражданский оборот. Не допускаются использование 

зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими 

свидетельства о регистрации, даже если при этом указывается подлинное место 

происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с 

такими выражениями, как «вид», «род», «тип», «стиль», «имитация» и т.п. Не допускается 

также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести 

потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. 

Процедура защиты нарушенных или оспариваемых прав на обозначения 

осуществляется, как правило, в юрисдикционной форме. 

К способам защиты прав относятся: гражданско-правовая защита; административно-

правовая защита; уголовно-правовая процедура. 

Таким образом, достигнуты существенные результаты по повышению эффективности 

защиты прав белорусских авторов. Принимаемые меры позволяют обеспечить динамичное 

развитие и укрепление механизмов реализации прав авторов в Беларуси и за рубежом. 
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ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Коли Ви прийняли рішення про створення юридичної особи, перед Вами постане 

досить важливе питання – яку назву обрати для неї. Звичайно ж, назва має Вам подобатись, 

але при цьому вона також має відповідати встановленим державою вимогам. Загальні 

положення про юридичну особу визначає Цивільний кодекс України (далі – ЦК України). 

Так, відповідно до статті 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, 

яке, у свою чергу, має відповідати вимогам, що встановлені чинним законодавством України 

[8].  

Найменування юридичної особи складається з двох частин. Першу частину складає 

інформація про організаційно-правову форму юридичної особи (крім державних органів, 

органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, 

комунальних організацій,  закладів, установ) («товариство з обмеженою відповідальністю», 

«публічне акціонерне товариство» тощо). Найменування релігійної організації може містити 

інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної 

особи. Друга частина — це назва юридичної особи, яка може складатися з власної назви 

юридичної особи («ВЕСЕЛКА», «СВІТОЧ»), а також містити інформацію щодо мети 

діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей 

згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб’єктів 

господарювання, установлених ЦК України, Господарським кодексом України (далі – ГК 

України) та іншими законодавчими актами України [6; 8; 9]. 
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У частині другій статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) 

передбачено, що організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до 

класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

технічного регулювання. Найменування юридичної особи не може бути тотожним 

найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування). 

Юридична особа може мати, крім повного найменування (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВЕСЕЛКА»), скорочене найменування (ТОВ «ВЕСЕЛКА»). Звертаємо 

увагу: мати скорочене найменування є правом, а не обов’язком суб’єкта господарювання 

(згідно з листом Держкомпідприємництва від 13.03.2008 р. № 2091) [6; 7; 9]. 

Частиною п’ятою та шостою статті 16 Закону про реєстрацію встановлено, що у 

найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати: повне чи скорочене 

найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих 

найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет 

Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права; символіку 

комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, 

заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки"; терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання 

яких передбачена законом. 

Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, 

холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, 

торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на 

здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів 

державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних 

об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та 

об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань [6]. 

Найменування товариства не може вказувати на належність товариства відповідним 

міністерствам, відомствам і громадським організаціям (ч. 3 ст. 2 Закону України «Про 

господарські товариства»). 

У назві юридичної особи не може бути використане слово «національний» у всіх 

відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) 

України згідно з Положенням про національний заклад (установу) України, затвердженим 

Указом Президента України від 16.06.95 р. № 451. Виняток з цього правила наведено в 

абзаці четвертому статті 15 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно 

до якого вживання у найменуванні банків слів «Україна», «державний», «центральний», 

«національний» та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України 

[3; 4; 5]. 

Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його 

учасників, слова «повне товариство» або містити ім’я (найменування) одного чи кількох 

учасників з доданням слів «і компанія», а також слова «повне товариство»  

(ч. 4 ст. 119 ЦК України). 

Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх 

повних учасників, слова «командитне товариство» або містити ім’я (найменування) хоча б 

одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слова «командитне 

товариство» [8, ч.2 ст.133]. 

Згідно зі частиною четвертою статті 73 ГК України найменування державного 

унітарного підприємства повинно містити слова «державне підприємство», а відповідно до 

частиною п’ятою статті 78 ГК України найменування комунального унітарного підприємства 

повинно містити слова «комунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого 

самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство [2]. 
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Найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений 

підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка 

створила зазначений відокремлений підрозділ. Наприклад, філія (представництво) ТОВ 

«ВЕСЕЛКА» може мати назву за місцем її територіального розташування — Харківська 

філія ТОВ «ВЕСЕЛКА» або Харківське представництво ТОВ «ВЕСЕЛКА». 

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, 

встановлюються Міністерством юстиції України [1; 6; 9]. 

Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5 затверджено Вимоги 

до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки. 

Для написання найменування юридичної особи використовуються: літери 

українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою; літери 

латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою; розділові знаки та 

символи: лапки (" ", “ ”, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, 

апостроф (’), дефіс (-), тире (–), скісна риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), 

плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційне (@), амперсанд (&); цифри: арабські 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M). 

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не 

допускається. 

Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі 

літери: українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, 

Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, 

ь, Ю, ю, Я, я ) - при написанні найменування українською мовою; латинського алфавіту (А, 

a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i,  , j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, 

t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) - при написанні найменування англійською мовою. Великі 

та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні заяви у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, вважаються тотожними. 

Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після 

організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, 

комунальних організацій, закладів, установ). Використання лапок у найменуванні юридичної 

особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань [1]. 

Отже, найменування юридичної особи має досить велике значення, тому якщо підійти 

до цього безвідповідально, це може потягнути за собою відмову у державній реєстрації 

такого суб’єкта господарювання. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Земля обладает ценностью, которая отличает ее от любого другого материального 

объекта, она является местом обитания всех предшествовавших и будущих человеческих 

поколений, она ограничена в пространстве и является базисом для размещения 

производительных сил. 

В процессе сельскохозяйственного производства используются земли, воды и иные 

компоненты природной среды. Следовательно, специфическим признаком сельского 

хозяйства как вида хозяйственной деятельности является использование земли и иных 

природных ресурсов в качестве основного средства производства. Таким образом, ведение 

сельского хозяйства неразрывно связано с осуществлением права природопользования. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения в законодательстве 

раскрывается через регламентацию деятельности субъектов, пользующихся такими землями.  

Круг субъектов сельскохозяйственного землепользования установлен Кодексом 

Республики Беларусь о земле, согласно ст. 37 которого земли сельскохозяйственного 

назначения предоставляются: 

 сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, иным организациям для ведения сельского хозяйства на праве постоянного 

пользования (без заранее установленного срока); 

 научным организациям, учреждениям образования для исследовательских или 

учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства по их выбору в постоянное или 

временное пользование либо аренду; 

 гражданам Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства в пожизненное наследуемое владение либо аренду, а иностранным гражданам и 

лицам без гражданства — в аренду [2, ст. 37]. 

Наиболее многочисленной и экономически значимой группой субъектов права на 

земли сельскохозяйственного назначения являются сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  
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Отличительной чертой сельскохозяйственного землепользования является 

ограничение правовых форм использования земель данной категории. Поскольку в 

соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в собственности государства, правовыми формами использования 

земель сельскохозяйственного назначения являются право постоянного (временного) 

землепользования, аренда, пожизненное наследуемое владение [1, ст. 13]. 

Порядок использования земли различными субъектами зависит от цели, для которой 

предоставляется земельный участок. В рамках установления прав и обязанностей 

сельскохозяйственных землепользователей для каждого вида пользования устанавливаются 

определенные требования целевого использования земли.  

Земля в сельском хозяйстве является главным средством производства и от того, 

насколько она правильно и эффективно используется, зависят конечные результаты 

производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.  

Земли сельскохозяйственного назначения как земельные участки, включающие в себя 

сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства [2, 

ст.6].  

Основным критерием отнесения земель к категории сельскохозяйственных является 

их назначение – использование для сельскохозяйственного производства (ведение товарного 

сельского хозяйства или выращивания растениеводческой и животноводческой продукции).  

Остальные направления использования сельскохозяйственных земель: разведение 

защитных лесных насаждений, строительство помещений для переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, организация опытных участков для проведения 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур и др. – непосредственно связаны с указанной 

основной целью. 

Законодательством определены функции органов государственной власти и 

управления по регулированию рационального использования и охраны таких земель, меры 

стимулирования повышения качества и плодородия земель. 

Земельным законодательством Республики Беларусь устанавливается определенный 

порядок изъятия земель сельскохозяйственного назначения, возмещения потерь и убытков 

сельскохозяйственного производства. Особенность правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения выражается и в том, что они находятся в государственной 

собственности, поэтому для них установлен особый правовой режим, имеющий целью как 

охрану и повышение плодородия почв, так и недопущение выведения таких земель из 

сельскохозяйственного оборота [3, с. 239]. 

Несмотря на единство цели (нужды сельского хозяйства), земли 

сельскохозяйственного назначения по своему составу неоднородны. Они делятся на две 

группы в зависимости от характера использования:   

сельскохозяйственные земли – земли, систематически используемые для получения 

продукции аграрного производства и включающие в себя пахотные земли, залежные земли, 

земли под постоянными культурами и луговые земли (они представляют собой наиболее 

ценную часть сельскохозяйственных земель); 

иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства – земли, занятые 

объектами, обеспечивающими ведение сельскохозяйственного производства (земли 

имеющие вспомогательный характер, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции).  

Часть земель сельскохозяйственного назначения находится в фонде 

перераспределения земель, который формируется в целях планирования землепользования 

преимущественно из сельскохозяйственных земель, которые в случае изменения их целевого 

назначения, характера использования или иного изменения могут использоваться более 

эффективно [2, ст. 9].  
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Исходя из местных условий фонд перераспределения земель формируется в порядке 

землеустройства в каждом районе районными исполнительными комитетами по 

предложению территориальных органов Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь преимущественно для целей: создания и развития 

сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств; 

развития населенных пунктов; создания и развития личных подсобных хозяйств граждан, 

строительства и (или) обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, 

коллективного садоводства, дачного строительства; предоставления юридическим лицам, 

ведущим лесное хозяйство, низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для 

лесоразведения; размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения.  

В фонд перераспределения земель включаются также свободные (незанятые) 

земельные участки, находящиеся в населенных пунктах, на территории районов, включая 

садоводческие товарищества, дачные кооперативы, которые могут быть предоставлены 

гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, коллективного садоводства, 

дачного строительства и включены в перечни свободных (незанятых) земельных участков в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения в законодательстве раскрывается через регламентацию 

деятельности субъектов, пользующихся такими землями. Правовое положение субъектов 

сельскохозяйственной деятельности определяет общность их прав и обязанностей, которая 

выражается, с экономической точки зрения, в равном отношении к земле.  Права и 

обязанности субъектов права на земли сельскохозяйственного назначения закреплены в ст. 

ст. 69, 70 Кодекса Республики Беларусь о земле. Земля в сельском хозяйстве является 

главным средством производства и от того, насколько она правильно и эффективно 

используется, зависят конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций.  

 

Список используемой литературы: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994  года :  с  изм.  и  доп.,  принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. Минск : // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. Ресурс] / ООО «Юр Спектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск,2021. 64с. 

2. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 года №425-З // Консультант Плюс: 

Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «Юр Спектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. Минск, 2021. 

3. Варонько Е.В. Аграрное право: электронный учебно-методологический комплекс. Минск: 

МИУ, 2017. 319 с. 

 

 

Лазерко Маргарита Андреевна 

студент 4 курса факультета бизнеса и права  

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 

г. Горки, Республика Беларусь  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой являются обеспечение 

потребностей республики в древесине и других продуктах леса, сохранение и рациональное 

использование всего многообразия ресурсов лесного фонда, сохранение и усиление 
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средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и 

иных функций леса. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Лесным кодексом Республики 

Беларусь и другими законодательными актами лесное хозяйство страны функционирует в 

условиях исключительной государственной собственности на леса, централизованного 

лесоуправления и лесопользования. Лесное хозяйство Беларуси – специализированная 

отрасль материального производства, отвечающая за состояние, развитие и рациональное 

использование лесного фонда. В своей деятельности оно тесно связано с ключевыми 

республиканскими органами государственного управления, оказывает существенное влияние 

на развитие смежных отраслей народнохозяйственного комплекса (лесная промышленность, 

строительство, железная дорога, сельское, водное и топливно-энергетическое хозяйство).  

Лес – совокупность древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного 

покрова, диких животных и микроорганизмов, образующая природный комплекс [1, ст. 1]. 

В состав лесного фонда Республики Беларусь входят: 

 леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, и 

покрытые ими земли; 

 лесные земли, не покрытые лесами, и нелесные земли, расположенные в 

границах земель лесного фонда и земель иных категорий, предоставленных для ведения 

лесного хозяйства. 

В лесах могут осуществляться различные виды сельскохозяйственной деятельности.  

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства: сенокошения, пастьбу 

скота; размещение ульев и пасек; побочное лесопользование (побочное лесопользование 

включает: заготовку древесных соков; сбор дикорастущих ягод и грибов); и иной 

сельскохозяйственной деятельности [1, ст. 37]. 

Сенокошение осуществляется на не покрытых лесами участках лесного фонда, за 

исключением тех участков лесного фонда, на которых проведены работы по 

воспроизводству лесов. 

Пастьба скота осуществляется на участках лесного фонда, определяемых 

юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, с учетом запретов.  

Пастьба скота запрещается: на участках лесного фонда, на которых в соответствии с 

Лесным кодексом пастьба скота запрещена; в лесных культурах до достижения ими высоты, 

исключающей возможность повреждения скотом их верхушек, на объектах постоянной 

лесосеменной базы и селекционно-генетических объектах, а также на участках лесного 

фонда, где проводятся лесохозяйственные мероприятия по содействию естественному 

возобновлению лесов; на вырубках и других не покрытых лесами землях лесного фонда, 

запроектированных лесоустроительными проектами под естественное возобновление 

хвойных и твердолиственных пород; на участках лесного фонда, где выпас скота может 

повлечь эрозию почв или заболачивание земель; без пастуха на неогороженных пастбищах, 

расположенных в границах лесного фонда; с собаками на участках лесного фонда, 

являющихся охотничьими угодьями, предоставленными для ведения охотничьего хозяйства. 

Пастьба коз в лесах допускается только на специально выделенных участках лесного 

фонда, предварительно огороженных лесопользователями, которым предоставлены участки 

лесного фонда для пастьбы скота. 

В целях охраны постоянной лесосеменной базы, селекционно-генетических объектов, 

лесных культур, лесных питомников лесопользователи, которым предоставлены участки 

лесного фонда для пастьбы скота, обязаны огораживать прогоны для скота и пастбища на 

участках лесного фонда, указанных юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. 

Нормы выпаса скота на участке лесного фонда определяются районными 

исполнительными комитетами по представлению юридических лиц, ведущих лесное 

хозяйство. 

Ульи и пасеки размещаются преимущественно на опушках лесов, прогалинах и 

других не покрытых лесами землях лесного фонда. 
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На участках лесного фонда, предоставленных для размещения ульев и пасек, 

лесопользователям разрешаются размещение ульев и возведение временных объектов, 

предназначенных для обслуживания ульев и пасек (хранения ульев, инвентаря и продуктов 

медосбора). Размер, вид и характер временных объектов определяются лесопользователями 

по согласованию с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. 

Заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда не ранее чем за 

пять лет до наступления возраста рубок леса, а также на участках лесного фонда, 

предоставленных для рубок главного пользования [1, ст. 84]. 

Для заготовки древесных соков подбираются деревья диаметром 20 сантиметров и 

более. 

Сбор дикорастущих ягод и грибов осуществляется на любых участках лесного фонда, 

за исключением участков лесного фонда, на которых в соответствии с Лесным кодексом их 

сбор запрещен. 

Сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вред ягодникам и не 

приводящими к их уничтожению способами и приспособлениями, соответствующими 

обязательным для соблюдения требованиям, установленным техническими нормативными 

правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации. 

Участки лесного фонда могут предоставляться в аренду. Срок, на который 

предоставляются участки лесного фонда в аренду, не может превышать 15 лет. Участки 

лесного фонда могут представляться по результатам лесных аукционов. Лесные аукционы 

проводятся в случае, если на право лесопользования по одному и тому же виду 

лесопользования на одном и том же участке лесного фонда претендуют два и более 

юридических лица и (или) индивидуальных предпринимателя (при этом второе заявление о 

предоставлении права одного и того же вида лесопользования на одном и том же участке 

лесного фонда подано не позднее 15 дней со дня поступления первого заявления) [2, с. 282]. 

Предметом лесных аукционов является право лесопользования по следующим видам: 

заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных ресурсов; побочное лесопользование. 

Биржевые торги проводятся в соответствии с Правилами реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь. По результатам биржевых торгов оформляется 

биржевой договор, который является основанием для выдачи разрешительных документов. 

Леса (участки лесного фонда) могут предоставляться в концессию в соответствии с 

законодательством о концессиях на условиях, определяемых Президентом Республики 

Беларусь. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что лесное хозяйство Беларуси – 

специализированная отрасль материального производства, отвечающая за состояние, 

развитие и рациональное использование лесного фонда. В своей деятельности оно тесно 

связано с ключевыми республиканскими органами государственного управления, оказывает 

существенное влияние на развитие смежных отраслей народнохозяйственного комплекса 

(лесная промышленность, строительство, железная дорога, сельское, водное и топливно-

энергетическое хозяйство). 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Насилие, как форма преступной деятельности, имеет под собой определенные 

основания. В литературе высказывается точка зрения о том, что причины и условия насилия 

могут вытекать из совокупности факторов, перечисляя которые, прежде всего, говорят об 

экономической ситуации в стране, а также общей политической обстановке в государстве. 

Политические и экономические факторы социального неравенства дополняют и усиливают 

друг друга, что ведет к возникновению глубоких социальных противоречий между 

неравными социальными классами. Важными, в контексте возникновении насилия, 

являются и социально-психологические отношения, господствующие в обществе. 

Существенное место в формировании деструктивной деятельности человека занимают 

условия социализации индивида. Недостаточная сплоченность семьи, отсутствие близости 

и взаимопонимания между родственниками в семье, авторитарный стиль семейного 

руководства могут усилить склонность индивида к деструкции. Дети, которые встречаются 

с насилием у себя дома или сами становятся жертвами насилия, усваивают подобные 

образцы поведения и переносят отрицательный опыт семейных отношений в иные 

социальных группы [1, 31]. 

Особенное место среди факторов, детерминирующих насилие в семейной сфере, 

занимает алкоголизация населения. В соответствии с проведенным исследованием, 69% 

случаев криминального насилия в семейной сфере происходило в состоянии опьянения, в 

большинстве случаев – алкогольного.  

Фактором, влияющим на совершение насильственных преступлений в семейной 

сфере, также является искажение взглядов, существование агрессивных обычаев, традиций, 

привычек, диктующих разрешение споров и с применением насилия, что может 

объясняться недостатком общесоциальной и правовой культуры личности. Стремление 

субъектов к самоутверждению и оценке насилия как наиболее эффективного средства для 

разрешения конфликта.  

Также к числу условий, порождающих насильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних, можно отнести наличие острых внутрисемейных конфликтов, 

эскалация которых приводит к криминальным последствиям. 

Как справедливо отмечает А.В. Штефан, ослабление позитивной роли семьи в 

формировании человека, снижение ее воспитательной функции в результате распада семьи, 

отсутствие одного их родителей, возникновение в семье конфликтных, криминогенных 

ситуаций – все это негативно влияет на динамику преступности. Семейная жизнь 

противоречива, в современных условиях особенно обострены противоречия, имеющие 

прямое отношение к формированию у отдельных личностей преступной, в частности 

насильственной, направленности поведения: между супружескими и индивидуальными 

интересами, между профессиональными интересами родителей ребенка и их родительским 

долгом, между супругами, родителями и детьми, а также между свойственниками [2, 89].  

В сфере совершения насильственных преступлений в семейной сфере преступники 

часто демонстрируют неприятие собственной социальной роли как родителя, так и супруга, 

отсутствие готовности и желания ее исполнять. Так, 39-летний мужчина застрелил своих 

детей и жену, а затем покончил с собой. Тела мужчины, его 38-летней жены и их детей 17 и 

9 лет в одном из частных домов города А. обнаружила 23 января их родственница. 

Погибшая жена была беременна. По версии следствия, предприниматель застрелил родных, 

пока они спали. Назначены баллистическая, генетическая, а также судебно-медицинская 

экспертиза тел. Предположительно, мужчина расстрелял семью из двух двуствольных 
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ружей 16-го калибра, которые не были зарегистрированы. Причиной преступления могли 

стать долги мужчины, который занимался бизнесом в лесной отрасли, и тяжелое 

материальное положение [3]. 

Данный пример иллюстрирует, что часто лицо, совершающее насильственные 

преступления в семье, демонстрирует пренебрежение к той ответственности, которая 

возлагается на него статусом как супруга, так и родителя, характеризуются безразличным 

или вовсе неприязненным отношением к собственным детям, что говорит о пороках в 

исполняемой лицом социальной роли родителя. 

Стоит отметить, что возможен достаточно широкий спектр мотивов насильственных 

преступлений, совершаемых в семейной сфере. В целом, мотивы можно подразделить на 

группы, в зависимости от типов личности преступников. В ходе исследования были 

выявлены следующие основные типы личности преступников, совершающих 

насильственные преступления в семейной сфере: агрессивно-насильственные и корыстно-

насильственные. 

В ходе исследования было выявлено, что среди преступников, совершающих 

насильственные преступления в семейной сфере, наиболее часто встречается агрессивно-

насильственный тип личности преступника. Как правило, в действиях лиц, совершающих 

насильственные преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних, преобладают 

ситуационно- импульсивные мотивы. Как известно, мотивы являются порождением 

потребностей и интересов личности, которые актуализируют и конкретизируют поступки 

человека. Ситуационно-импульсивные мотивы ведут к непосредственному удовлетворению 

актуальной потребности с помощью «ближайшего» объекта без учета прошлого опыта, 

внешней обстановки, возможных последствий своих действий. 

Часто поводом для совершения преступления в семейной сфере является 

нетерпимость, раздражение и агрессия, злоба, вымещаемые на членах семьи. О проявлениях 

агрессивно-насильственного типа личности преступника свидетельствуют пояснения по 

факту совершенных преступлений, когда обвиняемые в качестве причины совершения 

преступления называют то, что их раздражало шумное поведение ребенка, громкий плач, 

капризы или иное поведение ребенка, привлекающее к себе внимание взрослых и, часто, 

отвлекающее их от распития алкогольных напитков. Желая избавиться от существующего 

«раздражителя», у преступника возникает умысел на применения насилия к ребенку. 

Также существует доля агрессивно-насильственных преступников, у которых 

доминирует мотивация самоутверждения. Чаще всего к таким преступникам относятся 

несовершеннолетние, совершающие преступления против своих родственников. Как 

отмечает С.В. Быков, конкретными причинами преступного поведения подростков (от 14 до 

17 лет) являются: желание развлечься, показать силу, смелость, ловкость; утвердить себя в 

глазах взрослых родственников. При этом автор называет перечисленные причины именно 

«детскими мотивами», так как в криминальной мотивации молодежи в возрасте от 18 до 24 

лет доля данных побуждающих к преступлению причин заметно уменьшается [4, 19].  

Говоря о мотивационной сфере сексуальных преступлений в семейной сфере, 

совершаемых против несовершеннолетних, так как чаще всего они являются жертвами 

сексуального семейного насилия, стоит согласиться с мнением А.В. Штефан, указывающей 

на то, что причины таких преступлений лежат в глубинных сферах человеческой психики и 

чаще всего, если иметь в виду мотивы, не охватываются сознанием [3]. 

Подобное поведение, преступное сейчас, имеет глубокие корни, сексуальное 

влечение к детям и подросткам по механизмам коллективного бессознательного передалось 

многим последующим поколениям от людей весьма далеких эпох, когда не было запрета на 

сексуальные отношения с ними. Также данный автор справедливо отмечает, что подобные 

преступления совершаются по низменным мотивам и из личной неприязни к потерпевшим. 

Важнейшими факторами совершения развратных действий сексуального характера, а также 

изнасилований являются не столько сексуальная незрелость и половая незавершенность, 

сколько беззащитность ребенка [3]. 
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В целом, исходя из проведенного анализа, можно отметить, что в большинстве 

случаев совершение насильственного преступления в семейной сфере не является 

изолированным актом девиантного поведения, резким скачком от нормы к преступлению. 

Чаще всего насильственные преступления в семейной сфере – это итог эскалации 

антиобщественного поведения личности преступника, допреступное поведение которого 

характеризуется аморальным образом жизни, систематическим употреблением алкоголя, 

токсических или наркотических веществ, совершением противоправных поступков 

непреступного характера, влекущих за собой дисциплинарную, административную 

ответственность, а также, преступных действий, отражающихся в наличии судимостей.  

К числу же причин и условий, порождающих насильственные преступления в 

семейной сфере, можно отнести обстоятельства объективного и субъективного характера, к 

числу обстоятельств объективного характера можно отнести неблагоприятную 

экономическую ситуацию в стране, а также общую политическую обстановку в государстве, 

нарастание социально-экономического неблагополучия. К числу субъективных 

обстоятельств следует отнести низкий культурный уровень преступника, причем уровень как 

общесоциальной, так и правовой культуры, присутствие привычек, склонностей и традиций 

к разрешению конфликтов и воспитанию детей посредством применения насилия, неумения 

и нежелания реализовать собственную социальную роль, склонности к злоупотреблению 

алкогольными и наркотическими веществами. 
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ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ 

ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Переросшая в катастрофу глобального масштаба авария на Чернобыльской АЭС 

является самой тяжелой и трагической из всех 26 происшедших к тому времени (26 апреля 

1986 г.) подобных аварий в мире. Чернобыльская катастрофа оказала воздействие на все 

сферы жизнедеятельности человека – производство, здравоохранение, культуру, науку, 

образование, экономику. Формирование радиоактивного загрязнения природной среды на 

территории Беларуси началось сразу же после взрыва реактора. Особенности 

метеорологических условий в данный период, а также состав и динамика аварийного 

выброса радиоактивных веществ обусловили сложный характер загрязнения территории 

республики. 

Земельное законодательство Республики Беларусь не выделяет земли, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению, в самостоятельную категорию земель. Их можно 

рассматривать как особый вид земель со специальным правовым режимом [3]. 

Радиоактивное загрязнение, также называемое радиологическим загрязнением, 

представляет собой осаждение или присутствие радиоактивных веществ на поверхностях 

или в твердых телах, жидкостях или газах (включая человеческое тело), где их присутствие 

является непреднамеренным или нежелательным.  

http://e-koncept.ru/2015/15392.htm
http://e-koncept.ru/2015/15392.htm
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Такое загрязнение представляет опасность из-за радиоактивного распада 

загрязняющих веществ, который вызывает такие вредные эффекты, как ионизирующее 

излучение (а именно альфа, бета и гамма-лучи) и свободные нейтроны. Степень опасности 

определяется концентрацией загрязняющих веществ, энергией испускаемого излучения, 

типом излучения и близостью загрязнения к органам тела. Важно понимать, что загрязнение 

приводит к возникновению радиационной опасности, а термины «радиация» и «загрязнение» 

не являются взаимозаменяемыми. 

В соответствие с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» от 26 мая 2012 г. (Далее – Закона) земли, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, 

это радиационно-опасные земли. Согласно ст. 5 вышеуказанного Закона, это земли, 

расположенные на территориях радиоактивного загрязнения [1]. Таким образом, территория 

радиоактивного загрязнения – это часть территории Республики Беларусь, на которой в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС возникло долговременное загрязнение 

окружающей среды радиоактивными веществами установленного уровня, а также 

территории, на которых невозможно получение продукции, содержание радионуклидов в 

которой не превышает республиканских допустимых уровней [2, с. 225]. 

Радиоактивное заражение происходит, когда радиоактивный материал попадает на 

объект или на человека. Выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду могут 

вызывать загрязнение воздуха, воды, поверхностей, почвы, растений, зданий, людей или 

животных.  

Республика Беларусь подверглась значительному радиоактивному загрязнению в 

результате Чернобыльской катастрофы. Законом установлено, что Беларусь объявлена зоной 

национального экологического бедствия, которая определена как последствие глобальной 

ядерной аварии, приведшей к неблагоприятным изменениям экологической обстановки и 

условий обитания человека вследствие выброса в окружающую среду и на территорию, 

составляющую более 10 % от общей территории республики, значительного количества 

радионуклидов, что создает возможность возникновения острых или хронических 

поражений людей, животных и растений, а также приносит материальный ущерб, 

превышающий годовой национальный доход. 

При классификации территорий и зон радиоактивного загрязнения приняты 

следующие критерии (ст. 4) [1]: 

1) возможность проживания населения (величина среднегодовой эффективной 

дозы облучения населения);  

2) уровень радиоактивного загрязнения территории (плотность загрязнения почв 

радионуклидами); 

3) возможность получения продукции, содержание радионуклидов в которой не 

превышает республиканских допустимых уровней (сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной, торфа, вод и других видов продукции и сырья). 

Согласно статье 6 Закона «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», территории 

радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами 

и (или) средней годовой эффективной дозы облучения населения выделяются следующие 

зоны радиоактивного загрязнения [1]: 

1) зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, с 

которой в 1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона и территория, с 

которой проведено дополнительное отселение населения в связи с плотностью загрязнения 

почв радионуклидами стронция-90 более 111 кБк/м
2 
(3 Ки/км

2
) и плутония-238, 239, 240 

более 3,7 кБк/м
2
 (0,1 Ки/км

2
)); 

2) зона первоочередного отселения – территория с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами цезия-137 от 1480 кБк/м
2
 (40 Ки/км

2
) либо стронция-90 или плутония-238, 

239, 240 соответственно 111, 3,7 кБк/м
2
 (3, 0,1 Ки/км

2
) и более; 
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3) зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами цезия-137 от 555 до 1480 кБк/м
2
 (от 15 до 40 Ки/км

2
) либо стронция-90 от 

74 до 111 кБк/м
2
 (от 2 до 3 Ки/км

2
) или плутония-238, 239, 240 от 1,85 до 3,7 кБк/м

2
 (от 0,05 

до 0,1 Ки/км
2
), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может 

превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 5 мЗв, и другие территории с 

меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых средняя годовая 

эффективная доза облучения населения может превысить 5 мЗв; 

4) зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами цезия-137 от 185 до 555 кБк/м
2 
(от 5 до 15 Ки/км

2
) либо стронция-90 от 18,5 

до 74 кБк/м
2
 (от 0,5 до 2 Ки/км

2
) или плутония-238, 239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/м

2
 (от 0,02 до 

0,05 Ки/км
2
), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может 

превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, и другие территории с 

меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых средняя годовая 

эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв; 

5) зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с 

плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/м
2
 (от 1 до 5 

Ки/км
2
) либо стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/м

2
 (от 0,15 до 0,5 Ки/км

2
) или плутония-238, 

239, 240 от 0,37 до 0,74 кБк/м
2
 (от 0,01 до 0,02 Ки/км

2
), на которой средняя годовая 

эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем естественного и 

техногенного фона) 1 мЗв. 

Таким образом, в основе классификации радиационно-опасных земель лежат 

экологические критерии, а не целевое назначение этих земель, которое используется в 

земельных отношениях. Поэтому земли, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, могут 

относиться к различным категориям. 

Состав этих земель определяется противоречиво, так как не дается соотношение 

понятий «земли, подвергшиеся радиоактивному загрязнению» и «радиационно-опасные 

земли». Можно выделить две разновидности: 

1) земли, расположенные на радиоактивно загрязненных территориях, которые 

могут использоваться без существенных ограничений; 

2) радиационно-опасные земли, которые выделяются по специальным критериям. 

Отнесение земель к категории радиационно-опасных и перевод их в разряд земель 

отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования осуществляется Советом 

Министров Республики Беларусь по представлению республиканского органа 

государственного управления по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на основании предложений областных исполнительных и распорядительных органов и 

данных о плотности загрязнения почв радионуклидами, радиометрических исследований 

получаемой на них продукции и об эффективных дозах облучения.  

Границы радиационно-опасных земель устанавливаются и изменяются Советом 

Министров Республики Беларусь в установленном порядке. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Сельское хозяйство  поистине многоукладная отрасль национальной экономики, 

представленная всеми формами собственности и организационно-правовыми формами 

многочисленных хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую и 

непредпринимательскую деятельность по производству и (или) производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Трудовая деятельность в сельском хозяйстве связана с различными специфическими 

факторами (биологическими, природно-климатическими и др.), что предопределило 

необходимость более детального правового урегулирования рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, распределения доходов и других условий труда в 

сельскохозяйственных организациях.  

Организация труда в сельском хозяйстве — это комплексный институт агарного 

законодательства, включающий в себя совокупность основных понятий, принципов, правил 

и норм, регламентирующих работу субъектов, занятых сельскохозяйственной деятельностью 

[1, с. 207].  

Правовое регулирование трудовых отношений в сельском хозяйстве включает в себя 

три группы правоотношений:  

1) отношения, регулируемые законодательством о труде (отношения работника и 

предприятия, возникающие на основании трудового договора);  

2) отношения-работника и предприятия на основе членства в хозяйственном 

товариществе, сельскохозяйственном кооперативе регулируются аграрным 

законодательством и учредительными документами товарищества, кооператива;  

3) трудовые отношения в крестьянском хозяйстве определяются и регулируются 

законодательством о крестьянском (фермерском) хозяйстве.  

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников 

организаций сельского хозяйства урегулированы ст. 317 Трудового кодекса Республики 

Беларусь [2].  

Правовые принципы организации сельскохозяйственного труда закрепляют основу 

трудовых отношений лиц, занятых индивидуальным или совместным трудом в сельском 

хозяйстве.  

Они складываются между сельскохозяйственными организациями и работающими в 

них на основе трудового договора контракта, членства граждан по поводу их 

профессиональной и оплачиваемой работы. Данные отношения по своей правовой природе 

являются трудовыми, но одновременно они обладают отраслевой спецификой 

производственно-хозяйственной и профессиональной деятельности. Следует отметить, что в 

настоящее время правовое регулирование трудовых отношений в сельском хозяйстве в 

целом унифицировано и осуществляется единообразно применительно ко всем категориям 

лиц, занятым в сельскохозяйственном производстве.  

Таким образом, трудовое законодательство Республики Беларусь регулирует 

трудовые отношения работников с нанимателями - сельскохозяйственными организациями, 
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специальное же законодательство регулирует трудовые отношения членов 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. Сельскохозяйственный труд 

отличается специфическими особенностями, которые требуют учета при его правовом 

регулировании.  

Во-первых, труд в сельском хозяйстве в значительной мере связан с природно-

климатическими условиями его производства. Природные факторы определяют сезонность 

многих видов сельскохозяйственных работ, влияют на конечные результаты трудовой 

деятельности сельскохозяйственных работников. Сезонность сельскохозяйственного труда 

ведет к неравномерному распределению занятости работников в сельском хозяйстве в 

течение года. Поэтому в сельском хозяйстве применяются особые формы организации труда, 

его учета, нормирования, тарификации, оплаты, предоставления, выходных дней и 

ежегодных отпусков и т. д. В силу специфики сельскохозяйственной отрасли неизбежно 

совмещение квалифицированных и неквалифицированных работ, основной и 

дополнительной трудовых функций.  

Во-вторых, на организацию труда в сельском хозяйстве определенное влияние 

оказывают организационно-правовые, формы хозяйствования и другие факторы.  

Считаю целесообразным принятие отдельного нормативного правового акта, который 

урегулирует трудовые отношения в сельском хозяйстве с учетом их особенностей. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Юридическая технология фактически «вырастает» из юридической техники, которая 

при современном уровне научного и практического интереса к прикладным аспектам 

осуществления юридической деятельности во всем многообразии ее видов приобретает 

характер особых системных знаний, выполняющих специфические функции в рамках общей 

теории права. 

По мнению И. В. Колесник,  «увеличение структурных элементов юридической 

техники и все большее их “расслоение”, разнородность, удаление друг от друга по целевой 

направленности (какие-то элементы предназначены для составления текста закона, а какие-

то – для допроса подозреваемого) объективно порождает потребность в их эффективном 

системном использовании». Без них в условиях усложнения социальных отношений 

субъекты права не могут надлежащим образом осуществлять свои интересы, определять и 

реализовывать свои правовые цели» [1, 64–65]. 

В последние годы наблюдается возросший научный интерес к юридическим 

технологиям «как к образованию, способному расширить на системной основе разрозненные 
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знания о средствах юридической техники с помощью системы методов, способов, правил, 

приемов осуществления эффективной юридической деятельности» [1, 64–65]. 

Некоторые средства, правила, способы и приемы осуществления юридической 

деятельности изучаются в рамках отраслевых процессуальных наук арбитражного, 

гражданского и уголовного процессов, однако, как и в случае с учением о судебном 

доказывании, этими науками охватывается только юрисдикционный способ осуществления 

правоприменительной деятельности. Кроме того, в рамках этих наук сконцентрированы 

только те инструментальные составляющие технологии применения права судами, которые 

нормативно регламентированы, что значительно ограничивает технологический 

инструментарий субъекта юридической деятельности. Некоторые технические и 

технологические элементы раскрываются в рамках  криминологии, виктимологии и 

юридической психологии, но они содержат лишь фрагментарный набор таких элементов и, 

как и криминалистика, ориентированы на применение в уголовно-правовой сфере [1, 67]. 

Благодаря деятельностному характеру внутреннего аспекта юридическая технология 

является не просто совокупностью различных структурных элементов, а саморазвивающейся 

системой [1, 67–70]. В. М. Баранов отметил, что именно эта особенность юридической 

технологии может стать некой автономной системой, движимой собственной динамикой и 

внутренними изменениями, «имманентно» развивающейся «на собственных корнях» [2, 11]. 

Этот дуалистический характер юридической технологии определяющим образом влияет на 

ее внутреннее содержание, сказывается на ее объекте и предмете. 

Таким образом, юридическая технология – это не только управляющая, но и 

управляемая система. Только путем постоянного взаимодействия с ней и влияния на нее 

можно достичь создания эффективно действующих правовых актов. 
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ПРИНЦИПИ СПАДКОВОГО ПРАВА 

Оскільки спадкове право - це окремий інститут цивільного права, то природно, що 

його норми базуються на притаманних лише цій підгалузях права, принципах. Більше того, 

наявність таких принципів слугує свого роду лакмусовим папірцем, який дає змогу 

стверджувати, чи є достатні підстави для виділення даної сукупності правових норм 

відповідно як самостійного підрозділу галузі цивільного права, чи їх немає [1, с. 569]. 

Принцип універсальності спадкового правонаступництва, який полягає в тому, що акт 

прийняття спадщини поширюється на всю спадщину, незалежно від того, в кого вона 

перебуває, і що певні її об'єкти невідомі спадкоємцю в момент прийняття спадщини. Крім 

того, універсальність виявляється і в тому, що до спадкоємця переходять не лише права, а й 
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обов'язки. Причому неприпустимо прийняття спадщини частково, за умовою або з певними 

застереженнями. 

Вказаний принцип також означає, що перехід прав та обов'язків не повинен мати 

ніяких проміжних ланок, крім випадків, передбачених законом, він має здійснюватися 

безпосередньо від спадкодавця до спадкоємця. 

Погодитись з існуванням принципу спадкового правонаступництва та його правовим 

змістом окремим вченим важко, оскільки його автори узагальнюють у ньому положення як 

матеріального, так і процесуального характеру. Принцип універсальності має 

відтворюватись у законодавстві і не суперечити іншим принципам цивільного права та 

процесуальним принципам. Отже, можна говорити про різнобічне відтворення принципу в 

різних галузях права, але не про збірність різних особливостей законодавства в один 

принцип. Тим більше викликає сумнів термін «універсальність» у застосуванні до прав осіб 

хоча й з об'єктивної позиції, але залежної від суб'єктивних факторів їх реалізації [2 c. 566]. 

Принцип свободи заповіту. Цей принцип тісно пов'язаний із загально-цивільним 

принципом диспозитивності цивільно-правового регулювання і означає, що спадкодавець 

може розпорядитися своїм майном на випадок смерті, склавши заповіт, або взагалі цього не 

робити. У заповіті він може визначити як спадкоємців будь-яких суб'єктів цивільного права, 

поділивши між ними на свій розсуд майно, що йому належить. 

Складання заповіту, його скасування - виключно воля спадкодавця, ніхто не має права 

примусово впливати на його дії [3 c. 165]. 

Проте законодавством встановлено ряд положень, які спрямовані на захист так званих 

обов'язкових спадкоємців (ст. 1241 ЦК України) і які мають пріоритет над правилами, 

встановленими самим спадкодавцем. У цьому полягає принцип забезпечення прав та 

інтересів, необхідних спадкоємців [4 c. 122]. 

Принцип врахування не тільки дійсної, а й припустимої волі спадкодавця полягає у 

тому, що якщо спадкодавець не залишить заповіт, то закон встановлює коло спадкоємців і 

порядок спадкування з урахуванням припустимої волі спадкодавця - до спадкування 

закликаються найближчі особі спадкодавця люди. 

На цей принцип вказував П. С. Нікитюк, який сформулював його як принцип сімейно-

родинного характеру спадкування [5, с. 12]. 

Норми спадкового права надають свободу волевиявлення не тільки спадкодавцям, а й 

спадкоємцям, які можуть прийняти спадщину або відмовитися від неї з різних міркувань. 

Така диспозитивність становить зміст принципу свободи вибору у спадкоємців, які 

закликаються до спадщини. 

Принцип матеріально-забезпечувального призначення спадкування. Вже сама назва 

принципу виражає його суть: мета переходу прав та обов'язків від спадкодавця до 

спадкоємців забезпечує задоволення матеріальних інтересів спадкоємців і кредиторів 

спадкодавця. І навіть те, що згідно зі ст. 1282 ЦК спадкоємець, який прийняв спадщину, 

відповідає за боргами спадкодавця, не ставить його у невигідне та скрутне становище, 

оскільки відповідно до цієї статті така відповідальність спадкоємця обмежується розміром 

дійсної вартості спадкового майна [3, с. 164]. 

Принципи свободи заповіту та рівності прав спадкоємців, які закликаються до 

спадкування за законом не мають особливостей, а за своїм змістом та суттю відтворюють 

загальні принципи цивільного права. 

Спеціальним принципом спадкового права в юридичній літературі визначається 

принцип сімейно-родинного характеру спадкування, за яким в основі законодавчого 

визначення черг спадкоємців та осіб, що мають право на обов'язкову частку, лежить ступінь 

родинних відносин. Отже, цей принцип має узгоджуватись із Сімейним кодексом та 

традиціями українського народу [2, с. 569]. 

Має право на існування і думка, що спадкове право базується на поєднанні двох 

основних принципів: принципу свободи спадкування і принципу охорони інтересів сім'ї та 
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обов'язкових спадкоємців - ці принципи «пронизують» все спадкове право, на їх основі 

відбувається побудова норм зазначеного інституту.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 

Правовое положение прокурора в гражданском процессе Республики Беларусь 

получило начало своего закрепления в Законе Республики Беларусь «О прокуратуре 

Республики Беларусь» от 08.05.2007 № 220-З (ред. от 16.12.2020). Согласно п. 4 ст. 4 

указанного Закона прокуроры принимают участие в рассмотрении судами гражданских дел 

… в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

ГПК). 

В качестве самостоятельного направления прокурорского надзора в нормах закона о 

прокуратуре выделяется надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении. Одна их норм ст. 32 Закона о 

прокуратуре определяет, что предметом надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении являются 

соответствие закону приговоров, решений, определений и постановлений судов (судей) по 

уголовным, гражданским делам, делам, связанным с осуществлением предпринимательской 

и иной хозяйственной (экономической) деятельности, по делам об административных 

правонарушениях, а также соответствие законодательству правовых актов, решений, 

действий (бездействия) органов и должностных лиц, осуществляющих исполнение судебных 

постановлений и иных исполнительных документов. При этом  согласно норме ст. 33 Закона, 

прокурор имеет полномочия, предусмотренные процессуальным законодательством. 

В отличие от ГПК Украины в ГПК Республики Беларусь по-прежнему находит 

закрепление принцип прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. Согласно 

ему надзор за законностью и обоснованностью судебных постановлений по гражданским 

делам, а также за соблюдением законодательства при их исполнении осуществляется 

Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами. В ст. 23 ГПК указывается, что 

прокурор обязан на всех стадиях гражданского судопроизводства своевременно принимать 

предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти 

нарушения ни исходили. При этом свои полномочия в гражданском судопроизводстве 

прокурор осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц, 

руководствуясь только законодательными актами и подчиняясь указаниям Генерального 

прокурора. 
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В настоящее время в норме ст. 81 ГПК закрепляется право прокурора обратиться в 

суд с заявлением о возбуждении любого гражданского дела, подведомственного суду, если 

это необходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь, ее 

административно-территориальных единиц, а также юридических лиц и граждан. Помимо 

указанной формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве он также вправе 

вступить в гражданское дело на любой его стадии, если этого требуют интересы государства, 

а также с целью защиты прав и охраняемых законом интересов граждан.  

По-прежнему широким является установленный ГПК, КоБС Республики Беларусь 

перечень случаев обязательного участия прокурора в рассмотрении гражданских дел, 

несмотря на наметившуюся в последнее время тенденцию сужения определенных законом 

таких случаев. Так, Законом Республики Беларусь «Об изменении кодексов» от 10 декабря 

2020 г. № 69-З, вступившим в силу 28 декабря 2020 г., из текста статьи 83 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – ГПК 1999 года) исключены 

нормы, определявшие обязательность участия прокурора в гражданском деле, когда 

необходимость такого участия была признана судом, а также по делам о принудительной 

госпитализации и лечении граждан (ч. 3 ст. 391 ГПК), о продлении срока принудительной 

госпитализации и лечения граждан (ч. 3 ст. 392–1 ГПК). 

Таким образом в Республике Беларусь спектр средств воздействия прокурора на 

общественные отношения посредством инициирования гражданского судопроизводства и 

участия в рассмотрении и разрешении гражданских дел  весьма широк. 

Участвуя в рассмотрении гражданского дела, в соответствии со ст. 82, 84 ГПК 

прокурор имеет права и несет обязанности юридически заинтересованного в исходе дела 

лица. Норма ст. 82 ГПК конкретизирует характер юридической заинтересованности 

прокурора в исходе дела. Ограничительное толкование данной нормы позволяет сделать 

вывод, что в гражданском судопроизводстве прокурор имеет государственный, 

общественный интерес в исходе дела.  

Объем прав и обязанностей (статус) прокурора в процессе по конкретному делу 

зависит от процессуального положения прокурора (ст. 56 ГПК). По белорусскому 

законодательству прокурор при подаче им в суд заявления в защиту прав и охраняемых 

законом интересов граждан или юридических лиц, а также в интересах государства не 

становится истцом (заявителем). Соответствующий правовой статус приобретают граждане и 

юридические лица, в интересах которых прокурор подал заявление в суд, а также Республика 

Беларусь или ее административно-территориальные единицы. В теории гражданского 

процессуального права Беларуси прокурор, предъявивший иск, признается истцом только в 

процессуальном смысле, который одновременно выполняет и функцию надзора за 

законностью [1, 274]. При этом наиболее существенное отличие прав прокурора от прав 

сторон заключается в отсутствии у прокурора прав по распоряжению предметом спора, в 

частности права на отказ от иска, заключение мирового соглашения [1, 275]. 

Весьма интересен правотворческий опыт Украины в вопросе правового 

регулирования отношений, связанных с участием прокурора в гражданском процессе, и 

определения его правового положения в гражданском судопроизводстве. 

Главной особенностью участия прокурора в гражданском процессе Украины является 

определение в украинском законе о прокуратуре (далее – закон о прокуратуре) его 

процессуального положения как представительство интересов гражданина или государства в 

суде. Согласно п. 2 ст. 23 закона о прокуратуре прокурор осуществляет представительство в 

суде интересов гражданина (гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства) в 

случаях, если такое лицо не в состоянии самостоятельно защитить свои нарушенные или 

оспариваемые права или реализовать процессуальные полномочия через недостижение 

совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность, а законные 

представители или органы, которым законом предоставлено право защищать права, свободы 

и интересы такого лица, не осуществляют или ненадлежащим образом осуществляют ее 

защиту. Наличие оснований для представительства должно быть обосновано прокурором в 
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суде. В соответствии с ч. 3 п. 4 ст. 23 закона о прокуратуре случае подтверждения судом 

наличия оснований для представительства прокурор пользуется процессуальными 

полномочиями соответствующей стороны процесса. 

Согласно п. 3 ст. 56 ГПК Украины «В определенных законом случаях прокурор 

обращается в суд с исковым заявлением, участвует в рассмотрении дел по его искам, а также 

может вступить по своей инициативе в дело, производство по которому открыто по иску 

другого лица, до начала рассмотрения дела по существу, представляет апелляционную, 

кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся 

или исключительными обстоятельствами». Как отмечалось выше, такие случаи определены 

законом о прокуратуре. 

Единственным случаем обязательного участия прокурора в рассмотрении 

гражданского дела ст. 341 ГПК Украины называет участие прокурора в рассмотрении дела 

по заявлению о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке или о 

прекращении оказания амбулаторной психиатрической помощи, госпитализации в 

принудительном порядке. Данное обстоятельство представляется особенно важным в свете 

исключения в 20210 г. из ГПК Беларуси норм, определявших обязательность участия 

прокурора по делам о принудительной госпитализации и лечении граждан и о продлении 

срока принудительной госпитализации и лечения граждан (при сохранении значительного 

перечня иных случаев обязательного участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами). 

Норма п. 4 ст. 56 ГПК Украины определяет, что прокурор, обращаясь в суд в 

интересах государства, в исковом или иной заявлении, жалобе обосновывает, в чем состоит 

нарушение интересов государства, их защиты, определенные законом основания для 

обращения в суд прокурора, а также отмечает орган, уполномоченный государством 

осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях. Невыполнение этих 

требований влечет в соответствии со ст. 185 ГПК Украины оставление заявления прокурора 

без движения.  

В случае открытия производства по исковому заявлению, поданному прокурором в 

интересах государства в лице органа, уполномоченного осуществлять функции государства в 

спорных правоотношениях, указанный орган приобретает статус истца. В случае отсутствия 

такого органа или отсутствия у него полномочий по обращению в суд прокурор отмечает об 

этом в исковом заявлении и в таком случае прокурор приобретает статус истца.  

Таким образом, в отличие от белорусского гражданского процессуального закона ГПК 

Украины допускает при определенных условиях возможность приобретения прокурором 

статуса стороны по делу, т. е. статуса истца.  

Отличительной особенностью гражданского процессуального закона Украины можно 

также назвать применение в гражданском процессе института Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека (далее  – уполномоченный по правам человека). Наряду с 

прокурором в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в случаях, установленных 

законом, уполномоченный по правам человека может лично или через своего представителя 

обращаться в суд с иском (заявлением), участвовать в рассмотрении дел по его исковыми 

заявлениями (заявлениями), а также на любой стадии рассмотрения вступать в дело, 

производство по которому открыто по искам (заявлениям) других лиц, подавать 

апелляционную, кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного решения по вновь 

открывшимся или исключительными обстоятельствами, в том числе в деле, производство по 

которому возбуждено по иску (заявлению) другого лица [2, ст. 56]. 

По нашему мнению, в условиях существующих в законодательстве Украины 

ограничений относительно оснований участия прокурора в гражданском процессе институт 

уполномоченного по правам человека служит дополнительной гарантией защиты прав и 

свобод человека и гражданина, которые в этом нуждаются и не имеют возможности 

самостоятельно защитить свои интересы в суде по гражданскому делу. 

 



198 

Список используемой литературы: 

1. Гражданский процесс. Общая часть / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Амалфея, 2006. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) [Электронный ресурс] / 

Юрист. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418564&show_di=1.  –

Дата доступа: 15.12.2021. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 11 

января 1999 г., № 238-З: принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г.: одобр. Советом 

Респ. 18 декабря 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.05.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  

Минск, 2021. 

 

Матюшко Илона Сергеевна 

студентка 4 курса факультета Бизнеса и права 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 

г. Горки, Республика Беларусь  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

На сегодняшний день владелец земельного участка не может рассматривать вариант 

строительства на нем жилого дома и обязан его использовать по прямому назначению, даже 

если участок для ведения личного подсобного хозяйства расположен непосредственно 

в районе приусадебной застройки между двумя жилыми домами. 

Наше законодательство предусматривает принудительное изъятие земельного участка 

в случае его неиспользования в течение двух лет или использования по нецелевому 

назначению. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь личное подсобное 

хозяйство граждан (далее – ЛПХ) – форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по 

производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, 

переданных им в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Следует отметить, что 

производство, переработка и реализация произведенной в ЛПХ сельскохозяйственной 

продукции не отнесена законодательством к предпринимательской деятельности, то есть для 

ведения ЛПХ не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Владельцы (собственники) участков для ведения ЛПХ вправе самостоятельно вести 

хозяйственную деятельность на земельном участке, совершать любые непротиворечащие 

законодательству Республики Беларусь сделки, связанные с ведением ЛПХ. 

Владельцы (собственники) участков для ведения ЛПХ на основании решения 

местного исполнительного комитета одновременно с использованием земельного участка по 

установленному целевому назначению также вправе осуществлять ремесленную 

деятельность, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и иную 

предпринимательскую деятельность. 

Ведение личного подсобного хозяйства невозможно без использования земельного 

участка, поскольку земельный участок в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции выступает в качестве основного средства производства. При этом следует иметь в 

виду, что под понятие личного подсобного хозяйства будет подпадать лишь та деятельность, 

которая осуществляется на земельных участках специально предоставленных для указанной 

цели. Выделение в качестве самостоятельной цели использования земельного участка 

ведения личного подсобного хозяйства, закреплено в законодательстве об охране и 

использовании земель, нормы которого в итоге имеют определяющее значение для 

отграничения ЛПХ от иной деятельности граждан, связанной с производством 
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сельскохозяйственной продукции. Так, сельскохозяйственная деятельность может 

осуществляться гражданами и на участках, предоставленных для иных целей, например, для 

строительства и обслуживания жилого дома, коллективного садоводства, дачного 

строительства, огородничества, но данная деятельность уже не будет подпадать под понятие 

личного подсобного хозяйства, а следовательно, на нее не будут распространяться и нормы 

анализируемого нами закона. 

Желающим получить земельный участок для ведения ЛПХ следует знать, что такие 

участки: 

 во-первых, предоставляются в границах населенных пунктов, расположенных 

на территории сельского совета (поселки, агрогородки, деревни, хутора, при этом 

в пригородных зонах г. Минска, областных центров и городов областного подчинения 

участки для ЛПХ могут быть предоставлены в случае, если размещение таких участков 

предусмотрено генеральными планами населенных пунктов) и не могут быть предоставлены 

в городах; 

 во-вторых, предоставляются гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, которые зарегистрированы по месту жительства 

в населенном пункте, в котором хотят получить земельный участок или в иных населенных 

пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета; 

 в-третьих, предоставляются без проведения аукциона (без внесения платы за 

заключение договора аренды); 

 в-четвертых, могут приобретаться в собственность (гражданами Республики 

Беларусь), на праве пожизненного наследуемого владения (гражданами Республики 

Беларусь) или на праве арены (гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами 

и лицами без гражданства); 

 в-пятых, предоставляется одному из членов семьи, то есть законодательство 

запрещает предоставление земельного участка для ведения ЛПХ гражданину, если участок с 

таким назначением ранее уже был предоставлен другому члену его семьи; 

 в-шестых, предоставляется в собственность, пожизненное наследуемое владение или 

аренду гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа или в иных населенных пунктах, расположенных на 

территории соответствующего сельсовета [1,с.  234]. 

Размер земельных участков, предоставляемых гражданину Республики Беларусь для 

ведения личного подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное 

наследуемое владение, не может превышать 1 гектара, а предоставляемых в аренду – 4 

гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного на территории 

соответствующего сельсовета для строительства и (или) обслуживания жилого дома, 

обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры 

в блокированном жилом доме. Дополнительно к земельным участкам, предоставленным для 

ведения ЛПХ в частную собственность или пожизненное наследуемое владение, в таких 

населенных пунктах в аренду могут предоставляться земельные участки, размер которых не 

может превышать 3 гектаров.  

Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном пункте, поселке 

городского типа иностранному гражданину, лицу без гражданства, зарегистрированному по 

месту жительства в этом населенном пункте или ином населенном пункте, расположенном 

на территории соответствующего сельсовета, для ведения личного подсобного хозяйства в 

аренду, не может превышать 4 гектаров с учетом размера земельного участка, 

предоставленного в населенном пункте для строительства и (или) обслуживания жилого 

дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 

квартиры в блокированном жилом доме.  

Землепользование хозяйств может состоять из приусадебных и полевых участков. 

Разница между ними состоит в том, что приусадебный земельный участок находится в черте 

населенного пункта, а полевой за его чертой.  
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Такое разделение связано только с тем, что не во всех населенных пунктах имеются 

земли для размещения личных подсобных хозяйств на земельных участках установленного 

размера, поэтому часть участка располагается вблизи дома, другая часть за чертой села, 

поселка. Соответственно приусадебный земельный участок находятся на землях, 

относящихся к категории земель населенных пунктов, а полевой участок на землях 

сельскохозяйственного назначения. Различается и режим их использования: полевой 

земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 

продукции (без права на возведение на нем зданий и строений), в то время как приусадебный 

земельный участок используется как для производства сельскохозяйственной продукции, так 

и для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 

сооружений. 

Для получения земельного участка для ведения ЛПХ необходимо обратиться 

с заявлением в сельисполком, на территории которого заинтересованное лицо 

зарегистрировано по месту жительства. 

В заявлении помимо сведений о его подателе также должно быть указано, для каких 

целей выделяется земельный участок и на каком вещном праве (в собственность, 

пожизненное наследуемое владение или аренду) планируется осуществлять его владение, 

намечаемое место расположения и желаемая примерная площадь, сведения о земельных 

участках, уже находящихся во владении на момент подачи заявления. Если для 

предоставления земельного участка для ведения ЛПХ требуется произвести изъятие земли у 

предыдущего владельца, то в заявлении должен быть указан источник возмещения убытков 

предыдущему владельцу. 

Сельисполком в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и, либо дает 

разрешение организации по землеустройству на разработку проекта отвода земельного 

участка с установлением его границы на местности, о чем сообщает заявителю, либо 

отказывает заявителю в выделении земельного участка. Отказ оформляется 

соответствующим решением, которое должно быть принято не позднее 10 рабочих дней со 

дня принятия заявления и должно содержать предусмотренные законодательством основания 

отказа. Копию решения (или выписку из него) сельисполком не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия решения направляет заявителю [2, с. 86]. 

Закон предписывает субъектам своими  законами устанавливать максимальный  

размер общей площади земельных  участков, которые могут находиться  одновременно на 

праве собственности  и (или) ином праве (праве  пожизненного наследуемого владения, 

праве постоянного (бессрочного)  пользования или праве аренды) у граждан, ведущих 

личное подсобное  хозяйство. 

Введение такого ограничения  максимального размера общей  площади личного 

подсобного хозяйства  продиктовано логикой недопущения  создания суперкрупных личных 

подсобных хозяйств, использующих на праве собственности или аренды десятки и даже 

сотни гектаров для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, не облагаемой подоходным налогом. 
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

Останні події в нашій державі та загальне міждержавне напруження по всьому світу 

ставлять в один ряд з демократичними цінностями важливу умову функціонування людства - 

забезпечення національної безпеки. У теоретикоправовому аспекті її слід розуміти як 

захищеність життєво важливих інтересів, прав і свобод особи, суспільства, держави та 

довкілля від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Стаття 3 Закону «Про національну безпеку України» визначає, що «державна політика 

у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист: людини і громадянина – 

їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; 

суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку; 

держави – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності; території, навколишнього природного середовища – від надзвичайних 

ситуацій» [1]. 

Національна політика щодо захисту внутрішніх та зовнішніх інтересів держави 

націлена на захист інтересів кожного її громадянина. Держава створює на політичній карті 

світу таку ситуацію, яка дозволяє їй економічно розвиватися, при цьому існувати як цілісна, 

суверенна, незалежна держава, суб’єкт міжнародного права. Самозбереження держави та 

народу – основна мета політики національної держави в умовах глобальної політикоправової 

кризи. Антропологічними політико-державними цінностями мають виступати забезпечення 

державного демократичного устрою, усталеного конституційного ладу, суверенітет, 

територіальна цілісність і недоторканність державних кордонів.  

Відвернення загроз екологічного, економічного, інформаційного, територіального, 

військового характеру вагомим є не лише для дорослих членів  суспільства, але й для дітей, 

які під час конфліктів виступають першими жертвами, тому що самостійно не можуть себе 

захистити. 

Дослідники доводять, що проблема досягнення достатнього стану гарантування 

національної безпеки зумовлюється: по-перше, стрімкими змінами в житті самої України, де 

поряд із деякими позитивними моментами виступають нові негативні економічні, військово-

політичні й суспільні процеси, що становлять небезпеку розвитку державності; по-друге, 

необхідністю об’єктивно і реалістично визначити місце України у міжнародному 

співтоваристві, не тільки скоригувати, а й подолати політичні стереотипи, що склалися ще у 

період конфронтації і «холодної війни», забезпечення інтеграції України до Європейського 

Союзу та формування умов для вступу в НАТО; по-третє, нагальною потребою перегляду 

шляхів і засобів гарантування національної безпеки з урахуванням змін, що відбуваються як 

у світі, так і безпосередньо у державі [2, c. 261]. 

Двадцять перше століття – це століття мігрантів, оскільки глобальна мобільність є 

дуже стратифікованим явищем, від глобального туриста до працівника без документів і від 

торгівлі людьми до біженців, змушених покинути країну походження через зміни клімату, 

бідності або війни. Отже, міграція сприяє змінам у структурах та інституціях у глобальних 

політичних, економічних та соціальних відносинах. Сьогодні в Європейському Союзі 

спостерігаються дві великі демографічні тенденції: безперервне старіння населення та 

збільшення міграційних потоків [3], обидва важливі для вивчення зв'язку між демографією 

та безпекою, хоча ця стаття зосереджена лише на другому. Скасування внутрішніх кордонів 

у ЄС сприяло поширенню наративів, які вказують на дефіцит безпеки та нові виклики 

громадському порядку, що виникають через відкриття внутрішніх кордонів, що призвело до 

посилення політизації та сек'юритизації питань міграції та притулку. 

 Однак зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка з правової та політичної точки зору 

потребує переосмислення. На кордоні Білорусії та Польщі скупчено за різними оцінками від 

10 до 20 тис. осіб, які переміщені зі своїх країн проживання. Виникає питання до правової 
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доктрини, якщо цих людей використовують як елемент гібридної війни навмисно завозячи їх 

для створення кризи в Європі, чи можуть вони вважатися біженцями в класичному розумінні 

цього поняття. Отож проблеми національної безпеки потребують переосмислення в 

контексті нових глобальних викликів.  
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ 

Актуальність теми. Інститут адміністративно-господарських санкцій виступає 

важливим інститутом господарського права, тому науковці присвячують велику кількість 

наукових робіт даній темі. При цьому, дискусії щодо правової природи та особливостей 

застосування даного виду санкцій не припиняються і, відповідно, єдиної думки між 

науковцями стосовно цих питань не досягнуто. Незважаючи на те, що адміністративно-

господарські санкції виконують одні з провідних функцій для забезпечення правового 

порядку під час здійснення господарської діяльності, вони все ще залишаються не достатньо 

дослідженими правовою наукою.  

Ступінь дослідження проблеми. Питання щодо застосування адміністративно-

господарських санкцій є, як вже зазначалось, доволі дискусійним і досліджується в наукових 

працях таких науковців, як: Є. В. Додін, А. І. Галаган, С. Т. Гончарук, І. П. Голосніченко, О. 

М. Вінник, І. О. Віхрова, О. В. Денисенко, М. В. Лук’янець та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. Згідно норм Господарського кодексу України (далі – 

ГК України) адміністративно-господарські санкції застосовуються у разі порушення 

встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності. При 

цьому, законодавець у ст. 238 ГК України визначає адміністративно-господарські санкції як 

заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення 

правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків [1]. 

Варто зазначити, що за своїми матеріальними та процесуальними властивостями 

адміністративно-господарські санкції мають загальні ознаки адміністративної 

відповідальності. Зокрема, вони не мають компенсаційного характеру, не відновлюють 

початкового майнового стану, їх стягнення здійснюються не на користь іншої сторони або 

особи господарсько-правових відносин. 

Щодо проблем застосування адміністративно-господарських санкцій, то, на нашу 

думку, в першу чергу, потрібно зосередити увагу на питанні надмірної деталізації 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/ee8_en.htm
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законодавства у господарській сфері. Зокрема, Е. Г. Бойченко та О. Р. Гофман зазначають, 

що законодавець пов’язує дієвість правових норм не з якістю нормативно-правових актів, а з 

їх кількістю, не переймаючись як техніко-юридичною стороною законотворчості, так і 

комплексністю, цілісністю підходу до праворегулятивної діяльності, забезпеченням 

погодженості правових норм, сформульованих у різних джерелах, недопущенням 

виникнення суперечностей та накладок у законодавчому масиві [2; с. 58]. 

При цьому, незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, їх 

роздрібненість на вузько спрямовані аспекти господарської діяльності зазвичай не створює 

якихось особливих правил поведінки, зокрема щодо застосування господарсько-правової 

відповідальності. І, відповідно, замість цього, в законодавчих актах вказується норма про те, 

що така відповідальність встановлюється у відповідності до законодавства, або взагалі 

подібна норма відсутня і це призводить до складнощів при їх застосуванні. Як приклади, 

можна навести наступні законодавчі акти: Закони України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

Наступним проблемним питанням, яке пов’язане із адміністративно-господарськими 

санкціями  є строки застосування адміністративно-господарської відповідальності. 

Відповідно до ГК України, а саме ч. 1 ст. 250, адміністративно-господарські санкції можуть 

бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення 

порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених 

законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, 

передбачених законом [1]. 

При цьому, більша частина нормативно-правових актів, пов’язаних із застосуванням 

відповідальності у сфері господарювання, не визначає строків застосування вищезазначених 

санкцій, що, у свою чергу, призводить до можливих маніпуляцій, а також різного 

тлумачення існуючих норм. 

Окрім цього, на думку переважної більшості науковців, є необхідність уточнення 

строків застосування адміністративно-господарських санкцій, зокрема стосовно санкцій 

різної спрямованості, а саме організаційного (наприклад, зупинення дії ліцензії (патенту) на 

здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; обмеження або 

зупинення діяльності суб'єкта господарювання; ліквідація суб’єкта господарювання) та 

майнового характеру (наприклад, вилучення прибутку (доходу); адміністративно-

господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів) [3; с. 1006]. 

Так, М. В. Колеснікова вважає, що потрібно встановити наступні строки застосування 

адміністративно-господарських санкцій: 

1) для адміністративно-господарських санкцій організаційного характеру залишити 

строки застосування таких санкцій, встановлені ч. 1 ст. 250 ГК України; 

2) для адміністративно-господарських санкцій майнового характеру передбачити у 

ч. 2 цієї статті збільшений вдвічі строк їх застосування, тобто протягом року з дня виявлення 

порушення, але не пізніше як через два роки з дня порушення цим суб’єктом встановлених 

законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, 

передбачених законом [4; с. 64]. 

Висновки. Отже, практика правового регулювання господарської діяльності вказує на 

наявність достатньої кількості недоліків і проблемних питань у встановленні й застосуванні 

адміністративно-господарських санкцій.  

Таким чином, ця сфера потребує врегулювання та нормативного закріплення 

положень, які виключали б можливість довільного тлумачення законодавчо закріплених 

норм та призводили б до помилок у правозастосуванні. 
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ЩОДО ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ВИМАГАННЯ 

Конституція України, а саме ст. 41 передбачає, що кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності [1]. При 

цьому, кримінально-протиправні діяння проти власності є поширеними і актуальними 

протягом довгої історії людства. Загалом, кримінальні правопорушення проти власності – це 

суспільно-небезпечні, винні, протиправні, карані, передбачені Розділом 6 Особливої частини 

Кримінального кодексу України (далі – КК України), діяння, вчинені суб’єктом 

кримінального правопорушення, які посягають на власність. 

Одним із таких кримінальних правопорушень проти власності виступає вимагання, 

яке передбачене ст. 189 КК України. Під вимаганням розуміють вимогу передачі чужого 

майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою 

насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або 

законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що 

перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий 

чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці [2]. 

Окрему увагу, на нашу думку, варто приділити об’єктивній стороні даного 

кримінально-протиправного посягання. Це пов’язано з тим, що саме об’єктивна сторона 

включає в себе особливості та ознаки, які відмежовують вимагання від інших суміжних 

складів кримінальних правопорушень.  

Під об’єктивною стороною кримінального правопорушення розуміють сукупність 

передбачених законом про кримінальну відповідальність ознак, які характеризують 

зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння, що посягає на об'єкти кримінально-правової 

охорони. Загалом, даний елемент складу кримінального правопорушення характеризується 

наступними ознаками: суспільно-небезпечне діяння, суспільно-небезпечні наслідки, 

причинно-наслідковий зв’язок між діянням та наслідками, а також факультативні ознаки 

(спосіб, місце, знаряддя обстановка тощо). 

Щодо вимагання, то об’єктивна сторона цього кримінального правопорушення 

характеризується двома взаємопов’язаними діяннями: 

1) пред’явлення майнової вимоги; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15%23Text
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2) вираження передбачених у законодавстві погроз. 

При цьому, варто зазначити, що відсутність одного з перелічених діянь, в свою чергу, 

виключає відповідальність за вимагання. 

Вимогу у цьому кримінальному правопорушенні науковці визначають як доведення у 

категоричній формі за допомогою будь-яких засобів до відома потерпілого певного варіанту 

його поведінки, який є бажаним для пред’явника вимоги [3; с. 138]. 

Варто звернути увагу на те, що форма вираження вимоги не впливає на кваліфікацію 

вимагання, вона може бути письмовою, усною, може бути надіслана, передана за допомогою 

телефону, інших засобів комунікації тощо. 

Також слід відзначити, що виділяють декілька ознак вимоги. Першою ознакою 

вимоги є її конкретність, сутність якої, у свою чергу, проявляється у змісті вимоги:  вимога 

передачі чужого майна, права на майно або вчинення дій майнового характеру.  Наступною 

ознакою, яка притаманна вимозі у відповідному кримінальному правопорушенні є час 

виконання. Ця ознака полягає у тому, що вимога передати предмет звернута у майбутнє. 

Як вже зазначалось, окрім пред’явлення майнової вимоги, обов’язковою складовою 

вимагання є вираження передбачених у законодавстві погроз. Під погрозою науковці 

розуміють виражений словами, письмово, певними діями або іншим чином намір завдати 

фізичної, матеріальної чи іншої шкоди окремим особам чи громадським інтересам [4; с. 139]. 

Характерними ознаками, які притаманні погрозі є реальність та конкретність. 

Реальність погрози проявляється у тому, що погроза потерпілою особою повинна 

сприйматись як реальна, здійсненна, що залежить від характеру, змісту та форми самої 

погрози, її інтенсивності, особистості винної особи, місця і часу вчинення та інше. Щодо 

конкретності, то погроза повинна відноситись до одного з видів погроз, передбачених 

диспозиціями частин 1 або 2 ст. 189 КК України.  

При цьому, деякі науковці виділяють дещо інші ознаки погрози, а саме: 

1) погроза за своєю суттю є залякуванням особи; 

2) погроза здатна викликати негативні емоції або іншим чином вплинути на психіку; 

3) погроза є протиправною, тобто такою, до якої особи не мають права вдаватись [5; с. 

43]. 

У науковій літературі класифікація погроз здійснюється за різними ознаками. В 

першу чергу, погрози класифікують за змістом, зокрема,  диспозиція частини 1 ст. 189 КК 

України визначає види погроз за цією ознакою, а саме: 

1) погроза насильством над потерпілим чи його близькими родичами; 

2) погроза обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб; 

3) погроза пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в 

їхньому віданні чи під охороною; 

4) погроза розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають 

зберегти в таємниці  

У диспозиції частини 2 ст. 189 КК України вказано на: 

5) погрозу вбивства; 

6) погрозу заподіяння тяжких тілесних ушкоджень [2]. 

Також варто зазначити, що іншою ознакою, за якою науковці класифікують погрози є 

форма зовнішнього вираження. Так, за даною ознакою погрози поділяються на: усну 

погрозу, письмову, погрозу, яка здійснюється за допомогою жестів (погроза дією), а також 

погрозу, яка супроводжується демонстрацією зброї або предметів, які її замінюють [4; с. 

140]. Однак, незважаючи на те, що у науковій літературі виділяють різні види погроз за 

формою зовнішнього виразу, вона не впливає на кваліфікацію цього злочину. 

При цьому, слід підкреслити, що також на кваліфікацію вимагання не впливає і те, чи 

винна особа збиралась реалізовувати дану погрозу. 

Ще одним важливим елементом, який визначається при дослідженні об’єктивної 

сторони вимагання є момент закінчення кримінального правопорушення. Зокрема, у 

Постанові Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 року «Про судову 
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практику у справах про злочини проти власності» зазначається, що вимагання є  закінченим  

злочином  з   моменту   пред'явлення  вимоги, поєднаної з вказаними погрозами, 

насильством, пошкодженням  чи знищенням майна незалежно  від  досягнення  поставленої  

винною особою мети [3]. Тобто, склад цього злочину є усіченим. 

Отже, враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що особливістю об’єктивної 

сторони вимагання є наявність двох взаємопов’язаних діянь: пред’явлення майнової вимоги 

та вираження передбачених у законодавстві погроз. При цьому, на кваліфікацію цього 

кримінального правопорушення не впливає форма зовнішнього виразу як самої вимоги, так і 

погрози. 

Тому, доходимо висновку, що підвищена суспільна небезпечність вимагання полягає 

не тільки в тому, що винна особа пред’являє потерпілому вимогу про передачу майна, права 

на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру, але й в тому що вона не 

обмежується майновими вимогами, поєднаними з різного роду погрозами. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ПРЕЗУМПЦІЇ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ 

Конституція займає особливе місце в системі законодавства будь-якої держави. Її 

норми вражають своєю різноманітністю, вони фіксують сформовані суспільні відносини, 

забезпечують їх стабільність та розвиток. Завдяки цьому її зміст є перешкодою для утворення 

і розвитку негативних явищ і процесів, що можуть набувати розвитку у суспільстві [1, с. 42]. 

Регулювання конституційних відносин, поряд із застосуванням традиційних важелів впливу, 

передбачає імплементацію презумпцій з подальшим їх закріпленням і розвитком у нормах 

різних галузей права. 

Права і свободи людини є одним з найважливіших інститутів конституційного права. 

Конституційні презумпції, що стосуються прав і свобод людини, відіграють важливу роль у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14%23top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09%23Text
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їх реалізації, створюючи передумови для належного функціонування правової держави. 

Однак більшість конституційних презумпцій, що забезпечують реалізацію прав та свобод 

людини, не мають належного науково-теоретичного обґрунтування, та не знайшли 

належного відображення у галузевому правовому регулюванні.   

Поняття «конституційна презумпція», можна розглядати у двоякому сенсі: у вузькому 

розумінні - презумпції, що містяться або випливають із самого тексту Конституції; у 

широкому розумінні - презумпції, що прямо або опосередковано закріплені у нормах 

конституційного права загалом. 

Аналіз Конституції України дає підстави стверджувати, що у її нормах прямо або 

опосередковано закріплені презумпції, що є не лише конституційними, а й належать до 

конкретних галузей права та подекуди можуть мати міжгалузевий характер. Отже, 

презумпції застосовуються у правовому регулюванні багатьох видів суспільних відносин, які 

уже законодавцем поділені на певні суспільні категорії чи інститути, що відображені в 

нормах Конституції України, – права, свободи та обов‘язки особи та громадянина, 

здійснення правосуддя, місцеве самоврядування тощо. 

Конституція України визначає засади правового статусу будь-якої людини, незалежно 

від наявності у неї громадянства, та фізичних осіб, що є громадянами України. У цій сфері 

також сформовано систему презумпцій, кожна з яких стосується певного аспекту правового 

статусу людини чи громадянина. Більшість презумпцій цієї групи відображають 

загальновизнані стандарти прав і свобод людини. Найбільш важливими презумпціями цієї 

групи є: презумпція невід’ємності прав людини і громадянина, недопустимості обмеження, 

скасування чи звуження змісту невідчужуваних прав і свобод, презумпція права на життя, 

презумпція невизнання зворотної сили закону, що погіршує становище особи, презумпція 

добросовісності людини та громадянина. Вищезгадані презумпції закріплені у Конституції 

України відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини, що відображені у 

міжнародних правових актах.   

Відповідно до ст. 27 Конституції України, кожна людина має невід’ємне право на 

життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя [2]. У цій конституційній нормі 

закріплена непряма презумпція права на життя. Інший підхід суперечив би природі самої 

людини. Ця презумпція виключає можливість позбавлення людини життя будь-якою особою, 

навіть у тому випадку, якщо це відбувається з санкції державного органу. З позиції цієї 

презумпції не лише смертна кара, а й евтаназія є неприпустимим порушенням.  

Наступною не менш важливою презумпцією, яка стосується правового статусу 

людини та громадянина, є презумпція невизнання зворотної сили закону, що погіршує 

становище особи [3, c. 11]. 

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 

відповідальність особи [2]. 

Конституційні презумпції у сфері прав та свобод людини встановлюють найбільш 

значущі правові положення, адресовані суб'єктам конституційних правовідносин, є 

необхідним додатковим інструментом реалізації прав і свобод людини, оскільки діють до їх 

можливого офіційного спростування відповідними компетентними органами. З метою 

створення правових умов для реалізації прав та свобод людини і громадянина ці презумпції 

та механізм їх застосування повинні бути відображені не лише в Конституції України, а й в 

галузевих нормативних актах [4, с. 50].  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Законодательное закрепление разнообразных форм хозяйствования в аграрном 

секторе и различных форм собственности стали главной причиной развития рыночного 

механизма регулирования финансово-кредитных отношений в сельском хозяйстве. 

Характерными для регулирования финансовой деятельности сельскохозяйственных 

организаций становятся договорные начала.  

Финансовые отношения сельхозпроизводителей складываются по нескольким 

направлениям:  

с государственными финансовыми органами в связи с выполнением финансовых 

обязательств перед государством (эти отношения регулируются налоговым и бюджетным 

законодательством);  

с другими субъектами хозяйственной деятельности в рамках кредитно-финансовых, 

страховых, инвестиционных и других правоотношений;  

со своими структурными подразделениями и отдельными работниками по 

распределению дохода, рассчетно-кассовому обслуживанию, обеспечению финансовой 

дисциплины.  

Финансовая деятельность включает:  

организацию и планирование использования финансов;  

ведение различных видов учета;  

организация и хранение денежных средств;  

ведение кассовых операций;  

кредитные и налоговые отношения;  

отношения по страхованию. 

Финансовая деятельность предприятия имеет целью формирование первоначального 

капитала и последующее обеспечение обоснованных пропорций при формировании и 

использовании доходов и финансовых ресурсов, а также создание условий для выполнения 

обязательств перед государством, покупателями и поставщиками. Частью финансовой 

деятельности является экономическое воздействие на партнеров, гарантирующее 

выполнение ими договорных обязательств перед предприятием. 

В зависимости от субъектов и сферы деятельности финансовые отношения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей складываются между:  

сельскохозяйственной организацией и государством в процессе исполнения бюджета, 

уплаты налогов, оказания финансовой помощи сельскохозяйственным производителям со 

стороны государства;  

сельскохозяйственными организациями и иными субъектами в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности и исполнения договорных обязательств;  

структурными подразделениями и отдельными работниками по распределению 

дохода, обеспечению финансовой дисциплины. 

Финансовая деятельность сельскохозяйственного предприятия направлена на решение 

следующих основных задач:  
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финансовое обеспечение текущей производственной деятельности; 

поиск резервов увеличения доходов, прибыли, повышения рентабельности и 

платежеспособности;  

выполнение финансовых обязательств перед субъектами хозяйствования, бюджетом, 

банками;  

мобилизация финансовых ресурсов в объеме, необходимом для финансирования 

производственного и социального развития, увеличения собственного капитала;  

контроль за эффективным, целевым распределением и использованием финансовых 

ресурсов.  

Финансовая работа предприятия осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

финансовое прогнозирование и планирование;  

анализ и контроль производственно-хозяйственной деятельности;  

оперативная, текущая финансово-экономическая работа.  

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое планирование – это 

разновидность управленческой деятельности, направленной на разработку системы 

финансовых планов и плановых показателей (нормативов) по обеспечению предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой 

деятельности. 

Финансовое планирование на предприятии включает разработку различных 

финансовых планов и расчетов в целях управления финансами. Финансовое планирование на 

предприятии протекает в виде составления финансового плана. Финансовый план 

хозяйствующего субъекта – это документ, который отражает объем поступления и 

расходования денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направления расходов 

предприятия, включая платежи в бюджет на планируемый период. 

Текущая и оперативная работа на предприятии направляется на практическое 

воплощение финансового обеспечения предпринимательской деятельности, постоянное 

поддержание платежеспособности на должном уровне. Ее смысл заключается:  

в постоянной работе с потребителями относительно расчетов за реализованную 

продукцию, работы, услуги;  

в своевременных расчетах за поставленные товарно-материальные ценности и услуги 

с поставщиками;  

в обеспечении своевременной уплаты налогов, других обязательных платежей в 

бюджет и целевые фонды;  

в своевременном проведении расчетов по заработной плате;  

в своевременном погашении банковских кредитов и уплате процентов. 

Источником финансовой информации является бухгалтерский, статистический и 

оперативный учет.  

Финансовый менеджмент предполагает принятие финансовых решений в рамках 

конкретной ситуации, выбор наилучшего варианта решения с учетом всех последствий 

выбора. Такой выбор производится во всех видах деятельности предприятия: основной, 

инвестиционной и финансовой. 
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ЗАБОРОНА СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Сурогатне материнство — це допоміжна репродуктивна технологія, при застосуванні 

якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити та народити біологічно 

чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим особам — генетичним батькам. 

Вони й будуть юридично вважатися батьками цієї дитини, попри те, що її виносила і 

народила сурогатна мати. 

Термін «сурогатне материнство» використовується дуже широко, але, більш точним 

формулюванням слід визнати норму, визначену ВООЗ в Женеві у 2001 році: «Гестаційний 

кур'єр — жінка, у якої вагітність наступила в результаті запліднення ооцитів, що належать 

третій стороні, сперматозоїдами, що належать третій стороні. Вона виношує плід з тією 

умовою або договором, що батьками народженої дитини буде одна або обидві людини, чиї 

гамети використовувалися для запліднення.» 

Сурогатне материнство заборонено законом в Австрії, Норвегії, Швеції, Франції, 

деяких штатах Америки, Італії, Швейцарії та Німеччині. 

За порушення передбачається покарання аж до тюремного ув'язнення, наприклад, у 

Німеччині на строк до трьох років і штрафи, де, на відміну від Італії, покаранню не 

піддаються самі батьки-замовники сурогатної програми, а також сурогатні матері. 

Аналогічне законодавство, що передбачає три роки в'язниці і штраф 45,000 євро за 

«посередництво при виношуванні плоду для іншої особи» і «симуляцію, що применшує 

цивільний статус дитини», діє і у Франції. 

У Бельгії, Ірландії, Фінляндії сурогатне материнство ніяк не регламентується законом, 

хоча і має місце. 

В Австралії, Великій Британії, Данії, Італії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Нідерландах, 

окремих штатах Америки дозволено тільки некомерційне материнство. 

В Ізраїлі угоду про сурогатне материнство потребує схвалення спеціального комітету, 

що складається з соціальних працівників, лікарів та релігійних діячів. 

Сурогатне материнство вкрай рідко зустрічається в Японії — японська Асоціація 

акушерства і гінекології в принципі не схвалює такий спосіб зачаття. Приватні клініки самі 

вирішують — надавати клієнтам такі послуги чи ні. 

Мусульмани, які передбачають чоловічу полігамію, схвалюють сурогатне материнство. 

В Україні дозволене сурогатне материнство на комерційній основі. 

Тупа заборона приведе до такого явища як: репродуктивний туризм або сурогатний 

туризм — різновид медичного туризму, найчастішою метою якого є отримання донорської 

яйцеклітини або сурогатне материнство. Передумовою такого туризму є безпліддя пари, 
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заборона або висока ціна цих допоміжних репродуктивних технологій чи сурогатного 

материнства на території проживання подружньої пари. 

З плюсів сурогатного материнства можна назвати такі: 

Жінка, яка погодилася на роль гестаційного кур'єра, робить дуже гарну справу – 

допомагає набути цілісності сім'ї та дарує малюка жінці, яка сама цього не зробить ніколи. 

Сурогатніматері отримують матеріально винагороду за свою роботу, в районі (20-30 

тисяч євро і більше) і можуть забезпечити рідну дитину всім, чого вона потребує. 

Це – останній шанс на дитину у абсолютно безплідних пар, і чудово, що сучасна 

медицина здатна на такі чудеса. Особливо це стосується тих жінок, які не можуть виносити 

дитину через серйозні загрози життю або здоров'ю (наприклад, коли у біологічної матері 

хвороба серця). 

Саме це перекреслює усі надумані мінуси сурогатного материнства. Адже 

найголовніше – це те, що сурмами дають нове життя тоді, коли шансів на це не було. Також 

сурогатне метеринство сприяє розвитку медицини, бо ведуться різні дослідження, які 

сприяють розвитку науки. 

Вимоги до сурогатних матерів відповідно до українського законодавства: 

1) вік від 21 до 35 років; 

2) наявність власної здорової дитини (дітей); 

3) психічне і соматичне здоров'я; 

4) відсутність протипоказань для виношування вагітності; 

5) знаходитись в зареєстрованому шлюбі; 

6) наявність її добровільної поінформованої письмової згоди, а також письмової згоди 

чоловіка. 

В будь-якому випадку я за вибір, а не за безглузду заборону, яка не вирішує проблем.  
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ПРАВО ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Правовые формы использования земель в Республике Беларусь представляют собой 

закреплённые в законодательстве методы реализации прав на землю, с помощью которых 

осуществляется использование земли субъектами земельных отношений. Земли 

сельскохозяйственного назначения, в соответствии со ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь и ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в 

собственности государства» от 15 июля 2010 г. № 169-З находятся только в собственности 

государства. Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения могут 

предоставляться на следующих титульных правах: право пожизненного наследуемого 
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владения, право постоянного пользования, право временного пользования, аренда [4, с.  

210-212]. 

Согласно ст. 14 действующего Кодекса о Земле (далее–КоЗ), гражданам Республики 

Беларусь предоставляются земельные участки на праве пожизненного наследуемого 

владения. Обладатель права пожизненного наследуемого владения земельным участком, не 

являясь владельцем земельного участка, наделяется правомочиями владения и пользования 

им пожизненно с передачей этого права по наследству. 

Стоит отметить, что до принятия КоЗ, предусматривалось предоставление земель 

сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения личного подсобного хозяйства. 

Введение частной собственности на землю привело к изменению категории земель, к 

которой относятся земли для ведения личного подсобного хозяйства. Эти земельные участки 

были переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель населенных пунктов. Следовательно, правовой режим земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства подчиняется правовому режиму земель населенных 

пунктов, что не вполне соответствует конкретной цели использования указанных земель – 

производство сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственное использование), 

поскольку приоритетными в землях населенных пунктов являются земли застройки. 

Что касается самих земельных участков, они предоставляются в пожизненное 

наследуемое владение гражданам Республики Беларусь: 

– для строительства и обслуживания жилого дома – в случаях, установленных 

Президентом Республики Беларусь, когда земельные участки предоставляются без 

проведения аукциона; 

– для обслуживания принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации 

квартиры в блокированном жилом доме; 

– для ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа – зарегистрированным по месту жительства в этих населенных 

пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего 

сельсовета; 

– для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– для коллективного садоводства; 

– для дачного строительства; 

– для традиционных народных промыслов (ремесел). 

Земельные участки могут находиться в пожизненном наследуемом владении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые являются родственниками 

наследодателя, в случае наследования земельного участка, находившегося у наследодателя в 

пожизненном наследуемом владении, в том числе при наследовании расположенного на 

таком участке жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации квартиры в блокированном жилом доме, дачи, садового домика, если иное не 

установлено законодательными актами. 

Кроме этого, законодательными актами могут устанавливаться и иные случаи 

предоставления земельных участков в пожизненное наследуемое владение. 

Что касается ст. 37 КоЗ, земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения предоставляются в пожизненное наследуемое владение гражданам Республики 

Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Данное положение 

противоречит статусу крестьянского (фермерского) хозяйства как самостоятельной формы 

коммерческих организаций, закрепленной в ст. 46 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, а также ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18.02.1991 г. № 611-XII «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», в соответствии с которой крестьянским 

(фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, созданная одним 

гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для 

осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной 

consultantplus://offline/ref=2FB890C756A0B230327D670657AAB8200A7BB0921CA422B8BD54FB55360B4BD90053DD708822C4431F72E25BCBr7wCQ
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продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, 

основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного участка, 

предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и 

использовании земель [5, с. 116-119]. 

Затрагивая вопрос отличия права частной собственности и пожизненного 

наследуемого владения на земельный участок, можно выделить следующие пункты: 

1. В случае пожизненного наследуемого владения земельным участком, имеет место 

принадлежность только права владения и пользования земельным участком. Распоряжение 

земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения 

(например, купля-продажа), не допускается, за исключением перехода права пожизненного 

наследуемого владения по наследству. Для возможности распоряжения таким участком, 

имеет место необходимость переоформления его в частную собственность (другими словами 

выкуп), при условии внесения платы в размере кадастровой стоимости. 

Однако землепользователь вправе пользоваться земельным участком в соответствии с 

целевым назначением (возводить жилой дом на земельном участке, регистрировать его на 

праве собственности, а также распоряжаться данным домом по своему усмотрению). 

Соответственно, при наличии на земельном участке капитальных строений, гражданин 

вправе произвести отчуждение капитального строения, однако оно возможно только в 

случае, если правоудостоверяющие документы на земельный участок оформлены в 

установленном порядке. 

2. Земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения 

предоставляются без внесения платы, то есть бесплатно (не включая оформление 

правоудостоверяющих документов, а именно изготовление проекта отвода, установление 

границ, регистрация прав). В случае частой собственности на земельный участок, он 

предоставляется возмездно, с внесением платы, рассчитанной исходя из кадастровой 

стоимости земельного участка. 

Таким образом, отличительной чертой сельскохозяйственного землепользования 

является ограничение правовых форм использования земель данной категории. Данные 

правовые формы имеют значение для рационального использования земельных ресурсов, 

которое включает в себя и социальный аспект. 

Учитывая, что государственное влияние затрагивает все виды земельных отношений, 

можно говорить о комплексном правовом регулировании земельных отношений в области 

пожизненного наследования земельного участка в Республике Беларусь. Государство 

постоянно следит за тем, как используются земельные ресурсы, и регламентирует этот 

процесс с целью обеспечения приоритета общественных интересов и установления таких 

правил, которые защищали бы права землевладельцев и землепользователей. 
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Модель Тетяна Миколаївна 

к.ю.н., викладач  

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і 

права 

 

ПРОТИПРАВНА (ЗЛОЧИННА) ГРУПА: ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Постановка проблеми. Як відомо, злочинність становить собою складне, 

багатогранне соціально-правове явище, відповідно, протиправна поведінка – це один із 

різновидів соціальної поведінки людини. Організована злочинність – діяльність багатогранна 

[1, с. 129], що обумовлює необхідність вивчення різних її аспектів за допомогою досягнень 

багатьох наук.  

Все життя людини відбувається в процесі взаємодії між людьми, людського 

спілкування. Навіть вчинивши кримінальні правопорушення, людина залишається членом 

суспільства і певних соціальних груп. Звідси випливає висновок про значення соціальної 

психології для вивчення всіх форм поведінки людини, як соціально корисної, так і 

протиправної, зокрема злочинної. Тому врахування даних, накопичених у юридичній 

психології, є необхідною умовою для вивчення особливостей функціонування протиправних 

(злочинних) груп. Відсутність чіткого уявлення про природу і сутність злочинної групи та її 

різновидів призводить до помилок у застосуванні закону; можливе змішування злочинної 

групи із суміжними з нею формами протиправної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення проблематики злочинності 

знайшло відображення у працях, присвячених її соціальній природі (Е. Дюркгейм, Р. 

Мертон, Дж. Смелзер, А. Кетле), культурологічній (Е. Сазерленд, Т. Селлін, Д. Міллер), 

фізіологічній (Ч. Ломброзо, Дж. Норріс, Р. Шелдон) та психологічній (З. Фройд, Т. Парсонс, 

Г. Тард). 

Викладення основного матеріалу. Практично всі умисні кримінальні 

правопорушення можуть бути вчинені групою осіб, але існують діяння, здійснення яких 

групами певним чином ускладнене (наприклад, ст.ст. 117, 118, 123, 124 КК України). З 

іншого боку, існують певні види діянь, які вчиняють у групових формах частіше, ніж інші. 

Це, як правило, корисливі кримінальні правопорушення (крадіжка); насильницькі злочини 

(вбивство); злочини корисливо-насильницької спрямованості (грабіж).  

Зазначене співвідношення можна пояснити тим, що саме у насильницькій і 

корисливій злочинності групова форма вчинення діяння сприяє швидкому та ефективному 

досягненню протиправних наслідків, для яких характерним є подолання опору потерпілих, 

полегшення реалізації поставленої мети, спричинення більш тяжкої шкоди потерпілим, ніж 

при одноосібному вчиненні таких дій.  

Отже, підвищена суспільна небезпека групової злочинної діяльності обумовлюється 

наступними чинниками: учасники групи надають один одному психологічну допомогу і 

підтримку, тому кожен почуває себе більш впевнено. Це, в свою чергу, полегшує прийняття 

рішень про вчинення діяння, його реалізацію; у групі швидше відбувається передача та 

засвоєння протиправного досвіду; у групі зростають можливості втаємничення діяння, його 
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слідів, захисту учасників від правоохоронних органів, надання допомого заарештованим та 

членам їх сімей [3, с. 89]. 

Вчені-кримінологи дійшли висновку, що групова злочинність спричиняється: 

загальними детермінантами злочинності; специфічними детермінантами, які обумовлюють 

той чи інший різновид злочинної діяльності; соціально-психологічними закономірностями 

спільної (групової) діяльності та існування малих соціальних груп [2, с. 70].  

На думку вчених, вчинення кримінального правопорушення у групах пояснюється 

схильністю людей до групової поведінки, що пояснюється самою людською природою [4, с. 

53-57].  

При вивченні групових форм протиправної (злочинної) поведінки особливого 

значення набуває теорія відчуження [4, с. 53-57]. Психологічне відчуження особистості від 

суспільства є результатом відсутності в індивідів емоційних зв’язків в основних сферах 

людського спілкування. Внаслідок цього особа часто вступає в групи антисуспільної 

спрямованості, перебування в яких формує в неї негативні морально-психологічні 

властивості, що лежать в основі протиправної (злочинної) поведінки.  

Поведінка особи поза групою і в груповій діяльності має істотні особливості: у групі 

особистість певною мірою втрачає притаманні їй індивідуальні риси і її поведінка починає 

визначатися в основному психічним комплексом, який характеризує дану групу у цілому [2, 

с. 78]. 

Важливе значення тут має поняття групової мети, яка відображає роль суб’єктивного 

сприйняття мети членами групи у детермінації спільної діяльності. Мета виступає як фактор 

регуляції групової діяльності. На думку окремих вчених, групові цілі необов’язково ясні і 

свідомі, вони можуть залишатися латентними і, навіть, несвідомими [5, с. 108]. Отже, 

основною ознакою групи слід вважати участь її членів у спільній діяльності. При такому 

підході група може розглядатися як утворення, що складається з людей, які діють спільно як 

єдине ціле. Спільна діяльність у кримінально-правовому розумінні – поняття більш вузьке, 

ніж його розуміють в юридичній психології, оскільки в межах кримінального права воно 

стосується лише факту вчинення кримінального правопорушення чи його підготовки. У 

юридичній психології спільна діяльність розглядається як процес формування протиправної 

(злочинної) групи, будь-яка діяльність учасників, спрямована на забезпечення її 

функціонування. 

Загальна участь членів групи у спільній злочинній груповій діяльності обумовлює 

формування психічної єдності між ними, а зміст цієї діяльності, у свою чергу, детермінує всі 

процеси внутрішньо-групової динаміки, веде до набуття групою певних соціально-

психологічних характеристик [2, с. 88].  

Протиправні (злочинні) групи достатньо часто формуються на основінеформальних 

об’єднань у сфері побутового спілкування (замісцем проживання), що виникають завдяки 

симпатіям, емоційній привабливості, спільності поглядів та інтересів і т. ін. Єдність та 

цілісність групи при цьому забезпечується такими чинниками, як внутрішня ізоляція та страх 

викриття, протиставлення суспільству і зростання ймовірності кримінального покарання, 

кругова порука і острах розправи при недотриманні взятих зобов’язань [3, с. 219]. 

Отже, спільна протиправна діяльність – це серцевина протиправної (злочинної) групи, 

її ядро. Людей у злочинній групі об’єднує саме спільна протиправна діяльність.  

Суттєвим каталізатором індивідуальної поведінки є психологічна структура групи, 

причому залежно від змісту відповідних групових норм – каталізатором соціально корисних 

або соціально шкідливих (злочинних) форм поведінки. Психологічна структура значною 

мірою визначає індивідуальну поведінку її членів. 

Психологічна орієнтація такої групи зумовлюється наступними елементами: 

спрямованість антисуспільних дій; умисел як компонент конкретної протиправної дії; 

усвідомлення членами групи антисуспільної мети своєї діяльності; «ідеологія» групи, яка 

виражається в опозиції до чинних соціальних норм, спрямованості на задоволення 
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своєкорисливих особистих інтересів і потреб протиправним шляхом; субкультура – 

підпорядкування учасників нормам поведінки, встановленим даною групою.  

Внутрішня структура групи, під якою розуміється роль кожного учасника групи у 

здійсненні спільної діяльності, становить собою внутрішню організацію групи. Виділяють 

дві основні рушійні сили процесу групової динаміки: інтеграція і диференціація. Структурна 

диференціація у злочинній групі передбачає розподіл функцій між учасниками групи, 

структурну ієрархізацію, що забезпечує успішне досягнення мети спільної злочинної 

діяльності. Групова інтеграція у злочинній групі носить таємний характер, повинна 

забезпечити надійну протидію внутрішнім і зовнішнім впливам, які можуть загрожувати 

цілісності групи і досягненню нею спільної мети – здійсненню кримінального 

правопорушення. 

Групова динаміка – це сукупність внутрішньо-групових соціально-психологічних 

процесів, притаманних різним етапам формування і розвитку злочинної групи, до яких 

належать: керівництво і лідерство, прийняття групових рішень, групове нормотворення, 

формування функціонально-рольової структури групи, згуртованість, груповий тиск, 

конфлікти, стандарти, мотивація, груповий контроль [2, с. 98]. 

Більшість співучасників злочину бере участь у злочині добровільно і тому сприймає 

групові норми як належне, відповідно відхилення і непідкорення цим нормам є радше 

винятком. Якщо ж така непокора груповим нормам має місце, то у дію вступають санкції. 

Особи, які не мають твердих моральних соціально позитивних переконань і нормальних 

суспільних зв'язків, дотримуються групових норм поведінки злочинної групи з різних 

причин: через побоювання викриття у вчиненні злочину, побоювання залишитися самотнім 

тощо [2, с. 106]. 

Висновки. Дослідивши питання психології і взаємодії у протиправних (злочинних) 

групах ми дійшли висновків, що даним групам притаманні такі самі особливості, що й 

соціально схвалюваним, однак протиправний зміст спільної діяльності вносить певні 

специфічні риси в структуру і характер відносин в групі. Окремої уваги заслуговує 

психологічне визначення поняття даної групи не збігається з поняттям групи у 

кримінальному праві і повинно містити соціально-психологічні аспекти поняття малої 

соціальної групи.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА НА РАБОТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Правоотношения в сфере трудового права – урегулированные трудовым 

законодательством трудовые и производные от них, тесно с ними связанные, отношения по 

труду работников. Трудовые и производные от них отношения образуют систему 

правоотношений трудового права, объединённых общей целью совершенствования 

отношений, возникающих в связи с трудом работников при регулировании этих отношений 

нормами трудового законодательства. Трудовые правоотношения возникают в результате 

заключения трудового договора [6, с.10-11]. 

Согласно статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-

З (далее – ТК Республики Беларусь) трудовой договор – соглашение между работником и 

нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по 

определенным одной или нескольким должностям служащих (профессиям рабочих) 

соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний 

трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную 

трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, локальными правовыми актами и соглашением сторон, 

своевременно выплачивать работнику заработную плату [1]. 

Статья 21 ТК Республики Беларусь гласит, что заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет. С письменного согласия одного из 

родителей (усыновителей (удочерителей), попечителей) трудовой договор может быть 

заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, с соблюдением условий, 

предусмотренных ст. 272 ТК Республики Беларусь. Следовательно, можно сделать вывод, 

что трудоустроиться может и несовершеннолетнее лицо. 

Приём на работу производится, как правило, по индивидуальным трудовым 

договорам работников с нанимателями. 

При заключении трудового договора наниматель обязан разъяснить работнику его 

права и обязанности, условия оплаты труда, ознакомить с порядком работы, с правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и соглашениями, 

действующими у нанимателя, проинструктировать по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, охране труда и др. [8, 

с.217]. 

Трудовое законодательство устанавливает строго определённую форму трудового 

договора. Она в соответствии со статьёй 18 ТК Республики Беларусь может быть только 

письменной. Для этого работник и наниматель составляют трудовой договор (в двух 

экземплярах) и подписывают его. Один экземпляр передаётся работнику, другой хранится у 

нанимателя [8, с.218]. 

При заключении трудового договора с несовершеннолетним лицом наниматель 

обязан потребовать, а это лицо должно предъявить нанимателю: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) письменное согласие одного из родителей (усыновителя (удочерителя), 

попечителя) (для лиц, не достигших 16 лет); 

3) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу. 

4) документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий 

наличие права на выполнение данной работы; 

5) направление на работу в счет брони в соответствии с законодательством; 

6) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296%23&Article=272
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7) страховое свидетельство, медицинскую справку о состоянии здоровья и другие 

документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 

предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Согласно статье 16 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 

г. № 356-З лица моложе восемнадцати лет привлекаются к выполнению работ лишь после 

предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, 

подлежат обязательному медицинскому осмотру в соответствии с законодательством [2]. 

С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе при приёме на 

работу трудовой договор по соглашению сторон может быть заключён с условием 

предварительного испытания, что сказано в статье 28 Трудового кодекса Республики 

Беларусь. Однако в этой же статье указано, что предварительное испытание не 

устанавливается для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, что является 

особенностью приёма на работу несовершеннолетних. 

Следующая особенность трудоустройства несовершеннолетних закрепляется в статье 

348 ТК Республики Беларусь, где говорится о том, что таким лицам запрещена работа по 

совместительству. Также запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к 

ночным и сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, 

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, работам в 

выходные дни, если иное не установлено законодательными актами. 

Что касается особенностей трудовых отпусков, то они работникам моложе 

восемнадцати лет предоставляются в летнее время или, по их желанию, в любое другое 

время года (ст. 277 ТК Республики Беларусь). Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении основного отпуска 

продолжительностью более 24 календарных дней» установлено, что продолжительность 

основного отпуска для работников моложе 18 лет составляет 30 календарных дней [3]. 

Следует также обратить внимание и на рабочее время данной категории работников. 

Сокращённая продолжительность рабочего времени для работников моложе восемнадцати 

лет законодательно закреплена в статье 114 ТК Республики Беларусь. В ней предусмотрено, 

что для работников моложе восемнадцати лет устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени: 

1) в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю; 

2) от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, 

работающих в течение учебного года в свободное от учёбы время, не может превышать 

половины максимальной продолжительности рабочего времени соответствующего возраста 

[4, с.288]. 

Предусмотрена также предельная продолжительность ежедневной работы (смены) 

для работников с сокращённым рабочим временем. Эта продолжительность не может 

превышать: 

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, от 16 до 18 лет – 7 

часов; 

2) для учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических 

учебных заведений, работающих в течение учебного года в свободное от учёбы время, в 

возрасте от 14 до 16 лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут [7, 

с.446]. 

Что касается оплаты труда несовершеннолетних работников, то здесь стоит 

обратиться к статье 279 ТК Республики Беларусь. Труд работников моложе восемнадцати 

лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным 

для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке (тарифному окладу), окладу за 

время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы взрослых работников. 
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Оплата труда учащихся, получающих общее среднее образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования, профессионально-техническое и 

среднее специальное образование, работающих в свободное от учебы время, производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Нанимателями 

могут устанавливаться учащимся доплаты к заработной плате [1]. 

Несовершеннолетним работникам при сокращении продолжительности рабочего 

времени труд оплачивается как при полной продолжительности рабочего времени, т.е. им 

производится доплата до ставки взрослого работника [5, с.119]. 

Вывод. Рассмотрев такие нормативные правовые акты, как ТК Республики Беларусь и 

Закон Республики Беларусь «Об охране труда», можно отметить, что несовершеннолетние 

граждане в области труда имеют дополнительные гарантии, касающиеся охраны их жизни и 

здоровья. Им установлено сокращённое рабочее время и предоставлен удлинённый трудовой 

отпуск. Также легко заметить наличие некоторых особенностей приёма на работу таких лиц 

и регулирования их труда. 
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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СВИДЕТЕЛЯ ПО 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

В главе 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) 

закреплен правовой статус участников уголовного процесса, которые не имеют 

заинтересованности в исходе дела. Свидетель, эксперт, понятой, специалист, переводчик 
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являются лицами, которые содействуют правосудию, участвуя в процессе доказывания по 

конкретному уголовному делу. 

Процессуальный статус указанных участников уголовного процесса включает в себя 

такие основные элементы, как права участника; его обязанности; гарантии реализации прав и 

исполнения обязанностей; ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей [2, c. 

26]. 

 Свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что 

ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим 

уголовный процесс, для дачи показаний либо дающее показания. 

Следует отметить, что этот участник уголовного судопроизводства может появиться 

только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, так как Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее УПК) предусмотрено получение 

свидетельских показаний только в рамках допроса в ходе предварительного расследования 

или в суде [3, c. 56]. 

Также статьей 60 УПК закреплены права и обязанности свидетеля  

Свидетель имеет право: 

1) не свидетельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких 

родственников; 

2) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 

3) собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса или удостоверять 

своей подписью в протоколе следственного или другого процессуального действия 

правильность записи данных им показаний; 

4) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный 

процесс, в том числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, 

близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также 

имущества; 

5) получать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, 

и вреда, причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс; 

6) приглашать адвоката для получения юридической помощи при производстве 

процессуальных действий с его участием [4]. 

Свидетель обязан: 

1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; 

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по делу, если 

он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом; 

4) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс [4]. 

Порядок вызова и допроса свидетелей регламентируется ст. 215 – 221 УПК. 

Конкретизируя общие правила проведения допроса, п. 3 ч. 3 ст. 60 УПК наделяет свидетеля 

правом собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса или удостоверять 

своей подписью в протоколе следственного или другого процессуального действия 

правильность записи данных им показаний. 

Ходатайство свидетеля - это его обращение к дознавателю, следователю, прокурору 

или в суд с просьбой о предоставлении возможности использовать то или иное право либо о 

совершении этими органами или должностными лицами процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений. Целью ходатайства является не само по себе 

производство процессуального действия или принятие процессуального решения, а 

реализация свидетелем с их помощью своих прав и законных интересов. 

Ходатайство можно заявить в любой момент производства по уголовному делу, как в 

письменном, так и в устном виде. Отклонение ходатайства не лишает свидетеля 

возможности заявить его вновь, что также является гарантией его прав и законных 

интересов. Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его 
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заявления, а в случаях, когда немедленное принятие решения по заявленному ходатайству 

невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со дня его заявления. 

Жалоба - это обращение свидетеля и других участвующих в уголовном процессе лиц к 

органу государственной власти, уполномоченному на ее прием, рассмотрение и разрешение, 

по поводу нарушения прав и законных интересов лица, допущенного органами и 

должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, с требованием о 

его устранении. Свобода обжалования заключается в праве подачи соответствующим 

участником уголовного судопроизводства жалобы на действия и решения любого 

государственного органа и должностного лица, осуществляющего уголовное 

судопроизводство. Отсутствие специально установленной законом вида и формы жалобы 

создает реальные условия для ее принесения, является одним из средств, дополнительно 

гарантирующих свободу обжалования. Жалоба может быть письменной или устной. Закон не 

ограничивает право обжалования каким-либо сроком на досудебном производстве и может 

быть подана в любой момент производства. Прокурор рассматривает жалобу в течение трех 

суток со дня ее получения [5, c. 74]. 

Чаще всего предметом ходатайств свидетеля служат действия и решения по 

обеспечению его прав и интересов (например, ходатайства о применении мер безопасности, 

о предоставлении переводчика и т. д.). При обеспечении процессуального права на заявление 

ходатайства свидетель имеет реальную возможность обжаловать не удовлетворяющее его 

решение. 

 Согласно ч. 2 ст. 4 УПК в отношении лиц, обладающих правом дипломатической 

неприкосновенности, процессуальные действия производятся лишь по их просьбе или с их 

согласия. Согласие на производство этих действий испрашивается через Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь [4]. 

Также хотелось бы сказать, что Свидетель не может быть принудительно подвергнут 

экспертизе. 

За разглашение данных предварительного расследования или закрытого судебного 

заседания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, свидетель несет 

ответственность в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Согласно статье 60 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется защита 

его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с 

законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное 

возмещение морального вреда [1]. 

Таким образом в конце изучения данной главы можно сказать, что этот участник 

уголовного судопроизводства может появиться только после вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела, так как Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее УПК) предусмотрено получение свидетельских показаний только в рамках 

допроса в ходе предварительного расследования или в суде. Также свидетель обладает 

характерными для него правами и обязанностями. 
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ПРАВІ 

Затребуваність юридичних фікцій у правовому регулюванні суспільних відносин 

великою мірою пояснюється їх особливою роллю, що знаходить прояв у проблемних 

ситуаціях, зокрема, у разі виникнення протиріччя між реальними потребами правового 

регулювання і необхідністю подолання зайвого формалізму, в умовах існування нездоланної 

невідомості, що перешкоджає прийняттю юридично значущого рішення і виникненню 

відповідних правовідносин. Якщо простежити історію розвитку уявлень про юридичні 

фікції, то можна зауважити, по-перше, досить широке і різноманітне використання фікцій у 

різних правових системах, подруге, очевидність, як мінімум, однієї з причин залучення 

фікцій у соціальне регулювання за допомогою права – прагнення надати нормативну 

стійкість тим стосункам, реальність (відповідність реальності) яких викликає сумнів. Ця 

ситуація виникала, як правило, через необхідність подолати консерватизм законів або через 

державне свавілля і, зрештою, давала можливість найбільш просто і швидко вирішити 

юридичні питання. 

Введення фікцій диктується прагненням зробити врегулювання відносин максимально 

ясним, мінімізувати невизначеність. Фікція представляє собою положення, що умовно 

визнається істиною, можливість спростування якої, як правило, не має юридичного значення 

[1, c. 15]. 

Аналіз представлених в юридичній науці підходів до розкриття природи юридичних 

фікцій дозволяє сформулювати визнаний доктриною перелік їх основних характеристик: а) 

фікція полягає у конструюванні неіснуючого у дійсності; б) використанню фікції передує 

невизначеність; в) є уявною юридичною конструкцією  різнихступенів складності; г) може 

використовуватись у доктрині права, правотворчості, правореалізації; д) використовується з 

метою заповнення певного сегменту у правовому полі; е) категоричність та неспростовність; 

є) обмеженість в обсязі застосування соціально-юридичним контекстом; ж) здатність фікцій 

викликати одна одну; з) зовнішнім проявом є норма-фікція, інститут права; и) існування 

взаємозв’язку діалектичного розвитку наукової думки і сприйняття фікції у праві [2, c. 12]; і) 

можливість визнання фікцій юридично значущими: неістинні, недостовірні, хибні факти 

«спрацьовують» лише у конкретних відносинах, за наявності певних передумов [3, c. 45]. 

Яскравим прикладом використання фікцій у сімейному праві є визнання шлюбу 

неукладеним – наслідок, який може бути застосований в судовому порядку за заявою 

заінтересованої сторони на тій підставі, що шлюб було зареєстровано у відсутності нареченої 

і (або) нареченого. 

Для сімейного законодавства термін «неукладений шлюб» є новим. За часів 

радянського періоду висловлювалась думка щодо запровадження в законі терміну «шлюб, 

який не відбувся» – для випадків порушення основних правил реєстрації шлюбу [4, c. 108]. 

Згідно з сімейним законодавством України неукладеним вважається шлюб, зареєстрований у 

відсутності нареченої і (або) нареченого (ст. 48 СК України [5]). Такі наслідки настають 

через порушення базової вимоги, що висувається до інституту укладення шлюбу: шлюб має 

ґрунтуватися на вільній згоді жінки та чоловіка (ст. 21 СК України [5]). Добровільність 
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шлюбу означає, що кожен із них розуміє значення своїх дій та їх наслідки і свідомо приймає 

рішення вступити в шлюб. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу в будь-якій формі 

(погроза, обман, психічний тиск тощо) не допускається. Відповідно, підтвердити свою вільну 

згоду на шлюб, його добровільність і відсутність примусу жінка і чоловік можуть тільки за 

умови свої особистої присутності при укладанні шлюбу. 

Як було зазначено, визнання шлюбу неукладеним є прикладом використання в 

сімейному праві юридичних фікцій: конструюється свідомо неіснуюче положення, що 

визнається існуючим і має імперативний характер, виконує роль юридичного факту в 

ситуації невизначеності. У даному разі йдеться про те, що насправді укладений шлюб для 

цілей правового регулювання свідомо визнається таким, що 

ніби ніколи не укладався. Це означає, що такий шлюб з самого моменту свого 

фактичного укладення не породжує сімейних прав і обов’язків, не спричиняє появи інших 

правових наслідків. Так, наприклад, до такого шлюбу не застосовується презумпція 

батьківства чоловіка матері дитини. Визначення походження дитини від таких осіб 

відбувається за ч. 2 ст. 125 Сімейного кодексу України [5]: «Якщо мати та батько дитини не 

перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою 

матері та батька дитини». 

Визнання шлюбу неукладеним слід відрізняти від недійсності шлюбу. Недійсний шлюб 

за певних обставин може бути визнано дійсним (ч. 5 ст. 39, ч. 3 ст. 40, ч. 3 ст. 41 СК України 

[5]). Також недійсний шлюб може стати підставою для виникнення правових наслідків, 

наприклад, прав та обов’язків батьків та дітей (ст. 47 СК України [5]), виникнення прав 

«добросовісного» подружжя (ст. 46 СК України [5]) тощо. Підставами недійсності шлюбу 

може виступати порушення законних 

умов укладання шлюбу, наявність негативних умов, наявність перешкод для реєстрації 

шлюбу. Для визнання шлюбу неукладеним підставою виступає таке істотне порушення 

процедури реєстрації шлюбу як його реєстрація за відсутності одного з наречених, 

присутності іншої особи замість нареченої (нареченого), реєстрація за недійсними 

(підробленими) документами, за довіреністю тощо. 

Позов про визнання шлюбу недійсним можуть подати особи, зазначені в ст. 42 СК 

України [5]: дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією 

цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, 

орган опіки та піклування. Позов про визнання шлюбу неукладеним подається будь-якою 

заінтересованою особою. Позов розглядається в порядку цивільного судочинства. 

У деяких випадках необхідність визнання шлюбу недійсним або неукладеним може 

виникнути після смерті одного чи обох з подружжя, тому позов можуть подати 

заінтересовані особи – спадкоємці, органи опіки та піклування тощо. На жаль, законодавець 

це питання не регулює. 

Запис про реєстрацію неукладеного шлюбу анулюється на підставі рішення суду. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

В современный период глобальных изменений в мире идет активный поиск гуманных 

путей позитивных преобразований в профессиональном образовательном пространстве 

Казахстана. Ценностным стержнем современного знания и бытия становятся здоровье и 

благосостояние человеческого общества. 

Сейчас в постсоветском пространстве университеты со структурой корпоративного 

управления уже не уникальны, но переходный период развития организаций образования с 

корпоративным управлением длился более 10 лет. Такие организации образования 

приобрели особые характеристики в области организации и правового статуса отношений 

между заинтересованными сторонами, методов оценки эффективности деятельности и 

миссии общественной ответственности. Хорошее управление подчеркнуло элементы 

верховенства закона, законодательства, прозрачности, подотчетности для создания 

принципов и требований организаций образования с корпоративным управлением. 

М.В. Братко определяет следующие векторы, послужившие развитию теории 

корпоративного управления образованием в постсоветский период (1991 – начало ХХІ ст.): 

1) от авторитарного управления к управлению на основе демократии; 

2) от коллективной цели деятельности образовательных организаций к личностно 

ориентированной; 

3) от командно-административного к человекоцентрированному управлению, 

сочетанию управления с самоуправлением; 

4) от хаоса до управления изменениями в контексте социально-экономических 

преобразований; 

5) от классического управления до адаптивного как актуального в переходный 

период «системных изменений»; 

6) от управления снаружи и сверху до управления государственно-

общественного; 

7) от интуитивного руководства к управлению на научных началах с учетом 

результатов диагностирования состояния социально-педагогической системы; 

8) от классической теории управления до теории управления инновационным 

развитием социальных (социально-педагогических) систем; 

9) от администрирования к лидерству; 

10) от «субъект – объектной» парадигмы управления до «субъект – субъектной»; 

11) от руководителей-любителей до управленцев с соответствующим уровнем 

образования и профессиональной подготовки; 

12) от директивного руководства к стратегическому управлению; 

13) от руководства кадрами к управлению человеческими ресурсами; 

14) от ситуативного управления отдельными составляющими образовательного 

процесса до системного управления целостным, комплексным образовательным процессом с 

ориентацией на его перспективную конечную цель [1, C. 27] 

Определенные векторы развития теории управления образованием в исследуемый 

период могут служить методологической основой и инструментарием для дальнейших 

научных исследований. Приведенный список не является исчерпывающим. Современная 

теория управления образованием является чрезвычайно динамичной и практико-

ориентированной интенсивно развивающейся отраслью науки. Ведь управление как 

деятельность детерминируется тремя факторами — внешними требованиями, собственными 

мотивами и обстоятельствами, которые в нынешних реалиях постоянно меняются [1, C. 27]. 



225 

С целью повышения конкурентоспособности образования и науки, а также развития 

человеческого капитала для устойчивого роста экономики одной из задач Постановления 

Правительства Республики Казахстан «Об утверждении национального проекта 

"Качественное образование "Образованная нация"» от 12 октября 2021 года № 726, 

определяется усовершенствование менеджмента образования, начиная с дошкольного 

воспитания и обучения и завершая высшим и послевузовским образованием. В Программе 

отмечаются возможности для государства в сфере образования — это внедрение новых 

эффективных методов управления в образовании и науке. 

Понятие «менеджмент» часто используется в сфере образования вместе с понятием 

«управление». Данное понятие было введено в категориальный аппарат педагогики в связи с 

потребностью дистанцироваться от сложившихся представлений об управлении, которые 

характеризовались целенаправленным односторонним воздействием субъекта на объект 

управления, влиянием управляющей системы на управляемую с целью перевода последней в 

качественно новое заданное состояние извне. Понятие менеджмента предполагает, в первую 

очередь, ориентацию на интересы и потребности человека, взаимодействие управляющей и 

управляемой систем. Осознание идей менеджмента, их перенос в сферу образования 

значительно дополняют теорию управления образовательными системами, позволяют 

придать ей новое качество и новое направление развития. 

С.А. Езопова рассматривает менеджмент как деятельность, направленную на создание 

организаций, управление ими путем определения целей и способов их достижения. При этом 

отмечает, что организации состоят из людей, которые обладают индивидуальными 

уникальными характеристиками, обусловливающими различия в их поведении. Поэтому 

зачастую менеджмент рассматривается как искусство управления, которое заключается в 

умении руководителя оценить неповторимость ситуации и, исходя из этого, определить путь 

развития организации, учитывая ее человеческий потенциал. Определение менеджмента как 

деятельности и искусства позволяет говорить о существовании в обществе многовековой 

управленческой практики [2, C. 89]. 

Таким образом, менеджмент образования — это многоплановая деятельность по 

управлению происходящими в организации процессами, связанными как с ее внутренней 

жизнью, так и с ее интегрированием во внешнюю окружающую среду. Какие бы проблемы 

не возникали в образовательном учреждении в процессе социально-экономического 

развития, решение их зависит от качества управления. Одной из важных характеристик 

управления является профессионализм управления. 

Анализируя педагогический менеджмент, П.И. Третьяков и Е.Г. Мартынов выделяют 

преимущества, необходимые как для руководителя, так и для педагогов организации 

образования [3, C. 56]. 

1) создание атмосферы уважения, доверия и успеха для каждого члена 

коллектива, добивающегося определенных результатов; 

2) осуществление перехода от вертикальной командно-административной 

системы управления к горизонтальной системе профессионального сотрудничества. В основе 

новой системы лежит корпоративный стиль управления, учитывающий природосообразные 

качества каждого человека и личностно-ориентированный подход к его деятельности по 

достижению максимальных результатов; 

3) обеспечение возможности развития каждой личности, совмещение 

мотивационной ориентации руководителей и педагогов, создающих условия для 

развивающего образовательного учреждения; 

4) формирование культуры образовательного учреждения, персональная 

ответственность педагога за освоение общечеловеческих и национальных ценностей, за 

обеспечение образовательного стандарта. Культура образовательного учреждения 

способствует развитию профессиональных и менеджерских качеств и навыков, что в итоге 

создает психолого-педагогический комфорт всем участникам образовательного процесса  

[4, C. 48]. 
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Корпоративное управление не имеет непосредственного отношения к оперативному 

(operational management) и тактическому управлению компанией, но в последнее время 

включается в стратегическое управление. Предметом корпоративного управления является 

контроль за совершением корпоративных действий [5, C. 108]. 

В апреле 1999 г. Организацией экономического сотрудничества и развития 

(объединяющей 29 стран с развитой рыночной экономикой) было сформулировано 

следующее определение: «Корпоративное управление относится к внутренним средствам 

обеспечения деятельности корпораций и контроля над ними… Одним из ключевых 

элементов для повышения экономической эффективности является корпоративное 

управление, включающее комплекс отношений между правлением (менеджментом, 

администрацией) компании, ее советом директоров (наблюдательным советом), акционерами 

и другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами)» [6, C. 12]. 

В современной экономической науке, как утверждает Р.А. Жасарова, под 

корпоративным управлением предлагается понимать систему отношений между органами 

управления и должностными лицами эмитентов, владельцами ценных бумаг таких эмитентов 

(акционерами, обладателями облигаций и иных ценных бумаг), а также другими 

заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление эмитентом как 

юридическим лицом [7, C. 7]. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует какое-либо единое определение 

данных понятий. В теоретическом плане о корпоративном управлении можно говорить в 

различных аспектах, поэтому дефиниций этих понятий множество. 

Проанализировав научную литературу по проблеме корпоративного управления, 

можно отметить недостаточность теоретического и практического изучения корпоративного 

управления системой образования, так как понятие корпоративного управления в основном 

раскрывается с экономической точки зрения и предполагает систему взаимоотношений, 

складывающуюся между управляющими компаниями и их владельцами, акционерами и 

другими лицами, заинтересованными в эффективной деятельности компании на основе учета 

интересов всех участников. Тем не менее не следует трактовать корпоративное управление 

только как управление корпорацией. 

Термин «корпоративный», применяемый в концептуальной связи с такими 

понятиями, как «соединяющий» или «объединяющий», для управления образовательной 

системой, дает нам возможность разъяснить корпоративное управление образовательными 

учреждениями как форму организации взаимодействия множества лиц и организаций, 

которые имеют отношение к самым разным сторонам функционирования системы 

образования на основе социальной интеграции. Следовательно, корпоративное 

взаимодействие в системе образования — это определенные отношения заинтересованных 

сторон образовательной сферы, с помощью чего каждый из заинтересованных лиц 

направляет усилия на осуществление своих интересов в системе корпоративного управления 

посредством объединения индивидуальных и общественных целей. 

Именно специфика объекта управленческого воздействия определяет сущность 

корпоративного управления как особого направления научного поиска. При реализации 

корпоративного управления в системе образования объектом управления могут выступать 

независимые друг от друга, взаимодействующие субъекты, каждый из которых имеет свои 

интересы. Столкновение разных сторон и мнений может отрицательно сказаться на 

взаимоотношении между участниками образовательного пространства и привести к 

развитию корпоративных конфликтов. Данная особенность указывает на сложность 

управления социальными системами, куда относится и система образования, следовательно, 

создание необходимых условий обеспечит эффективное функционирование системы, где 

будут свободно реализовываться социальные установки. Таким образом, корпоративное 

управление образовательной организацией направлено на устранение отклонений от 

заданной программы. 
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Опираясь на это, можно говорить о необходимости грамотно организованного 

корпоративного управления, в основе которого лежит метод коллективного принятия 

решений, а также равного влияния участников на достижение поставленных целей и на 

реализацию существенных стадий, что будет способствовать предотвращению и разрешению 

конфликтов, регулированию взаимоотношений между заинтересованными лицами, 

обеспечению равноправного отношения ко всем сторонам, раскрытию надлежащей 

информации. Таким образом, необходимо подобрать такую схему управления, где 

корпоративное управление системой образования положительно отразится на эффективности 

образовательной организации, а также на ее адаптации к постоянно меняющимся условиям 

внешней среды с учетом положения различных представителей образовательного процесса. 

В результате проведенных исследований C. . Ueng доказывает, что эффективная политика 

корпоративного управления влияет на улучшение качества работы организации [8]. 

Изучая данную проблему, мы видим смысл корпоративного управления в системе 

образования в формировании единой основы взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства для реализации стратегической цели развития образования. 

Из этого следует необходимость рассматривать корпоративное управление как важный 

элемент управленческой деятельности, структура которого включает в себя стратегии 

образовательной организации, корпоративный стиль управления, корпоративную культуру, 

кодекс корпоративного управления и другие компоненты. 

Проведенный нами анализ научно-исследовательской литературы по 

рассматриваемой проблеме показал, что корпоративное управление условно можно разбить 

на группы, соответствующие англоамериканской, континентальной и азиатской моделям. 

Модели корпоративного управления в разных странах будут различны, так как любая модель 

определяется: корпоративным правом, практическими аспектами корпоративного 

управления, социально-экономическими, политическими, историческими, культурными 

особенностями страны. 

Таким образом, модель корпоративного управления определяется национальными 

особенностями страны. При реализации той или иной модели используются следующие 

методы: организационноадминистративные, экономические, социально-психологические. 

Через данные методы реализуется основное содержание управленческой деятельности в 

системе образования. 

Резюмируя данный материал, можно сделать вывод о необходимости создания в 

Казахстане оптимальной модели управления системой образования, где в результате 

глобализации экономических процессов корпоративное управление приобретает высокую 

значимость. Следовательно, внедряя корпоративное управление в систему образования в 

Казахстане, важно учитывать специфику реализации корпоративного управления, 

заимствованную из сферы экономики, методики оценки деятельности учреждений 

образования как предприятия сферы услуг, направленные на определение эффективности 

работы организации, что дает оценку качества образовательного, воспитательного и 

управленческого процессов, где учреждение образования ориентировано на работу с 

учащимися как с клиентами. Также в сферу образования вошли технологии управления, 

стратегии менеджмента и маркетинга, взятые из экономики, как основополагающие 

элементы современного корпоративного управления. 
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ЗМІНА ОБСТАНОВКИ ЯК ОДНА ІЗ ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Кримінальний кодекс (далі – КК) України, втілюючи такі базові принципи 

кримінального законодавства як демократизація, гуманізація, індивідуалізація кримінальної 

відповідальності, звуження меж кримінальної репресії, виокремив інститут звільнення від 

кримінальної відповідальності в окремий розділ Загальної частини – Розділ ІХ «Звільнення 

від кримінальної відповідальності», розташувавши його перед розділами, які регламентують 

покарання та його види, а також призначення покарання, чим націлив практичних 

працівників на першочергове і більш активне застосування цього інституту [1]. 

Звільнення від кримінальної відповідальності – це врегульована кримінальним і 

кримінальним процесуальним законодавством відмова держави від засудження особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, і від застосування щодо неї примусу у формі 

покарання [2, с.125].  

Залежно від обсягу поширення види звільнень від кримінальної відповідальності 

поділяються на: 1) такі, що передбачені Загальною частиною КК України, зокрема статтями 

45-49, 97, 106, дія яких поширюється за наявності відповідних правових підстав, на всі 

випадки вчинення кримінальних правопорушень (загальні види звільнень),  2) такі, що 

передбачені окремими нормами Особливої частини КК України, дія яких обумовлена 

наявністю відповідних підстав, пов’язаних з поведінкою винного після вчинення 

конкретного кримінального правопорушення (спеціальні види звільнень). 

 Для всіх видів звільнень обов’язковими є такі ознаки, як: 

 1) державний осуд особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, не відбувається, 

обвинувальний вирок суду, яким особа офіційно визнається винною у вчиненні 

кримінального правопорушення та який констатує негативну оцінку вчиненого з боку 

держави, не ухвалюється;  
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2) покарання до винного не застосовується;  

3) особа вважається такою, що не має судимості. 

Одним із видів загальних звільнень є звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із зміною обстановки, передбачене ст. 48 КК України. 

Умовами такого звільнення є:  

1) особа вперше вчинила кримінальне правопорушення; 

2) кримінальне правопорушення характеризується певним ступенем тяжкості, йдеться 

про кримінальний проступок або нетяжкий злочин за винятком, що вказаний у диспозиції 

статті 48 КК України; 

3) звільненню не підлягають особи, які вчинили:  

а) корупційне кримінальне правопорушення,  

б) кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, 

в) порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,  

які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції. 

При цьому поняття корупційного кримінального правопорушення розкривається у 

пункті 1 примітки до ст. 45 КК України, де вказано, що корупційними кримінальними 

правопорушеннями вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 

262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 

службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 

354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу. 

Поняття кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься у п. 2 

примітки до ст. 45 КК України, в якому вказано, що такими вважаються кримінальні 

правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу. 

4)  особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, 

що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння 

втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. 

Відтак, даний вид звільнення від кримінальної відповідальності фактично містить у 

собі два самостійні види зміни обстановки: 

- звільнення у зв’язку із втратою діянням ознак суспільної небезпечності; 

- звільнення у зв’язку із втратою особою ознак суспільної небезпечності. 

У першому випадку - втрати діянням ознак суспільної небезпечності - сутність зміни 

обстановки полягає у значних змінах у соціально-економічних, політичних, правових, 

духовних, організаційно-господарських процесах як у межах всієї держави, так і окремого 

регіону, міста тощо. П. Л. Фріс зазначає, що як правило ці глобальні зміни надалі визначають 

прийняття рішення про декриміналізацію тих чи інших діянь, однак на даному етапі їх 

відсутність вимагає застосування норми ст. 48 КК України [3, с.265]. Ці зміни повинні 

здійснити такий вплив на характер вчиненого діяння, що воно або взагалі перестало бути 

суспільно небезпечним, або втратило її до рівня, який оцінюється, як малозначний (ч. 2 ст. 11 

КК України). Такі зміни впливають на суспільну правосвідомість, яка за нових умов не 

сприймає як суспільно небезпечне діяння, вчинене за інших обставин, коли існувала 

суспільна небезпечність на момент вчинення цього діяння, тобто раніше вчинене 

кримінальне правопорушення у нових умовах оцінюється інакше, ніж до зміни обстановки. 

Отже ці зміни відбуваються незалежно від волі особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення.  

У другому випадку – втрати особою ознак суспільної небезпечності – сутність зміни 

обстановки полягає у наявності комплексу характеристик, які свідчать про об’єктивну 

неможливість особи вчинити у майбутньому нове кримінальне правопорушення, тобто 

внаслідок зміни власної позиції, системи цінностей особа втратила суспільну небезпечність. 

Це може бути зміна умов життя: призов на військову службу, тяжка хвороба, інвалідність, 

створення сім'ї між особою, яка вчинила кримінальне правопорушення із потерпілим, 
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розірвання зв'язку із «кримінальним» оточенням тощо.  Перелік таких причин не може бути 

вичерпним. 

Важливо зазначити, що наведені вище дві обставини можуть виникати  як окремо 

(самостійно), так і в поєднанні. Коли обстановка змінюється і поведінка людей втрачає 

суспільну небезпеку, можливо розрізняти дві ситуації: зміни у широкому сенсі, тобто 

масштабні, коли це пов’язано зі змінами в країні, які можуть проявлятися у вигляді змін у 

формі припинення війн, скасування воєнного чи надзвичайного стану, економічних чи 

політичних змін, а також зміни у вузькому розумінні, тобто  локальну зміну ситуації, 

пов’язану з конкретним регіоном, містом, підприємством.  

Зрозуміло, що висновок про те, що особа перестала бути суспільно небезпечною може 

бути зроблений лише на підставі комплексного вивчення обстановки життєдіяльності 

суб’єкта та її впливу на його поведінку [3, с.143]. 

Розглядуване звільнення належить до факультативних, оскільки є правом, а не 

обов’язком суду. При цьому суд враховує характер скоєного кримінального 

правопорушення, тяжкість завданої шкоди, час, який сплив із моменту вчинення 

кримінального правопорушення, а також важливість обставин, що свідчать про зміну 

обстановки і усунення суспільної небезпечності діяння чи особи, що його вчинила. 

Звільнення від кримінальної відповідальності з зв’язку із зміною обстановки є остаточним і 

безумовним, оскільки не залежить від подальшої поведінки особи, що звільняється. 

Необхідно розмежовувати звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі 

зміною обставин від вчинення малозначного діяння, яке не становлять суспільної небезпеки. 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто 

особа не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі, хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого 

КК України [1]. Відмінність полягає в тому, що малозначне діяння не є кримінальним 

правопорушенням, а діяння, за вчинення якого особа звільняється від кримінальної 

відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, було суспільно небезпечним на момент його 

вчинення, а в подальшому або діяння, або особа втратили  суспільну небезпеку. 

Отже, доходимо висновку, що зміна обстановки належить до загальних, 

факультативних  та безумовних видів звільнення від кримінальної відповідальності. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие «информация» содержит совокупность ее уникальных свойств, 

исследованием которых занимались многие ученые и специалисты различных отраслей 

знаний. Информация общественными науками определяется через образ, возникающий в 

мышлении человека после получения им информационных объектов и установления связей с 
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ранее полученными знаниями и понятиями.  

Информация обладает как общими свойствами объекта правоотношений: смыслом, 

качеством, воспроизводимостью, физической неотчуждаемостью, неуничтожаемостью и 

непотребляемостью, юридической отчуждаемостью, обособляемостью от производителя 

путем выражения в объективной форме на материальном носителе, способностью быть 

самостоятельным объектом права, так и свойствами гражданско-правового характера: 

способностью участвовать в гражданском обороте, быть товаром, иметь стоимость и 

приносить доход [1, 10]. 

Выделяют следующие гражданско-правовые свойства информации: 

1) оборотоспособность, в которой находит отражение гражданско-правовой принцип 

свободы оборота; 

2) экономически значимое содержание как способ непосредственного влияния на 

коммерческую ценность материального объекта; 

3) способность быть конфиденциальной (ограниченно доступной) как состояние 

гражданско-правового объекта; 

4) юридическая и физическая неотделимость информации от ее субъекта-создателя 

(автора, обладателя) как важнейшее свойство охраняемых объектов интеллектуальной 

деятельности, нематериальных благ и частной тайны); 

5) способность отображать (заменять собой) материальные объекты гражданского 

права, не изменяя при этом их товарных свойств, например, в правоотношениях по поводу 

бездокументарных ценных бумаг, безналичных денежных средств, в ходе электронных 

торгов, электронных расчетов банковскими картами и т.д.; 

6) необходимость фиксации на каком-либо носителе как условие объективации, 

выступающее основным критерием правовой охраны информационных благ [2, 11–13]. 

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» определяет информацию как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления» (ст. 1) [3] и дает следующую 

классификацию информации: 

1) общедоступная – информация, доступ к которой, распространение и (или) 

предоставление которой не ограничены. Не могут быть ограничены доступ к информации, 

распространение и (или) предоставление информации: 

– о правах, свободах, законных интересах и обязанностях физических лиц, правах, 

законных интересах и обязанностях юридических лиц и о порядке реализации прав, свобод и 

законных интересов, исполнения обязанностей; 

– о деятельности государственных органов, общественных объединений; 

– о правовом статусе государственных органов, за исключением информации, доступ 

к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь; 

– о социально-экономическом развитии Республики Беларусь и ее административно-

территориальных единиц; 

– о чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-эпидемиологической 

обстановке, гидрометеорологической и иной информации, отражающей состояние 

общественной безопасности; 

– о состоянии здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства; 

– о состоянии преступности, а также о фактах нарушения законности; 

– о льготах и компенсациях, предоставляемых государством физическим и 

юридическим лицам; 

– о размерах золотого запаса; 

– об обобщенных показателях по внешней задолженности; 

– о состоянии здоровья должностных лиц, занимающих должности, включенные в 

перечень высших государственных должностей Республики Беларусь; 

– накапливаемой в открытых фондах библиотек и архивов, информационных 
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системах государственных органов, физических и юридических лиц, созданных 

(предназначенных) для информационного обслуживания физических лиц (ст. 16). 

2) ограниченная: 

– информация о частной жизни физического лица и персональные данные; 

– сведения, составляющие государственные секреты; 

– служебная информация ограниченного распространения; 

– информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную 

охраняемую законом тайну; 

– информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, 

материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения 

производства по делу; 

– иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами 

Республики Беларусь (ст. 17). 

Нормы права, регулирующие отношения применительно к информации, содержатся в 

нормативных правовых актах, которые относятся к различным отраслям права, например, к: 

– конституционному праву (конституционные права и свободы человека, включая 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом; запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия и др.); 

– административному праву (доступ к информации о деятельности государственных 

органов власти; ответственность за правонарушения в информационной сфере, электронный 

документооборот и др.); 

– гражданскому праву (коммерческая тайна и др.); 

– банковскому праву (банковская тайна и др.); 

– уголовному праву (ответственность за разглашение государственной тайны, утрату 

документов, содержащих государственную тайну; за незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, за преступления в сфере 

компьютерной безопасности и др.); 

– процессуальному праву (уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, 

арбитражно-процессуальное, в частности, признания в качестве доказательств электронных 

документов, электронное правосудие и др.); 

– трудовому праву (режим персональных данных и иной информации в трудовых 

отношениях и др.); 

– налоговому праву (персональные данные плательщиков, налоговая тайна); 

– семейному праву (семейная тайна, тайна усыновления); 

– к другим сферам (медицинская тайна, тайна исповеди и др.). 

Некоторые виды информации регламентируются на уровне специальных законов: 

1) массовая – предназначенные для неопределенного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, опубликованные 

в печати, сообщенные посредством телевизионного вещания и радиовещания или в иной 

форме периодического распространения (например, Закон «О средствах массовой 

информации»); 

2) научно-техническая – сведения о документах и фактах, получаемых в ходе 

научной, научно-технической, инновационной и общественной деятельности (например, 

Закон «О научно-технической информации»); 

3) гидрометеорологическая – первичные гидрометеорологические данные, 

полученные в результате гидрометеорологических наблюдений, а также фактическая и 

прогнозная информация, являющаяся результатом обработки и анализа первичных 

гидрометеорологических данных (например, Закон «О гидрометеорологической 

деятельности»); 

4) персональная – совокупность основных (идентификационный номер, ФИО, пол, 

дата, место рождения) и дополнительных (информация о родителях, группе крови, высшем 
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образовании, ученой степени, ученом звании, роде занятий, пенсии, налоговых 

обязательствах, исполнении воинской обязанности и т.п.) персональных данных, а также 

данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные 

персональные данные конкретных физических лиц (например, Закон «О регистре 

населения»). 

5) реклама – информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой 

форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение 

на рынке (например, Закон «О рекламе») и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «информация» имеет 

своеобразные особенности, которые связаны с определенными сферами общественных 

отношений, направлениями законодательства и отраслями науки. Правовой статус 

информации как субъекта гражданского права тесно связан с удовлетворением 

юридическими и физическими лицами своих информационных потребностей, закреплением 

имущественного права на информационные ресурсы и системы, определением структуры 

информации для достижения предусмотренной цели.  

Будучи самостоятельным объектом гражданского права, информация представляет 

собой сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления, воспринимаемые человеком или специальным устройством, 

которые вовлекаются в структуру взаимодействия субъектов гражданских правоотношений в 

процессе предоставления, ознакомления и использования и в связи с ним. 
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НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Сделкой признаются действия, направленные на установление, изменения или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Недействительная сделка – это сделка, не 

соответствующая требованиям законодательных актов или совершенная с нарушением 

формы. Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 

Ничтожными или абсолютно недействительными являются сделки, которые 

считаются уже в момент ее совершения в силу закона и поэтому 4 судебного решения о 

признании ее недействительной не требуется. Суд, установив факт совершения ничтожной 

сделки, констатирует ее недействительность. В исключительных случаях ничтожная сделка 

может быть признана действительной. Суд вправе применить последствия ничтожной сделки 

и по собственной инициативе [4, 247]. 

Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь такие 

последствия, которые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на 

правонарушение. Требование о применении последствий ничтожной сделки может быть 
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предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по 

собственной инициативе. 

Сделка, которая не соответствует требованиям закона или иных правовых актов, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 

иных последствий нарушения. Наличие такого общего правила в законе объективно 

необходимо, так как вышеприведенное общее правило, которое закрепляется в ст. 168 

Гражданского кодекса Республики Беларусь [2], имеет место быть только в тех случаях, 

когда для признания недействительной сделки ничтожной не установлены специальные 

основания. Ничтожны сделки, совершенные в надлежащей форме, но которые нарушают 

требования государственной регистрации. Ведь для того чтобы сделка, требующая 

государственной регистрации, породила гражданско-правовые последствия, для этого 

необходимо наличие юридического состава, включающего как саму такую сделку, так и факт 

ее государственной регистрации. 

Специальные основания ничтожности сделок закреплены в различных нормах 

гражданского законодательства. Ничтожны сделки, которые направленны на ограничение 

правоспособности или дееспособности гражданина. Такие сделки могут совершаться и быть 

действительными только в случаях, предусмотренных законом. 

Основания ничтожности сделок можно разделить на общие и специальные. 

К общим основаниям можно отнести: сделки, не соответствующие законодательству, 

сделки, совершение которых запрещено законодательством, мнимой и притворной сделок, 

сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, сделки, совершенные 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, сделки юридического лица, 

выходящей за пределы его правоспособности, последствия ограничения полномочий на 

совершение сделки, сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение 

своих действий и руководить ими,  сделки, совершенной под влиянием заблуждения, сделки, 

совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств [3]. 

Ничтожные сделки бывают двух видов: 

1) притворная; 

2) мнимая. 

Притворная сделка заключается с целью прикрыть другую сделку. Трудность в 

признании сделки притворной заключается в отсутствии какой-либо доказательственной 

базы. Представляется, притворная сделка, в большинстве случаев, заключаются по 

соглашению сторон по предварительной договоренности. К примеру, заключение договора 

на оказания каких-либо услуг. Выяснить, выполнялись ли в действительности услуги, либо 

отражены они лишь на «бумаге», не представляется возможным. Более того, субъекты 

хозяйствования могут иметь «родственные» связи. К примеру, существовать в одной группе 

компаний. В этом случае обе стороны работают «в одну кассу», и не только не будут 

являться инициаторами заявления каких-либо требований в суд, но и буду содействовать 

всяческому сокрытию нарушений законодательства. Важно помнить, что 

недействительность основной сделки влечет недействительность сделок, заключенных 

на ее основе. 

Мнимая сделка ничтожна потому, что она совершается для вида, а не для того, чтобы 

создать юридические последствия. В общем, при совершении действий в виде мнимой 

сделки отсутствует главный признак сделки - ее направленность на создание, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Эта сделка может быть совершена в целях, 

которые противоречат закону и без таких целей, но в любом случае она абсолютно 

ничтожна, ибо субъекты, совершающие ее, не желают и не имеют в виду наступление 

правовых последствий, порождаемых сделками такого вида.  

В отличие от мнимой ничтожная притворная сделка совершается с целью прикрыть 

другую сделку. Притворная сделка заключается также только для вида, но в отличие от 

https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-169
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-170
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-171
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-172
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https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-173
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-174
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-174
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-175
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-175
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-177
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-177
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-179
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-180
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-180
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-180
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%B1%D0%B5%D0%BB/statya-180
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мнимой прикрывает другую сделку, которую стороны на самом деле хотели заключить. 

Поэтому данная сделка сама по себе всегда признается абсолютно ничтожной, а к сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки применяются 

относящиеся к ней правила [1]. 

Таким образом, сделки являются основной правовой формой, в которой 

осуществляются действия между участниками гражданского оборота, но если отсутствуют 

условия действительности сделки, то это влечет за собой ее недействительность. 

Традиционным является деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Ничтожная сделка недействительна сама по себе и суд обязан объявить её таковой, 

установив те обстоятельства, в силу которых она должна быть аннулирована. 
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ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Актуальність теми. Юридична відповідальність є однією з гарантій неухильного 

виконання обов’язків суб’єктами права й одночасно – гарантією дотримання і захисту 

суб’єктивних прав. Тому зрозумілим є той величезний інтерес, що проявляють найвідоміші 

вчені-юристи до цієї проблеми[4, c. 109]. 

У сфері господарювання застосовується специфічний вид юридичної 

відповідальності, що іменується господарсько-правовою відповідальністю чи господарсько-

правовими санкціями[1]. 

Господарсько-правова відповідальність є комплексним правовим інститутом 

господарського права, предметом регулювання якого є господарські правопорушення[7, c. 

24]. 

Зокрема, частина 1 статті 216 Господарського кодексу України зазначає, що учасники 

господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у 

сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на 

підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. 
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Частина 2 цієї ж статті вказує, що застосування господарських санкцій повинно 

гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі 

відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок 

правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання[2]. 

Більшість учасників господарських правовідносин заінтересована в правомірній 

поведінці - як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Це відповідає і моральним 

засадам суспільства, і прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже застосування 

будь-якої юридичної (в тому числі господарсько-правової) відповідальності тягне для 

правопорушника негативні наслідки.  

Тому інститут господарсько-правової відповідальності є одним із фундаментальних 

інститутів у господарському праві, адже без наявності санкції за порушення законодавства 

чи господарських договорів між учасниками господарських відносин неможливе належне 

функціонування господарського права як повноцінної галузі права[5, c. 67]. 

Ступінь дослідження предмету. Інститут господарсько-правової відповідальності та 

його відмінність від інших видів юридичної відповідальності вивчає ряд науковців, а саме:            

Білоусов Є.М., Галунько В. В., Гарагонич О. В., Ковальова К. В., Лук’янець Д. М., Мамутова 

В. К., Мартем’янова В. С., Мельник Р. С., Ментух Н. Ф., Прилуцький Р. Б., Пронська Г. В., 

Щербина В. С., Ямпольський Г. В. та ін[4, c. 36]. 

Мета дослідження. Провести аналіз законодавства та юридичної літератури та 

висвітлити відмінність та особливості господарсько-правової відповідальності від інших 

видів юридичної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Дo прийняття ГК Укрaїни пoняття гocпoдaрcькo-

прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi зaлишaлocя вeльми диcкуciйним. Нaвiть у нaуцi гocпoдaрcькoгo 

прaвa вoнo булo визнaнe лишe в ceрeдинi 80-х рoкiв XX cтoлiття. 

Зoкрeмa, в oднoму з пeрших пiдручникiв з гocпoдaрcькoгo прaвa oбeрeжнo 

зacтocoвувaвcя тeрмiн «вiдпoвiдaльнicть зa рeзультaти гocпoдaрcькoї дiяльнocтi». Згoдoм 

вчeнi гoвoрили прo «caнкцiї в гocпoдaрcькoму зaкoнoдaвcтвi», прo «вiдпoвiдaльнicть у 

гocпoдaрcьких вiднocинaх» Нaрeштi, в пiдручнику 1985 рoку зa рeдaкцiєю прoфecoрa I.Г. 

Пoбiрчeнкa з'явилocя пoняття гocпoдaрcькo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi, рoзрoблeнe 

прoфecoрoм В.К. Мaмутoвим[5, c. 115]. 

Cучacнi пiдручники з гocпoдaрcькoгo прaвa oднocтaйнi у визнaннi caмocтiйнocтi 

гocпoдaрcькo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi cтocoвнo iнших видiв вiдпoвiдaльнocтi. 

Дo прийняття ГК Укрaїни пoняття гocпoдaрcькo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi 

зaлишaлocя вeльми диcкуciйним. 

Oкрeмi вчeнi зaпeрeчують caмocтiйнicть гocпoдaрcькo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi. Як 

прaвилo, їх дoвoди ґрунтуютьcя нa нeприйнятнiй у cучacних умoвaх пoзицiї прo зaпeрeчeння 

caмocтiйнocтi гocпoдaрcькoгo прaвa як гaлузi прaвa. 

Крiм тoгo, як aргумeнт нaвoдятьcя пoлoжeння п. 22 ч, 1 cт. 92 Кoнcтитуцiї Укрaїни, дe 

згaдуютьcя лишe цивiльнo-прaвoвa, aдмiнicтрaтивнa, кримiнaльнa i диcциплiнaрнa 

вiдпoвiдaльнicть. Iз тaким oбмeжувaльним тлумaчeнням Кoнcтитуцiї пoгoджувaтиcя нe 

мoжнa. Cт. 92 Ocнoвнoгo зaкoну пeрeдбaчaє види вiднocин, якi мoжуть рeгулювaтиcя 

виключнo зaкoнaми Укрaїни. Ця нoрмa нe дaє вичeрпнoгo пeрeлiку видiв вiдпoвiдaльнocтi. 

Нa цю oбcтaвину, зoкрeмa, прямo вкaзуєтьcя у рiшeннi Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укрaїни вiд 

30.05.2001 р. у cпрaвi прo вiдпoвiдaльнicть юридичних ociб[8, c. 205]. 

Прийняття ГК Укрaїни, який у рoздiлi V пeрeдбaчив пoняття гocпoдaрcькo-прaвoвoї 

вiдпoвiдaльнocтi, ocтaтoчнo пiдтвeрдилo вiрнicть пiдхoдiв щoдo видiлeння тaкoгo виду 

юридичнoї вiдпoвiдaльнocтi.  джe нe мoжнa нe звaжaти нa прямi вкaзiвки зaкoну. Видiлeння 

гocпoдaрcькo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi як caмocтiйнoгo виду вiдпoвiдaльнocтi булo 

прoдиктoвaнe, нacaмпeрeд, прaктичнoю нeoбхiднicтю. 

Господарська відповідальність, на думку Д. Липницького, А. Болотова, 

характеризується сукупністю ознак, а саме: 
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1) суб’єктами відповідальності є як суб’єкти господарювання та їх структурні 

підрозділи, так і учасники господарських відносин, у тому числі відповідні органи державної 

влади; 

2) у разі притягнення до неї йдеться (в кінцевому підсумку) про перетерпіння 

несприятливих наслідків економічного характеру (полягає у зменшенні благ суб’єкта 

господарювання, однак спрямована не на саму особу суб’єкта господарювання, а на його 

майнову базу та організацію діяльності); 

3) застосовується у формі певної системи економічних санкцій, передбаченої і 

господарським законодавством, і укладеними договорами, і локальними нормативними 

актами суб’єктів господарювання; 

4)  застосовується тільки в разі правопорушення; 

5) на відміну від цивільно-правової, адміністративної відповідальності, передбаченої 

нормами трудового права, вона настає незалежно від вини правопорушника; 

6) з погляду форми ця відповідальність є юридичною, тому що являє собою вплив 

потерпілого (суб’єкта господарювання) або іншого учасника господарських відносин 

(державного органу управління або контролю) на правопорушника (суб’єкта 

господарювання) безпосередньо або за допомогою господарського суду, суду загальної 

юрисдикції або третейського суду[6, c. 63]. 

Специфіка вказаних вище ознак і виділяє господарсько-правову відповідальність з-

поміж інших видів юридичної відповідальності. 

Окрім того, важливим критерієм розмежування господарської відповідальності є її 

принципи, які вказані у ч. 3 ст. 216 ГК України, а саме: 

 потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи 

є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника 

(продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є 

застереження про це в договорі; 

 сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування 

збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих 

зобов'язань у натурі; 

 у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або 

обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції[3, c. 187]. 

Висновок. Господарсько-правова відповідальність може бути визначена як 

правовідносини, які виникають внаслідок вчинення господарського правопорушення між 

суб’єктами господарювання або між суб’єктом господарювання та органом державної влади 

чи органом місцевого самоврядування, в результаті чого суб’єкт господарювання, винний у 

вчиненні правопорушення зазнає несприятливих наслідків майнового або організаційного 

характеру, які передбачені господарсько-правовими санкціями. 

Незважаючи на те, що інститут господарської відповідальності проходив своє 

становлення та розвиток через ряд дискусій та наукових дебатів серед вчених-юристів, все ж 

на сучасному етапі функціонування національної правової системи господарська-правова 

відповідальність є окремим видом юридичної відповідальності загалом та самостійним 

інститутом в господарському праві зокрема. 
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СТОРОНИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

Суб’єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи, які на основі цивільно-

правових норм можуть бути учасниками цих відносин та носіями суб’єктивних прав та 

обов’язків. Ст. 2 ЦК України започаткувала іншу категорію – учасників цивільних 

правовідносин. Суб’єктами зобов’язання є кредитор і боржник (ст. 510 ЦК України). 

Зазвичай між ними відбувається виконання зобов’язань [1, с.46].  

Законодавець у ЦК України передбачає, що сторони в договорі банківського вкладу 

(депозиту) – це банк і вкладник. 

Термін “банк” – загальновідомий. Нерідко, не маючи про нього повного уявлення, 

громадяни тією чи іншою мірою правильно розуміють його суть.  

Чинне законодавство України, зокрема Закон України “Про банки і банківську 

діяльність” надає легальне поняття банківської установи. За ст. 2 вказаного вище Закону 

банк – банк юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право 

надавати банківські послуги [2]. 

Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності тільки після одержання 

нею спеціального дозволу (ліцензії). Перелік видів такої діяльності встановлюється тільки 

лише законом. Відповідно до ст. 227 ЦК України вчинений юридичною особою правочин без 

відповідного дозволу (ліцензії) може бути визнаний судом недійсним. Якщо юридична особа 

ввела іншу сторону в оману стосовно свого права на вчинення такого правочину, вона 

зобов’язана відшкодувати їй моральну та матеріальну шкоду, заподіяну таким правочином 

[3, с.85]. 

Після набуття статусу юридичної особи та одержання ліцензії банк починає 

здійснювати діяльність у сфері надання фінансових операцій. При цьому цей вид товару 

відрізняється від інших лише за особливостями предмета, як відрізняються транспортні 

послуги від послуг зв’язку, туристичних або медичних, але за своєю природою все це – 

цивільні правовідносини, що регулюються відповідними нормами. Цікаво, що у Великій 

Британії правовою формою банківської справи є, як правило, форма торговельної 

акціонерної корпорації з певною майновою відповідальністю компанії перед третіми 

особами [4, с.38]. 

Слід зазначити, що банк є одним із багатьох конкуруючих суб’єктів ринку, і тому 

відразу виникає питання: з чим він виходить на ринок і що протиставляє своїм конкурентам. 
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У цьому разі банк неминуче опиняється в ролі продавця своїх продуктів, а отже, і їх 

продуцента, тобто підприємства. 

Аналіз чинного законодавства та наукових розробок доводить правильність висновку 

про те, що банк – юридична особа особливого виду діяльності. Якщо в діяльності звичайного 

підприємства гроші виконують головним чином роль засобу платежу, то в банківській 

діяльності гроші виступають у ролі товару. Ця особливість банківського підприємства 

робить його настільки своєрідним, що об’єктивно потребує спеціального правового 

регулювання, яке відрізняється від загального законодавства про підприємства [5, с.17]. 

Банки за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу 

Національного банку мають право здійснювати такі операції: 1) приймання вкладів 

(депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних рахунків 

клієнтів і банків-кореспондентів, зокрема переказ грошових коштів з цих рахунків за 

допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 3) розміщення залучених 

коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик та ін [6, с.166].  

Другою стороною договору банківського вкладу є вкладники – як фізичні, так і 

юридичні особи. Як зазначає Є. В. Карманов, вкладник – це фізична особа, що має право на 

вклад, який міститься в банку. Депозитор – це юридична особа, що має право на депозит, 

який міститься в банку [7, с.174]. 

Варто визначити особливості фізичних осіб – вкладників: 1) вкладник – особа, котра 

вкладає грошові кошти в банк за договором банківського вкладу (депозиту); 2) вкладник за 

договором – особа, на користь якої зроблено вклад (як третя особа); 3) особа, яка обмежена в 

праві отримувати грошові кошти (обмежено дієздатна, недієздатна); 4) особи, яким законом 

надано право розпоряджатися вкладами (опікун); 5) особи, які надають згоду на 

користування, розпорядження грошовими коштами, що містяться в банку (піклувальники, 

батьки); 6) спадкоємці – через переоформлення спадку; 7) правонаступники; 8) 

невитребувані вклади фізичних осіб. 

У свою чергу юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми, з 

належним рівнем правоздатності мають право укладати договір банківського вкладу без 

будь-яких обмежень.  

Треба зауважити, що всі ті, хто не є сторонами в зазначеному договорі, своїми діями 

певним чином мають вплив на договір банківського вкладу (депозиту), називаються третіми 

особами. Як вказує Є. В. Карманов, третя особа – це той, хто не належить до контрагентів, 

але має юридично значущий зв’язок з одним із них або з двома [7, с.175]. 

Отже, банк повинен мати відповідну ліцензію на здійснення банківських операцій, а 

саме на залучення вкладів від фізичних та юридичних осіб. У свою чергу фізичні та 

юридичні особи, які здійснили розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів, 

повинні мати відповідну дієздатність для того, щоб бути повноправним суб’єктом договору 

банківського вкладу (депозиту). 
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ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Вiдпoвiднo дo ч. 2 cт. 60 Зaкoну Укpaїни «Пpo мicцeвe caмoвpядувaння в Укpaїнi» [8], 

пiдcтaвoю для нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є пepeдaчa мaйнa тepитopiaльним 

гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю, iншими cуб'єктaми пpaвa влacнocтi, a тaкoж мaйнoвиx пpaв, 

cтвopeння, пpидбaння мaйнa opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння в пopядку, вcтaнoвлeнoму 

зaкoнoм. 

Дocлiджуючи пpaвo кoмунaльнoї влacнocтi, Т. В. Вoлинeць нaзивaє нacтупнi пiдcтaви 

для нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi [2, c. 100]: 

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю;  

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo iншими cуб’єктaми пpaвa 

влacнocтi;  

− cтвopeння мaйнaopгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння;  

− пpидбaння мaйнaopгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння в пopядку, вcтaнoвлeнoму 

зaкoнoм; 

− cтвopeння мaйнa бeзпocepeдньo тepитopiaльними гpoмaдaми чи oб’єднaними 

тepитopiaльними гpoмaдaми;  

− нaбуття нa пiдcтaвi пpaвoчину мaйнa, iншиxoб’єктiв пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi 

бeзпocepeдньoтepитopiaльними гpoмaдaми чи oб’єднaними тepитopiaльними гpoмaдaми;  

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльнoю гpoмaдoю у влacнicть oб’єднaниx тepитopiaльниx 

гpoмaд;  

− iншi пiдcтaви. 

Cпeцiaльними пiдcтaвaми нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi, нa думку Є. O. 

Xapитoнoвa тa O. В. Cтapцeвa, мoжуть бути [9, c. 223]:  

1) виникнeння пpaвa влacнocтi нa бeзxaзяйну piч. Вiдпoвiднo дocт. 335 Цивiльнoгo 

кoдeкcу Укpaїни, бeзxaзяйнoю є piч, якa нe мaє влacникa aбo влacник якoї нeвiдoмий. 

Бeзxaзяйнi нepуxoмi peчi бepутьcя нa oблiк opгaнoм, щo здiйcнює дepжaвну peєcтpaцiю пpaв 

нa нepуxoмe мaйнo, зa зaявoю opгaну місцевого самоврядування, нa тepитopiї якoгo вoни 

poзмiщeнi. Пpo взяття бeзxaзяйнoї нepуxoмoї peчi нa oблiк poбитьcя oгoлoшeння у 

дpукoвaниx зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї. Пicля cпливу oднoгo poку з дня взяття нa oблiк 

бeзxaзяйнoї нepуxoмoї peчi вoнa зa зaявoю opгaну, упoвнoвaжeнoгo упpaвляти мaйнoм 

вiдпoвiднoї тepитopiaльнoї гpoмaди, мoжe бути пepeдaнa зa piшeнням cуду у кoмунaльну 

влacнicть; 

2) виникнeння пpaвa влacнocтi нa знaxiдку, вiдякoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa. 

Вiдпoвiднo дocт. 338 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, якщoocoбa, якaзнaйшлa зaгублeну piч, 

пoдacть opгaнoвiмісцевого самоврядування пиcьмoву зaяву пpo вiдмoву вiд нaбуття пpaвa 

влacнocтi нa нeї, ця piч пepexoдить у влacнicть тepитopiaльнoї гpoмaди. Якщo пpoтягoм 

тpьoxpoкiв кoлишнiй влacник знaйдeнoгo тpaнcпopтнoгo зacoбу нe вимaгaтимe пepeдaння 

йoму cуми витopгу у paзi пpoдaжу знaйдeнoгo тpaнcпopтнoгo зacoбу, ця cумa пepexoдить у 

влacнicть тepитopiaльнoї гpoмaди, нa тepитopiї якoї булo знaйдeнo тpaнcпopтний зaciб; 

3) виникнeння пpaвa влacнocтi нa бeздoглядну дoмaшню твapину, вiд якoї вiдмoвилacя 

ocoбa, щo її знaйшлa. Вiдпoвiднo дocт. 341 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, у paзi вiдмoви 

ocoби, у якoї бeздoгляднaдoмaшня твapинa булa нa утpимaннi тa в кopиcтувaннi, вiд нaбуття 
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пpaвa влacнocтi нa нeї ця твapинa пepexoдить у влacнicть тepитopiaльнoї гpoмaди, нa 

тepитopiї якoї її булo виявлeнo; 

4) викуп зeмeльнoї дiлянки у зв'язку з cуcпiльнoю нeoбxiднicтю opгaнoм 

мicцeвoгocaмoвpядувaння. Вiдпoвiднo дocт. 1 Зaкoну Укpaїни «Пpo вiдчужeння зeмeльниx 

дiлянoк, iншиxoб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa, щo нa ниxpoзмiщeнi, якi пepeбувaють у пpивaтнiй 

влacнocтi, для cуcпiльниx пoтpeб чи з мoтивiв cуcпiльнoї нeoбxiднocтi» [7], викуп зeмeльниx 

дiлянoк, iншиx oб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa для cуcпiльниx пoтpeб – цe пepeдaчa зeмeльниx 

дiлянoк, iншиx oб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa, щo нa ниx poзмiщeнi, якiпepeбувaють у влacнocтi 

фiзичниxaбo юpидичниxociб, зa їx згoдoю у дepжaвну чи кoмунaльну влacнicть для 

зaдoвoлeння cуcпiльниx пoтpeб шляxoм уклaдeння дoгoвopу купiвлi-пpoдaжу чи iншoгo 

пpaвoчину у пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм. 

Щo ж дo пiдcтaв пpипинeння пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi, тo їx ocнoву зaклaдeнo у 

Зaкoнi Укpaїни «Пpo пepeдaчу oб’єктiв пpaвa дepжaвнoї iкoмунaльнoї влacнocтi», який 

peглaмeнтує пopядoк пepexoду мaйнa з дepжaвнoї дo кoмунaльнoї влacнocтii нaвпaки. 

Нa думку O. Г. Мeльникa тaC. I. Ciмaкoвoї, пiдcтaвaми пpипинeння пpaвa кoмунaльнoї 

влacнocтi є [6, c. 136]: 

− вiдчужeння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Нaпpиклaд, вiдпoвiднo дocт. 146 

Гocпoдapcькoгo кoдeкcу Укpaїни, пpивaтизaцiя кoмунaльниx пiдпpиємcтв чи їx мaйнa 

здiйcнюєтьcя шляxoм купiвлi-пpoдaжу oб’єктiв пpивaтизaцiї нaaукцioнi; 

− бeзoплaтнe пepeдaння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Нaпpиклaд, вiдпoвiднo дocт. 25 

Зeмeльнoгo кoдeкcу Укpaїни, зeмeльнi дiлянки кoмунaльниx ciльcькoгocпoдapcькиx 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй пepeдaютьcя пpaцiвникaм циxпiдпpиємcтв, уcтaнoв 

тaopгaнiзaцiй, пpaцiвникaм дepжaвниx тa кoмунaльниx зaклaдiв ocвiти, культуpи, oxopoни 

здopoв'я, poзтaшoвaниx нa тepитopiї вiдпoвiднoї paди, a тaкoж пeнcioнepaм з їx чиcлa з 

визнaчeнням кoжнoму з ниx зeмeльнoї чacтки (пaю)бeзoплaтнo; 

− пpивaтизaцiя oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Вiдпoвiднo дocт. 345 Цивiльнoгo 

кoдeкcу Укpaїни,фiзичнaaбo юpидичнaocoбa мoжe нaбути пpaвoвлacнocтi у paзi пpивaтизaцiї 

мaйнa, щo є в кoмунaльнiй влacнocтi. У peзультaтi пpидбaння єдинoгo мaйнoвoгo 

кoмплeкcукoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa у пpoцeci пpивaтизaцiї дo пoкупця пepexoдять вci йoгo 

пpaвa тaoбoв’язки; 

− втpaтa oб’єктa влacнocтi пoзa вoлeю внacлiдoк пeвниx пoдiй. Вiдпoвiднo дocт. 349 

Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, пpaвo влacнocтi нa мaйнo пpипиняєтьcя в paзi йoгo знищeння. 

Тaк, oб’єкт кoмунaльнoї влacнocтi мoжe бути знищeний внacлiдoк cтиxiйнoгo лиxa чи iншиx 

фopc-мaжopниx oбcтaвин, щo нe зaлeжaли вiд cуб’єктa пpaвaкoмунaльнoї влacнocтi; 

− зa iншиx пiдcтaв, пepeдбaчeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 

Oтжe, пiдcтaвaми нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є: пepeдaчa мaйнa 

тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю чи iншими cуб’єктaми пpaвa влacнocтi; 

cтвopeння мaйнa opгaнaми мicцeвoгocaмoвpядувaння чи тepитopiaльними гpoмaдaми; 

пpидбaння мaйнa в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм; нaбуття мaйнa нa пiдcтaвi пpaвoчину; 

виникнeння пpaвa влacнocтi нaбeзxaзяйну piч; виникнeння пpaвa влacнocтi нa знaxiдку, вiд 

якoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa; виникнeння пpaвa влacнocтi нa бeздoглядну дoмaшню 

твapину, вiд якoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa; викуп зeмeльнoї дiлянки у зв'язку з 

cуcпiльнoю нeoбxiднicтю.  

Пiдcтaвaми пpипинeння пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є: вiдчужeння oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi; бeзoплaтнe пepeдaння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi; пpивaтизaцiя 

oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi; втpaтaoб’єктa влacнocтi пoзaвoлeю внacлiдoк пeвниx пoдiй; 

звepнeння cтягнeння нa мaйнo зa зoбoв’язaннями влacникa; зaiншиx пiдcтaв, пepeдбaчeниx 

зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО 

ПЕРСПЕКТИВ У МАЙБУТНЬОМУ 

Професія юриста –  з’явилася ще за часів античності і є однією ізнайдавніших 

професій у світі. Ця професія виникла у Римі у VI столітті, а в Європі у XII століттібув 

створений перший юридичний факультет в університеті в м. Болонья, Італія. Перед 

юристами в Стародавній Греції були ще так звані «софісти», проте їх не можна назвати 

юристами в повній мірі. Вони лише допомагали особам підготуватись до виступу в суді, 

захищаючи власні інтереси. На той час джерелами права були лише сформовані звичаї і 

люди користувалися тільки ними.  

З часом юриспруденція стала цінуватися набагато більше.Як одна з найважливіших 

компонентів соціальної і духовної культури, юриспруденція завжди відображала процес 

суспільної свідомості, її зміст не тільки сповнений етики і філософії, але й піддається впливу 

політичної ідеології, логіки, мовознавства та історії. Історія свідчить, що перші 

«правознавці» скрізь належали до вищого соціального класу — аристократії.Юристи зайняли 

чільне становище в суспільному житті і юриспруденція стала засобом досягнення вищих 

посад на імператорській службі. [1, с.1] 

У більшості цивілізованих країн юриспруденція формувалася на основі римської 

юриспруденції. Адже саме вона була школою освіти раціонального мислення, яка давала 

правознавцям надійний і повний інструментарій для наукової обробки законодавчо 



243 

зрозумілої термінології, правової структури, класифікації правових норм, системних 

принципів тощо. Так в розвитку юридичної науки настає період, який сьогодні прийнято 

називати класичним. 

Проте світ не стоїть на місці і все змінюється.Якщо юриспруденція і стає наукою, то 

слід зазначити, що досить своєрідною, оскільки її роль у суспільстві ніколи не зводилася до 

функції розуміння правових явищ. Яким би досконалим не було чинне законодавство, 

передбачити та визначити всі можливі юридичні питання, усунути сумніви щодо значення 

окремих юридичних термінів, уникнути серйозних конфліктів між особами у 

правовідносинах неможливо. У процесі застосування правових норм неминуче виникне 

двозначність, суперечність чи розбіжність, що може викликати непорозуміння та свавілля 

сторін. 

Зараз багато фахівців стверджують, що в найближчі роки юриспруденція зазнає 

великих змін. Згідно з висновками, які зробила асоціація соліситорів Англії та Уельсу 

«TheLawSociety», існує 5 основних факторів, що здійснюватимуть вплив на юридичну 

професію через 4-5 років:  

1. Світове та національне бізнес-середовище, глобалізація; 

2. Спосіб придбання клієнтами юридичних послуг; 

3. Технічний прогрес та інновації, що будуть використовуватися ринком; 

4. Нові гравці на ринку та нові види конкуренції; 

5. Політичні рішення і програми, що регулюють рівень доступу до правосуддя.[2, с.1] 

Згідно з даними цього дослідження, всі фактори не є відокремленими один від одного 

і працюють взаємопов’язано. Також фахівці вважають, що професія юриста може 

приєднатися до ринку фріланс-послуг, який у процесі роботи буде об’єднувати спеціалістів у 

проєктні групи. Можливо навіть настане той момент, коли реальний офіс перетвориться на 

віртуальний. Тому, щоб залишатися на плаву і стати професіоналом своєї справи, потрібно, 

як зазначають висококваліфіковані фахівці, орієнтуватися на клієнта і вміти швидко 

генерувати рішення проблеми. Бути не просто юристом, а свого роду «юридичним бізнес-

консультантом». 

Дослідники та фахівці стратегічних адвокаційних організацій провели цікаві 

дослідження щодо розвитку юриспруденції та її майбутніх напрямків. Експертивважають, 

що до 2030 року перспективнимибудутьновіпрофесії в галузі права, як-от: онлайн-юристи, 

віртуальніюристи, онлайн-секретарі, медіаполіція. Звісно, це тому, 

щотехнологіїшвидкоувійшли в наше життя, і все 

більшеадміністративнихпослугпереносяться в Інтернет, онлайн-форма будь-якоїпослуги 

стала найзручнішою формою для більшостігромадян.[3, с.1] 

Правознавець повинен не лише старанно виконувати поставлені перед ним завдання, а 

й розвивати комплексний підхід, метою якого є прогнозування ситуацій та розвиток подій. 

Інна Телегіна - HR менеджер юридичної компанії «Василь Кісіль і Партнери» рекомендує: 

обов’язково брати участь у програмах стажування, практичних майстер-класах, семінарах і 

конференціях. Знаходити час для відвідування ознайомлювальної практики, а також 

обов’язково вивчати іноземні мови та брати участь у міжнародних правових конкурсах. В 

майбутньомуце допоможе молодим спеціалістам у працевлаштуванні і розширитьїхні 

можливості до спеціалізації. 

Також багато практикуючих юристів, ділячись досвідом, зазначають, що їм завжди 

допомагає відкритість і повна готовність розвідати  для себе невідомі території у роботі. 

Важливо правильно оцінити важливість академічних знань і зрозуміти, що найважливіша 

місія вищих навчальних закладів – навчити студентів безперервно вчитися. 

Отже, юриспруденція пройшла довгий шлях розвитку від початку зародження до 

наших днів і продовжує надалі стрімко розвиватися. При прийнятті рішення щодо 

опанування цієї професії потрібно розуміти, що юридична справа – це цілий спектр різних 

професій, кожна з яких має свою специфіку і до кожної потрібно вміти пристосуватися. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Изменения условий трудового договора в современном обществе играет важнейшую 

роль. Каждый третий работник сталкивается с такими изменениями. Прогрессирующие 

развитие общества, внедрение в производство информационных технологий, стремление 

нанимателей оптимизировать систему управления производственными процессами и 

стабилизация финансового положения требуют изменения условий трудового договора с 

работниками, согласованных сторонами при заключении. В настоящее время сохранение 

стабильности фактических условий труда находится в напряженном состоянии, с учетом 

эпидемиологической ситуации, которая затронула практически все сферы экономики. 

Пандемия привела к закрытию предприятий или изменению их работы практически во всех 

странах мира, поэтому, для каждого государства остается важным правовое регулирование 

условий и порядка изменения существующего трудового договора. 

На сегодняшний день Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) трактует 

понятие трудового договора как соглашения между работником и нанимателем, в 

соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенным одной или 

нескольким должностям служащих (профессиям рабочих) соответствующей квалификации 

согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель 

обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, 

обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными 

правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную 

плату. 

Исходя из определения стоит отметить, что важный фактор в заключение трудового 

договора, это волеизъявление сторон. Выражением их воли являются оговоренные 

сторонами в трудовом договоре условия. Согласование и включение в трудовой договор 

условий – места работы, трудовые функции и т.д. – осуществляется для того, чтобы 

впоследствии их строго соблюдать и реально выполнять.  

Так, белорусский законодатель относит к изменению трудового договора: перевод, 

перемещение, изменение существенных условий и временный перевод, перевод в случае 

простоя и перевод в связи с производственной необходимостью. По мнению Шахбанова Ю. 

А., изменение первоначального варианта трудового договора без достаточных на то 

оснований противоречит принципу определенности содержания трудового договора. Так, 

наниматель не вправе требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым 

https://www.bitlex.ua/uk/blog/articles/post/buty_yurystom_v_ukrayini__realnist_i_perspektyvy_na_maybutnye
https://www.bitlex.ua/uk/blog/articles/post/buty_yurystom_v_ukrayini__realnist_i_perspektyvy_na_maybutnye
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договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Это 

положения закона обязывает нанимателя правильно организовать труд работников с тем, 

чтобы каждый работал в соответствии с имеющейся у него специальностью, квалификацией 

или должностью [2]. 

Как было сказано ранее, изменение трудового договора происходит в результате 

перевода, перемещения и изменения существенных условий труда. По действующему 

законодательству перевод, перемещение, и изменение существенных условий труда 

работника есть три самостоятельных явления, имеющие специфический правовой режим и 

влекущие различные юридические последствия.  

В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику 

работы по другой квалификации, должности служащего (профессии рабочего) (за 

исключением изменения в соответствии с законодательством наименования должности 

служащего (профессии рабочего)) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а 

также поручение работы у другого нанимателя (статья 32
1
) либо в другой местности (за 

исключением служебной командировки). Перевод допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи, частями первой–третьей статьи 33 и статьей 34 ТК. Запрещается перевод работника 

на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. При переводе на другую 

постоянную работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с 

соблюдением требований ст.ст. 18 и 19 ТК [1]. Т.е., наниматель не вправе перевести 

работника на другую должность или на другие условия по сравнению с обусловленными в 

трудовом договоре, без согласия непосредственно самого работника, кроме случаев, 

предусмотренным ст. 32, 34 ТК. Исключительно, в связи с обоснованными 

производственными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет 

право в порядке, предусмотренном ст. 32 ТК, изменить существенные условия труда 

работника при продолжении им работы по той же квалификации, должности служащего 

(профессии рабочего), определенным в трудовом договоре.  

Законодатель к изменениям существенных условий труда относит такие изменения 

как, системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену 

неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, 

предложение о заключении контракта с работником, работающим по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, а также других условий, устанавливаемых в 

соответствии с ТК. Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных 

условий труда письменно не позднее чем за один месяц. При отказе работника от 

продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда трудовой договор 

прекращается по п. 5 ст. 35 ТК. 

Таким образом, изменения существенных условий трудового договора урегулировано 

нормами трудового законодательства, устанавливающими условия переводов, перемещения 

и изменения существенных условий труда. Исходя из норм трудового законодательство, 

следует отметить, что изменения могут быть не только в видах выполняемой работы или 

места работы, но и в любых иных существенных условиях труда.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  

В современном мире происходит расширение городов, в связи с этим появляется 

необходимость в строительстве новых объектов инфраструктуры. Для этого, как правило, 

необходимы обширные территории. Зачастую такие территории находятся в частной 

собственности граждан и юридических лиц. В таком случае встает вопрос об изъятии 

земельных участков для государственных нужд.  

Изъятие земельных участков является одним из правовых инструментов, при помощи 

которого компетентные органы имеют право принудительно отчуждать земельные участки 

для использования их в общественных интересах. 

В соответствии со ст. 24 Кодекса о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З [3] (далее – КоЗ) 

порядок изъятия и предоставления земельных участков определяется Президентом 

Республики Беларусь. Согласно Положению о порядке изъятия и предоставления земельных 

участков, утвержденному Указом Президента Республики от 27 декабря 2007 г. № 667 [4] 

(далее – Указ № 667), изъятие и предоставление земельных участков осуществляются из всех 

категорий земель независимо от их целевого назначения и нахождения в пользовании, 

пожизненном наследуемом владении, частной собственности или аренде. Как установлено 

данным Положением, земельный участок, находящийся в пользовании, пожизненном 

наследуемом владении, частной собственности, аренде, предоставляется только после 

изъятия этого участка у прежнего землепользователя, землевладельца, собственника и 

арендатора. Земельный участок, находящийся в частной собственности, предоставляется 

только после его выкупа у собственника.  

Государственными нуждами признаются определяемые по решению Президента 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов потребности (соответственно республиканского и 

местного значения), связанные с реализацией социально-экономических, научно-

технических, природоохранных и иных целей и обеспечиваемые за счет средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования.  

Одной из важнейших проблем является то, что в земельном законодательстве 

отсутствуют явственные основания для изъятия земельного участка для государственных 

нужд. Очень часто возникают неоднозначные поводы для изъятия земельных участков, 

которые трактуются органами власти как «государственные нужды» [2, с. 225]. 

Землепользователь, землевладелец, из земель которого намечается изъятие 

земельного участка (его части), при согласовании места размещения этого участка 

одновременно дает согласие на изъятие у него данного участка (его части). Необходимо 

отметить, что у собственника отсутствует какая-либо альтернатива при принятии решения об 

отчуждении земельного участка, он лишён права выбора. У собственника есть право 

обжаловать «обоснованность» принятого решения. В противном случае ему остаётся только 

лишь смириться с отчуждением принадлежащего ему земельного участка.  

В решении об изъятии земельного участка должны быть указаны: землепользователи, 

из земель которых изымается земельный участок; площадь земельного участка и виды 

изымаемых земель; лица, которым предоставляется земельный участок; вещное право на 

земельный участок (с учетом полномочий местного исполнительного комитета); цель 

предоставления земельного участка; размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства, подлежащих возмещению, порядок и условия их 

возмещения, транзитный счет инспекции Министерства по налогам и сборам для 

перечисления суммы потерь; наличие сервитута, ограничений (обременении) прав в 
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использовании земельного участка; условия снятия, сохранения и использования 

плодородного слоя почвы, а также порядок возврата и (или) рекультивации земель, 

предоставленных во временное пользование; иные условия отвода земельного участка (в том 

числе срок осуществления государственной регистрации в отношении предоставленного 

земельного участка, срок и условия занятия (строительства, иного освоения) земельного 

участка).  

Решение об изъятии и предоставлении испрашиваемого земельного участка 

принимается местным исполнительным комитетом в течение пяти рабочих дней со дня 

получения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка от 

землеустроительной и геодезической службы.  

Местный исполнительный комитет в течение трех рабочих дней после принятия 

решения о6 изъятии и предоставлении земельного участка передает копию этого решения 

вместе с материалами об изъятии и предоставлении земельного участка землеустроительной 

службе для установления границ земельного участка на местности, государственной 

регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в порядке, 

установленном Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, 

заинтересованному лицу и лицу, из земель которого произведено изъятие земельного 

участка.  

В соответствии с Указом № 667 размеры убытков, причиненных землепользователям, 

землевладельцам, собственникам и арендаторам земельных участков их изъятием и сносом 

расположенных на них объектов недвижимости, определяются согласно Положению о 

порядке определения размера убытков, причиненных землепользователям изъятием у них 

земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. 

№ 462.  

При несогласии землепользователя, землевладельца или собственника земельного 

участка с решением сельского (поселкового), городского (городов областного подчинения и 

г. Минска), районного, областного исполнительного и распорядительного органа об изъятии 

у него земельного участка это решение может быть обжаловано им в суде.  

Обжалование решения сельского (поселкового), городского (городов областного 

подчинения и г. Минска), районного, областного исполнительного и распорядительного 

органа приостанавливает его исполнение [1, с. 124]. 

Таким образом, государственные нужды в законодательстве изложены достаточно 

абстрактно. Не разрешает проблему и норма, согласно которой в случае если земельный 

участок изымается для государственных нужд, в решении о его изъятии и предоставлении 

должно быть указано, что этот участок изымается для государственных нужд с указанием 

оснований с приложением копий документов (либо выписок из них), подтверждающих эти 

основания [3, ст. 35]. Изъятие земельного участка для государственных нужд является 

крайней мерой. Поэтому в соответствующем решении должно быть обоснование, 

свидетельствующее о невозможности удовлетворить потребности общества и государства 

каким-либо иным способом, кроме изъятия земельного участка. Целесообразно закрепить в 

ст. 35 Кодекса Республики Беларусь о земле такое требование к решению об изъятии 

земельного участка для государственных нужд, как обоснование необходимости его изъятия. 

Закрепление такого требования будет способствовать недопущению необоснованного 

изъятия земельных участков для государственных нужд. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

На сучасному етапі в Україні, як і в багатьох інших державах світу інститут 

банківського рахунку є напрочуд важливим не тільки економічним, а й правовим явищем. 

Складність у визначені правової природи договору банківського рахунку зумовлена багатьма 

чинниками, основними серед яких є: відсутність його чіткого цивільно-правового 

регулювання (поняття договору, елементи, зміст, підстави виникнення і припинення, 

відповідальність сторін), значний вплив нормативних актів публічно-правового характеру на 

відносини між сторонами в договорі; схожість з іншими, простішими за своєю правовою 

природою, цивільно-правовими договорами (позики, схову (зберігання), доручення тощо), і, 

у зв’язку з цим, відсутність єдиного доктринального підходу. 

Деякі дослідники вважають, що договір банківського вкладу є різновидом договору 

позики, та не визнають його самостійним правовим явищем, проте всяке правове явище, й 

особливо у сфері грошового обігу та грошових зобов’язань, не може мати абсолютної 

автономності, а є частиною інших правових інститутів [1, с.16].  

У наш час велика група цивілістів дотримується позиції, що договір банківського 

вкладу є самостійним договором (sui generis) [2, с.647]. 

Намагання вкладника реалізувати мету щодо збереження власних коштів і стало 

підставою розгляду договору банківського вкладу з позиції договору зберігання. На початку 

історичного розвитку банківської справи, коли грошові кошти оберталися лише у готівковій 

формі, банк брав на себе зобов’язання за певну винагороду зберігати гроші (pecunia 

obsignata) без права їх використання. Така послуга надавалась на підставі договору поклажі 

(depositum). У римському праві термін депозит (depositum) означав зберігання або поклажу, 

передачу рухомої речі в тимчасове та безвідплатне зберігання, реальний контракт [3, с.106].
 

Історично відносини за договором банківського вкладу виникли з договору 

зберігання, бо спочатку грошові кошти поміщалися в банк як депозити для зберігання на 

умовах, що саме ті монети і банкноти, які були передані банку, повертались вкладнику. 

Проте тут гроші не виконували свою накопичувальну функцію з приросту грошей. 

З часом банки стали користуватися грошима вкладників для поновлення кредитних 

ресурсів та для кредитних операцій, виплачуючи певний процент. Таким чином вкладова 

операція змінила свій характер: депозити на зберігання перетворились на вклади для 

користування [4, с. 209] і дистанціювались від відносин простого зберігання громадян. 
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За договором банківського вкладу банк не бере на себе зобов’язання зберігати 

грошові кошти у сейфах, а бере зобов’язання не допустити їх знищення, зменшення 

кількості, псування, втрати властивостей тощо, а вкладник, у свою чергу, не зобов’язаний 

сплачувати банку винагороду. Багатоелементний склад депозитних операцій в теперішніх 

умовах надання банківських вкладських послуг не охоплюється конструкцією договору 

зберігання. 

З визначення договору банківського вкладу видно, що законодавець до цього часу 

використовує як синонім вкладу термін “депозит” (від. англ. – зберігання). Останнє є 

традицією, оскільки раніше грошові кошти існували виключно у формі монет, надавалися 

вкладниками у банківські установи на зберігання під зобов’язання повернення вкладнику 

саме тих монет, що були передані ним банківській установі [5, с.336]. 

З розвитком банківської справи та виникненням безготівкових розрахунків 

економічна і правова ціль та модель договору банківського вкладу змінилася. У зв’язку з цим 

каузою (ціллю) цього договору в сучасних умовах для вкладника є вже не зберігання коштів, 

а отримання за вкладом доходу. 

Більш характерним, та обґрунтованим, на наш погляд, є підхід тих авторів, які 

вважають, що договір банківського вкладу є частково договором позики [6, с.111]. 

Досліджуючи правову природу договору банківського вкладу, треба відзначити підхід 

О. О. Качана. Як вказує дослідник, при внесенні вкладу в банк між останнім і вкладником 

укладається відповідний договір. Ці договірні відносини об’єднує певна єдність змісту. Банк 

приймає від вкладника грошову суму, якою має намір розпоряджатися на свій розсуд, і 

зобов’язується повернути цю суму у встановлений строк або на першу вимогу вкладника з 

нарахуванням обумовлених відсотків. Все це свідчить про те, що такі договірні відносини 

повністю охоплюються конструкцією договору позики [7, с.90].  

Укладення договору банківського вкладу супроводжується відкриттям рахунку 

(депозитного). Тому до відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесено вклад, 

згідно із ч. 3 ст. 1058 ЦК України застосовуються положення про договір банківського 

рахунку, якщо інше не встановлено правилами глави 71 або це випливає із суті договору 

банківського вкладу. Зазначена норма дозволяє привести порівняння між договорами 

банківського вкладу та банківського рахунку. Тим більше, що деякі вчені договір 

банківського рахунку розглядають як ресурс, який можна внести до кредитного потенціалу 

банку.  

Варто відзначити й підхід К. Т. Трофимова, який визнає самостійний характер 

договору банківського вкладу лише тоді, коли вкладником є фізична особа. Він також 

відзначає несамостійність у договорі банківського вкладу, який укладається між банком та 

юридичною особою, наголошуючи, що такий договір є різновидом договору банківського 

рахунку [8, с. 318]. 

Можна зробити висновок, що договір банківського вкладу є однорідним з договором 

банківського рахунку та самостійним типом договору з наявною йому правовою природою і 

спеціальним правовим режимом, суб’єктивним складом і цілями, які відрізняють його від 

договору зберігання та позики. 

Досліджуваний договір має свої індивідуальні риси, що дає нам можливість зробити 

відповідний висновок про його місце та роль у загальній системі договірних зобов’язань і в 

системі банківських правочинів та дати його дефініцію. Договір банківського вкладу – це 

правочин, укладений у письмові формі, за яким одна сторона (банк), що прийняла від другої 

сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується 

виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах та у строки, визначені цим 

договором. 

 



250 

Список використаних джерел: 

1. Вильнянский С. И. Кредитно-расчетные правоотношения : учеб. пос. Х. : Изд-во Харьк. 

ун-та, 1955. 57 с. 

2. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів 

/ О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін. ; за ред. О. В. Дзери. К. : Юрінком Інтер, 

1998. 912 с. 

3. Бартошек М. Римское право (Понятия, термины, определения): пер. с чешск. : учеб. пос. 

М. : Юрид. лит, 1989.  448 с. 

4. Дмитриев-Мамонов В. А. Евзлин З. П. Теория и практика коммерческого банка : учеб. 

пос. М. : Менатеп-Информ, 1992. 359 с. 

5. Карманов Є. В. Банківське право України : навч. посібник. Харків. : Консул, 2009. 464 с. 

6. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика : моногр. М. : НИМП, 2011. 654 с. 

7. Качан О. О. Банківське право : навч. посібник. К. : Школа, 2018. 320 с. 

8. Харитонов Є.О.,  Старцев Є. О. Цивільне право України : підруч. Вид.2, перероб.і доп. К.: 

Істина, 2007. 816 с. 

 

Прилепко Владимир Егорович 

старший преподаватель кафедры юридических дисциплин  

Могилевского филиала учреждения образования  

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий», 

Республика Беларусь 

  

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ В ХОДЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – 

УСПЕХ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В расследовании преступления главное место занимает установление лица, 

оставившего следы на месте совершения преступления, а также сами следы, которые несут 

информацию о преступнике. Одним из важнейших следов является запах.  

Запаховый след обладает устойчивостью к изменениям внешней среды, не 

воспринимается самим человеком, а значит, не уничтожается и сохраняет информацию о 

субъекте, оставившем его на месте совершения преступления. 

В криминалистической науке запаховые следы относят к разновидности 

материальных (субстанционных). 

С одной стороны, источники запаха – это физические тела или живые организмы, 

продуцирующие запах, а с другой – их части: отломанный ноготь, волосы, кусочки 

эпидермиса, кровь, волосы и др. Самостоятельную группу представляют собой предметы, 

впитавшие запах человека, – вещи, носимые человеком (перчатки, одежда, шапки и др.); 

орудия совершения преступления; предметы, к которым человек прикасался: трость, пачка 

сигарет, зажигалка, кошелек и др.  

Запаховое следообразование происходит практически непрерывно и продолжается до 

тех пор, пока существует источник запаха и условия его формирования. Индивидуальность 

запаха, исходящего от человека, предопределена генетически. 

В литературе существует следующая классификация запаховых следов: по источнику 

происхождения – выделяемые живыми организмами и растениями, выделяемые объектами 

искусственной природы; по моменту образования – свежие (обнаруженные в течение часа с 

момента их оставления), нормальные (выявленные в период до трех часов), старые (с 

момента образования проходит более трех часов). 

Особое внимание заслуживает следующая классификация запаховых следов: следы-

запахи и следы - источники запаха.  
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Следы-запахи представляют собой газообразную смесь воздуха с молекулами 

пахучего вещества. К таким следам относят материальные частицы предметов, веществ, 

различных выделений человека.  

Следы - источники запаха делятся на две подгруппы: следы - источники запаха 

человека, следы - источники собственного запаха. 

В следственной практике для раскрытия преступления наиболее распространены 

следы - источники запах человека. 

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов 

криминалистическую одорологию разделяют на кинологическую и инструментальную 

(ольфактронику).  

Исследование запаховых следов проводится одорологическим (ольфакторным) 

методом, сущность которого заключается в сборе, консервировании следов запаха при 

проведении следственных действий и последующем исследовании.  

В кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ используется 

орган обоняния служебной собаки. В инструментальной одорологии в качестве анализаторов 

применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, 

регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чувствительностью 

отдельные компоненты запаха.  

Для отбора, длительного хранения и возможности многократного предъявления 

запаха человека в настоящее время применяют специально разработанный прибор отбора 

запаха. В основе этого прибора лежит адсорбционный принцип, базирующийся на 

способности поглощения вещества из раствора или газа поверхностным слоем жидкости или 

твердого тела. 

Оптимальным сорбентом является активированный уголь марки АГ-1. Он способен 

хранить на себе пробу до двух лет, поэтому используется в приборах сбора и хранения 

запаховых следов «Шершень».  

Число проводимых экспертиз запаховых следов сравнительно невелико, причем, 

естественно, не во всех случаях в заключениях делается однозначный вывод о тождестве 

запахов.  

Однако, запаховые следы представляют собой важный источник доказательственной 

информации для своевременного раскрытия и расследования преступлений. 
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МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Механизм предупреждения преступлений в исследуемой сфере должен 

предусматривать эффективные меры против любого действия, нарушающего права 

интеллектуальной собственности, в частности быстрые меры, направленные на недопущение 

нарушений, и меры, сдерживающие от дальнейших нарушений. 
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Профилактика преступлений, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности, 

предусматривает три основные группы мероприятий: организационные, правовые и 

воспитательные, которые составляют содержание профилактических действий. В сфере 

интеллектуальной собственности к организационным мероприятиям по выявлению и 

устранению причин нарушений можно отнести, в частности, налаживание эффективного 

контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования; 

введение деятельности государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной 

собственности; совершенствования деятельности региональных центров научно-технической 

и экономической информации о предоставлении информационных и консультационных 

услуг по вопросам интеллектуальной собственности в соответствии с общепризнанной 

международной практики; разработку системы экономических стимулов (налоговых, 

кредитных, страховых) по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности для 

формирования рынка этих объектов. 

Среди правовых мер по выявлению и устранению причин нарушения прав 

интеллектуальной собственности можно выделить: усовершенствование действующего 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; закрепление в законодательстве 

четких признаков правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, действенных 

мер ответственности; устранение несоответствий между различными нормативными 

правовыми актами, которые создают возможности для различного толкования правовых 

норм, злоупотребления правами; совершенствование процессуального института мер. 

К воспитательным мероприятиям, соответственно, целесообразно отнести 

следующие: разработка планов проведения в средствах массовой информации мероприятий, 

направленных на формирование у населения правовой культуры, уважения к правам 

интеллектуальной собственности, субъектов таких прав, а также формирование базовых 

знаний по охране и использованию прав интеллектуальной собственности; проведение 

консультационной и разъяснительной работы с населением по соблюдению норм 

законодательства и недопущения совершения уголовных, административных и других видов 

нарушений в сфере интеллектуальной собственности, а также по видам ответственности за 

их совершение. 

Низкий уровень минимизации причин и условий совершения правонарушений в 

сфере интеллектуальной собственности, определяется: низким уровнем мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения правонарушений, и профилактической работы 

с лицами, склонными к их совершению; низким уровнем правовой культуры граждан, 

разъяснительной работы среди населения для формирования ответственного отношения к 

вопросам соблюдения законности, профилактики правонарушений и борьбы с такими 

посягательствами; отсутствием действенного и четкого надзора со стороны уполномоченных 

государством органов за соблюдением соответствующего законодательства. 

Для уменьшения количества правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности целесообразно разработать соответствующий комплекс мер по профилактике 

таких нарушений. Своевременная реализация профилактических мероприятий в сфере 

интеллектуальной собственности должна быть направлена на уменьшение количества и 

масштабов правонарушений; обеспечение эффективной охраны прав субъектов 

интеллектуальной собственности; устранение причин и условий совершения 

правонарушений в указанной сфере. Дальнейшие исследования по профилактике 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности целесообразно осуществлять в 

направлении доработки содержания каждой группы профилактических мероприятий, а также 

порядка их реализации на практике [1, 138]. 

Проблема обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

является для Республики Беларусь важной, актуальной и комплексной; ее решение ее 

невозможно без эффективного механизма защиты прав, основанного на неотвратимости 

наказания за нарушения этих прав [2, 7]. 



253 

Поэтому большое значение при противодействии преступлениям в сфере 

интеллектуальной собственности имеют профилактические меры, направленные на 

предупреждение этих преступлений.  

Однако, уголовная политика государства подвергается обоснованной критике со 

стороны большинства правоведов, так как отсутствует научно обоснованная и 

соответствующая современным реалиям система противодействия преступности в сфере 

интеллектуальной собственности [3, 946]. 

Одними из наиболее распространенных способов обеспечения комплексности в 

предупреждении преступности в сфере интеллектуальной собственности являются 

разработка и реализация программ, включающих меры, направленные: 

- на всестороннее воздействие на криминогенные факторы, обусловливающие 

преступность в сфере интеллектуальной собственности; 

- вовлечение всей системы субъектов профилактики и средств, направленных на 

нейтрализацию негативных явлений, влияющих на преступность в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- взаимодействие системы субъектов профилактики и активизации государственных и 

общественных органов в деле предупреждения преступности в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- пропорциональность воздействия ресурсов профилактики на явления и процессы, 

отрицательно влияющие на преступность в сфере интеллектуальной собственности; 

- непрерывность профилактического воздействия форм и методов предупреждения 

преступности в сфере интеллектуальной собственности, выработанных наукой и практикой. 

Указанные положения являются основой предупреждения преступности в сфере 

интеллектуальной собственности и должны: 

- использоваться при подготовке мероприятий по устранению причин и условий, 

которые способствуют совершению преступлений в сфере интеллектуальной собственности; 

- выступать в качестве основополагающих при организации предупреждения 

преступности в сфере интеллектуальной собственности; 

- стать фундаментом построения правовых основ организации борьбы с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности. 

Главными направлениями государственной политики в сфере охраны 

интеллектуальной собственности должны быть: 

- соотношение роли и места государственной и научно-технической политики. Речь 

идет об использовании результатов интеллектуальной собственности в интересах 

технического развития производства, чему в качестве инструмента реализации призвана 

служить инновационная политика. Политика же охраны интеллектуальной собственности 

представляет собой своеобразное звено между созданием результатов интеллектуальной 

деятельности и их использованием в новейших объектах техники и технологии; 

- улучшение взаимодействия государственных органов при разработке необходимой 

законодательной базы. Уровень взаимодействия участников охраны интеллектуальной 

собственности и степень скоординированности их действий – одно из важнейших условий 

решения проблемы;  

- усиление борьбы с нарушениями прав на интеллектуальную собственность. 

Необходимо повысить роль субъектов профилактики, деятельность которых должна быть не 

только взаимосвязана, но и скоординирована, поскольку в этой деятельности может быть 

задействовано большое количество министерств и ведомств страны, чья деятельность тесно 

соприкасается с затронутой проблемой; 

- совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности и в 

сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми в этой сфере. Приведение законодательства 

интеллектуальной собственности в соответствие с международными правовыми актами; 

- расширение международного сотрудничества в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. 
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Таким образом, проблема предупреждения преступности в сфере интеллектуальной 

деятельности особенно актуальна на современном этапе развития. Проблема пресечения 

данных правонарушений остается нерешенной, поскольку посягательства на авторские, 

смежные права и право промышленной собственности закономерно вытекают из 

латентности преступлений. Именно поэтому необходимо реформировать и модернизировать 

методики правового воспитания, совершенствовать отечественное законодательство, 

устраняя многочисленные юридические коллизии и пробелы в праве. 
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ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 

Проблема ганебного ставлення, яке принижує честь та гідність жінки з боку чоловіка, 

походить ще з незапам’ятних часів коли жінки на законодавчому рівні знаходились в 

надзвичайно скрутному становищі порівняно з чоловіками. Проте з початку XIX ст. жінки, 

поступово, шляхом мирних протестів отримали основні права, такі як: право голосу, право 

вільно розпоряджатись своїм майном, право судового захисту тощо, однак продовжують 

залишатись жертвами домашнього насильства. 

З наведеноговиникає закономірне запитання, що таке домашнє насильство і чи є якісь 

ефективні  заходи боротьби із цим явищем. 

Законом України  № 2227-VIII (далі - Закон України  № 2227-VIII) від 6 грудня 2017 

року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» [1] Кримінальний 

кодекс (далі – КК) України був доповнений ст. 126-1 «Домашнє насильство». 

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є здоров’я і нормальний 

психологічний стан особи. Додатковим факультативним об’єктом можуть виступати воля, 

честь і гідність особи, її психічна недоторканність. Потерпілим може бути тільки особа, яка 

вказана у вичерпному переліку диспозиції розглядуваної кримінально-правової норма, а 

саме: один з подружжя чи колишнього подружжя або інші особа, з якою винний перебуває 

чи перебував у сімейних або близьких відносинах. 
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Об’єктиву сторону цього складу злочинускладають: діяння, його наслідки та 

причинно-наслідковий зв'язок між діянням та наслідками. Само діяння проявляється у трьох 

альтернативних проявах: 1) фізичне, 2) психологічне або 3) економічне насильство, що 

систематично вчинюється, щодо потерпілої особи. Наслідками як обов’язковою ознакою 

злочину є: 1) фізичні або психологічні страждання; 2) розлад здоров’я; 3) втрата 

працездатності;  4) емоційна залежність або 5) погіршення якості життя потерпілої особи. 

Вказівка на «систематичність» означає, що злочин вважається закінченим з моменту 

вчинення хоча б однієї із трьох форм насильства втретє, в результаті чого настав хоча би 

один із вказаних у законі наслідків. Систематичність означає постійну повторюваність 

тотожних чи схожих дій ( чи бездіяльності) кожна з яких сама по собі може створювати 

враження незначної, але в сукупності вони впливають на потерпілу особу надзвичайно 

негативно, і інтенсивність цього впливу отже залежати від ступнею агресивності кожного 

окремого діяння, так і від їхньої кількості [2, 392] 

Суб’єкт цього злочину спеціальний, осудна особа, яка досягла 16-річного віку, яка  є 

одним із подружжя чи колишнього подружжя або іншою особою, з якою потерпілий 

перебуває або перебував у сімейних або близьких відносинах. 

Суб’єктивна сторона характеризується прямим або непрямим умислом до діяння і до 

наслідків. 

Важливо відрізняти домашнє насильство як склад злочину, передбаченого 

диспозицією ст. 126-1 КК України від  насильства, про яке йдеться у ст. 173-2 Кодексу про 

адміністративні правопорушення України «Вчинення домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце 

свого тимчасового перебування», а саме: вчинення домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, 

психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило 

тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, 

іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 

внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю 

потерпілого[3].Ці правопорушення відрізняються між собою змістом насильства, його 

наслідками, ознакою систематичності вчинення насильства, що є обов’язковою для ст. 126-1 

КК України. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює організаційно-правові засади 

запобігання та протидії домашньому насильству є Закон України про запобігання та 

протидію домашньому насильству№ 2229-VIIIвід 7 грудня 2017 року (далі – ЗУ № 2229-

VIII)[4]. П. 3 ст.1 цього  ЗУ № 2229-VIII визначає домашнє насильство як діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що 

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 

однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 

собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких 

діянь. Цінним є те, що  ст. 1 цього Закону містить визначення багатьох важливих правових 

категорій, які мають значення для розуміння конститутивних ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 126-1 КК України, зокрема таких як: економічне насильство (п.4), 

психологічне насильство (п.14), фізичне насильство (п.17). 

ЗУ № 2227-VIII від 06.12.2017 року КК України був доповнений Розділом ХІІІ-І 

«Обмежувальні заходи», який містить ст. 91-1 «Обмежувальні заходи, що застосовуються до 

осіб, які вчинили домашнє насильство», а також – ст. 390-1«Невиконання обмежувальних 

заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників» [1]. 

Слід зазначити, що ЗУ № 2227-VIII від 06.12.2017 рокустав своєрідною інтерпретацією 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19%23n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19%23n21
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насильству та боротьбу з цими явищами(далі –Стамбульська Конвенція) яка була прийнята в 

столиці Турецької Республіки – Стамбулі 11 травня 2011 року[5]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 48 Стамбульської Конвенції сторони вживають необхідних 

законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб у разі винесення рішення про 

сплату штрафу належним чином ураховувалася здатність правопорушника виконати свої 

фінансові зобов’язання перед жертвою. З огляду на це, заслуговує на схвалення санкція ст. 

126-1 КК України, в якій передбачено такі види покарань, як громадські роботи, арешт, 

обмеження волі та позбавлення волі на певний строк, та відсутність середнього переліку 

покарання у вигляді п/в на певний строк [1]. 

Важливо наголосити, що Стамбульська  Конвенція не була ратифікована Україною 

через те, що спроби її ратифікувати наштовхнулись на суттєвий опір, обумовлений тим, що 

начебто її норми не прийнятні для українського суспільства і української духовності. 

Каменем спотикання стали зафіксовані в розглядуваній Конвенції поняття «ґендер» та 

«ґендерна ідентичність». Українські законодавці вважали, якщо ці терміни внести до 

вітчизняного законодавчого поля, то це з часом може викликати підміну «звичного поняття 

біологічної статі» і сприяти пропаганді одностатевих шлюбів.Зокрема у статті 3 цієї 

Конвенції зазначено, що:  «гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і 

характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків [5]. 

Вказані обставини вимусили можновладців піти на компроміс та ухвалити ЗУ № 2227-VIII 

від 06.12.2017 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що домашнє насильство є серйозним порушенням 

прав людини, що вкорінене в нерівності між чоловіками та жінками й гендерній 

дискримінації.Якщо раніше за домашнє насильство була виключно адміністративна 

відповідальність, то тепер запроваджена кримінальна відповідальність, тобто зроблено 

серйозні кроки, спрямовані на  удосконалення національного законодавства в контексті 

забезпечення запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству з метою 

реалізації положень Стамбульської Конвенції. Зазначене вимагає ретельного аналізу та 

подальшого удосконалення чинного законодавства в цій сфері. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГАРАНТІЇ, ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

“Гарантія” у словниковій літературі має наступні тлумачення: порука у чомусь, 

забезпечення чого-небудь; передбачене законом чи певною угодою зобов’язання; 

законодавчо закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, способи їх реалізації, а також 

засоби охорони правопорядку, інтересів суспільства і держави; умови що забезпечують успіх 

чого-небудь; відповідальність за що-небудь [1, с. 324].  

У Великому енциклопедичному юридичному словнику гарантія (франц. garantie - 

забезпечення, запорука) визначається як один із способів забезпечення виконання 

зобов’язань, який застосовується тільки у відносинах між юридичними особами [2, с. 896]. 

Гарантійний лист (банківська гарантія) - гарантія, яка видана банком-гарантом на користь 

кредитора (експортера) для забезпечення повної та своєчасної сплати належної із боржника 

суми. Також є й інше визначення банківської гарантії - порука банка-гаранта за свого клієнта 

та виконання ним грошових зобов’язань [3, с. 8].  

В. А. Васильєва, розглядаючи зарубіжне законодавство, пропонує таке визначення 

гарантії: “Гарантія (portefori, Garantie, idemnity) - це договірне зобов’язання, що має 

самостійний характер, відповідно до якого зобов’язана особа гарантує кредиторові від 

збитків при настанні певних умов (наприклад, при неплатоспроможності боржника)” [4, с. 

309]. 

Відповідно до ст. 546 ЦК України гарантія є одним із видів забезпечення виконання 

зобов’язань [5]. Загальні положення гарантії регламентовані параграфом 4 глави 49 ЦК 

України. Тут імплементована міжнародно-правова конструкція гарантії як додаткового 

зобов’язання, що є незалежним від основного, розуміється як банківська або фінансова 

послуга.  

Відповідно до ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова 

організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником 

(принципалом) свого обов’язку. Дана дефініція гарантії надто спрощена і не досить вдала: 

тавтологічна, де термін “гарантія” пояснюється за допомогою самого себе (“за гарантією 

банк... гарантує...”), не розкривається сутність запропонованої правової конструкції; не 

вказуються її сторони; не визначаються основні елементи цієї правової конструкції [6, с. 47]. 

Крім того, вбачається більш широке коло гарантів, які охоплюються поняттям фінансової 

установи, які надають фінансові послуги.  

Банківська гарантія - складне за юридичною природою та значенням зобов’язання (вид 

забезпечення виконання зобов’язань, документ, який підтверджує це зобов’язання), яке має 

свою структуру (внутрішнє та зовнішнє правовідношення), юридичний зміст і не зводиться 

тільки до одного зобов’язання гаранта перед бенефіціаром, а містить цілий комплекс 

зобов’язань між учасниками відносин щодо банківської гарантії. Такі відносини можна 
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поділити на дві групи, а саме: внутрішні, що пов’язують принципала та гаранта, та зовнішні - 

між гарантом і бенефіціаром (що і є гарантією у вузькому значенні цього поняття) [7, с. 144]. 

Банківська гарантія характеризується такими рисами, а саме: 

1. Самостійністю чи незалежністю від зобов’язання, що забезпечується нею, навіть 

якщо гарантія містить посилання на це зобов’язання (ст. 562 ЦК України). Cвоєму 

застосуванню вона завдячує основному зобов’язанню тому, що неможливо забезпечити 

зобов’язання, якого не існує. Незалежність зобов’язання гаранта проявляється у тому, що, 

розглядаючи вимоги бенефіціара, гарант не може висувати заперечень, що ґрунтуються на 

відносинах бенефіціара та принципала. Незалежність зобов’язання гаранта від основного 

зобов’язання виявляється в тому, що підставами для відмови в забезпеченні вимоги 

бенефіціара можуть слугувати виключно обставини, пов’язані з недодержанням умов самої 

гарантії та такі, що не мають жодного відношення до основного зобов’язання [8, с. 169]. 

Банківській гарантії притаманна її невідкличність, яка забезпечує високий рівень довіри до 

неї у сфері господарювання та майже 100 % забезпечення інтересів кредитора при порушенні 

основного зобов’язання боржником. Однак із загального правила законодавець робить 

винятки, зокрема, передбачаючи можливість відкликання банківської гарантії боржником (ч. 

3 ст. 561 ЦК України) у випадку, якщо це обумовлено в тексті банківської гарантії.  

Банківській гарантії притаманна невідчужуваність прав - неможливість бенефіціара 

уступити третій особі належне йому за банківською гарантією право вимоги. Проте ч. 5 ст. 

563 ЦК України передбачено можливість передачі права вимоги до гаранта іншій особі, якщо 

це вказано в тексті банківської гарантії [5].   

Особливістю банківської гарантії є імперативи щодо її оплатності, що пов’язано із 

специфікою фінансових послуг, їх ліцензуванням та практикою ліцензування, потребами 

обов’язкового забезпечення прав вкладників. З огляду на це, останнім часом визріла 

практика в діяльності банків: їх операції допустимі постільки, поскільки не загрожують 

безпеці вкладів та виконанню зобов’язань банків перед вкладниками та володільцями коштів 

на банківських рахунках [9, с.15].  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Принцип заборони дискримінації (принцип «недискримінації») є основоположним 

принципом прав, який виступає одним із гарантів європейського та міжнародного права у 

сфері прав людини загалом. Цей принцип відображений у статті 14 Конвенції про захист 

прав людини і основопложних свобод [1] та є тісно пов’язаний з принципом рівності, який 

закріплений Конституцією України. Так, стаття 24 Конституції України говорить: 

«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може 

бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками» [2]. 

Стаття 35 Основного Закону України визначає право кожного на свободу світогляду і 

віросповідання, а стаття 37 забороняє утворення і діяльність політичних партій та 

громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані, зокрема, на розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини. 

Крім того, стаття 26 Конституції України гарантує іноземцям та особам без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, можливість користуватися 

тими самими правами і свободами, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України. 

Аналогічні гарантії рівності та заборони дискримінації містяться й у низці 

нормативних актів міжнародного права, які в різні часи були ратифіковані Україною, ставши 

невід’ємною частиною національного законодавства. До таких актів, серед іншого, належать: 

Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; Міжнародна конвенція про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенція Організації Об’єднаних Націй про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенція про права інвалідів;  

Європейська соціальна хартія; Рамкова конвенція про захист прав національних меншин 

тощо. 

Право захисту від дискримінації покликане забезпечити кожному рівні та чесні умови 

доступу до можливостей, які пропонує суспільство. Антидискримінаційне право передбачає 

різне ставлення до осіб, що перебувають у різних ситуаціях. Ставлення повинно відрізнятися 

настільки, наскільки це необхідно, щоб дати змогу особам користуватися конкретними 

можливостями на однакових умовах з іншими [3, 21]. 

Захист прав, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, здійснює Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ, Суд). Право на 

недискримінацію також захищається цим Судом.  

Європейське антидискримінаційне право сформувало на підставі практики ЄСПЛ 

перелік ознак, за якими, зазвичай, відбувається дискримінація. Такі ознаки отримали назву 

«захищені». До них належить стать, сексуальна орієнтація, обмежені фізичні можливості, 

вік, раса, етнічне та національне походження, релігійні вірування чи переконання [3, 26].  

Наприклад, у справі Коулмен (Coleman) жінка, мати хлопчика-інваліда, скаржилася на 

те, що через хворобу сина вона зазнає несприятливого ставлення на роботі [4]. Через стан 

дитини вона періодично запізнювалася на роботу і просила про вихідні за графіком, що 

відповідав би її потребам. Компанія відмовила заявниці в задоволенні клопотання; натомість, 

їй стали погрожувати звільненням і робити образливі коментарі, пов’язані зі здоров’ям її 
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дитини. ЄСПЛ вирішив, що заявницю варто порівняти з її колегами, що працюють на 

аналогічних посадах і також мають дітей, і дійшов висновку, що компанія застосовує до них 

більш гнучкий підхід. У результаті Суд визнав, що таке поводження становить 

дискримінацію і переслідування за ознакою обмежених можливостей її дитини. 

В іншій справі Веллер (Weller) громадянка Румунії вийшла заміж за громадянина 

Угорщини і народила від нього чотирьох дітей [5]. Заявниця не мала права на матеріальну 

допомогу у зв’язку з народженням дитини, оскільки не була громадянкою Угорщини. Її 

чоловік спробував оформити таку допомогу на себе, однак йому відмовили на тій підставі, 

що право на виплату має виключно мати новонародженої дитини. ЄСПЛ визнав, що це 

дискримінація швидше за ознакою батьківства, аніж статі: на відміну від чоловіка, що 

всиновлює дитину чи виступає її опікуном, біологічний батько дитини не має права на таку 

допомогу. До скарги долучилися також діти подружжя: вони оскаржували дискримінацію на 

підставі того, що їхньому батьку відмовили в наданні матеріальної допомоги. ЄСПЛ 

погодився з їхніми аргументами. Тобто діти також зазнали дискримінації.  

В практиці ЄСПЛ також є низка справ проти України, що стосувалися дискримінації.  

У всіх цих справах Суд констатував не лише здійснення дискримінації, а й порушення ще 

інших прав. Так, у справі Бєляєв та інші проти України заявники вважали 

дискримінаційними положення Кримінально-виконавчого кодексу України, відповідно до 

якого чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі, мали право на меншу кількість 

побачень порівняно з жінками, засудженими до такого ж покарання. У цій справі ЄСПЛ 

прийшов до висновку, що зазначена скарга має розглядатись за статтею 14 Конвенції у 

поєднанні зі статтею 8 Конвенції, яка передбачає право на повагу до свого приватного і 

сімейного життя [6].  
Слід зазначити, що всі рішення ЄСПЛ (ті, що ухвалені щодо України, а також і ті, що ухвалені 

щодо інших держав) є джерелами права в Україні (ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»[7]). 

Висновки. Ретельне дослідження питань дискримінації та виявлення проблемних 

моментів чинного законодавства і правозастосовної практики в Україні має здійснюватись  з 

урахуванням прецедентної практики ЄСПЛ. Вироблені внаслідок цього пропозиції щодо  

усунення проявів дискримінації та вдосконалення національного законодавства – один зі 

шляхів попередження дискримінації.  
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СВОБОДА ЯК ПРАВОВА ЦІННІСТЬ 

 

Проблема свободи людини і різного трактування цього поняття є завжди актуальною. 

Свобода - одна із базових категорій у філософії, яка є невід’ємною частиною внутрішньої 

суті людини, що характеризує, як умови її існування, реалізації в соціумі та родині, так і 

самовідчуття, розуміння своєї ролі та призначення у світі. Дане поняття, будучи 

центральними, увібрало в себе значну частку людської історії. Для кожної людини свобода - 

це природний внутрішній критерій її індивідуального ставлення до суспільства та подій, в 

яких вона бере участь. 

Свобода виступає фундаментальною характеристикою особи. Свободу людини можна 

розглядати у двох аспектах. Перший аспект - це внутрішня свобода; другий аспект - 

зовнішня свобода. Внутрішня свобода надана людині з народження, є вродженою її 

властивістю. Внутрішній аспект свободи може, наприклад, проявлятися у свободі людини 

думати, вірити, дотримуватися певних переконань, поглядів тощо. Юридичне право не може 

втручатися у внутрішній аспект свободи та її регламентувати. Тому, проголошення у 

законодавстві окремих держав таких свобод, як думки, віри, переконань не є юридично 

правильним. Йдеться про свободи вираження тих чи інших проявів свідомості людини. 

Свобода - це природний стан людини, за якого вона чинить певні діяння (дію чи 

бездіяльність) відповідно до своєї волі, бажання та внутрішнього переконання. 

Сучасний стан розвитку людства характеризується загальним піклуванням усіх 

держав, міжнародних організацій, кожної людини стосовно пріоритетних положень прав і 

свобод людини в державі. Не обійшли ці процеси стороною і Україну, яка прагне більше 

відповідати змісту правової держави. Для її побудови Україні необхідно пройти нелегкий і 

тривалий шлях, створюючи принципово новий імідж держави, що відповідатиме 

міжнародним критеріям визнання її як правової держави. 

Важливо, що актуальність цієї проблематики обумовлюється швидкістю змін в різних 

сферах інформаційного суспільства, зокрема й в правовій сфері, необхідністю обґрунтування 

варіацій свободи, що формуються в правовій культурі під впливом інформаційних чинників. 

У кожному новому типі суспільства науковці пропонують нові трактування свободи, 

залежно від рівня розвитку культури, науки, технологій, цінностей, ідеалів і норм. 

Змінюється не лише репрезентація поняття свободи, а й відображення категорії свободи у 

світоглядних парадигмах, усвідомлення її суб’єктами права. Філософсько-правовий аналіз 

свободи як категорії права забезпечує формулювання нових аспектів розуміння свободи в 

умовах становлення і розвитку сучасного інформаційного суспільства. 

Слід зазначити, що аналіз свободи як ціннісної категорії в теорії права не належить до 

малодосліджених. Важливі моменти  даної проблематики були предметом дослідження як в 

монографіях так і в дисертаціях вчених різних епох. 

Дослідженню категорії свободи присвячені роботи багатьох сучасних учених, які є 

представниками різних галузей: С. Бобровник, В. Вовк, Т. Гарасиміва, О. Грищук, Н. 

Гураленко, М, В. Канціра, М. Кельмана, А, М. Козюбри, , М. Колеснікова, О. Костенка, М. 

Костицького, Л. Луць, О, О. Мурашина, , Ю. Оборотова, , О. Петришина, П. Рабіновича, Ю. 

Римаренка, а, О. Скакун, С. Сливки, , А. Токарської, Л. Ярмол та ін. 

Уперше термін «свобода» з’явився у ХХІV ст. до н. е., коли монарх Шумера 

встановив «свободу» для своїх підданих шляхом застосування санкцій до недобросовісних 

збирачів податків, захисту вдів і сиріт від несправедливих дій людей, які наділені владою[1, 

с.135] 
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Тривала історія досліджень, присвячених свободі і поневоленню, праву як свободі, 

знає безліч підходів до розв'язання цієї проблеми. Свобода при всій своїй удаваній простоті й 

легкості сприйняття - предмет складний для розуміння, тим більше для втілення у формах, 

нормах, інститутах, процедурах і відносинах людей. 

Від народження людина є вільною. Вона незалежна у своїх думках, поглядах, 

переконаннях, а також вона вільна у виборі своєї поведінки. Особа у повсякденному житті 

керується власною волею відповідно до власних інтересів, потреб, бажань та поставленої 

мети. Так, свобода постає природною властивістю людини, що закладена у саму її сутність 

та виступає невіддільним благом кожного. З огляду на це, можемо стверджувати, що свобода 

виступає беззаперечною цінністю для усього суспільства. Свобода людини як можливість 

власного вибору, можливість діяти за власною волею та відповідно до власних інтересів і 

потреб, незалежно від впливу зовнішніх чинників є природною ознакою, закладена у 

людську сутність еволюційно[2, с.10]. 

Насамперед слід відокремити «юридичну» свободу від «фактичної» свободи. 

Правова свобода - це дозвіл робити певні дії, не піклуючись про те, чи відповідає цей 

дозвіл діяти реальній можливості, тобто юридичне визначення залишається формальним, 

абстрагуючись від реальних умов її здійснення. 

Фактична свобода зводиться до можливості робити й обирати те, що хочеш. Це 

визначення має на увазі необхідність розгляду засобів, необхідних для реалізації свободи і, 

зокрема, волю користування нашим тілом і речами, що перебувають у нашій владі. Звичайно 

вважають, що якщо у людини є свобода вибору, то свободою називається, по-перше, сам 

факт вибору. І, по-друге, непередбачуваність того, що саме вона вибере. І чим більший вибір 

вона має, тим більше свободи. Але філософи говорять щось зовсім інше, більш правильне.[3, 

с.71] 

Феномену свободи в наш час приділяється все більше і більше уваги власне у 

контексті соціальної взаємодії. Постають питання про те, як соціальні умови впливають на 

наше життя та поведінку, де ті сфери, в рамках яких за означенням людина є повноцінним 

суб'єктом самої себе, як можна збалансувати нашу індивідуальність з вимогами суспільності, 

які ми в багатьох випадках відчуваємо. Постають питання про те, які форми набуває ідея 

свободи в наш суперечливий час. Наявність значної кількості різного роду суспільних 

інтерпретацій свободи дає певні підстави стверджувати, що загалом вона «тлумачилась 

скоріше як загальносоціальне явище, здатність людини до вільної діяльності, ніж як духовна 

основа особистості, культури, соціуму». Однак загальна поширеність соціально 

орієнтованого тлумачення свободи ще зовсім не означає наявності реального аналізу 

соціальної сутності свободи не лише як певної протилежності свободі індивідуальній, а й 

такої, що має свій власний індивідуально-орієнтований зміст.[5, с.252-257] 

Свобода може бути притаманна лише людині. Вона характеризується як різні варіанти 

можливостей та способів реалізацій вчинків людини. Людина без свободи втрачає сенс свого 

буття, однак свобода не може бути абсолютною, оскільки між свободою та сваволею тонка 

грань. Тому ефективним засобом контролю є право, яке визначає розумну міру допустимої 

свободи і чітко вказує, які ж дії виходять за межі розуміння свободи суспільством і 

державою. Цінність права полягає якраз у тому, що воно являється проміжною ланкою між 

свободою і сваволею. 

Соціальна цінність свободи полягає в забезпеченні гідного існування як окремого 

індивіда, так і всього суспільства та держави. Свобода встановлює можливості конкретної 

діяльності суб’єктів суспільних відносин, що є чинником визначення, оновлення і 

врегулювання суспільних відносин, а також досягнення миру та злагоди.  

 Функціональне призначення свободи - це основні напрями її впливу на суспільні 

відносини (шляхом можливості вибору), які зумовлені соціально-ціннісним змістом свободи 

в житті людей, а також відповідають основним потребам суспільства в конкретний 

історичний період, встановлюють відповідний рівень реалізації свободи у всіх сферах 

життєдіяльності людини. 
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Свобода у праві передбачає відповідальність, яка покладається на особу. У цьому 

контексті поняття відповідальності характеризує позитивне соціальне ставлення особи до 

своїх вчинків. «Стримувальний» ефект відповідальності стосується не лише свавільних 

протиправних дій, що зазіхають на свободу інших членів суспільства, він передбачає 

свободу самореалізації особи шляхом встановлення відповідальності перед суспільством за 

наслідки своїх вільно обраних дій. Суб’єкт обмежує свою свободу задля необхідності 

гармонізації життя в соціумі. 

Свобода у праві є важливим засобом розбудови громадянського суспільства та 

правової держави. Однією з головних умов у цьому процесі є забезпечення свободи у праві, 

яка може існувати лише тоді, коли члени громадянського суспільства мають високий рівень 

соціального, морального та культурного розвитку, наділені внутрішньою свободою та здатні 

самостійно діяти в межах, які не існують абстрактно, а реалізуються в суб’єктивних правах, 

які гарантовано правом. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ 

В положениях статьи второй Конституции Республики Беларусь провозглашено, что 

человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. Поэтому ориентиром в деятельности государства, его органов и 

должностных лиц должны быть права и свободы человека. С учетом их содержания 

необходимо осуществлять как нормотворческую деятельность, так и практику применения 

законодательства [2]. 

Одним из таких прав, занимающих приоритетное значение, является право на участие 

общественности в принятии экологически значимых решений. На наш взгляд, оно занимает 

значимое место в общей системе экологических прав граждан. Принятие решения 

посредством участия не только государства, но и общества позволяет более детально 

урегулировать те или иные вопросы, связанные с охраной окружающей среды и тем самым 

обеспечить права граждан на проживание в благоприятной среде. 
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Основным международным актом, который на сегодняшний день наиболее полно 

обеспечивает права граждан в области охраны окружающей среды, является Конвенция о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская) (далее – Конвенция). 

Данный правовой документ закрепляет понятие общественности как одно из составляющих 

права на участие граждан в принятии экологически значимых решений. Под 

общественностью понимается «одно или более чем одно физическое или юридическое лицо 

и в соответствии с национальным законодательством или практикой их ассоциации, 

организации или группы». Таким образом, определение общественности, данное в 

Конвенции, распространяется на любое физическое лицо без ограничений по возрасту, 

национальной принадлежности, места проживания или гражданства. Кроме того, оно 

распространяется на юридические лица, их ассоциации и союзы, созданные в соответствии с 

национальным законодательством данной страны. 

Участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений 

закреплено в ряде правовых документов, как международного, так и национального уровня. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет право граждан на участие в решении 

государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей 

(ст. 37) и право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы 

(ст.40) [2]. 

Согласно положениям Орхусской конвенции заинтересованная общественность 

может участвовать в принятии экологически значимых решений по следующим 

направлениям:  

1) по конкретным видам деятельности (ст. 6);  

2) в решении вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных с 

окружающей средой (ст. 7);  

3) в подготовке нормативных положений, имеющих непосредственную юридическую 

силу, и (или) общеприменимых юридических обязательных нормативных актов (ст. 8) [1]. 

Также одним из элементов участия общественности в принятии решений является 

принятие экологически значимых решений, как одной из главных и непосредственных целей 

такого участия. 

Орхусская конвенция достаточно широко трактует понятие экологически значимые 

решения. К ним относятся:  

1) решения по конкретным видам деятельности, которые могут оказать негативное 

влияние на состояние окружающей среды и здоровья людей;  

2) решения по вопросам, касающимся планов, программ и политики, связанных с 

окружающей средой (например, планов развития территории административного 

территориального образования, района или конкретного города);  

3) нормативные правовые акты, практическое применение которых может оказать 

воздействие на состояние окружающей среды. 

Согласно Закону «Об охране окружающей среды» экологически значимые   решения – 

принимаемые государственными органами решения, указанные в части первой статьи 15-2 

настоящего Закона, реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и 

(или) связана с использованием природных ресурсов [3].  

В литературе рассматриваются различные точки зрения относительно понятия 

экологически значимых решений. Например, по мнению М. М. Бринчука, «под экологически 

значимыми решениями, следует понимать такие решения, реализация которых сопряжена с 

воздействиями на природу. К таковым могут, например, относиться решения о строительстве 

высокоскоростной железнодорожной магистрали, перепрофилирование целлюлозно-

бумажного комбината, выдача лицензий на заготовку древесины, добычу нефти, газа и др». 

Закон «Об охране окружающей среды» Российской Федерации не содержит понятия 

«экологически значимые решения» [4]. 
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В международных нормативных правовых актах в области охраны окружающей 

среды также отсутствует единообразие терминологии при подготовке и принятии решений. 

В научных исследованиях обращается внимание на то, что в документах по экологической 

тематике содержатся такие термины как «решения, касающиеся окружающей среды», 

«решения в области охраны окружающей среды», «решения, имеющие значительные 

последствия для окружающей среды», «решения по вопросам охраны окружающей среды».  

Таким образом, в науке экологического права понятие экологически значимых 

решений до настоящего времени не определено и продолжает оставаться дискуссионным. 

Уяснение сущности данного понятия и его закрепление в законодательстве в Республике 

Беларусь будут способствовать формированию его сущности и уяснения смысла. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земельные участки, 

включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения 

сельского хозяйства. 

Здесь можно отметить следующие факторы, в силу которых землям 

сельскохозяйственного назначения придается такой большой аспект: ограниченность 

(неизменность количества); неперемещаемость; невоссоздаваемость; неуничтожаемость; 

практически неисчерпаемость производительной силы. 

Издавна земли сельского хозяйства давали человечеству все самое необходимое. И не 

случайно они ставятся законодателем на первое место среди выделяемых в законодательстве 

семи категорий земель земельного фонда страны. 

Основное их назначение - производство сельскохозяйственной продукции. Иначе 

говоря, здесь земля выступает не только в качестве базиса для производственной 

деятельности, но и, прежде всего в качестве главного средства производства. Поэтому при 

характеристике этих земель выделяется такое важнейшее их свойство, как плодородие. При 

отсутствии плодородия невозможно производство сельскохозяйственной продукции. 
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В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

В связи особенностям правового режима земель сельскохозяйственного назначения, 

их ценностью для народа законодателем предусмотрены гарантии, устанавливающие 

приоритет землепользования. 

Земли, пригодные для нужд сельского хозяйства предоставляются, прежде всего, для 

сельскохозяйственных целей. Строго ограничена возможность изменения целевого 

назначения этих земель, и их изъятие из сельскохозяйственного оборота. 

При предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения законодатель не 

предусматривает первостепенность предоставления земельного участка в зависимости от 

того, для каких сельскохозяйственных форм ведения хозяйства собирается использовать эту 

землю претендент. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей: 

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество; 

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, 

государственными предприятиями, иными коммерческими организациями; 

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 

религиозными организациями; 

-опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, 

образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных 

учреждений. 

Изъятие особо ценных для данного региона продуктивных земель, в том числе 

опытных полей (участков) научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, а 

также земель природно-заповедного фонда, историко-культурного назначения и других, 

особо охраняемых территорий, не допускается. 

В случае установления неправомерного изъятия сельскохозяйственных земель для 

несельскохозяйственного производства, возмещаются не только убытки, причиненные таким 

изъятием, но и потери сельскохозяйственного производства. 

В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания 

и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения 

садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель 

сельскохозяйственного назначения создается фонд перераспределения земель. 

Фонд перераспределения земель формируется в целях планирования 

землепользования преимущественно из сельскохозяйственных земель, которые в случае 

изменения их целевого назначения, характера использования или иного изменения могут 

использоваться более эффективно, и в порядке землеустройства в каждом районе районными 

исполнительными комитетами по предложению территориальных органов Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь. 

Исходя из местных условий фонд перераспределения земель формируется 

преимущественно для целей: 

- создания и развития сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
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- развития населенных пунктов; 

- создания и развития личных подсобных хозяйств граждан, строительства и (или) 

обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, коллективного садоводства, 

дачного строительства; 

- предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, 

низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения; 

- размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. 

В фонд перераспределения земель включаются также свободные (незанятые) 

земельные участки, находящиеся в населенных пунктах, на территории районов, включая 

садоводческие товарищества, дачные кооперативы, которые могут быть предоставлены 

гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, коллективного садоводства, 

дачного строительства и которые включены в перечни свободных (незанятых) земельных 

участков в соответствии с законодательством. 

Земли, земельные участки, включенные в фонд перераспределения земель, 

используются землепользователями до их изъятия и предоставления новым 

землепользователям в соответствии с законодательством об охране и использовании земель. 

Земли, земельные участки исключаются из фонда перераспределения земель 

районными исполнительными комитетами при изменении их целевого назначения, характера 

использования или ином изменении, позволяющем использовать земли, земельные участки 

более эффективно. 
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ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у кримінальному 

провадженні є перевірка доказів на їх допустимість, належність, достатність та  достовірність 

доказів.  

Питання допустимості доказів є одним із найважливіших у кримінальному процесі. 

Це питання вирішується судом під час ухвалення судового рішення у нарадчій кімнаті або в 

ході судового розгляду у разі встановлення очевидної недопустимості доказу. Чинне 

кримінальне процесуальне законодавство передбачає пряму заборону посилатися на 

недопустимий доказ при ухваленні судового рішення.  При цьому тягар доказування 

допустимості доказів покладається на  сторону, що їх подає (ч. 2 ст. 92 КПК України), з 

одночасним наданням права наводити  заперечення проти визнання доказів недопустимими  

(ч. 3 ст. 89 КПК України). 

Велику частку процесуальних дискусій під час судового розгляду сторони приділяють 

питанню допустимості наданих доказів, а значну частину у вироку суди відводять саме їх 

оцінці з точки зору допустимості. 

У ст. 86 КПК України закріплено, що доказ визнається допустимим, якщо він 

отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Законодавче закріплення положень 

https://lawbook.online/belarus-pravo-zemelnoe/kommentariy-kodeksu-respubliki-belarus-zemle.html
https://lawbook.online/belarus-pravo-zemelnoe/kommentariy-kodeksu-respubliki-belarus-zemle.html
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щодо допустимості доказів та визнання їх недопустимими є гарантією забезпечення 

конституційних прав, свобод та законних інтересів кожного учасника кримінального 

провадження, їх захисту від неправомірних дій і зловживання владою особами, які 

здійснюють кримінальне провадження, дотримання належної процедури та ухвалення 

законного, обґрунтованого і справедливого рішення суду [4]. Науковці дають визначення 

поняттю «допустимості» здебільшого через перелік критеріїв (або умов) допустимості. Так, 

Л.М. Лобойко розуміє під допустимістю доказів дозвіл для органу чи посадової особи, яка 

веде кримінальний процес, у силу положень процесуального права використати їх як докази. 

Автор наголошує, що допустимість доказу визначається з огляду на обставини його 

отримання і залучення до справи. На його думку, умовами допустимості доказів є такі: 1) 

одержання фактичних даних із належного процесуального джерела; 2) одержання фактичних 

даних належним суб’єктом; 3) одержання фактичних даних у належному процесуальному 

порядку; 4) належне оформлення джерела фактичних даних [5, c. 132]. 

Під допустимістю доказів розуміє таку внутрішньо властиву їм якість, внаслідок якої 

ці докази здатні встановити обставини, що необхідні для повного і правильного вирішення 

певної справи, а вимога належності охоплює не весь доказ, а лише його змістовну частину – 

фактичні дані. Сукупність вимог, які висуває закон до процесу отримання доказів, становить 

інститут процесуальної допустимості, який полягає в тому, що належні до справи фактичні 

дані повинні бути одержані зі встановленого законом джерела уповноваженим на це 

суб’єктом кримінального процесу (органом дізнання, слідчим чи судом) і закріплені у спосіб, 

передбачений у кримінально-процесуальному законі [6]. 

Важливого значення набуває дослідження місця внутрішнього переконання під час 

визначення достатності доказів. Як з цього приводу пише І.Л. Чупрікова достатність доказів 

містить елементи суб’єктивізму і характеризується сукупністю усіх наявних доказів, 

зібраних особою, яка здійснює їх оцінку, керуючись законом, за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується не всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження [11, с. 12]. 

Також оцінюється достатність належних, допустимих і вірогідних доказів, 

встановлення обставин кримінальної справи та її вирішення по суті. Отже, помилки у 

визначенні допустимості, належності та достатності доказу ведуть до того, що докази 

виявляються недостатніми. Достатньою сукупністю доказів, визнається оцінювана на основі 

внутрішнього переконання сукупність відомостей, що забезпечує безсумнівне встановлення 

наявності або відсутності обставин предмета доказування, прийняття процесуальних рішень 

та вирішення справи по суті [7, с. 478]. 

В основу рішення може бути покладений будь-який доказ тільки тоді, коли його 

достовірність не підлягає сумніву. Суд зобов’язаний перевіряти законність, повноту і 

правильність способу отримання доказів і відхиляти ті з них, які були одержані зі значними 

непоправними порушеннями встановлених умов. Допустимість доказу насамперед 

встановлюється з урахуванням обставин його отримання і залучення до справи, для чого 

необхідно з’ясувати джерело походження інформації та виявити можливість її перевірки й 

спростування. Зміст фактичних даних повинен бути надійним, здійснюватися у законний 

спосіб, а при їх отриманні повинна бути дотримана відповідна процесуальна форма, оскільки 

ч. 3 ст. 62 Конституції України встановлює, що обвинувачення не може ґрунтуватися на 

доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Критерієм допустимості 

доказів є не лише законність їх отримання, а й попереднє відкриття матеріалів іншій стороні 

до їх дослідження в суді. 

Щодо міжнародної практики в питаннях допустимості доказів є різнобіжності.  КПК 

Молдови передбачає, що допустимими є віднесені до справи переконливі та корисні докази, 

отримані відповідно до цього Кодексу [8]. Лише один критерій допустимості про те, що 
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кожен законно зібраний доказ є допустимим, виділяється у кримінальному процесуальному 

праві Франції . Законодавство Німеччини визначає обов’язковий зв’язок доказу і факту та 

необхідну обов’язкову форму закріплення про те, що такий доказ повинен містити певне 

судження про факт і мати спеціально встановлену процесуальним законом форму [9]. У 

доказовому праві США для кожного з видів джерел доказів притаманні свої правила їх 

допустимості. В американському процесі допустимість доказів (admissibility) означає, що 

доказ може бути внесений на розгляд суду, лише якщо він має доказове значення (доказову 

силу) для доведення певного факту під час судового процесу [10, с. 42]. 

Головною метою доказового права Англії є створення таких процедур, які дозволяли 

б усунути з судочинства докази, які не мають значення для вирішення справи чи викликають 

серйозні сумніви щодо їх достовірності без можливості такі докази перевірити під час 

судового провадження. Продовженням цього розуміння є підхід щодо допустимості доказів: 

якщо доказ не викликає сумніву (навіть якщо він одержаний з порушенням процедур) і 

здатен виконати свою процесуальну роль, пов'язану із з'ясуванням обставин справи для 

постановлення справедливого вироку, то він може бути використаний після дослідження 

його достовірності. 

Отже, допустимість доказів у судовому провадженні відіграє головну роль у 

вирішенні кримінального провадження по суті та є передумовою винесення законного, 

обґрунтованого та вмотивованого судового рішення 
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ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

АВТОРСКОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Основными договорными конструкциями, традиционно применяемыми в сфере создания и 

использования произведений науки, литературы, искусства, компьютерных программ, баз данных, 

исполнений, фонограмм и передач организаций эфирного и кабельного вещания, являются 

договор уступки исключительного права, лицензионный договор, открытая лицензия и договор о 

создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Нормы о них сегодня 

сосредоточены в главе 5 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и 

смежных правах» (далее – Закон). 

Договор уступки исключительного права 

В соответствии со статьей 43 Закона по договору уступки исключительного права автор 

или иной правообладатель отчуждают исключительное право на объект авторского права или 

смежных прав в полном объеме приобретателю на весь срок действия авторского права (смежных 

прав). Если договором уступки исключительного права не предусмотрено иное, исключительное 

право на объект авторского права или смежных прав переходит от автора или иного 

правообладателя к приобретателю с момента заключения договора. Договор уступки 

исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или о порядке его 

определения либо прямое указание на безвозмездность [3].  

Уступка исключительных прав – это передача прав на изобретения. Изобретения 

представляют собой объекты, которые получены в результате творческой и интеллектуальной 

деятельности. Права на изобретения можно не только продать, но и обменять, подарить, дать в 

залог. Изобретения могут быть в виде названия фирмы, литературных сочинений,  мобильных игр, 

фильмов, картин, скульптур и другие.  [2, 58-60]. 

Существенными условиями договора уступки исключительного права, заключаемого в 

сфере авторского права и смежных прав, являются условие о предмете договора и условие о его 

возмездности. К существенным условиям договора уступки исключительного права могут быть 

также отнесены все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. Если между сторонами договора уступки исключительного права в 

форме, требуемой законодательством, не достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

такого договора, он считается не заключенным (п. 1 ст. 402 ГК Республики Беларусь) [1].  

Договор уступки исключительного права заключается только в письменной форме. 

Лицензионный договор 

Специальные законы, регулирующие обращение отдельных объектов 

интеллектуальной собственности, дают различные понятия лицензионного договора, 

поэтому можно говорить о том, что ГК Республики Беларусь определяет только 

концептуальный подход к лицензионному договору, а конкретные указания в отношении его 

существенных условий следует искать в специальных законодательных актах. Так, согласно 

статье 44 Закона  по лицензионному договору автор или иной правообладатель (лицензиар) 

предоставляют пользователю (лицензиату) право использования объекта авторского права 
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или смежных прав. В лицензионном договоре должны быть предусмотрены конкретные 

способы использования объекта авторского права или смежных прав. 

Исходя из определения, его предметом является предоставление разрешения использовать 

соответствующий объект авторского права или смежных прав определенными договором 

способами. Лицензиат может использовать объект авторского права или смежных прав только 

теми способами, которые прямо предусмотрены лицензионным договором [2, 58-60]. 

Существенным условием лицензионного договора в сфере авторского права и 

смежных прав, помимо условий о предмете и сроке действия договора, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 984 и пунктом 1 статьи 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

является условие о территории, на которой допускается использование соответствующего 

объекта (п. 5 ст. 44 Закона). 

По общему правилу, формой, в которой заключается лицензионный договор, является 

письменная форма. Заключение лицензионного договора о предоставлении права 

использования компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения 

каждым лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия 

которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы 

данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру. 

Начало использования таких компьютерной программы или базы данных лицензиатом 

означает его согласие на заключение договора. Автор произведения вправе заключить 

лицензионный договор об использовании произведения в печатных средствах массовой 

информации, в том числе с правом заключения лицензиатом безвозмездного 

сублицензионного договора, в устной форме (п. 7 ст. 44 Закона)[1]. 

Открытая лицензия 

На основании статьи 45 Закона  лицензионный договор, по которому автор или иной 

правообладатель (лицензиар) предоставляют лицензиату простую (неисключительную) лицензию 

на использование объекта авторского права или смежных прав, может быть заключен в 

упрощенном порядке (открытая лицензия). Открытая лицензия является договором 

присоединения. Все условия такого договора должны быть доступны неопределенному кругу лиц 

и размещены таким образом, чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться с ними перед 

началом использования соответствующего объекта авторского права или смежных прав. Начало 

использования объекта авторского права или смежных прав является акцептом условий открытой 

лицензии. В открытой лицензии может содержаться указание на иные действия, совершение 

которых будет считаться акцептом ее условий. 

Лицензионный договор считается заключенным с момента совершения лицензиатом 

указанных действий. 

Открытая лицензия является безвозмездной, если ее условиями не предусмотрено 

иное. Если срок действия открытой лицензии не определен, то лицензионный договор 

считается заключенным в отношении компьютерных программ и баз данных на весь срок 

действия исключительного права, а в отношении других видов произведений и объектов 

смежных прав – на пять лет. 

Если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается 

использование объекта авторского права или смежных прав, такое использование 

допускается на территории любой страны [3]. 

Договор о создании и использовании объекта авторского права и смежных прав 

По договору о создании и использовании объекта авторского права или смежных прав 

автор (исполнитель) принимает на себя обязательство создать в предусмотренный договором 

срок произведение (исполнение), соответствующее требованиям заказчика, и передать 

заказчику исключительное право на это произведение (исполнение) либо предоставить 

заказчику право его использования в пределах, установленных договором (п. 1 ст. 46 

Закона). 

Произведение (исполнение), создание которого предусмотрено договором, должно 

быть передано заказчику в срок, предусмотренный договором. Если автор (исполнитель) не 
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представит заказчику созданное произведение (исполнение) в срок, предусмотренный 

договором, он обязан возместить причиненный заказчику реальный ущерб, если не докажет, 

что нарушение срока произошло не по его вине. Материальный объект, в котором 

воплощено произведение (исполнение), передается заказчику в собственность, если иное не 

предусмотрено договором. 

Существенными условиями договора о создании и использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, предусмотренными статьей 986 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и статьей 46 Закона, являются условие о предмете договора, включая 

условие о характере подлежащего созданию произведения (исполнения), а также условие о 

целях либо способах его использования [1]. 

Договор о создании и использовании объекта авторского права или смежных прав 

заключается исключительно в письменной форме.  Договор, не соответствующий этому 

требованию, ничтожен. 

Таким образом, отношения, возникающие в связи с заключением и исполнением 

договора о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности, а также 

отдельные условия договора о создании и использовании объекта интеллектуальной 

собственности обозначены в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» и в Гражданском кодексе Республики Беларусь. 

Указанные договоры, по общему правилу, могут заключаться в отношении как 

произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, так и 

исполнений, фонограмм и передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

Исключение составляет лишь договор о создании и использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, который заключается только в отношении произведений, 

компьютерных программ, баз данных и исполнений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Ключевое значение для развития белорусской экономики имеет повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства. В то же время развитие этого сектора 
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сдерживается рядом неблагоприятных факторов, в числе которых, наряду с крайней 

недостаточностью инвестиционных потоков, особая роль принадлежит неблагополучному 

состоянию сферы труда и иных условий социальной жизни. 

В настоящее время правовое регулирование трудовых отношений в сельском 

хозяйстве в целом унифицировано и осуществляется единообразно применительно ко всем 

категориям лиц, занятым в сельскохозяйственном производстве. 

Вопросам охраны труда работников в агропромышленном комплексе законодателем 

уделено особое внимание, поскольку агропромышленный комплекс включает в себя много 

отраслей, например: птицеводство и птице-переработка, растениеводство, животноводство, 

масложировая промышленность, молочная промышленность и т. д. 

Правовое регулирование трудовых отношений в сельскохозяйственных организациях 

существенно отличается от регулирования трудовых отношений в других отраслях экономики. 

Оно обусловлено спецификой сельскохозяйственного производства, зависимостью от природных 

факторов (широкая пространственность применения труда, плодородие и иное качество 

земельных участков, погодно-климатические условия), особенностями предмета труда - почвы, а 

также живых организмов (растений и животных) и организационно-правовой формы ведения 

сельскохозяйственной деятельности. Применяются специфические формы организации труда, его 

учета, режима, оплаты и охраны [2, 56]. 

 Можно выделить следующие категории работников, у которых могут складываться 

трудовые отношения с сельскохозяйственными организациями:  

- наемные работники, которые находятся в трудовых отношениях с 

сельскохозяйственными организациями независимо от их организационно-правовой формы;  

- лица, трудовые отношения которых основаны на членстве (участии) в 

сельскохозяйственных организациях различных организационно-правовых форм 

(производственные кооперативы, фермерские хозяйства и др.);  

- лица, привлекаемые для выполнения сезонных или иных сельскохозяйственных работ в 

качестве вспомогательной рабочей силы (лица, состоящие на учете в службе занятости и 

направляемые на общественные работы; работники других организаций, оказывающие помощь 

сельскохозяйственным предприятиям и др.). 

Трудовым кодексом Республики Беларусь установлены следующие основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений: 

- свобода труда, включая право на труд; 

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

- равенство прав и возможностей работников; 

- не допускается ухудшение положения работника по сравнению с трудовым 

законодательством и т.д. 

Трудовые отношения наемных работников регулируются трудовым законодательством без 

каких-либо изъятий. Трудовые отношения, основанные на членстве (участии) в организациях 

любых организационно-правовых форм, регулируются трудовым законодательством (ст. 4 

Трудового кодекса Республики Беларусь), а также локальными нормативными правовыми актами 

и учредительными документами, которые не должны ухудшать положение членов этих 

организаций по сравнению с законодательством о труде [2, 73]. 

Несмотря на то, что в трудовом законодательстве уделено немало внимания времени 

отдыха, пробелов миновать не удалось. А пробелы заключаются в том, что люди, будь это 

наниматель или работник, сами осознанно нарушают свои трудовые права и обязанности, 

тем самым создавая себе трудности.  
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Например, довольно часто работники не исполняют свою обязанность по 

уведомлению нанимателя о причинах, препятствующих использованию трудового отпуска в 

запланированный срок, и времени продления отпуска. Такие проблемы могут быть вызваны 

либо некомпетентностью нанимателя или незнанием работника своих обязанностей, либо 

несерьёзным отношением к своим обязательства, что обоим сулит негативные последствия.  

На мой взгляд, решением этой проблемы может стать ужесточение наказаний, 

связанных с нарушением трудового законодательства. Люди должны бояться, но каждый 

должен уважать права другого и не просто помнить о своих обязанностях, но и выполнять 

их; проведение с работниками бесед, связанных с разъяснением их прав, а не просто вешать 

на стендах листовки, где написаны права и обязанности работника и нанимателя; извещение 

работника об изменениях законодательства о труде.  

Выход из этой ситуации возможен только при условии, если наниматель будет 

следить за изменениями в трудовом законодательстве, а также выполнять их, а работник 

будет более серьёзно относиться к своим обязанностям. 
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ЗАЛОГ АКЦИЙ 

Исходя из сферы применения тяжело поставить под сомнение тот факт, что залог как 

способ обеспечения исполнения обязательств имеет важное значение для экономики и, 

соответственно, правовой системе любого государства. Для Республики Беларусь 

необходимость в качественном правовом регулировании отношений в сфере залога, в 

устойчивой правоприменительной практике играет значимую роль. К примеру, белорусские 

банки неоднократно обращали внимание на то, что развитие залоговых отношений 

неизбежно приведет к большей доступности банковского кредита для белорусских 

производителей, к его удешевлению. Да и в целом залог необходим не только институту 

кредитования: многие сделки (как внешнеторговые, так и сделки между резидентами) без 

обеспечения обязательств залогом стороны просто не рассматривают. 

Залог является одним из старейших институтов гражданского права. Он имеет 

многовековую историю и первые упоминания данного института мы находим в римском 

праве. Можно сказать, что такой способ обеспечения обязательства характеризуется 

несколькими словами – кредитор «верит вещи». 

Следует указать на то обстоятельство, что утративший силу в 2013 году Закон 

Республики Беларусь от 24.11.1993 № 2586-XII «О залоге» (далее - Закон о залоге) относил 
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залог прав и ценных бумаг к самостоятельному виду залога, а также содержал отдельную 

главу, посвященную ему.  Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. 

№218-З (далее - ГК Республики Беларусь) особенности залога имущественного права 

регулирует всего одной статьёй [3]. Имущественное право может быть заложено в ценную 

бумагу, которая в свою очередь может быть предметом залога.  

Залог акций юридических лиц Республики Беларусь осуществляется без передачи 

залогодержателю прав, удостоверяемых этими ценными бумагами согласно подп.1.15 п.1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования 

рынка ценных бумаг» [1]. Таким образом, акции не могут быть предметом заклада. Такое изъятие 

гарантирует акционеру защиту его права на участие в общих собраниях акционерного общества с 

правом голоса, а также по получению части прибыли общества в виде дивидендов, приходящихся 

на его акции. Таким образом, при залоге акций законодательством ограничиваются только 

полномочия залогодателя по распоряжению акциями, в частности требуется согласие 

залогодержателя на отчуждение акций. Как было отмечено выше, залог акций осуществляется без 

передачи залогодержателю прав по данной ценной бумаги. Сделано это для защиты прав 

владельца акций. В этом случае, имеет смысл внести на рассмотрение положения о возможности 

получения залогодержателем некоторых прав акционера, например, право на получение 

дивидендов, но ссылкой на срок, с момента которого наступает возможность на реализацию 

такого права. Также для возможности реализации такого права потребуется внести в реестр 

владельцев ценных бумаг, а конкретно в учётную запись владельца акции строчку о том, что на 

определённый период времени акция находится в залоге, и залогодержатель имеет возможность 

реализации прав или какого-то определённого права по данной акции, например, как указано 

выше, возможность получения дивидендов. 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон 

о рынке ценных бумаг) устанавливает, что документарные эмиссионные ценные бумаги могут 

являться предметом залога только при условии учета и хранения таких ценных бумаг, прав на них 

и обременений (ограничений) этих прав в депозитарии [2]. Для передачи акций в залог акционеру 

не требуется получать ни согласия иных акционеров общества, ни согласия самого общества, 

поскольку такая передача является обременением ценной бумаги, но не отчуждением акции. 

Также нужно учитывать, что достаточно большое количество ценных бумаг существует в 

бездокументарной форме, а значит представляют собой депозитные записи. Соответственно, 

согласно п. 147 Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 № 30. При передаче 

в залог акций депозитарий осуществляет их блокировку на счете «депо» залогодателя и отражает в 

синтетическом депозитарном учете по соответствующему балансовому счету «Ценные бумаги в 

залоге, у залогодателя». 

По общему правилу передача акций в залог осуществляется посредством заключения 

письменного договора о залоге. При этом право залога на эмиссионные ценные бумаги 

возникает с момента фиксации депозитарием обременения залогом указанных ценных бумаг 

согласно ч.6 ст.11. Закона о рынке ценных бумаг. В случае неисполнения акционером-

залогодателем обязательства, исполнение которого было обеспечено залогом акций ЗАО, 

залогодержатель вправе обратить взыскание на такие акции. Необходимо отметить, что 

законодательство Республики Беларусь четко не регламентирует процедуру обращения 

взыскания на акции, что порождает определенные трудности в правоприменительной 

практике. Существует два вида взыскания на акции при неисполнении обязательства – 

внесудебное и судебное. В случае судебного взыскания акции реализуются через торги 

согласно ч.1 ст. 331 ГК Республики Беларусь [1]. Опираясь на положения ст. 73 Закона 

Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон о хозяйственных обществах) нужно отметить, что в судебном порядке взыскания 

заложенных акций требуется соблюсти порядок преимущественного выкупа акций. Таким 

образом, взыскание будет выглядеть в следующем порядке: 
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Первым шагом будет подниматься вопрос на общем собрании акционеров о праве 

преимущественного выкупа акций среди участников общества. В случае согласия на покупку 

акции будут считаться взысканными, в случае отказа вопрос о праве выкупа будет 

распространяться на само хозяйственное общество либо же на третье лицо, указанное 

обществом. При отказе названных лиц право на сохранение акций у себя путём их выкупа 

будет предложено залогодержателю. В случае отказа залогодержателя акции будут проданы 

на торгах любому другому третьему лицу, не названному хозяйственным обществом. 

При внесудебном порядке заключается нотариальное соглашение между 

залогодателем и залогодержателем о реализации данных акций, либо отражать такой 

порядок в самом договоре залога, который также заключать в нотариальной форме с 

обязательной регистрацией у профучастника. Также необходимо отметить, что на 

внесудебный порядок также распространяется вышеизложенный порядок реализации акций 

с той особенностью, что при отказе акционеров, общества и самого залогодержателя от 

продаваемых акций заложенные акции могут быть проданы любому третьему лицу 

посредством прямой продажи без обязательного проведения торгов.  

Таким образом, следует отметить, что процедура залога ценных бумаг, а конкретно акций, 

достаточно непростая. Даже несмотря на то, что её механизм в законодательстве определенным 

образом регламентирован, вопросы практического применения остаются открытыми. Более того, с 

развитием информационных технологий в гражданское законодательство пришли ранее не 

известные понятия. Таким понятием, например, является «токен», который представляет собой 

новую во всех смыслах ценную бумагу со своим правовым режимом, в процессе оборота которой, 

как представляется, в определенный момент не исключено возникновение вопросов о правильном 

применении залогового законодательства. 
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К ВОПРОСУ О ВОЛЕ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ В СДЕЛКЕ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И УКРАИНЫ 

С проведением кардинальных социально-экономических реформ, развитием 

информационных технологий, цифровизацией общественной жизни, установлением свободы 

предпринимательской деятельности возрастает актуальность исследования гражданско-
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правовой сделки. Сделка, являясь одним их главных элементов гражданско-правовых 

взаимоотношений, придает этим взаимоотношениям динамизм, отличающий гражданско-

правовые отношения от других видов отношений. Ведь зачастую путем заключения сделок 

субъекты гражданских прав приобретают не только право собственности и иные вещные 

права на объекты гражданских прав, но также и различные права и обязанности друг перед 

другом. Возможность заключить взаимовыгодную сделку и является основным двигателем 

предпринимательской деятельности, которая, в свою очередь, выступает главным условием 

прогрессивного развития современных экономических отношений. 

Законодательным фундаментом современной рыночной экономики в Казахстане и 

Украине является Гражданский кодекс Республики Казахстан и Гражданский кодекс 

Украины [1-2]. В настоящее время в наших странах наблюдается процесс реформирования 

гражданского законодательства, который позволил участникам гражданского оборота 

максимально расширить возможности для реализации и защиты своих прав и законных 

интересов. В частности, введена электронная форма сделки, что заметно облегчило 

заключение сделок, в частности в условиях распространения COVID-19. 

Сделка является одной из старейших правовых конструкций. Самыми ранними в 

истории зарождающегося обязательственного права были только деликты. Однако в 

процессе трансформации общества появилась возможность применения вновь 

разработанных правовых моделей, таких как сделки (договоры). 

Как отмечает Л. Чантурия, понятия «сделка» и «выражение воли» впервые появились 

в XVIII веке [3]. Римские цивилисты внесли значительный вклад в формирование института 

сделки. Многие положения, разработанные римскими цивилистами, были восприняты 

другими поколениями и остаются основополагающими по сей день. Так, в период расцвета 

римской империи в равной степени были распространены многие известные в настоящее 

время разновидности сделок.  

На протяжении более чем 100 лет сделка и волеизъявление использовались как 

тождественные понятия. В утверждении такой точки зрения большая заслуга принадлежит 

Савиньи [3]. 

Одним из основных принципов гражданского права является принцип автономии 

воли сторон, согласно которому стороны в процессе регулирования гражданских 

правоотношений свободны в проявлении своей воли в отношении как заключения сделки в 

целом, так и выбора условии и сторон сделки.  

В соответствии со ст. 147 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Гражданский кодекс 

Украины (п.1 ст. 202) содержит схожую норму, где под сделкой понимается «действие лица, 

направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей» [2]. Казахстанский и украинский законодатель предусматривает под сделкой 

именно действие, с которым связана и дееспособность гражданина. Поэтому с достижением 

совершеннолетия связывают возможность гражданина совершать сделки в полном объеме. 

Как справедливо отмечает Т.Т. Шыктыбаев «действие ГК в данном конкретном 

случае рассматривает как акт деятельности, во время (посредством) которого субъект 

удовлетворяет какие-либо свои потребности, как акт деятельности, регулируемый системой 

ценностей и управляемый мотивационными процессами» [4].  

С категорией сделки связана и категории воля и волеизъявление. Однако не всякое 

волеизъявление является сделкой, а только то, что направлено на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Волеизъявление является фундаментом определения сделки. Совершенно 

справедливо отмечается в юридической литературе, что «сущность сделки составляют воля и 

волеизъявление сторон» [3], воля и волеизъявление сторон являются существенными 

условиями для любого гражданско-правового договора [5], только воля вступающих в 

конкретное гражданское правоотношение порождает конкретный договор, «любая сделка 
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как действие представляет собой единство внутренней воли и внешнего волеизъявления» [6, 

84]. Нет воли, нет ее изъявления, следовательно, не может состояться и договор [5].  

В повседневной жизни человека волеизъявление проявляется во многих сферах, как 

личной жизни, так и других сферах (предпринимательской, трудовой и т.д.).  

С категорией «воля» законодатель связывает способность гражданина к 

самостоятельному обдумыванию и принятию решения и осознания результата своих 

действии, так называемый внутренний процесс в сознании человека. «Волеизъявление 

участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле» (п.3 ст. 203 ГК 

Украины) [2]. «Воля - это способность индивида сознательно и целенаправленно 

регулировать и контролировать своё поведение и деятельность, выражающаяся в умении 

мобилизовать психические и физические возможности для преодоления трудностей и 

препятствий, стоящих на пути к поставленной цели» [7]. 

Как отмечал В.А. Ойгензихт под волеизъявлением понимается «выражение воли… Оно 

результат действия воли, результат психического регулирования, его объективная цель, его 

продукт» [8, 210]. Традиционно под волеизъявлением подразумевается внешнее выражение воли 

лица, которое реализуется с помощью действии. «Воля, не проявленная вовне, не имеет 

юридического значения. Решение лица совершить сделку доводится до сведения других лиц 

посредством волеизъявления. Естественно, что воля, проявленная вовне, не перестает быть волей, 

но только таким способом она становится известной другим участникам гражданско-го оборота и 

может порождать правовые последствия» [9, с. 8]. Сущность сделки обычно и выражается в 

волеизъявлении лица, который ее совершает. Соответственно получается, что воля является 

«генератором» действии, без воли невозможны и действия лица. 

С волеизъявлением законодатель связывает и классификацию сделок на односторонние, 

двусторонние, многосторонние. Так, согласно п.2 ст. 148 ГК РК «односторонней считается сделка, 

для совершения которой, в соответствии с законодательством или соглашением сторон, 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны» [1]. 

Совпадение воли и волеизъявления является одним из основополагающих положений 

теории сделок. «Ясно выраженная в волеизъявлении воля соответствует подлинной 

внутренней воле лица» [6]. Действующими гражданскими кодексами Республики Казахстан 

и Украины наличие воли лица при выражении его волеизъявлении предполагается, если не 

доказано иное. Так, И.Б. Новицкий указывал, что «пока не доказано обратное, 

предполагается, что волеизъявление (выражение воли) лица соответствует по своему смыслу 

подлинной воле данного лица» [10]. 

Научная дискуссия о преимуществе воли или волеизъявления ведется еще со времен 

Древнего Рима, где при толковании договора преобладающее значение имело 

волеизъявление. В доктрине гражданского права существует три позиции ученых 

относительно преимуществе воли или волеизъявления.  

Первая группа ученых считает, приоритет имеет воля, приверженцы «теории воли». 

Так, Н.В. Рабинович и В.П. Шахматов считают, что при расхождении между волей и 

волеизъявлением (если сделка признается состоявшейся и истинная воля может быть 

выяснена) предпочтение должно быть отдано воле [11, 205]. Отметим, что в этом случае 

должна выясняться истинная воля, существовавшая на момент совершения сделки, а не на 

момент толкования ее положений. То есть получается если стороны не могут представить 

доказательств существования конкретной воли на момент совершения сделки, то следует 

констатировать о невозможности выяснения истиной воли лица. 

По мнению второй группы, значение воли и волеизъявления равнозначно. Эта точка 

зрения обосновывается такими учеными, как М.М. Агарков, О.А. Красавчиков, О.С. Иоффе, 

В.А. Мусин, А.М. Белякова, Ф.С. Хейфец. Ученые акцентируют внимание на том, что 

законодатель ставит требование о совпадении воли и волеизъявления как условие 

действительности сделки. «Оба эти элемента совершенно необходимы и равнозначны. 

Только в их единстве заложена сущность сделки. Отсутствие любого из этих элементов 

означает отсутствие сделки» [11, 205]. Данная позиция находит подтверждение и в нормах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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гражданского кодекса Украины «Волеизъявление участника сделки должно быть свободным 

и отвечать его внутренней воле», сделка «считается совершенной, если поведение сторон 

свидетельствует об их воле к наступлению соответствующих правовых последствий» [2]. 

Третьи придерживаются мнения о приоритете волеизъявления («теория волеизъявления»). 

Юридические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему и достигается 

устойчивость сделок и всего гражданского оборота в целом [11, 205]. 

Анализ норм действующего гражданского кодекса Республики Казахстан показал 

отсутствие понятий «воля» и «волеизъявление», что на наш взгляд затрудняет толкование 

отдельных норм главы 4 ГК РК.  
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правонарушение должно влечь за собой обязанностью лица, его совершившего, испытать 

определенные отрицательные для себя последствия. Институт юридической ответственности 

за нарушение природоресурсного законодательства ещё и проявляет себя как совокупность 

правовых образований. Данный институт основан и заключается на том, что объединяет все 

виды юридической ответственности в данной сфере общественных отношений – 

природоресурсное правонарушение. Само нарушение нормы природоресурсного 

законодательства понимается как виновные (за исключением случаев ответственности без 

вины, предусмотренных законодательством) деяния, нарушающие установленные 

законодательством природоресурсные нормы. За нарушение требований природоресурсного 

законодательства может наступить разного правового характера ответственность, такая как: 

уголовная, административная, имущественная, дисциплинарная и материальная. 

Природоресурсное правонарушение – это противоправное, виновное действие или 

бездействие, нарушающее урегулированные нормами права общественные отношения и 

причиняющее вред государству, природопользователям и окружающей среде, здоровью 

человека, либо содержащее угрозу причинения такого вреда. 

С каждым годом количество правонарушений, в области природоресурсного 

законодательства увеличивается. Природоресурсные, экологические правонарушения не 

только представляют угрозу экологической безопасности, но и наносят существенный вред 

экономике страны. Главными проблемами при совершении противоправных деяний, в сфере 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования 

следующие: 

1) привлечение недостаточно квалифицированных специалистов в области 

управления природопользованием (а зачастую отсутствие на предприятии специальной 

службы охраны окружающей среды); 

2) отсутствие мотивации и активизации участия сотрудников в повышении 

результативности природоохранной деятельности на предприятии; 

3) недостаточный контроль руководителей по соблюдению работниками норм 

экологического законодательства; 

4) устойчивый приоритет экономических интересов по отношению к экологическим, 

сформировавшийся в советский период [1]. 

За счёт этих проблем, в Республике Беларусь по сей день осуществляются 

природоресурсные правонарушения и ответственность за данные правонарушения 

установлена лишь частично в: трудовом, административном, уголовном и гражданском 

законодательстве. Хотя законодательство стремится проявить сознательность, честность и 

добропорядочность в гражданах, которые совершают противоправные деяния, в области 

природоресурсного законодательства, применяя меры ответственности из кодексов и законов 

Республики Беларусь. Перечислим самые главные меры среди них: 

1) меры административной ответственности – штрафы, предупреждения, запреты 

(временное закрытие предприятии или запрет на пользование природными ресурсами). 

Административные правонарушения представляют собой ещё и неиспользование земель; 

несоблюдение требований природоохранного режима их использования; нарушение правил 

землепользования в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению; порча земель; 

нарушение требований по охране недр; несоблюдение правил водопользования, незаконная 

порубка и повреждение деревьев и кустарников, сбор растений, занесенных в Красную 

книгу, и др.; 

2) дисциплинарная ответственность, которая осуществляется за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение лицами своих должностных обязанностей, создавшее  

противоправное деяние природоохранного законодательства без нанесения глобального 

ущерба состоянию природной среды или здоровью граждан. К мерам такой ответственности 

относятся выговоры, лишение премий, понижение в должности и т. п. Однако, если было 

наложено дисциплинарное взыскание, то это ни в коем случае не освобождает 

правонарушителя от материального ущерба, если им было подобное нарушение создано; 
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3) материальная, или имущественная, ответственность нарушителей 

природоохранного законодательства заключается в возмещении ущерба, причинённого их 

неправомерными действиями.  

Предприятия возмещают нанесенный ущерб по специальным таксам или в 

соответствии с общими нормами гражданского законодательства на основании решения суда 

по иску потерпевшей стороны; 

4) к уголовной ответственности привлекаются субъекты, виновные в нанесении 

глобального ущерба природной среде, повлекшего смерть людей или особо крупные 

материальные потери. 

Конкретные составы экологических преступлений установлены в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь (ст. 263 – 284), в частности, умышленное уничтожение либо 

повреждение особо охраняемых природных объектов; нарушение требований экологической 

безопасности при проектировании, размещении, строительстве или в процессе эксплуатации 

промышленных или иных объектов, повлекшее смерть, либо заболевания людей, либо 

причинение ущерба в особо крупном размере; порча земли; нарушение правил охраны недр; 

загрязнение либо засорение вод; загрязнение, уничтожение либо повреждение леса и др. К 

лицам, совершившим подобные преступления, могут применяться такие меры воздействия, 

как ограничение или лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества, 

лишение права занимать определенные должности и другие виды наказаний, 

предусмотренные законодательством. 

Таким образом, за нарушение требований природоресурсного законодательства может 

наступить разного правового характера ответственность, такая как: уголовная, 

административная, имущественная, дисциплинарная и материальная. Проблемами при 

совершении противоправных деяний, в сфере экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования следующие:1) привлечение недостаточно 

квалифицированных специалистов в области управления природопользованием; 2) 

отсутствие мотивации и активизации участия сотрудников в повышении результативности 

природоохранной деятельности на предприятии; 3) недостаточный контроль руководителей 

по соблюдению работниками норм экологического законодательства; 4) устойчивый 

приоритет экономических интересов по отношению к экологическим, сформировавшийся в 

советский период. И именно за счёт этих проблем, в Республике Беларусь, по сей день 

осуществляются нарушения, в области природоресурсного законодательства. 
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ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Актуальність теми. Єдиною статтею Господарського кодексу України (далі – ГКУ), 

яка містить відомості про можливість відшкодування моральної шкоди суб’єкту 

господарювання, виступає стаття 225 ГК. Дана стаття не дає змоги повною мірою оцінити 
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межі можливої компенсації нематеріальних витрат, елементи моральної шкоди, що може 

зазнати суб’єкт господарювання та критерії для матеріальної оцінки нематеріальних збитків, 

що зазнав суб’єкт господарювання від діяння правопорушника, і, як наслідок, відсутні 

ефективні засоби, що дозволяли б відновити попереднє становище суб’єкта господарювання, 

яке існувало до неправомірних діянь і настання несприятливих наслідків для суб’єкта 

господарювання.  

Практика українських судів у вирішення даної категорії справ вкрай невтішна щодо 

задоволення витрат немайнового характеру, оскільки українські суди загострюють свою 

увагу на сатисфакції матеріальних витрат суб’єктів господарювання та приділяють незначну 

увагу дослідженню нематеріальних витрат, що поніс суб’єкт господарювання внаслідок 

неправомірних діянь.  

Ефективне функціонування інституту відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

суб’єктам господарювання, як один із засобів захисту прав і законних інтересів останніх, 

може забезпечити достатню ефективність механізму захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання в цілому, і, як наслідок, забезпечити несхитне становище суб’єктів 

господарювання, оскільки діяльність останніх буде убезпечена ще одним інститутом захисту 

прав і законних інтересів від неправомірних дій збоку правопорушників. 

Ступінь дослідження проблеми. Інститут відшкодування моральної шкоди пребуває 

у колі наукових інтересів таких учених, як: Ю. С. Бережний, Є. Г. Гаврилов, А. Б. Гриняк, О. 

С. Жидкова, О. А. Куліуш, В. С. Кулішенко, М. Н. Малеїна, В. І. Манукян, С. Е. Сиротенко, 

В. Д. Примак, З. В. Ромовська, Є. В. Смиренська, Л. В. Смілина, Р. О. Стефанчук, О. В. 

Хортюк та ін. 

Мета дослідження. Мета дослідження – у межах статті висвітлити необхідність 

законодавчого врегулювання інституту відшкодування моральної шкоди суб’єктам 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки визначення поняття моральної шкоди у ГК 

відсутнє, слід звернутися до норм Цивільного кодексу України (Далі – ЦКУ). Так, стаття 23 

ЦКУ визначає право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 

порушення її прав. У п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦКУ зазначено, що моральна шкода полягає у 

приниженні ділової репутації фізичної або юридичної особи. Проте ні ЦКУ, ні ГКУ не 

містить визначення поняття «ділова репутація», але  Верховний Суд України зазначає, що 

під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі підприємницьких товариств, 

фізичних осіб – підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їхньої 

підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як 

учасник суспільних відносин[3]. 

Ділову репутацію не слід розглядати як щось абстрактне та неосяжне для належної 

матеріальної оцінки, оскільки ділова репутація, відповідно норм національного 

законодавства, може виступати цілком конкретним предметом цивільних відносин. Так, 

наприклад, ділова репутація може виступати предметом договору комерційної концесії, а 

ділова репутація і ділові зв’язки можуть виступати вкладом учасника простого товариства.  

Ділова репутація також визначається Податковим кодексом України (Далі – ПКУ). 

Так, ПКУ визначає ділову репутацію (гудвіл) як нематеріальний актив, вартість якого 

визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства 

як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих 

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.  

Деякі науковці ототожнюють поняття ділової репутації (гудвілу), надане ПКУ, та 

ділову репутацію, що розуміють крізь призму норм ЦКУ. Так, гудвіл є активом, який 

використовується у бухгалтерському та податковому обліку, а ділова репутація, в розумінні 

цивілістики, є особистим немайновим благом, яке охороняється нормами ЦКУ.  

Цивільне законодавство містить норми, спрямовані саме на охорону ділової репутації. 

Так, стаття 94 ЦКУ, серед інших немайнових прав, визначає немайновим правом юридичної 

особи право на недоторканість ділової репутації юридичної особи, стаття 299 ЦКУ закріплює 
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право на недоторканість ділової репутації фізичної особи, а стаття 23 ЦКУ визначає право 

особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 

Відсутність єдиного унормованого визначення «ділової репутації» створює практичні 

перешкоди у захисті цього немайнового права, оскільки немає законодавчо визначеного переліку 

критеріїв для оцінки матеріальних втрат, що виникли внаслідок порушення цього права.  

Дану законодавчу прогалину спробував вирішити Верховний Суд України, який надав  

визначення поняттю «ділової репутації»: під моральною шкодою слід розуміти втрати 

немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Також 

Верховний Суд України роз’яснив, що до моральної (немайнової) шкоди суб’єкта 

підприємницької діяльності (втрати немайнового характеру) належать: 1) приниження ділової 

репутації; 2) посягання на фірмове найменування; 3) посягання на товарний знак; 4) розголошення 

комерційної таємниці; 5) дії, спрямовані на зниження престижу, підрив довіри [2].  

Деякі науковці пропонують власний перелік критеріїв оцінки діяльності суб’єктів 

господарювання. Так, О. В. Хортюк виокремив основні характеристики юридичної особи і її 

діяльності, відомості про які охоплюються поняттям «ділова репутація»: можливість або здатність 

юридичної особи виконувати взяті на себе зобов’язання або покладені законом обов’язки; якість, 

повноту і своєчасність виконання юридичною особою своїх зобов’язань або функцій; дотримання 

юридичною особою і її працівниками вимог законодавства України; ділові зв’язки такої особи; 

склад працівників юридичної особи, їхні професійні знання, навички та вміння; динамічність 

оцінки юридичної особи і її діяльності. Однак без чітких критеріїв оцінювання такий перелік не є 

вичерпним, а тому суб’єкти підприємницької діяльності можуть надавати суду всі фактичні дані, 

які дозволять сформувати максимально можливу оцінку ділової репутації [4, c. 190]. 

Цікавою видається позиція ЄСПЛ у вирішенні цього роду питань. Так, ЄСПЛ 

зазначає, що враховуючи природу моральної шкоди, слід виходити із того, що розмір такої 

шкоди не піддається цілком точним розрахункам. Важливим є безпосереднє встановлення 

факту наявності нематеріальних втрат суб’єкта господарювання. Також необхідним є 

встановлення судом підстав для надання грошової компенсації, розмір якої слід 

вираховувати з використанням принципу справедливості. Тобто ЄСПЛ звертає увагу на 

неможливість точних розрахунків при визначенні матеріальної компенсації моральної шкоди 

суб’єкту господарювання та одночасно звертає увагу на необхідність встановлення факту 

нематеріальних втрат суб’єкта господарювання у кожному окремому випадку. [5, c. 228] 

Деякі науковці наголошують на тому, що відсутність єдиного визначення поняття 

«ділової репутації» приносить все ж і корисні плоди, оскільки відсутність цього законодавчо 

визначеного поняття забезпечує належне функціонування принципів «сталості» та 

«мінливості», а чітке законодавче закріплення поняття «ділової репутації» може обмежити 

право на захист ділової репутації, оскільки в майбутньому, з розвитком моралі, зміною 

цінностей, світогляду людей, може скластись ситуація, за якої деталізоване визначення цього 

поняття не буде відповідати реаліям розвитку суспільства. 

Така позиція видається дивною, оскільки доречна щодо англосаксонської правової 

сім'ї, де діє пріоритет судового прецеденту над іншими формами права, і, як наслідок, не є 

настільки нагальним законодавче визначення певних понять. В Україні ж діє пріоритет 

законів (інших НПА), що зумовлює необхідність законодавчого врегулювання даної 

прогалини для забезпечення єдиної сталої практики вирішення  такої категорії справ та 

забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.  

Висновок. Законодавче врегулювання інституту відшкодування моральної шкоди 

суб’єктам господарювання сприятиме розвитку його у правозастосовній практиці та 

розширенню практики справедливої сатисфакції втрат нематеріального характеру суб’єктів 

господарювання як способу захисту їх порушених прав та законних інтересів в українських 

реаліях. 

Пропонуємо законодавцю доповнити ЦКУ та ГКУ визначенням «ділової репутації» та 

встановити критерії, які дадуть змогу визначати розмір заподіяної немайнової шкоди. Дані 
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нововведення дадуть змогу належним чином захищати немайнові права суб’єктів 

господарювання.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КАК ВИД 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

Согласно действующей в Беларуси Конституции Республика Беларусь является в 

наряду с правовым, демократическим и унитарным государством, еще и социальным. 

Социально направленная деятельность государства будет выражаться в поддержке его 

граждан, в котором особое внимание уделяется малообеспеченным гражданам. Одним из 

видов такой государственной поддержки выступает государственная адресная социальная 

помощь (далее – ГАСП). 

В Республике Беларусь ГАСП функционирует с 1 января 2001 года с целью 

реализации адресного, индивидуального подхода при оказании материальной помощи 

малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям и гражданам. 

Правовую базу о ГАСП в настоящее время составляют: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О 

государственной адресной социальной помощи», 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2017 г. № 211 «О 

совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 

помощи». 

ГАСП населению предоставляется в виде: 

 ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение 

продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и 

на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности; 

 социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников 

(впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок 

(вкладышей) (далее – подгузники); 

 обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) при условии, 

что их среднедушевой доход меньше бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, за два последних квартала (далее – критерий нуждаемости).  

https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1366-gosudarstvennaya-adresnaya-sotsialnaya-pomoshch-v-vide-ezhemesyachnogo-i-ili-edinovremennogo-posobiya
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1366-gosudarstvennaya-adresnaya-sotsialnaya-pomoshch-v-vide-ezhemesyachnogo-i-ili-edinovremennogo-posobiya
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1366-gosudarstvennaya-adresnaya-sotsialnaya-pomoshch-v-vide-ezhemesyachnogo-i-ili-edinovremennogo-posobiya
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1367-sotsialnoe-posobie-dlya-vozmeshcheniya-zatrat-na-priobretenie-podguznikov
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1367-sotsialnoe-posobie-dlya-vozmeshcheniya-zatrat-na-priobretenie-podguznikov
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1367-sotsialnoe-posobie-dlya-vozmeshcheniya-zatrat-na-priobretenie-podguznikov
https://centr.minsk.gov.by/upravlenie-rajonom/1368-gosudarstvennaya-adresnaya-sotsialnaya-pomoshch-v-vide-obespecheniya-produktami-pitaniya-detej-pervykh-dvukh-let-zhizni
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Обратим внимание, что для получения права на такой вид адресной помощи доход на 

каждого члена семьи должен быть менее критерия нуждаемости, который приравнен к 

одному бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения. В настоящее время 

на период с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года размер названного бюджета равен 

288,01 белорусских рублей. 

Для многодетных семей критерий нуждаемости немного иной и составляет 115% от 

общего критерия нуждаемости. 

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи (гражданина) 

составляет положительную разность между критерием нуждаемости и среднедушевым 

доходом семьи (гражданина). 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

2020 году уровень малообеспеченности населения к общему количеству населения составил 

4,8% [3]. 

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), 

оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не 

более 1,5 величины критерия нуждаемости. 

Под трудной жизненной ситуацией, нарушающей нормальную жизнедеятельность 

семьи (гражданина), понимаются объективные обстоятельства, сложные для 

самостоятельного разрешения: 

 полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения 

гражданами 80-летнего возраста; 

 неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения 

которого требуется длительное применение лекарственных средств; 

 причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных 

бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) 

непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных действий других лиц; 

 другие объективные обстоятельства, требующие материальной поддержки. 

На 1 января 2021 года в Беларуси проживало 1 475 943 пожилых граждан (в возрасте 

65 лет и старше). За последние десять лет их численность в целом по республике 

увеличилась на 174 517 человек, или на 13,4% [1]. 

Социальная защита людей с инвалидностью также является одной из приоритетных 

направлений государственной социальной политики, направленной на обеспечение их 

равенства и полноправное участие в жизни общества. 

В Республике Беларусь инвалидам гарантирована социальная поддержка со стороны 

государства в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная адресная 

социальная помощь), предоставления государственных социальных льгот и гарантий, а 

также оказания социальных услуг, обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации. численность инвалидов в стране составляет 6 процентов в общей структуре 

населения [4]. 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 

предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы, 

кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства, на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-

консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости 

в подгузниках и документов, подтверждающих расходы на их приобретение. 

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников 

устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения 
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ГСАП в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни 

предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже 

критерия нуждаемости. 

Семьям при рождении и воспитании двойни или более детей такая помощь 

предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода. 

По данным на 1 января 2021 года в Беларуси проживали 1861 тыс. детей в возрасте до 

18 лет. Распределение численности детей по возрастам (в процентах к числу детей до 18 лет): 

 0-6 лет - 38,9%, 

 7-14 лет - 46,4%, 

 15-17 лет - 14,7%. 

За период январь-март 2021 года в Беларуси было предоставлено адресной помощи на 

общую сумму 33144, 8 тыс. белорусских рублей 85289 человек, из них на ежемесячное социальное 

пособие - 10979,8 тыс. белорусских рублей 19959 человек, единовременное социальное пособие - 

1807,5 тыс. белорусских рублей 11502 человек, социальное пособие на приобретение подгузников 

- 16612,9 тыс. белорусских рублей 44811 человек, обеспечение продуктами питания детей первых 

двух лет жизни - 3744,6 тыс. белорусских рублей 9017 человек [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь проявляется достаточно внимания к 

населению с незначительным доходом, проводятся мероприятия и программы, направленные 

на сокращение численности названного населения, на увеличения уровня их бгагосостояния 

с целью недопущения повторения по возможности трудных жизненных ситуаций, в которых 

они ранее оказались. 
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Актуальність теми. Статтею 229 Господарського кодексу України (далі – ГК 

України) передбачені особливості  господарсько-правової відповідальності за порушення 

грошових зобов’язань. Проте визначення поняття грошового зобов’язання не закріплено ні в 

ГК України, ні в Цивільному кодексі України (далі – ЦК України).  
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Тому у першу чергу варто зупинитися на проблемах визначення поняття грошових 

зобов’язань. Таке визначення наводиться в постанові Пленуму Вищого господарського суду 

України від 17 грудня 2013 р. № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про 

відповідальність за порушення грошових зобов'язань». Відповідно до положень п.1.1 постанови 

грошовим є зобов’язання виражене в грошових одиницях (національній валюті чи в грошовому 

еквіваленті в іноземній валюті) сплатити гроші на користь іншої сторони, яка, відповідно, має 

право вимагати від боржника виконання свого обов'язку. Грошовим слід вважати будь-яке 

зобов'язання, що складається в тому числі з правовідношення, в якому одна сторона зобов'язана 

сплатити поставлену продукцію, виконану роботу чи надану послугу в грошах, а друга сторона 

вправі вимагати від першої відповідної оплати, тобто в якому передбачено передачу грошей як 

предмета договору або сплату їх як ціни договору [4]. 

Ступінь дослідження проблеми. Зрозуміло, що питання відповідальності за 

порушення грошових зобов’язань достатньо широко висвітлювалося в науковій літературі. З-

поміж інших авторів варто виокремити наукові напрацювання Л. А. Лунць, Р. А. Майданика,  

Т. В. Боднар, В. Д. Примака, О. П. Подцерковного, І. О. Дзери,  В. К. Мамутова та інших. 

Викладені в їхніх роботах наукові погляди послужили концептуальною основою 

дослідження розглянутих проблем. Проте питання особливостей відповідальності за 

порушення грошових зобов’язань залишається  недостатньо дослідженим. 

Виклад основного матеріалу. Предметом грошового зобов’язання виступають гроші, 

які постійно перебувають в обігу. З огляду на це, відсутність грошей у боржника не є 

обставиною, яка б виключала його відповідальність. І суди, зі свого боку, не мають приймати 

свідчення боржника щодо відсутності вини або неможливості виконання. Тому факт 

порушення такого зобов’язання, а саме неповернення в встановлений строк грошових коштів 

слугує підставою щоб притягнути боржника до відповідальності. При цьому юридичний 

факт може формуватися як у договірному, так і недоговірному порядку, носити правомірний 

та неправомірний характер [1]. 

Значну роль у практиці відіграє обов'язок суду з'ясувати всі обставини, які стосуються 

правильності здійснення розрахунку позовних вимог позивачем щодо притягнення до 

відповідальності за порушення грошових зобов'язань, адже це є необхідним елементом 

обґрунтованого рішення господарських судів [4]. 

У науковій літературі відображалася позиція, що на підставі статті 625 ЦК України 

можна нараховувати проценти як на договірні, так і на недоговірні зобов’язання, оскільки як 

перші, так і другі можуть полягати в обов’язку виплати певної суми грошей. О. П. 

Подцерковний доводив, що положення ст. 625 ЦК України поширюються на всі випадки, 

коли грошове зобов’язання, чи то договірне, чи то позадоговірне, виникло, але прострочене. 

Аналогічної позиції дотримується І. О. Дзера [5]. 

Частиною першою статті 229 ГК України передбачений обов’язок відшкодувати 

збитка та сплатити штрафні санкції у разі порушення грошового зобов’язання. В наведеній 

статті не йдеться про сплату річних чи про індекс інфляції в межах відповідальності за 

порушення грошових зобов’язань. У ГК України законодавець вживає поняття відсотки за 

грошовими зобов’язаннями в частині 3 статті 198 у контексті виконання грошових 

зобов’язань. Проте зміст таких термінів як «відсотки», «проценти», «річні», які 

застосовуються ЦК та ГК України і підстави їх застосування породжують суперечливу 

практику та дискусії.  

Невизначення правової природи річних, інфляційних, процентів та відсотків, від 

встановлення якої залежить порядок їх застосування, співвідношення як видів 

відповідальності створює проблеми у правозастосовчій практиці. 

Що стосується річних то як в теорії так і на практиці їх правова природа залишається 

дискусійною, адже річні розглядаються не як міра відповідальності, а як плата за 

користування чужими грошовими коштами чи як санкції за порушення грошового 

зобов’язання, як самостійна міра відповідальності. Найбільш обґрунтованим є розуміння 
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процентів як доходу, який потерпілий міг би отримати, тобто мінімально втраченої вигоди 

кредитора як різновиду збитків. 

На теперішній час до господарських зобов’язань застосовуються положення окремих 

статтей ЦК України, якими встановлюються розмір та підстави стягнення процентів за 

користування чужими грошовими коштами. Також мають враховуватися проценти за 

прострочення виконання грошового зобов’язання і сума, на яку заборгованість за грошовими 

зобов’язаннями підвищена в порядку індексації. В даному випадку йдеться про принцип 

повного відшкодування завданих збитків.  

Тому невипадково Верховний Суд змінює попередні позиції вищих судових 

інстанцій. Зокрема, дія статті 625 ЦК України поширюється на всі види грошових 

зобов’язань незалежно від підстав їх виникнення (договір чи делікт), у тому числі й на 

позадоговірне грошове зобов’язання, що виникло на підставі статті 1212 ЦК України. У разі 

прострочення виконання зобов’язання, зокрема щодо повернення безпідставно одержаних чи 

збережених грошей, нараховуються 3% річних та інфляційні нарахування від простроченої 

суми відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України. 

Остаточне вирішення питання одночасного нарахування збитків, процентів та 

неустойки ускладнюється різним закріпленням у ЦК та ГК України порядку застосування 

заходів відповідальності за порушення грошових зобов'язань господарського та цивільно-

споживчого характеру. ГК України в статті 229 спеціально для випадків порушення 

господарських грошових зобов'язань передбачає положення про стягнення збитків і 

штрафних санкцій. Тобто закріплюється можливість стягнення збитків у повному обсязі без 

обмеження їх будь-яким конкретним розміром. Що ж до ЦК України, то він містить пряму 

норму (ч. 2 ст. 625 ЦК України) про застосування 3% річних та індексацію боргу у разі 

прострочення виконання грошового зобов'язання. Ця норма не передбачає стягнення збитків 

«взагалі», встановлюючи лише одну можливість збільшення (зменшення) суми стягнення, 

коли договором або законом встановлено «інший розмір процентів» [3]. 

У господарських відносинах проценти, передбачені в статті 625 ЦК України, слід 

розглядати як особливого роду збитки, які за правилом загальної дії норм ЦК у 

господарських правовідносинах вважаються заздалегідь визначеними у законі, але більший 

розмір збитків може бути доведений потерпілою стороною. Тобто сторона, що прострочила 

виконання грошового господарського зобов'язання, має відшкодувати іншій стороні збитки, 

які за відсутності доказів про більш значний розмір визначаються на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК 

України, а також штрафні санкції, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за весь 

період прострочення, якщо в законі або договорі не визначений інший їхній розмір (ч. 6 ст. 

231 ГК України), але не вище за подвійну облікову ставку НБУ, що діяла у період, за який 

сплачується пеня (ч. 2 ст. 343 ГК України) [2]. 

Отже, положення ГК України є не достатньо розвинутими у тих випадках, коли 

йдеться про приватно-господарські відносини. Це, в свою чергу, призводить до переважного 

застосування ЦК України та втрати чітких меж спеціальних положень ГК України. 

Наприклад, у статті 229 ГК України йдеться про стягнення за грошовими зобов'язаннями 

збитків та штрафних санкцій. Але залишається незрозумілим, це означає, що у сфері ГК не 

підлягають застосування положення ст. 625 про інфляційні відрахування та 3 % річних за 

прострочення виконання грошового зобов'язання, а мають стягуватися абстрактні збитки? У 

результаті такого «невираженого» формулювання спеціальної норми, судді не стягують 

збитки за прострочення виконання грошового зобов'язання, а стягуються проценти за 

статтею 625 ЦК України.  

Досі не отримало остаточного визнання у судовій практиці положення про те, що у 

випадку, якщо договором не встановлено розмір штрафних санкцій, вони можуть 

застосовуватися на підставі ст. 231 ГК України. Це відбувається через відсутності чіткості у 

спеціалізації норм ГК, коли спеціальні норми розчинені між іншими нормами, які дублюють 

положення Цивільного кодексу України. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь к числу приоритетных направлений в сфере социальной 

политики относится государственная поддержка института семьи и брака. Значимость 

данного социального института определяется тем, что он выступает важнейшим источником 

формирования и развития личности, отвечает за воспроизводство человеческого капитала, 

накопление и ретрансляцию последующим поколениям традиций, духовных и нравственных 

ценностей. Вызовы современного глобализирующегося мира, направленные на пропаганду 

среди населения, в частности в молодежной среде, несвойственных для белорусов форм 

семьи, либо транслирующие как факт «отмирание» семьи и приоритет индивидуальных 

интересов отдельных партнеров, вынуждают государство обратить более пристальное 

внимание на единые (консолидированные) подходы к защите интересов семьи и ее 

поддержке. В этом контексте Республика Беларусь остается государством, ориентированным 

на систему традиционных семейных ценностей. Особое внимание уделяется социально-

правовому статусу многодетной семьи, что находит отражение в принимаемых на всех 

уровнях решениях, законодательных актах и нормативных документах. 

В соответствии со статьей 62 Кодекса республики Беларусь о браке и семье 

многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более 

детей. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается 

местными исполнительными и распорядительными органами семьям, в том числе неполным, 

имеющим на иждивении и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет. 

Удостоверение выдается многодетным семьям граждан Республики  Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики 

Беларусь  Образец удостоверения и порядок его выдачи утверждаются Правительством 

Республики Беларусь. С 1 января 2021г. вступили в силу изменения, внесенные в Положение 

https://ips.ligazakon.net/document/KK003993
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80%23Text
http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_17122013_014.pdf
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о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи и в Образец удостоверения 

многодетной семьи, утверждённые постановлением Совмина от 28.07.2011 № 1009. 

Удостоверения, выданные многодетным семьям до 01.01.2021, будут действительны и не 

потребуют обмена [3].   

Законодательством Республики Беларусь для многодетных семей предусмотрены 

определенные правовые льготы и гарантии.  

Так, в соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-Х11 

(ред. от 15.10.2010) «О пенсионном обеспечении» женщины, родившие пять и более детей и 

воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 

50 лет (а также женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при 

стаже работы не менее 15 лет. Категория женщин, родивших пять и более детей и 

воспитавших их до16-летнего возраста, при стаже работы в колхозах, совхозах и других 

предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве сельскохозяйственной 

продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж работы времени ухода за детьми) имеют право 

на пенсию независимо от возраста [2]. 

Согласно статье 163 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З 

(ред. 31.12.2013) освобождаются от подоходного налога доходы с физических лиц, 

полученные молодыми и многодетными семьями, состоящими на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий или состоявшими на этом учете на дату заключения с банком 

кредитного договора, в виде финансовой поддержки государства в погашении 

задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений таким физическим лицам, в случаях, предусмотренных 

законодательными актами). Статья 164 данного нормативно-правового документа 

освобождает от уплаты подоходного налога родителей, имеющих двух и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет. Статья 

186 освобождает от налога на недвижимость жилые помещения в многоквартирном жилом 

доме, принадлежащие на праве собственности одному (нескольким) членам многодетной 

семьи (семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей) . 

С 2015 года реализуется программа семейного капитала - единовременное 

предоставление безналичной денежной выплаты в размере $10 тыс. при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей (Указ Президента Республики Беларусь от 9 

декабря 2014 года № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей»). Результаты пятилетней программы семейного капитала доказали ее 

эффективность. Темп роста количества третьих и последующих детей, рожденных за период 

программы, составил 140,7% по сравнению с периодом 2010-2014годов. 

 С 1 января 2020 года программа семейного капитала продлена на новый пятилетний 

срок - по 31 декабря 2024 года включительно (Указ Президента Республики Беларусь от 18 

сентября 2019 года № 345). Новая программа предусматривает установление размера 

семейного капитала в белорусских рублях (Br 22 500) с последующей ежегодной 

индексацией, расширены направления досрочного использования с учетом потребностей 

многодетных семей (на улучшение жилищных условий нуждающимся, получение услуг в 

сфере здравоохранения и образования) [1]. 

Основными условиями предоставления семейного капитала являются следующие: 

         • рождение, усыновление (удочерение) третьего или последующих детей в период с 1 

января 2015 г. до 31 декабря 2019 г. включительно; 

 • воспитание в семье не менее троих детей в возрасте до 18 лет. При этом дата 

рождения усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) должна быть не ранее 1 января 

2015 г.; 

        • гражданство Республики Беларусь одного из родителей (матери (мачехи), отца 

(отчима)); 
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       • постоянное проживание граждан Республики Беларусь, а также детей, учитываемых в 

составе семьи, на территории Республики Беларусь. 

Право на назначение семейного капитала предоставлено матери (мачехе) в полной 

семье, родителю в неполной семье, усыновителю. 

Реализовать право на назначение семейного капитала можно в течение 6 месяцев со 

дня рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.  

Семейный капитал назначается только один раз. 

Таким образом, в Республике Беларусь осуществляется планомерная и комплексная 

поддержка многодетной семьи государством, доказавшая с течением времени свою 

эффективность. Об этом свидетельствует ее оформление на законодательном уровне, 

представленное принятием ряда нормативно-правовых документов, направленных на 

формировании закрепление социально-правового статуса многодетной семьи. Более того, 

весьма прогрессивным шагом для мониторинга за предоставлением полного объема 

гарантий и льгот многодетным семьям считается введение с 1 января 2020 года в действие 

единая общереспубликанская база данных учета многодетных семей, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 июля 

2019 года № 264). В настоящее время в базе данных содержится информация о 106 тыс. 

многодетных семей. Подавляющее большинство семей имеют троих детей - это более 85 тыс. 

семей, четверых - 15 тыс., пятерых - около 4 тыс. семей. Самый «многодетный регион» 

Беларуси – это Брестская область. 
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ГАРАНТІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ – СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 

Особа, яка бере участь у договірних відносинах завжди зацікавлена в зменшенні ризику 

невиконання зобов’язання контрагентом або зведенні його до мінімуму. Як правило, 

вступаючи в цивільно-правові відносини, сторони намагаються виконати зобов’язання, що 

були прийняті, та не допустити яких-небудь порушень зі свого боку. Однак реальності 

цивільного обігу, а також судова практика свідчать про те, що не завжди зобов’язання 

виконуються належним чином [1, с. 225].  

ЦК України відносить гарантію до видів забезпечення виконання зобов’язань. 

Водночас, рішення законодавця визначити гарантію як один із видів забезпечення виконання 

зобов’язань є більш дискусійним, ніж це може здатися на перший погляд. І справа навіть не в 

тому, що лише гарантія є самостійним незалежним від основного зобов’язання правочином. 

Справа у правовій та економічній природі цього інституту. Наприклад, Б.М. Гонгало вважає, 

що воля законодавця при включенні банківської гарантії до системи способів забезпечення 

https://president.gov.by/ru/belarus/social/zashhita-naselenija/podderzhka-semi
https://law.bsu.by/pub/44/4936-4.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9t7p1_H0AhUMNOwKHbbVCEUQFnoECAQQAQ&url=https://www.mintrud.gov.by/ru/Udostoverenie_mnogodetnoi_semi&usg=AOvVaw04uFEopd8FxrBzdvpkHNLz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9t7p1_H0AhUMNOwKHbbVCEUQFnoECAQQAQ&url=https://www.mintrud.gov.by/ru/Udostoverenie_mnogodetnoi_semi&usg=AOvVaw04uFEopd8FxrBzdvpkHNLz
https://www.mintrud.gov.by/ru/Udostoverenie_mnogodetnoi_semi
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виконання зобов’язань була продиктована не її правовою природою, а так званим зовнішнім 

впливом, який за цих обставин мав, на його думку, першорядне значення [2, с. 42-43] 

ЦК України передбачає систему засобів забезпечення виконання зобов’язання, яка в 

нових економічних умовах отримала подальший розвиток. Оскільки, неможливість 

виконання зобов’язання може бути пов’язана з фінансовою неспроможністю або тимчасовою 

відсутністю коштів особливу привабливість із точки зору забезпечення представляє 

залучення третьої особи - гаранта, яка не е стороною договору, виконання якого 

забезпечується. За таких обставин банківська гарантія стає найбільш привабливою та 

більшою мірою відповідає інтересам учасників договірних відношень, так як у якості гаранта 

інтересів кредитора виступають фінансово стабільні організації, такі, як банки та страхові 

компанії.  

Досі за різними класифікаційними ознаками виділені такі різновиди гарантії, а саме: за 

вимогою й умовні, прямі та непрямі, зустрічні (контр-гарантії), супер-гарантії, тендерні, 

гарантії виконання і гарантії повернення платежів тощо [3, с. 130].  

За матеріальним змістом основного зобов’язання банківські гарантії поділені 

науковцями - на платіжні договірні (забезпечення повернення авансу, пропозиції, тендерні); 

за умовами задоволення вимог - на вимогу і умовні (гарантії з ефективним застереженням, 

гарантії із судовим застереженням); за зв’язком із основним зобов’язанням - на такі, що не 

мають вказівки на основне зобов’язання та залежні від вказівки  на основне зобов’язання 

(гарантії, що не залежать від змін, доповнень чи інших поправок, що вносяться в основний 

договір) [4, с. 10]. Є й інші підходи, в тому числі суто споглядальні, засновані на аналогіях, 

наприклад із цінними паперами, уступками права вимог та не підтверджені ні сутністю 

банківської гарантії, ні операційними технологіями банків, ні практикою надання та 

виконання банківських гарантій. 

Практика йде своїм шляхом і передбачає такі види, що не вкладаються в жодну відому 

наукову класифікацію. Це наслідок посилення диспозитивності цивільного права чи 

відсутності закріплення у позитивному праві всіх різновидів банківської гарантії. Можна 

навести такі види банківських гарантій, які надають вітчизняні комерційні банки, а саме: 

тендерну (конкурсну) для компенсації збитків, що завдані відповідним учасником тендера); 

виконання, яка забезпечує охорону інтересів імпортера, покупця або замовника; повернення 

сплаченого покупцем або замовником авансу; оплати заборгованості експортера за 

поставлений товар, виконану роботу, надану послугу тощо; митну, що використовується для 

оплати митних платежів, зокрема при тимчасовому ввезенні або транзиті товарів; судову, яка 

передбачає забезпечення судових витрат; забезпечення позову - якщо на майно накладається 

арешт, то, пред’явивши гарантію, відповідна особа може використовувати це майно за своїм 

розсудом; коносамента, що передбачає виконання зобов’язань перевізником вантажу [5, с. 

109]. 

Окремі банки пропонує своїм клієнтам наступні гарантії: пропозиції як конкурсні чи 

тендерні, що покривають ризики, коли їх учасник, що зробив пропозицію, в подальшому 

відмовляється від сплати укладеного договору; виконання, що забезпечує поставку товару 

(послуг) відповідно із умовами контракту; повернення авансового платежу, що забезпечує 

повернення сплаченого авансу в разі невиконання умов контракту, зокрема в разі 

несвоєчасного відвантаження товару (надання послуг), що були сплачені наперед; платежу, 

що забезпечує зобов’язання зі своєчасної оплати поставлених товарів чи наданих послуг і 

зазвичай використовується при роботі з “відкритим рахунком” [6, с. 158].  

Загалом можна підтримати думку вчених і прийти до наступних висновків: 

1) у побуті поняття «гарантія» та «порука» часто ототожнюються та використовуються 

тоді, коли йдеться про щось, що додає впевненості в тому, що певна дія буде вчинена, 

виконана, реалізована або щось відбудеться; 

2) за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) бере на 

себе зобов’язання сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) замість боржника 

(принципала) грошову суму відповідно до умов гарантії. Це визначення більш точно передає 
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правову сутність гарантії, тому вчені пропонують внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 560 

ЦКУ; 

3) правовідносини, у яких гарант бере на себе обов’язок сплатити замість принципала 

(боржника) певну суму, визначену умовами гарантії, на користь бенефіціара (кредитора) у 

разі пред’явлення останнім вимоги про сплату гарантійними правовідносинами; 

4) за своєю економічною природою гарантія є кредитом; 

5) за своєю правовою природою гарантія є складним правовідношенням, який включає 

три відносно самостійні правочини – договір про надання банківської гарантії, видачу 

гарантом гарантії та пред’явлення бенефіціаром вимоги до гаранту про сплату платежу [7, с. 

72]. 
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ЗАПОВІТ ПОДРУЖЖЯ: ДЛЯ ЧОГО ВІН ПОТРІБЕН І ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
 Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України подружжя має право скласти 

спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності [1].  

Сутність цього заповіту розкривається через юридичний склад та підставу виникнення 

правовідношення. Безперечно, що спільне волевиявлення розкривається через вольовий стан 

та відношення осіб до майбутнього спадкоємця. А оскільки свобода вибору спадкоємця 

співпадає - це є їх реальним бажанням, внутрішнім переконанням, особистим відношенням 

до спадкоємця їх майна. Під подружжям розуміють шлюбну пару - чоловіка та дружину [2].  

Термін подружжя зустрічається у ст. 1 Сімейного кодексу України [3]. Факт 

подружніх відносин нотаріус перевіряє за свідоцтвом про шлюб.  

Основні риси заповіту подружжя такі: особливість суб’єктного складу (поєднання 

волі одночасно двох осіб; триваючий характер самих спадкових відносин (початковий 

момент динаміки спадкових правовідносин, роздільність в часі); захист прав другого з 

подружжя (шляхом накладення заборони відчуження, передбаченої ч. 2 ст. 1243 ЦК), 
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юридична визначеність майна спільною  сумісною власністю (документальне підтвердження 

факту перебування майна у спільній сумісній власності подружжя) [7, с. 45].  

Окремими питаннями правозастосування слугують питання про: склад майна, що 

може перебувати у спільній сумісній власності, відмова від заповіту подружжя, накладення 

заборони відчуження, оскарження заповітів, визнання їх недійсними та встановлення 

нікчемності заповіту. 

Склад майна, що може перебувати у спільній сумісній власності. Відповідно до статті 

60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві 

спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини 

(навчання, введення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 

самостійного заробітку (доходу). При посвідченні спільного заповіту подружжя нотаріус має 

роз’яснити заповідачам, що предметом такого заповіту може бути лише майно, яке належить 

подружжю на праві спільної сумісної власності [3]. 

Відмова від спільного заповіту можлива лише за життя дружини та чоловіка і 

належить кожному з них [1]. Відомий вчений-юрист, Заїка Ю.О., також вказує на порушення 

принципу відкликання заповіту. Особа, на користь якої складено заповіт, після смерті одного 

з подружжя може поводитись негідно (але в межах закону, що не дозволить усунути її від 

спадщини за заповітом). Проте чинне законодавство позбавляє заповідача в цьому випадку 

права скасувати заповіт [4, с.13]. 

 Накладення заборони відчуження на майно, зазначене у заповіті подружжя, 

здійснюється нотаріусом у разі смерті другого з подружжя [1]. Значною проблемою, при 

складанні заповіту подружжя, яка виникає на практиці, є неможливість розпорядитися своїм 

майном тим з подружжя, хто залишився живим після смерті іншого, оскільки у разі смерті 

одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті 

подружжя. 

Заповіт може бути визнаний недійсним з підстав, установлених у ст. 1257 ЦК. 

Відповідно до абз. 2 п. 16 постанови пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про спадкування» від 30.08.2005 заповіт є правочином і на нього 

поширюються правила про правочини, у тому числі і про підстави та наслідки недійсності 

заповіту. Аналіз судової практики свідчить, що (згідно з рішеннями з Єдиного державного 

реєстру судових рішень, узагальнень судової практики, станом на 2016 рік) найбільше 

судових спорів виникає після смерті одного з подружжя, коли інший відмовляється від 

заповіту подружжя, або коли спадкоємець у заповіті подружжя просить захистити його 

інтереси шляхом накладення заборони відчуження майна, зазначеного в заповіті [5].  

Цікавим також є те, що суд визнав можливим складання секретного заповіту 

подружжя [6]. 

Так, до  суду звернулась особа з позовом про визнання секретного заповіту недійсним 

та визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкування за законом. Позивач 

зазначала про те, що разом з чоловіком вчинила секретний заповіт подружжя. Після смерті 

чоловіка вона звернулась до нотаріальної контори з заявою про оголошення секретного 

заповіту подружжя та оформлення свідоцтва про право на спадщину, але отримала відмову. 

В якості підстави для визнання заповіту недійсним позивач вказувала на те, що 

заповіт подружжя та секретний заповіт є двома різними правочинами та їх об'єднання в один 

правочин «секретний заповіт подружжя» неможливо з точки зору правової природи 

правочинів. Тому вважала заповіт недійсним, оскільки посвідчення такого змішаного 

заповіту суперечить вимогам законодавства щодо форми та посвідчення заповітів, що за 

умовами ст.203, ст.215 ЦК України має наслідком визнання його недійсним. 

Суд встановив, що постановою державного нотаріуса в оголошенні секретного 

заповіту подружжя було відмовлено, оскільки згідно зі статтями 1250 та 1243 ЦК України, у 
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разі смерті одного із подружжя частка у праві спільної сумісної власності переходить до 

другого подружжя, який його пережив та нотаріус накладає заборону відчуження майна, 

зазначеного в заповіті подружжя. 

Листом завідувача державного архіву було повідомлено, що заповіт від імені 

подружжя зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій та його оголошення можливе лише 

після смерті обох заповідачів згідно з вимогами ст.1233-1257 ЦК України. 

Суд не взяв до уваги посилання позивача та зазначив, що в цивільному законодавстві 

відсутнє жодне посилання на заборону вчинення такого виду заповіту, як секретний заповіт 

подружжя. Суд вказав, що стаття 1257 ЦК України передбачає вичерпний перелік підстав 

для визнання заповіту недійсним, в якій визначено, що заповіт, складений особою, яка не 

мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та 

посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, 

якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його 

волі.  

Суд також роз’яснив, що заповіт, як односторонній правочин підпорядковується 

загальним правилам ЦК України щодо недійсності правочинів. Недійсними є заповіти: в 

яких волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі;  складені особою, 

яка не мала на це права (особа не має необхідного обсягу цивільної дієздатності для 

складання заповіту); складені з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення 

(відсутність нотаріального посвідчення або посвідчення особами, яке прирівнюється до 

нотаріального, складання заповіту представником, відсутність у тексті заповіту дати, місця 

його складання тощо). 

Суд дійшов висновку, що позивач не надала доказів, які б вказували на те, що 

оспорюваний заповіт є недійсним з підстав, визначених ст. 1257 ЦК України. 

Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Суд апеляційної 

інстанції звернув увагу на те, що предметом заповіту подружжя є майно, що належить 

подружжю на праві спільної сумісної власності, і спадкування цього майна відбувається в 

декілька етапів: спершу успадковується частка в спільній сумісній власності одного з 

подружжя другим з подружжя, який його пережив, а після смерті останнього зазначене в 

заповіті майно успадковується спадкоємцями за заповітом. Згідно з ч.3 ст. 1243 ЦК України 

за життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. А 

якщо один з подружжя помре, інший вже не зможе відмовитися від спільного заповіту. 

Апеляційний суд звернув увагу, що позивач за своє і чоловіка життя не заявляла щодо 

порушення її прав при укладенні спільного секретного заповіту подружжя, не скористалася і 

правом відмови від спільного заповіту за життя свого чоловіка та не ставила питання про 

недійсність такого заповіту [8]. 

Головне, на що потрібно звернути увагу при реалізації заповіту подружжя, це факт 

перевірки смерті одного з подружжя, факт відсутності рішення суду про визнання шлюбу 

недійсним і наявність спільного майна подружжя, яке зазначене в заповіті з метою 

накладення заборони відчуження [7, с. 44].  
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НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ ЯК ПІДСТАВА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

Набувальна давність – один із первинних способів виникнення права власності. Це 

спосіб відповідно до якого право власності на річ виникає вперше або незалежно від права 

попереднього власника на цю річ. Загальні правила застосування набувальної давності 

містяться у ст. 344 ЦК України. 

Набувальна давність – це підстава набуття права власності на нерухоме або рухоме 

майно особою, яка не є власником такого майна, але добросовісно заволоділа чужим 

майном і продовжує відкрито, безперервно володіти ним як своїм власним нерухомим 

майном протягом десяти років або рухомим майном – протягом п’яти років, якщо інше не 

встановлено ЦК України. Щодо набуття права власності на земельну ділянку на підставі 

набувальної давності, то Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [1] (далі – ЦК 

України) встановлює інше – «регулюється законом» (ч. 1 ст. 344 ЦК України). 

У ст. 119 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року (далі - ЗК України) [2] 

зазначено, що громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років 

користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують наявність у них 

прав на зазначену земельну ділянку, можуть звернутися до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з клопотанням 

про передачу такої земельної ділянки у їхню власніст (ч. 1 ст. 119 ЗК України). Отже, знову 

згадується про добросовісне, відкрите та безперервне користування особою, яка не є власником, 

земельною ділянкою, але протягом не десяти, а 15 років, і фактично йдеться про загальний 

порядок набуття права власності на земельну ділянку в порядку ст. 116, 118, 123 ЗК України. 

Оскільки наявність зазначених умов дозволяє громадянину звернутися з клопотанням про 

передачу цієї земельної ділянки у власність до відповідних органів, а не до суду. 

Заслуговує окремої уваги висновок О. Печеного, що у практичному застосуванні 

виникла низка проблем щодо визнання права власності за набувальною давністю, виникли 

навіть твердження, що ст. 344 ЦК України нині є “мертвою” нормою, що вимагає певних 

коректив судової практики [3, c. 19]. Коли йдеться про набуття права власності за 

набувальною давністю на земельну ділянку, це міркування є особливо актуальним. Крім 

того, вчений вказує, що земельним законодавством передбачається не давність набуття 

права власності на землю, а лише можливість порушити розгляд питання про передачу 
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земельної ділянки у власність чи користування перед органами державної влади чи 

місцевого самоврядування. [3, c. 28]. 

Застосування ч. 4 ст. 344 ЦК України, якою визначено, що право власності за 

набувальною давністю на нерухоме майно набувається за рішенням суду, у випадку 

набуття права власності на земельну ділянку, виключається. 

Аналіз судової практики показує, що суди ухвалюють такі рішення. Проте ці судові 

рішення викликають сумнів щодо їх законності, тому недосконалість законодавства веде 

до неоднозначного тлумачення та зловживання. Зокрема, 22 січня 2019 року Вільнянський 

районний суд Запорізької області ухвалив рішення про визнання права власності за 

набувальною давністю на земельну ділянку площею 4,7103 га, розташовану на території 

Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (цільове призначення 

– ведення товарного сільськогосподарського виробництва), що раніше належала Особі 2 

згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку, припинивши державну 

реєстрацію права власності на цю земельну ділянку за Особою 2. 

У мотивувальній частині рішення вказано, що відповідно до ч. 1 ст. 344 ЦК України, 

особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти 

нерухомим майном протягом десяти років, набуває право власності на це майно (набувальна 

давність). Згідно з цією статтею набуття права власності на земельну ділянку за набувальною 

давністю регулюється законом. На даний момент такий спеціальний закон, а так само спеціальні 

обмеження можливості застосування інституту набувальної давності відносно земельних 

ділянок, які перебувають у державній власності, відсутні, проте це не може перешкоджати 

реалізації майнових прав позивача. Відповідно до ч. 4 ст. 344 ЦК України право власності за 

набувальною давністю на нерухоме майно набувається за рішенням суду. Суд констатує, що на 

дані правовідносини не поширюється положення п. 15 Перехідних положень ЗК України щодо 

заборони відчуження земельних ділянок, призначених для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, оскільки у даній справі мова ведеться про набуття права 

власності на земельну ділянку з інших підстав [4]. Відповідач проти позову не заперечував. 

Рішення набрало законної сили. Фактично це рішення приховало договір купівлі-продажу 

земельної ділянки, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. І 

ухвалюються такі рішення, на жаль, не поодиноко. 

У судовій практиці застосовується правило, за яким набуття права власності на 

земельну ділянку за набувальною давністю стало можливим з 01 січня 2017 року після 

спливу передбачених ст. 119 ЗК України 15 років під час дії чинного ЗК України. 

Верховний Суд України у своєму листі від 29 жовтня 2008 р. № 19-3767/0/8-08 

наголосив на тому, що окремі суди допускають порушення вимог земельного, цивільного 

та цивільного процесуального законодавства, розглядаючи справи такої категорії. За 

результатами вивчення Верховним Судом України вжито відповідних заходів з метою 

усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи судів. Зокрема, в листі йшлося про те, 

що норма ст. 119 ЗК України щодо набуття права власності на земельну ділянку за 

набувальною давністю може застосовуватися з 01 січня 2017 р. відповідно до п. 1 розд. IX 

“Прикінцеві положення” ЗК України [5]. 

Очевидно, що набувальна давність не могла виникнути і застосовуватися раніше від 

свого правового визначення та закріплення у ЗК України, тобто із 01 січня 2002 р., плюс 15 

років, і лише з цієї дати й може застосовуватись давність володіння землею як підстава 

виникнення прав на земельну ділянку та прийматися відповідне рішення щодо передачі 

земельної ділянки у власність у зв’язку із набувальною давністю. Питання полягає в тому, 

щоб з'ясувати, хто приймає таке рішення: суд чи орган державної влади або орган 

місцевого самоврядування? У листі Верховного Суду України від 29 жовтня 2008 р. № 19-

3767/0/8-08 йдеться про судові рішення. 

Зазначений вище приклад незаконного застосування вказує на те, що положення 

законодавства щодо набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю 

потребують відшліфування. 
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Проте аналіз судової практики показує, що не всі суди застосовують законодавство у 

такий спосіб. 

Зокрема, у рішенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 

викладено наступне: «Фактично з наведених вище обставин справи вбачається, що звернення до 

суду ОСОБА_1 обумовлене бажанням у такий спосіб оформити право власності на земельну 

ділянку площею 0,215 га по АДРЕСА_1, що суперечить засадам цивільного судочинства, яке 

покликане розв’язувати (вирішувати) спір. 

Аналізуючи в сукупності досліджені докази, дослідженими в судовому засіданні, 

оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв`язок у їх 

сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові 

норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд прийшов до висновку, що 

позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання права на отримання у власність земельної ділянки за 

набувальною давністю на земельну ділянку площею 0,215 га по АДРЕСА_1, не підлягають 

задоволенню, оскільки позивачем не надано належних та допустимих доказів щодо порушення 

її прав відповідачем, спір є передчасним оскільки жодного рішення на звернення позивача із 

заявою про передачу відповідної земельної ділянки у власність за набувальною давністю чи 

безоплатну передачу шляхом приватизації земельної ділянки не прийнято, підстави для 

застосування Судом ст. 344 ЦК України щодо земельної ділянки, площею 0,215 га по 

АДРЕСА_1, що перебуває у комунальній власності, відсутні» [6]. 

Отже, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що набуття права власності на 

земельну ділянку за набувальною давністю потребує уточнення задля подальшого 

уникнення неоднозначного застосування. З аналізу судової практики випливає, що суди 

неоднаково застосовують норми цивільного та земельного законодавства щодо набуття 

права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ОСІБ ЗАСУДЖЕНИХ ДО 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ГАМІВНОЇ СОРОЧКИ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО 

ВПЛИВУ 

Стаття 106 КВК України визначає підстави застосування до осіб, позбавлених волі, 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Так, до осіб, позбавлених волі, якщо 

вони чинять фізичний опір персоналу колоній, злісно не виконують його законні вимоги, 
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проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захопленні заручників або 

чинять інші насильницькі дії, а також при втечі або затриманні втікачів із колоній з метою 

припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами 

шкоди оточенню або самим собі застосовуються: фізична сила, спеціальні засоби, гамівна 

сорочка та зброя. Гамівна сорочка не застосовується до засуджених неповнолітніх і жінок. 

Закон забороняє застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю щодо 

жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками 

інвалідності і неповнолітніх, крім випадків учинення ними групового або збройного нападу, 

який загрожує життю й здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору. 

Застосування вищевказаних заходів можливе у разі крайньої необхідності; коли 

застосування заходів фізичного впливу уникнути все ж неможливо, вони не повинні 

перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на адміністрацію колонії 

обов'язків, і мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У 

разі необхідності адміністрація колонії зобов'язана негайно надати допомогу потерпілим. 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань деталізують порядок 

застосування до позбавлених волі заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Так, 

для припинення правопорушень із боку засуджених персонал органів і установ має право 

застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою. Згідно з 

Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань наручники до засуджених 

застосовуються за розпорядженням начальника установи, його заступників, чергового 

помічника начальника установи та їх заступників. Застосування наручників до засуджених 

можливе у разі: учинення фізичного опору особовому складу чергової зміни, варти, 

адміністрації установи або проявів буйства; відмови слідувати до дисциплінарного ізолятора, 

приміщень камерного типу, в одиночну камеру або карцер; спроби самогубства, 

членоушкодження або нападу на засуджених чи на інших осіб; конвоювання після 

затримання засудженого, що вчинив утечу. 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань надають право 

персоналу установи самостійно застосовувати до засуджених сльозоточиві речовини, гумові 

кийки та фізичну силу для: захисту персоналу установи та самозахисту від нападу та інших 

дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю; припинення масових заворушень і 

групової непокори з боку засуджених; відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і 

транспортні засоби установи або звільнення їх у разі захоплення; затримання або 

доставляння засуджених, які вчинили грубі порушення режиму тримання до 

дисциплінарного ізолятора, приміщень камерного типу, одиночної камери або карцеру, якщо 

зазначені особи чинять опір; затримання засуджених, що вчинили втечу з місць позбавлення 

волі; звільнення заручників. 

Застосування гамівної сорочки є крайнім заходом впливу на засуджених і може мати 

місце тоді, коли вищевказані заходи щодо припинення буйства виявились неефективними.  

Загальноприйнятої класифікації гамівних сорочок не існує. За формою гамівні 

сорочки бувають двох основних типів: з рукавами і без рукавів. В сорочках з рукавами 

рукава можуть мати довжину від 1 метра до 3, або до рукавів пришиваються ремені або 

мотузки довжиною від 0,5 до 2 метрів. В Безрукавних моделях з внутрішньої сторони 

сорочки є спеціальні кишені для рук. Безрукавні варіанти в медичній практиці 

використовуються рідко, частіше такі сорочки застосовуються саме у випраних колоніях.По 

довжині гамівні сорочки можуть бути короткі (до пояса), середні (до колін), довгі (до п'ят) і 

подовжені, довжина яких перевищує зріст людини. Існують також гамівні сорочки 

підвищеної надійності. На них обов'язково присутні один або два ременя. Ремені проходять 

між ногами і не дозволяють зняти сорочку через голову. Так само на сорочках підвищеної 

надійності є вертикальні петлі. Одна на грудях і дві пахвами. На деяких моделях додається 

додатковий ремінь який стягає лікті.[2] 

Гамівна сорочка може бути застосована лише за вказівкою начальника колонії або 

особи, що виконує його обов'язки, під наглядом медичного працівника. Указівка медичного 
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працівника про неможливість застосування гамівної сорочки до засудженого підлягає 

безумовному виконанню. У гамівній сорочці засуджений може перебувати до заспокоєння, 

але не більше двох годин. Не можна застосовувати гамівну сорочку до інвалідів першої та 

другої груп, до вагітних жінок і до неповнолітніх. 

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та гамівної сорочки 

доповідається в рапорті начальникові колонії. Про кожний випадок застосування зброї 

складається рапорт і негайно повідомляється прокурор та Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. 
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ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ» 

В Україні донедавна ст. 437 КК України не застосовувалась. Втім із 2014 року 

ситуація кардинально змінилася внаслідок активізації російської збройної агресії на сході 

України, насильницького протиправного відторгнення АР Крим та Севастополя від України, а 

також їхньої анексії Російською Федерацією. Відтак гостро постало питання захисту 

кримінально-правовими засобами відносин, що забезпечують умови охорони суверенітету та 

територіальної цілісності держави. Запорукою успішного виконання цього обов’язку є не 

лише злагоджена діяльність підрозділів Служби безпеки України у боротьбі із проявами 

агресії, але й ефективне реагування кримінального законодавства на будь-яку загрозу 

національній безпеці України. 

У Зверненні Верховної Ради України до парламентарів іноземних держав та 

міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації 

від 7 лютого 2017 р. вказується, що агресія РФ проти України, що призвела до тимчасової 

воєнної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя 

та окремих районів Донецької і Луганської областей  може призвести до ще більш жахливих 

наслідків для цивільного населення, викликаних варварськими діями іррегулярних та 

регулярних збройних формувань Російської Федерації. У зв’язку з цим Верховна Рада 

України закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити 

Російську Федерацію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими 

домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними 

формуваннями Російської Федерації міста Авдіївки Донецької області та за здійснення 

нападів на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення [1]. 

У ст.1 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 

р. вказується, що агресією є використання збройної сили держави проти суверенітету, 

територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави або будь-яким іншим 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1129-15
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чином, несумісним зі Статутом ООН. Окрім цього у зазначеному міжнародному документі 

передбачено перелік дій, які слід розглядати як акт агресії. Виходячи із визначення поняття 

агресії та її форм можна зробити висновок, що злочини агресії посягають на суверенітет, 

територіальну цілісність або політичну незалежності іншої держави. З огляду на це потрібно 

ці поняття розглянути більш детально. 

Суверенітет України. Новий тлумачний словник української мови визначає 

суверенітет України як непорушне право нашої держави самостійно вирішувати всі питання 

внутрішньої й зовнішньої політики; верховенство державної влади усередині країни і її 

незалежність у міжнародних відносинах; незалежність держави в зовнішніх і верховенство у 

внутрішніх справах [2, с. 444]. Суверенітет України, відповідно до ст. 2 Конституції України, 

поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ, який здійснює владу безпосередньо через органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування (ст. 5 Конституції України). Словом, суверенітет держави обмежується 

суверенітетом народу. 

Суверенітет є базисом незалежності та самостійності органів державної влади у 

вирішенні зовнішніх і внутрішніх проблем (так званий зовнішній і внутрішній суверенітет). 

Внутрішній суверенітет означає незалежність держави від інших суб’єктів політичної 

системи. Натомість зовнішній – це насамперед незалежність у зовнішньополітичній сфері. 

Важливою ознакою суверенітету держави є її єдність, що має вияв у функціонуванні органів 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади [3, с. 68–69]. 

Таким чином, з наведеного очевидно, що основними ознаками суверенітету держави є 

її здатність самостійно представляти свою владу на своїй території, а також приймати 

рішення в міжнародних відносинах (самостійно вирішувати питання без формальної 

підпорядкованості іншій державі). Відтак постає запитання: «Чи обмежується суверенітет 

держави її участю у міжнародній політиці шляхом укладення договорів і угод»? 

Л. Д. Чекаленко зазначає, що поодинокими є випадки, коли провідні міжнародні структури, 

спираючись на згоду держав, користуються засобами, що обмежують державний суверенітет 

(наприклад, у прийнятті рішень із деяких питань, що обов’язкові для всіх держав-членів, 

застосування заходів примусу, санкцій тощо) [4]. У рамках цього запитання слід зазначити, 

що міжнародні договори та угоди нерідко укладаються з метою врегулювання глобальних 

проблем, які впливають на мир і безпеку людства та, відповідно, потребують об’єднання 

зусиль кількох держав світу. Як приклад назвемо «Мінські угоди», які були підписані з 

метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Водночас Мінськими 

домовленостями було знівельовано проблему визнання збройної агресії РФ проти України. 

До їх розгляду було включено питання конституційного устрою держави (надання 

особливого статусу тимчасово окупованим територіям), яке знаходиться у виключній 

компетенції народу України. 

Видається, що обмеження суверенітету ймовірне лише тоді, коли держави 

позбавляються частини  або всієї сукупності прав, що становлять зміст їхнього 

суверенітету. Водночас участь держав у міжнародних організаціях, укладення договорів 

та угод є своєрідним захистом від глобальних і регіональних загроз їхній безпеці. 

Територіальна цілісність і недоторканність України. Відповідно до ст. 2 

Конституції України, територія України у межах існуючого кордону є цілісною та 

неподільною. У міжнародному праві традиційно вважається, що «територіальна 

цілісність» та «територіальна недоторканність», хоч і не є тотожними, але настільки 

взаємопов’язані, що практично завжди супроводжують одне одного [5, с. 30]. Натомість у 

кримінально-правовій літературі ці поняття фактично ототожнюють та визначають 

територіальну недоторканність як цілісність і неподільність її території в межах існуючих 

кордонів [6, с. 205]. Хоча ці поняття і пов’язуються в єдиний принцип «цілісності і 

недоторканності території», однак вони є різними за змістом. Так, семантичний зміст 

поняття «цілісність» означає стан внутрішньої єдності об’єкта, його відносну незалежність 

від навколишнього середовища. Натомість поняття «недоторканний» трактують як такий, 
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якого закон охороняє від посягань з боку кого-небудь або такий, якого не можна знищувати 

через значущість, важливість [7, с. 1587]. З цього приводу М. А. Рубащенко слушно 

стверджує, що «цілісність характеризує стан території України з точки зору його 

просторових параметрів (єдність та неподільність), а недоторканність – стан того самого 

об’єкта з точки зору зовнішніх умов, в яких повноцінно (в повній мірі) виявляється соціальна 

цінність цього об’єкта». Відтак «фактичне порушення недоторканності території України 

виражається в порушенні зазначених зовнішніх умов…» [8, с. 224]. Отже, поняття 

«недоторканність території України» є більш широким, ніж «цілісність території України». 

Найбільшим ризиком для територіальної цілісності та недоторканності України є 

масштабна підтримка сепаратистських процесів із боку РФ, які   створюють загрозу 

державному суверенітету, порушують принципи геополітичної безпеки нашої держави та 

прагнуть її розколоти. Як такий сепаратизм є протизаконною діяльністю, що спрямована на 

відокремлення від України частини її територій та їхніх мешканців. Зокрема, найбільш 

загрозливим та небезпечним є територіальний сепаратизм, який  культивується у південно-

східних областях та АРК.  

Політична незалежність. У міжнародному праві загальновизнаним є принцип поваги 

до державного суверенітету, який, зокрема, полягає в утриманні від непрямого втручання у 

внутрішні або зовнішні справи будь-якої держави та її можливості самостійно здійснювати 

зовнішню політику, тобто бути політично незалежною. З вищенаведеного випливає, що 

поняття політичної незалежності охоплюється поняттям державного суверенітету та 

співвідноситься як частина і ціле. 

Таким чином суспільна небезпека планування, підготовки, розв’язування та ведення 

агресивної війни полягає у тому, що діяння злочинців посягають на суверенітет та 

територіальну цілісність держави, що ставить під загрозу її існування як суверенної держави, 

порушує стан захищеності, а також мир і безпеку людства. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

УКРАИНЫ 

Настоящие исследования посвящены сравнительно-правовому анализу 

законодательства Республики Беларусь и Украины, целью которых является установление 

сходства и различия в вопросах предоставления дополнительных отпусков в трудовом праве 

для отдельных категорий граждан. Итак, как в белорусском, так и в украинском трудовом 

законодательстве, лишь некоторым категориям работников предоставляется возможность 

получить дополнительный отпуск. 

По общему правилу гражданам, находящимся в трудовых отношениях с 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида 

деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по трудовому договору у 

физического лица, предоставляются ежегодные (основной и дополнительный) отпуска с 

сохранением на их период места работы (должности) и заработной платы [2, ст. 74]. Как 

видно каждый из работников имеет право на предоставление помимо основного отпуска ещё 

и ряда дополнительных отпусков, при условии, что он работает в определённых условиях, 

наделяющих работника правом на их предоставление. Дополнительные отпуска принято 

суммировать с основным отпуском, полагающимся работнику. Однако в законодательстве 

названных государств имеются как общие подходы, так и отличия. 

Сразу можно отметить - по законодательству Украины продолжительность 

ежегодного основного и дополнительного отпуска не должна превышать 59 календарных 

дней суммарно, тогда, как по законодательству Республики Беларусь суммарная 

продолжительность основного и дополнительного отпуска не лимитирована вовсе. 

Далее рассмотрим виды дополнительных отпусков в трудовом праве обоих 

государств. 

Согласно ст. 76 Кодекса Законов о труде Украины (далее - КЗоТ), существуют 

следующие виды дополнительных отпусков: 

1) за работу с вредными и тяжёлыми условиями труда; 

2) за особый характер труда; 

3) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

В свою очередь Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее - ТК) 

предусмотрены также дополнительные отпуска за: 

1) ненормированный рабочий день; 

2) продолжительный стаж работы. 

Начнём с дополнительного отпуска за работу с вредными и опасными условиями 

труда. 

Каждый человек при выборе своего места работы, хочет, чтобы у него были 

достойные условия труда: уважительное отношение в коллективе, конкурентная зарплата, 

удобное и безопасное рабочее место. 

Ответственность за создание условий, которые бы соответствовали требованиям 

охраны труда, возложена на руководителей организаций. Их главная задача – сделать всё 

необходимое, чтобы уберечь сотрудников от травм и профзаболеваний во время рабочего 

процесса. 

По ТК предоставляется данный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда 

[1, ст. 157]. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2008 

№ 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
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и особый характер работы (далее – постановление № 73) установлена продолжительность 

дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда от 4 до 

28 календарных дней [4]. 

В отличие от ТК по Закону Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее 

– Закон об отпусках) ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжёлыми 

условиями труда длится до 35 календарных дней и предоставляется работникам, занятым на 

работах, связанных с негативным влиянием на здоровье вредных производственных 

факторов, по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемым 

Кабинетом Министров Украины [3, ст. 7]. Конкретная продолжительность отпуска 

устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях 

[3, ст. 7]. 

Также, как и для занимающихся работой с вредными и (или) опасными условиями 

труда, для работников предоставляется дополнительный отпуск за особый характер работы - 

труд, связанный с особенностями выполняемой работы. Согласно постановлению № 73 

установлена продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы – от 4 

до 42 календарных дней [4]. 

Закон об отпусках предусматривает для граждан, работа которых связана с 

повышенной нервно эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в 

особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного 

риска для здоровья, предоставление дополнительного отпуска продолжительностью до 35 

календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утверждаемым 

Кабинетом Министров Украины. 

Также законодательство обоих государств выделяют работников с ненормированным 

рабочим днём, для которых предоставляется отпуск, продолжительностью до 7 календарных 

дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным 

договором, соглашением [1, ст. 8]. 

В ТК также предусмотрен дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день. 

Заметим, что ненормированный рабочий день – это особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут при необходимости эпизодически по 

письменному или устному приказу (распоряжению), постановлению нанимателя или по 

своей инициативе с ведома нанимателя или уполномоченного должностного лица 

нанимателя выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы 

продолжительности рабочего времени [1, ст. 181-1]. 

Работникам с ненормированным рабочим днем наниматель устанавливает 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 

календарных дней [1, ст. 158]. 

Дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы также относят к 

дополнительным отпускам. Трудовой (страховой) стаж — это периоды работы с уплатой 

взносов государственного социального страхования, работы самостоятельной трудовой 

деятельности, определяемые или признаваемые в качестве таковых законодательством, в 

соответствии с которым они накоплены, а также любые периоды, приравненные по этому 

законодательству к трудовому (страховому) стажу. 

По ТК работникам, имеющим продолжительный стаж работы в одной организации, 

отрасли, наниматель может устанавливать дополнительный отпуск за продолжительный 

стаж работы до 3 календарных дней (конкретная продолжительность отпуска и условия его 

предоставления определяются коллективным договором) [1, ст. 159]. 

Для того чтобы определить продолжительность данного отпуска в Украине, следует 

учитывать, какие периоды засчитываются в стаж. Это можно определить по Закону об 

отпусках и КЗоТ. Итак, для предоставления ежегодных дополнительных отпусков 

необходимо вести учёт фактически отработанного времени в тяжёлых, вредных и особых 



305 

условиях труда. Периоды же временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения 

зарплаты, дополнительных отпусков на детей, чернобыльских, в связи с обучением, 

участникам боевых действий не засчитываются в стаж для ежегодных дополнительных 

отпусков [3, ст. 9; 2, ст. 82]. 

Точной цифры продолжительности дополнительного отпуска за стаж работы нет, т.к. 

для работников, работающих в разных сферах, предоставляется различная 

продолжительность отпуска, и она может колебаться от 1 до 35 календарных дней. 

В трудовом праве Беларуси предусмотрены также дополнительные поощрительные 

отпуска, которые могут устанавливаться коллективным договором, соглашением или 

нанимателем всем работникам, отдельным их категориям (по видам производств, работ, 

структурных подразделений), а персонально – трудовым договором. Предоставление 

данного вида отпуска является правом, а не обязанностью нанимателя, поэтому этот отпуск 

может устанавливаться либо не устанавливаться. Наниматель может устанавливать данный 

вид отпуска, например, за результативность и качество труда, за условия труда 

(командировки, разъездной характер и т.д.) и др. Продолжительность поощрительного 

отпуска ТК не определена [1, ст.160]. 

Законодательством Украины предусмотрены и другие дополнительные отпуска. 

Таким образом, изучив законодательство Республики Беларусь и Украины, можно 

отметить ряд сходств и отличий. Общей чертой является то, что законодательство обоих 

государств предусматривает ряд дополнительных отпусков: за вредные и (или) опасные 

условия труда, за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы и 

дополнительный поощрительный отпуск, и другие. Каждый из них приобретается по 

определённым основаниям и имеет разную продолжительность. Названные отпуска 

выполняют роль своеобразной компенсации за работу с определенными условиями. При 

этом каждое государство своим национальным законодательством предусматривает как 

основания для их предоставления, так и продолжительность, указывая на то, что названные 

отпуска суммируются друг с другом. 
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Сташко Галина Іванівна 

викладач вищої категорії 

циклової комісії юридичних дисциплін 

Чернівецького  кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА 

МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

В сучасному періоді змін внутрішнього ринку регулювання фінансових активів 

вагоме місце займає  регулювання інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів яке має 
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свою специфіку. У міжнародній практиці існують дві основні моделі організації ринку 

цінних паперів. Одна передбачає панування на цьому ринку комерційних банків (Німеччина, 

Японiя, Франція), інша є змішаною, тобто передбачає активну роль як банківських, так і 

небанківських фінансово-кредитних інститутів (США, Велика Британія).  

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у вигляді прямого 

втручання у його функціонування, а також у вигляді непрямого впливу на цейринок. До 

засобів прямого втручання належать: весь комплекс законотворчої діяльності 

представницьких органів з проблем ринку цінних паперів; постанови та розпорядження 

органів виконавчої влади з цих проблем; заходи, що вживаються іншими державними 

органами для введення нових та зміни старих положень й норм, що стосуються діяльності 

ринку цінних паперів.  

Важливим є визначення непрямого впливу: це  контроль за массою грошей, що 

знаходиться в обігу, та обсягом кредитів за допомогою державного впливу на ставки 

позичкового процента; податкова політика держави; гарантії уряду по депозитах, кредитах, 

позикам приватного сектора; вихід держави на ринки позикових капіталів (випуск 

казначейських векселів, середньострокових та довгострокових облігацій, емiсiя зобов’язань 

державних установ тощо), що створює пряму конкуренцію у боротьбі за кредити між 

державою та корпораціями. 

Необхідність державного регулювання ринку цінних паперів зумовлено такими 

причинами: по-перше, на ринку цінних паперів більшою мірою реалізуються національні 

інтереси держави, під якими розуміється комплекс макроекономічних і макрополітичних 

пріоритетів на сучасному етапі розвитку економіки країни; 

по-друге, на ринку цінних паперів постійно присутні та активно взаємодіють інтереси різних 

учасників ринку — емітентів цінних паперів, інвесторів, професійних учасників ринку. 

Ці інтереси можуть вступати в протиріччя між собою і для забезпечення стабільності і 

правового впорядкування ринку, регламентування взаємовідносин між усіма його 

учасниками держава впроваджує відповідну систему регулювання; по-третє, головною 

дійовою особою на ринку цінних паперів виступає інвестор — вітчизняний або іноземний, 

юридична або фізична особа. Найбільш численним інвестором на ринку цінних паперів є 

населення, яке частіше за все не володіє спеціальними знаннями у сфері фондового ринку. 

Без створення надійної системи захисту прав та інтересів інвесторів на ринку цінних паперів, 

насамперед фізичних осіб, неможливо забезпечити подальший розвиток ринку капіталів. 

Формування і постійне вдосконалення такої системи під силу тільки державі [4,с.104]. 

Регулювання ринку цінних паперів, як правило, має такі цілі: підтримка порядку на 

ринку, створення нормальних умов для роботи всіх його учасників; захист учасників ринку 

від несумлінності і шахрайства окремих осіб або організацій, від злочинних 

посягань;забезпечення безпеки фінансової системи;створення однакових «правил гри» для 

всіх учасників ринку;забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення на цінні 

папери на основі попиту і пропозиції;створення ефективного ринку, на якому завжди є 

стимули для підприємницької діяльності і на якому кожний ризик адекватно 

винагороджується;у певних випадках створення нових ринків, підтримка необхідних 

суспільству ринків і ринкових структур, ринкових зачинів і нововведень і т.ін.; досягнення 

суспільних цілей, наприклад соціальних чи розподільчих. 

Сферами регулювання фондового ринку є: допуск цінних паперів до публічної 

торгівлі; розкриття інформації емітентами; функціонування організаторів торгівлі (фондових 

бірж і торговельно-інформаційних систем); регулювання діяльності професійних учасників 

ринку, насамперед брокерів і дилерів, та їх відносин з клієнтами; реклама на ринку цінних 

паперів; заборона інсайдерської торгівлі та маніпулювання цінами. Регулювання фондового 

ринку є обов’язком урядів. 
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Сучасна правова система регулювання повинна базуватись на таких принципах: 

захист законних прав та інтересів інвесторів з боку держави;розкриття емітентами 

інформації, яка необхідна інвесторам для прийняття рішень; рівний доступ учасників ринку 

до інформації; ціни повинні відображати співвідношення попиту і пропозиції; підтримка 

чесної конкуренції між учасниками ринку; наявність державного органу регулювання зі 

сталими повноваженнями; сприяння розвитку ринку та інноваціям у галузі цінних 

паперів[3,с.31]. 

Законодавство та правила, що встановлюються державними органами, мають 

забезпечити виконання професійними учасниками ринку таких вимог: чесність стосовно 

клієнтів; високий рівень кваліфікації; Регулювання ринку цінних паперів охоплює всі види 

діяльності і всі види операцій на ньому. Воно здійснюється уповноваженими органами або 

організаціями. Існують:державне регулювання ринку, здійснюване державними органами, до 

компетенції яких входить виконання тих або інших функцій регулювання;регулювання з 

боку професійних учасників ринку цінних паперів, або саморегулювання ринку. 

У зв’язку з цим у світовій практиці розрізнюють дві моделі регулювання ринку цінних 

паперів: 

1.Регулювання фондового ринку — переважаюча функція державних органів і тільки 

незначна частина повноважень передається державою об’єднанням професійних учасників 

ринку цінних паперів. 

2.Велика частина повноважень передається саморегульованим організаціям 

(об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів) при збереженні за державою 

основних контрольних позицій. У цьому разі значне місце в контролізаймають не жорсткі 

норми, а сталі традиції, система переговорів та узгоджень. 

Щоб досягти мети регулювання державою створюється відповідна структура 

державного регулювання ринку ціннихпаперів і вводяться певні його форми. 

Структура державних органів, що регулюють фондовий ринок, залежить від: 

1)моделі ринку, прийнятої у тій чи іншій країні:банківська — значною є роль 

відомства по нагляду за банками або центрального банку; небанківська — регулювання 

здійснюється органом контролю за ринком капіталу; змішана — розподіл функцій 

регулювання;  

2)ступеня централізації управління в країні та автономії регіонів: федеративний 

устрій:частина повноважень держави на ринку цінних паперів передана суб’єктам федерації 

(наприклад, в США — штатам, у Німеччині — землям і т.д.); взагалі відсутній федеральний 

рівень регулювання (наприклад, у Канаді існують лише Комісії з цінних паперів провінцій); 

унітарна держава — функції регулювання зосереджені на урядовому рівні; 

3)ступеня централізації управління фінансовими ринками: міністерство фінансів; 

спеціалізований орган регулювання ринку капіталів — за американською традицією у 

більшості країн функціонують Комісії з цінних паперів; 

4)ступеня зосередження функцій регулювання: цінних паперів та похідних: Комісія з 

цінних паперів — у більшості країн; спеціалізований орган регулювання товарних похідних 

(США, Болгарія); корпоративних і муніципальних цінних паперів; 

5)рівня незалежності Комісії з цінних паперів: незалежне федеральне агентство 

(США); урядова структура; 

6)організації управління: одноосібне — на зразок Міністерства; колегіальне — у 

більшості країн[1,с.173]. 

Забезпечення регулювання ринку цінних паперів покладається на Міністерство 

фінансів або національні (центральні) банки та інші державні органи. Наприклад, в США 

розробкою та перевіркою виконання відповідних законів займається Комісія з цінних паперів 

та бірж, в Японії ці питання знаходяться у віданні Міністерства фінансів. Регулюючі органи 
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виконують в основному три функції, що спрямовані на захист інвесторів від фінансових 

втрат. Це, по-перше, реєстрація всіх учасників ринку цінних паперів, яку повинні пройти як 

самі фірми, що працюють на ринку, так і всі їх співробітники, що безпосередньо мають 

справу з цінними паперами. Всі кандидати повинні задовольняти певним вимогам 

фінансового стану, тобто володіти необхідним (мінімальним) власним капіталом [2,с.44]. 

По-друге, це забезпечення всіх учасників ринку достовірною інформацією. Це 

досягається передусім публікаціями проспектів емiсiї, що містять повну і правдиву 

інформацію про випуск цінних паперів та про емітента. Винятком є приватне розміщення 

цінних паперів серед обмеженого та заздалегідь відомого кола осіб. Крім того, емітенти 

зобов’язані періодично публікувати фінансову звітність, відомості про зміни в складі 

керівних осіб фірми.  

Отже можна дійти висновку, що стандарти, які встановлюються саморегулівними 

організаціями, часто виходять за межі визначення тільки протизаконної поведінки, а 

встановлюють етичні норми, яких зобов’язані дотримуватися всі члени, проте 

найважливішим є те, що ці правила і стандарти в основному формулюються професіоналами, 

які добре обізнані у тонкощах фондового бізнесу. Більшість країн вимагають також 

затвердження норм і стандартів регулювання ринку цінних паперів державними органами. 

Держава визначає мінімальний набір питань, які повинні міститися в правилах 

функціонування, і бере на себе зобов’язання реєструвати ці правила. Надалі держава 

виступає не як контролер виконання правил, а в особісудовихорганів як арбітр у суперечках 

про виконаннязареєстрованих правил і зобов’язань. 
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ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ-

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Судова комп’ютерно-технічна експертиза (далі – СКТЕ) – це окрема, суворо 

регламентована процесуальна дія, що проводиться в ході розслідування кримінальних 

правопорушень. Вона є основною процесуальною формою використання спеціальних знань у 

галузі комп’ютерних технологій, а її результати можуть являти собою найважливішу частину 

доказової бази у конкретному кримінальному провадженні. 

Однак, щоб висновок експерта було визнано допустимим, законодавством 

передбачені вимоги до призначення судової експертизи, а слідчою та експертною практикою 

вироблено рекомендації щодо ефективного її проведення. Крім того, будь-яка експертиза 

повинна проводитись на підставі методики, що відповідає сучасному рівню розвитку науки і 

техніки. І, оскільки такий вид судової експертизи, як СКТЕ, відносно новий, при її 

призначенні часто виникає ряд типових помилок. Акцентування на них уваги є необхідним. 
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Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених з використанням 

комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій, ускладнюється тим, що з постійним 

розвитком інформаційних технологій з’являються об’єкти дослідження, яких раніше просто 

не було, змінюються, модифікуються механізми і методи вчинення раніше відомих видів 

злочинів, з’являються абсолютно нові їх види. Одночасно з розвитком інформаційних 

технологій та інформаційних систем вченими проводяться дослідження теорії і практики 

протидії кіберзлочинності, розробляються алгоритмами розслідування інцидентів, 

аналізуються уразливості, шкідливе програмне забезпечення. [1] 

Проблеми якості розслідування кримінальних правопорушень і судочинства залежать від 

рівня розробки комплексу дієвих рекомендацій щодо їх розкриття, розслідування та 

попередження. 

Завдання, які вирішуються експертом, можуть бути типовими, стандартними і 

творчими (евристичними), вимагати нестандартного підходу, розробки нової або 

модернізації діючої методики. Якщо завдання типове і вирішується за допомогою 

стандартної методики, то вона піддається алгоритмізації, що формалізує процес експертного 

дослідження. Евристичне завдання вимагає від експерта високої кваліфікації, досконалого 

володіння методиками, вміння знаходити нестандартне його вирішення. Таким чином, 

пізнавальна діяльність експерта являє собою співвідношення творчого початку і 

стандартності, залежить від наукового рівня розроблених методик і методів вирішення 

завдань експертизи певного роду і виду. [3] 

На сучасному рівні розвитку судової експертології повна стандартизація і 

алгоритмізація всього процесу експертного дослідження неможливі. Завданням експерта 

завжди буде початковий аналіз вихідних даних (проблемна ситуація) і осмислення 

результатів проведених досліджень перед формулюванням остаточного висновку, навіть 

якщо саме дослідження здійснювалося за стандартною методикою з високим рівнем 

програмування діяльності експерта на етапі власне дослідження об’єкта. Методика містить 

рекомендації та обов’язкові правила з ключових моментів, що визначає схему дослідження. 

Весь зміст конкретного експертного дослідження не може передбачити жодна методика. 

Тому, творчі компоненти зазвичай присутні в кожному експертному дослідженні.[90] 

При дослідженні нових, таких що не часто трапляються об’єктів, експерти керуються 

методиками, розробленими науковцями інших галузей знань й опублікованими в спеціальній 

літературі. Не дивлячись на те, що такі методики ґрунтуються на загальноприйнятих в цих 

галузях наукових принципах, вони не є однозначними й еквівалентними, припускають 

варіативність підходів, можуть ґрунтуватися на різних наукових поглядах, галузевій 

специфіці, різного ступеню адаптації зарубіжних методик до вітчизняної практики. Також 

при проведенні СКТЕ не є можливим застосування певних припущень, ймовірнісних 

підходів, що ґрунтуються лише на наукових теоріях окремих авторів або навіть на окремих 

гіпотезах. Такі висновки експерта не можуть визнаватися достовірними й допустимими й не 

можуть підвищувати ступінь достатності доказів у кримінальному провадженні. 

Алгоритм проведення СКТЕ вважаємо доцільним розподілити на окремі, послідовні 

стадії: 1) підготовчу; 2) аналітичну; 3) експериментальну; 4) синтезуючу; 5) результативну; 

6) формування висновків. 

Перед тим, як застосувати той чи інший метод або обладнання, судовому експерту 

рекомендується провести всебічний аналіз засобів і методів проведення судової експертизи, 

досягти такого рівня знань своєї експертної спеціальності, який дає змогу виключити 

використання техніко-криміналістичних систем, що дають викривлений результат, і 

застосувати відповідний варіант технічного виконання поставлене завдання. 

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов’язаний забезпечити 

збереження об’єкта експертизи. Отже, якщо експерт вбачатиме необхідність використання на 

певному етапі руйнуючих / частково руйнуючих методів дослідження, він повинен 
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звернутись з відповідним клопотанням до особи, яка залучила експерта. [2] 

У разі відхилення клопотання експерт має здійснити перегляд методів проведення 

експертизи. У разі неможливості проведення експертизи без використання 

руйнівних / частково руйнівних методів експерт повинен звернутись з повідомленням про 

неможливість проведення дослідження. 

Для відповіді на питання експертизи та визначення методів дослідження об’єкти 

підключаються до тестового комп’ютера експерта, на якому здійснюється підготовка 

робочих зон (директорій на тестовому комп’ютері експерта, містять усю досліджувану 

інформацію та інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні). 

Результати попереднього дослідження і регламентована інформація про експерта, експертну 

установу, експертизу мають бути відображені у вступній і частково дослідницькій частинах 

висновку. 

На робочій станції експерта створюється директорія, в якій будуть розміщені файли, 

що містять інформацію, необхідну для відповіді на поставлені запитання. У директорії 

розміщується інформація, отримана з об’єктів, наданих експертові, необхідна для 

проведення експертизи, але в своєму повному обсязі не є доказом у відповідному 

кримінальному провадженні. Таким чином, в даній директорії можуть бути розміщені: повні 

образи носіїв інформації, log-файли, reg-файли, історія інтернет-активності, index-файли 

тощо. Така організація робочих зон вельми зручна при роботі з великою кількістю 

інформації, але не є обов’язковою. 

Результати попереднього дослідження і регламентована інформація про експерта, 

експертну установу, експертизу відображаються у вступній і частково дослідницькій 

частинах висновку. 

Також у висновку експерта обов’язково повинно бути зазначено, що його 

попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без 

поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. Якщо при проведенні 

експертизи будуть виявлені відомості, які мають значення для кримінального провадження і 

з приводу яких не ставилися питання, експерт має право зазначити про них у своєму 

висновку. Висновок підписується експертом (ч. ч. 2, 3 ст. 102 КПК України). [4] 

Типовими недоліками щодо оформлення результатів дослідження у висновках 

експертів є: недотримання норм процесуального законодавства (ст. ст. 69, 101, 102 КПК 

України); порушення логічних законів вивідного знання; недотримання загальних 

методичних рекомендацій з дослідження об’єктів експертизи; відсутність опису 

стандартів, методик, програмних продуктів та вимірювального обладнання, які були 

використані під час проведення досліджень.[5] 

В теорії судової експертології і в нормативних актах, які регулюють форму і зміст 

висновку експерта, постійно підкреслюється, що хоча експерт при описі дослідження 

користується науковою термінологією, науковим стилем мови, але адресатом експертного 

висновку є особи, які не володіють спеціальними знаннями (слідчий, прокурор, суддя, інші 

учасники процесу). Тому мова експерта повинна бути по можливості простою і зрозумілою, 

наведені у висновку формули необхідно роз’яснювати і коментувати.[6] 

У разі необхідності експертом подаються клопотання (клопотання можуть бути 

заявлені на будь-якій стадії дослідження) про: ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження, що стосуються предмета експертизи; надання додаткових матеріалів, що 

мають відношення до експертизи; залучення іншого експерта, спеціаліста; участь у 

процесуальних діях; застосування руйнуючих / частково руйнуючих методів. Інформація про 

подані клопотання і їх вирішення відображається у висновку. 

Слід зазначити, що при проведенні СКТЕ експерт має право відмовитися від дачі 

висновку в разі виявлення на будь-якій стадії дослідження таких обставин: 1) експерт не 

володіє достатньою компетентністю для вирішення поставлених завдань; 2) в експертній 

установі відсутня матеріально-технічна база, необхідна для проведення дослідження; 

3) недостатньо даних після заявлених клопотань; 4) немає даних науки для вирішення 
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поставлених питань. У разі відмови від дачі висновку із вказаних причин експертом 

оформляється повідомлення про неможливість проведення дослідження.[7] 

Отже, висновок експерта повинен ґрунтуватися на наукових, технічних або інших 

спеціальних знаннях експерта, на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони 

стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення 

дослідження. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність 

(ч. ч. 2, 3 ст. 101 КПК України). [2] 

Список використаних джерел: 

1. Шелупанов А.А., Смолина А.Р. Методика проведения подготовительной стадии 

исследования. Доклады ТУСУРа, том 19, № 1, 2016. doi: 10.21293/1818-0442-2016-19-1-31-

34. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 

4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (Дата звернення 03.02.2021). 

3. Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы : 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 97-98. 

4. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. Криміналістика: підручник: 4-е вид., 

перероб. і доп. Xарків: Право, 2010. 464 с. 

5. Шутемова Т.В. Оценка прокурором заключения судебного эксперта по уголовным 

делам. Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. № 3, том 1, 2018. С. 191-

198. 

6.  cronis TrueImage 7.0 [Электронный реcурс]. URL: http://www.acronis.com/ru-

ru/company/inpress/2004/09-04-ru-ixbt-trueimage-1-creating-image.html. (Дата звернення 

12.03.2021). 

7. Good Practice and Advice Guide for Managers of e-Crime Investigation. 

URL: http://www.acpo.police.uk/documents/ crime/2011/201103CRIECI14.pdf (Дата звернення 

12.03.2021). 

 

Стрикова Татьяна Васильевна 

студентка 5 курса специальности «Правоведение» 

Могилевского филиала учреждения образования  

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий», 

Республика Беларусь 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь в части первой статьи 1 Конституции 15 марта 1994 г. 

определяется как социальное государство, что предполагает принятие республикой ряда 

мер, направленных на содействие в обеспечении достойного уровня жизни своих 

граждан, оказание особых мер защиты и помощи отдельным категориям лиц. 

Одной из таких категорий следует признать выпускников учреждений 

образования, которые, как правило, не могут на равных конкурировать на рынке труда. 

С другой стороны, государство стремится обеспечить достойный уровень жизни всем 

гражданам своей страны, вне зависимости от места их проживания (столица, город или 

сельский населенный пункт), что требует наличие специалистов различного профиля во 

всех населенных пунктах. Для решения данных проблем в Республике Беларусь 

существует институт распределения молодых специалистов, под которым понимается 

процедура определения места работы выпускника, осуществляемая государственным 

учреждением образования или в случаях, установленных Правительством Республики 

Беларусь, государственным органом в целях социальной защиты выпускников, 

удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, 

рабочих, служащих (ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 

Существуют различные подходы к пониманию термина «молодой специалист». 

Так, в литературе отмечается, что «в общесмысловом контексте молодые специалисты – 

http://www.acpo.police.uk/documents/
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это практически все, закончившие вузы, колледжи и техникумы, и работающие 

сравнительно недолгий срок независимо от дневной или вечерней (заочной) формы 

обучения» [1, 546]. В действующих правовых актах под молодыми специалистами 

понимаются лица, получившие первое рабочее место в результате распределения вне 

зависимости от их возраста и формы получения образования. Указанное понимание 

будет использоваться в рамках данной статьи. 

Молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими) (далее – молодые 

специалисты) являются (ч. 1 п. 2, п. 5 ст. 83, п. 1, 4 ст. 84, п. 4 ст. 85, ч. 1 п. 1 ст. 86 Кодекса 

об образовании, п. 22 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления 

на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, 

высшее, среднее специальное или профессионально–техническое образование, утвержденого 

постановлением Совмина от 22.06.2011 № 821 «О некоторых вопросах распределения, 

перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу 

выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой 

подготовки специалистов, рабочих, служащих»): 

1) выпускники, работающие по распределению, перераспределению в соответствии с 

полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией, получившие: 

– высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной 

форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 

– среднее специальное или высшее образование I ступени, не менее половины срока 

обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением лиц, 

на момент распределения обучающихся в вечерней или заочной форме получения 

образования и работающих по получаемой специальности (направлению специальности, 

специализации), а также обучавшихся на условиях целевой подготовки; 

2) выпускники: 

– направленные, перенаправленные на работу в соответствии с договором о 

подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского 

бюджета и получившие в дневной форме получения образования послевузовское 

образование за счет средств республиканского бюджета в государственных учреждениях 

образования (государственных организациях, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования); 

– направленные, перенаправленные на работу в соответствии с договором о целевой 

подготовке специалиста (рабочего, служащего) и получившие высшее образование I ступени, 

среднее специальное или профессионально–техническое образование на условиях целевой 

подготовки в государственных учреждениях образования. 

При этом не являются молодыми специалистами выпускники (п. 1, 4, 5 ст. 84 Кодекса 

об образовании): 

– направленные на работу в соответствии с заключенными договорами, получившие в 

дневной форме получения образования послевузовское образование, высшее образование I 

ступени, среднее специальное или профессионально–техническое образование за счет 

средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

– направленные на работу по их желанию и при наличии мест работы, оставшихся 

после распределения, получившие высшее или среднее специальное образование в дневной 

форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств 

граждан. 

Касательно статуса молодых специалистов неоднократно поднимались вопросы о 

существовании для данной категории работников обязанности трудиться. Вопрос 

распределения молодых специалистов даже был предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Республики Беларусь. Конституционный Суд по результатам 
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рассмотрения данных обращений пришел к выводу, что, так как государство берет на себя 

расходы по подготовке специалистов за счет бюджета, оно может устанавливать 

определенные требования и ограничения к лицам, получившим образование на таких 

условиях. При этом Конституционный Суд признал, что распределение выпускников 

является вынужденным шагом, связанным с нехваткой специалистов в определенных 

регионах [2, 275–276]. 

Согласиться с мнением Конституционного Суда позволяет анализ процедуры 

распределения. На настоящий момент законодательством прямо закреплена альтернатива 

обязательной работы по распределению – возмещение в бюджет средств, затраченных 

государством на подготовку молодого специалиста. Таким образом, выпускник имеет 

возможность выбора – работать ему по распределению или не работать. Необходимо 

отметить, что процедура возмещения средств совершенствуется, пересматриваются услуги, 

которые подлежат возмещению. Представляется, что такое возмещение со временем может 

трансформироваться в беспроцентный кредит для обучения по всем или наиболее 

значимым для государства специальностям. 

Также следует принимать во внимание, что информация о распределении 

выпускников, обучающихся за счет государства, не является закрытой, и граждане, 

выбирая для себя обучение за счет республиканского или местного бюджета, дают свое 

согласие отработать установленный законом срок. 

Однако следует признать, что подлежащие распределению выпускники, как правило, 

не могут самостоятельно выбрать свое первое место работы. Согласно Положению о 

порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 (далее – 

Положение о распределении) выпускники распределяются в соответствии с полученной 

специальностью и присвоенной квалификацией с учетом поданных в учреждение 

образования организациями–заказчиками кадров заявок на подготовку и заключенных с 

организациями–заказчиками кадров договоров о взаимодействии. Таким образом, можно 

говорить, что фактически в процессе распределения выпускники используют свое право на 

выбор профессии и рода занятий, так как они добровольно выбрали место учебы, будущую 

специальность и квалификацию. Но выбрать конкретного нанимателя имеют возможность 

только отдельные лица. В частности, запросы о распределении конкретных выпускников 

удовлетворяются в случаях, если эти выпускники включены в банк данных одаренной 

молодежи и банк данных талантливой молодежи, либо выпускники проходили практику в 

соответствующей организации. 

Следует подчеркнуть, что распределение выпускников – это не только гарантия их 

первого рабочего места, но и гарантия реализации прав и свобод населения 

соответствующей территории, куда направляется молодой специалист. В первую очередь 

это касается специальностей, непосредственно связанных с реализацией гражданами своих 

прав и законных интересов (медицинских, педагогических, юридических специальностей и 

т.п.). 

Законодательством Республики Беларусь установлен ряд особенностей в отношении 

трудовых отношений с молодыми специалистами, молодыми рабочими (служащими). 

Например, наниматель не вправе в течение срока обязательной работы, установленного 

законодательством, принять на работу молодого специалиста, распределенного 

(перераспределенного), направленного (перенаправленного) в другую организацию. При 

приеме на работу молодого специалиста наниматель должен предоставить ему определенные 

законодательством гарантии и компенсации (денежная помощь и др.). Наниматель не вправе 

уволить молодого специалиста в течение срока обязательной работы, за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным законодательством. Так, например, трудовой 

договор с молодым специалистом не может быть прекращен по таким часто используемым 
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на практике основаниям, как соглашение сторон, отказ от продолжения работы в связи с 

изменением существенных условий труда, желание работника и др. Поэтому важным 

является на стадии приема на работу выпускника определить, является ли он молодым 

специалистом. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИНЯТИЕМ УКАЗА «О СЕРВИСАХ ОНЛАЙН-

ЗАИМСТВОВАНИЯ И ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В условиях перехода к рыночным отношениям, всё большую актуальность 

приобретает использование различных форм экономических отношений, в том числе и 

лизинговых, для создания условий повышения эффективности экономики Республики 

Беларусь.  

Сегодня мы рассматриваем лизинг как вид инвестиционно-предпринимательской 

деятельности, связанной с приобретением имущества и передачей его в пользование по 

договору государству, в лице его уполномоченных органов, физическим или юридическим 

лицам, на определенный срок с целью получения прибыли (дохода) или достижения 

социального эффекта с учетом амортизации предмета лизинга, при участии лизингодателя, 

поставщика, лизингополучателя и других участников лизингового проекта. 

В настоящее время в Республике Беларусь основными нормативными правовыми 

актами, регулирующими лизинг на внутриреспубликанском уровне, являются: 

1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, в котором 

финансовой аренде (лизингу) посвящен § 6 главы 34. 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах 

регулирования лизинговой деятельности» (далее – Указ № 99). 

3. Правила осуществления лизинговой деятельности № 526, утверждённые 

Правлением Национального банка Республики Беларусь 18 августа 2014 г. Более того, не так 

давно было принято Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 19 сентября 2018 № 417 «О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления 

лизинговой деятельности». 

Кроме того, нормы о лизинге содержаться и в иных нормативных правовых актах, 

таких как Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть), Жилищный кодекс 

Республики Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 450 «О 

некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях финансовой аренды 

(лизинга)», Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 «О 

некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», Указ 

Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах 

consultantplus://offline/ref=3DB4030246F7CB027CD7E01B1EB0DA9A578F4724BFECD6B7A23F059AB6CB6262F8E2A289CA62E3477B7A51CA0AC5E4D86E4A42465BF7464F8CB8B9F03119HFJ
consultantplus://offline/ref=3DB4030246F7CB027CD7E01B1EB0DA9A578F4724BFECD6B7A23F059AB6CB6262F8E2A289CA62E3477B7A51CA0FC5E4D86E4A42465BF7464F8CB8B9F03119HFJ
consultantplus://offline/ref=3DB4030246F7CB027CD7E01B1EB0DA9A578F4724BFECD6B7A23F059AB6CB6262F8E2A289CA62E3477B7A51CA0BC4E4D86E4A42465BF7464F8CB8B9F03119HFJ
consultantplus://offline/ref=3DB4030246F7CB027CD7E01B1EB0DA9A578F4724BFECD6B1A53E069AB6CB6262F8E2A289CA62E3477B7A51CB06C4E4D86E4A42465BF7464F8CB8B9F03119HFJ
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государственной поддержки малого предпринимательства», Указ Президента Республики 

Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, 

услуг)» и др. 

На сегодняшний день законодатель продолжает совершенствовать нормативные акты 

в сфере лизинговой деятельности. Например, из новых поступлений можно выделить Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196 «О сервисах онлайн-

заимствования и лизинговой деятельности (далее – Указ N 196). 

С 29 ноября 2021 г. начали действовать основные положения Указа N 196 “О сервисах 

онлайн-заимствования и лизинговой деятельности”.  

С помощью интернет-платформы оператор сервиса онлайн-заимствования создает 

условия для поиска потенциальными заимодавцами и заемщиками предложений друг друга. 

В соответствии с собственными методиками он оценивает способность заемщика вернуть 

заем, а также предполагаемый к финансированию проект и обеспечивает техническое, 

информационное и консультационное сопровождение заключения договоров и контроль за 

их исполнением. 

Данным Указом внесены изменения в: 

1.Устав Нацбанка, утвержденный Указом от 13.06.2001 № 320; 

2.перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за 

рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения, 

утвержденный Указом от 15.10.2007 № 498; 

3.перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить 

проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденный Указом от 

16.10.2009 № 510; 

4.Указ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 

Республике Беларусь»; 

5.Указ № 99, в том числе ограничены: максимальный размер превышения общей 

суммы уплачиваемых лизингополучателем, являющимся физическим лицом, не 

выступающим при заключении и исполнении договора финансовой аренды (лизинга) в 

качестве индивидуального предпринимателя, лизинговых платежей и выкупной стоимости 

предмета лизинга над стоимостью предмета лизинга; предельный размер суммы неустойки 

(штрафа, пени), взимаемой с лизингополучателя в связи с неисполнением обязательств по 

договору финансовой аренды (лизинга); 

Дополнения, внесенные в Указ N 99, определяют новые требования к договорам 

лизинга с физическими лицами и к исполнению обязательств лизингополучателями: 

1.Часть 1 подп.1.3 п.1 Указа № 99 дополнена определениями (ответственного 

должностного лица в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ), бенефициарного владельца, иного 

владельца), применяемыми в лизинговой деятельности. 

2.Часть 2 подп.1.6 п.1 Указа № 99 дополнена нормой о том, что иностранные 

организации, осуществляющие лизинговую деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство, обязаны помимо иных требований, установленных Указом № 

99, соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ. 

3.Подпункт 1.6 п.1 Указа № 99 дополнен ч. 4-6 следующего содержания: 

• лизинговая организация, иностранная организация, осуществляющая лизинговую 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, обязаны 

назначить ответственное должностное лицо (ответственных должностных лиц) в сфере 

ПОД/ФТ; 

• руководители лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей 

лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (их 

заместители, ответственные за выполнение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ), 

лицо, исполняющее обязанности руководителя лизинговой организации более 4х месяцев, 
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ответственные должностные лица в сфере ПОД/ФТ должны соответствовать 

квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным 

Нацбанком; 

• учредители (участники), собственник имущества, бенефициарные и иные владельцы 

лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, должны 

соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Нацбанком. 

4.Пунктом 1 подп. 1.8
2
 Указа № 99 определены пределы превышения общей суммы 

уплачиваемых лизингополучателями — физическими лицами, которые не являются ИП, 

лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга над стоимостью предмета 

лизинга (с учетом НДС). Так, по договорам лизинга, срок лизинга по которым не более 

одного года, переплата не должна превышать стоимость предмета лизинга. По иным 

договорам лизинга, кроме лизинга жилья, переплата не должна превышать двукратную 

сумму стоимости предмета лизинга. 

5.Предельный размер суммы неустойки (штрафа, пени), взимаемой с 

лизингополучателя в связи с неисполнением обязательств по договору финансовой аренды 

(лизинга), не может превышать половины суммы стоимости предмета лизинга [2]. 

Также договоры финансовой аренды (лизинга), заключенные с лизингополучателями 

— физическими лицами, не выступающие в качестве ИП, до вступления в силу Указа N 196, 

необходимо привести в соответствие требованиям Указа N 196 в двухмесячный срок со дня 

вступления его в силу: с 29 ноября 2021 г. по 29 января 2022 г.  

С 29 ноября 2021 г. к отношениям по таким договорам применяются положения Указа 

N 196 вне зависимости от внесения в эти договоры соответствующих изменений.  

В соответствии с пунктом 6 Указа № 196 иные договоры финансовой аренды 

(лизинга), заключенные до вступления в силу Указа № 196, не подлежат приведению в 

соответствие с ним и действуют до исполнения сторонами всех обязательств по этим 

договорам [1]. 

Таким образом, Указ N 196 принят в целях повышения доступности финансовых 

услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего 

развития предпринимательства и деловой инициативы. Все изменения и дополнения 

благоприятно влияют на регулирование лизинговой деятельности. Необходимо отметить, что 

деятельность сервиса онлайн-заимствования, меры по защите прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц направлены на создание для населения, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, стартапов условий для привлечения быстрого доступного 

финансирования. 
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1.О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 25 мая 2021 г. № 196// Консультант Плюс: Беларусь, Технология 

3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 

– Минск, 2021. 

2.Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь: по сост. на 25.05.2021г № 196/ 

Под общ. ред. М. Яроша// Консультант Плюс: Беларусь, Технология 3000 / ООО 

«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 

2021.  Деньги взаймы. Сервисы онлайн-заимствования и лизинговая деятельность 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ  

В конце 60-х начале 70-х годов XX века после опубликования знаменитого доклада 

Генерального секретаря Организаций Объединенных Наций У Тана «Человек и окружающая 

среда» в 1969 г. и проведения Стокгольмской конференции в 1972 г. в общественном 

сознании сформировалось понимание масштабов угрозы окружающей среде, в том числе и 

земле. В этот же период проблемы охраны окружающей среды были включены в предмет 

уголовного права, свидетельством чего является их обсуждение на двух конгрессах 

Международной Ассоциации Уголовного Права (АГОР) в 1979 г. в Гамбурге и в 1994 г. в 

Рио-де-Жанейро. В резолюции, принятой на Конгрессе в Гамбурге, указывалось, что в 

предупреждении угроз окружающей среде первостепенную роль играют не уголовно-

правовые, а иные средства. Задачей же уголовного права является обеспечение реализации 

гражданско-правовых и административных средств, поскольку уголовное право играет лишь 

вспомогательную роль. Однако в случае серьезных нарушений оно должно применяться вне 

зависимости от использования предписаний иных отраслей права. Также, согласно 

резолюции, в целях обеспечения эффективной охраны окружающей среды надлежит 

признать предметом посягательства не только жизнь и здоровье людей, но как минимум – 

воды, воздух и землю в качестве правовых благ, подлежащих уголовно-правовой охране. 
Такая формулировка задач уголовного права требует введения в национальные 

законодательства специальных признаков экологических преступлений.  

В принятой на Конгрессе в Рио-де-Жанейро резолюции указывалось, (наряду с иными 

важными моментами), что минимальным требованием к национальным законодательствам 

является понимание экологического преступления как действия или бездействия, 

приводящих к существенному вреду окружающей среде, либо как действия или бездействия, 

нарушающих установленные экологические стандарты и создающих реальную и 

непосредственную (конкретную) угрозу (опасность) для окружающей среды [4, с. 67]. 

Интеграционные процессы во всех отраслях экономики ставят перед человеком 

необходимость прогнозирования экологических последствий его деятельности. Следует 

указать, что закрепление правовых механизмов регулирования природопользования в 

международных документах и в национальном законодательстве, в первую очередь должно 

гарантировать такое сотрудничество государств, которое не приведет к нарушению баланса 

взаимодействия человека и природы. 

Межгосударственное сотрудничество в области охраны окружающей среды между 

Украиной и Республикой Беларусь осуществляется в пределах Соглашения между 

Правительством Украины и Республики Беларусь в отношении приграничных областей этих 

стран от 12 мая 1997 г. (далее – Соглашение). Статья 9 Соглашения устанавливает, что 

стороны будут принимать необходимые меры в целях сохранения и оздоровления 

окружающей среды и обеспечения рационального природоиспользования на территориях 

приграничных областей, содействовать разработке специальных природоохранных программ 

и проектов, особенно в экологически неблагоприятных районах, обеспечивать свободный и 

беспрепятственный обмен информацией по проблемам охраны окружающей среды. Также, 

стороны будут способствовать активному сотрудничеству в области предупреждения и 

ликвидации на территориях приграничных областей последствий чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера. Норма ст. 12 Соглашения предусматривает 

сотрудничество правоохранительных органов приграничных областей. Деятельность данных 

органов должна осуществляться в пределах их компетенции, с соблюдением 

законодательства своих государств и международных договоров, в том числе 

регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам [1]. 

Уголовно-правовая охрана земель как элемента окружающей среды осуществляется в 

Республике Беларусь и Украине в рамках раздела IX «Преступления против экологической 

безопасности и природной среды» Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК 

Республики Беларусь) [2] и раздела VIII «Уголовные преступления против окружающей 

среды» Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины) [3]. Раздел IX УК Республики 

Беларусь содержит лишь одну статью, предусматривающую ответственность за порчу земель 

(ст. 269). Необходимо указать, что раздел VIII УК Украины включает в себя четыре статьи, 

устанавливающие ответственность за нерациональное использование земель (ст. 239, 239
1 

, 

239
2 
, 254).  

Заметим, что ст. 269 «Порча земель» УК Республики Беларусь и ст. 239 «Загрязнение 

или порча земель» УК Украины во многом совпадают. Однако имеются и различия.  

Во-первых, в ч. 1 ст. 239 УК Украины в качестве последствий загрязнения или порчи 

земель указывается на опасность данного деяния для жизни, здоровья людей или 

окружающей среды, а ч. 2 – гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие 

последствия. Данное положение отсутствует в ст. 269 УК Республики Беларусь. 

Во-вторых, ст. 269 УК Республики Беларусь по своему содержанию существенно 

шире ст. 239 УК Украины. Так, диспозиция ст. 269 УК Республики Беларусь содержит ряд 

альтернативных последствий, наступающих в результате порчи земель. К данным 

последствиям законодатель относит: уничтожение плодородного слоя почвы, загрязнение 

земель химическими или иными веществами, отходами, сточными водами, бактериально-

паразитическими вредными организмами, иное незаконное повреждение земель, причинение 

ущерба в особо крупном размере.  

В-третьих, состав преступления, предусмотренный ст. 269 УК Республики Беларусь, в 

качестве конститутивного признака содержит указание на место совершения преступления, а 

именно, на экологически неблагополучной территории. В составе ст. 239 УК Украины такой 

признак отсутствует. 

Обратим внимание, что уголовное законодательство Украины включает нормы, 

охраняющие почвенный покров (поверхностный слой) земель и земли водного фонда в особо 

крупных размерах от незаконного завладения (ст.ст. 239
1
, 239

2
 УК Украины) Также, УК 

Украины закрепляет ответственность за бесхозяйственное использование земель (ст. 254). 

Однако УК Республики Беларусь не содержит аналогичных норм. 

Следует добавить, что УК Украины предусматривает уголовно-правовую охрану 

имущественных земельных отношений. Так, ст. 197
1 

УК Украины устанавливает 

ответственность за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. 

Подобная норма существовала в белорусском уголовном законодательстве до 2021 г. В 

настоящее время за самовольное занятие земельного участка предусмотрена лишь 

административная ответственность (ч. 1 ст. 16.36 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях). 

Проведя сравнительно-правовой анализ норм УК Республики Беларусь и Украины в 

сфере уголовно-правовой охраны земель, можно сделать вывод о том, что украинский 

законодатель предусмотрел ответственность за различные формы нарушения норм в области 

рационального использования земель. Мы полагаем, что такой подход законодателя 

достаточно обоснован и логичен, т.к. преступления, предусмотренные данными статьями, 

несут различную степень угрозы нормальному функционированию системы экологических и 

экономических отношений,  имеют свою специфику совершения и, соответственно, должны 

иметь соразмерную санкцию. Следовательно, считаем необходимым закрепление подобного 
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подхода в белорусском уголовном законодательстве, исходя из потребности в установлении 

различных видов составов преступлений в зависимости от общественной опасности, 

предмета посягательства и способа совершения противоправных деяний в сфере земельных 

правоотношений.   
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МЕДІАЦІЯ ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА 

Медіація в нашій країні перебуває на етапі популяризації, поширення та прийняття у 

суспільстві. Поштовхом для домінування даного способу є недосконалість національного 

законодавства, системи судоустрою, довготривалість судового процесу, зокрема, 

оскарження, неефективність виконавчого провадження, вплив як зовнішніх, так і внутрішніх 

факторів і подій, а також, що не менш важливо – зацікавленість суспільства у 

альтернативних методах врегулювання конфліктів. 

Вивченню правової природи інституту «медіації» приділили свою увагу низка вчених 

та практиків (А. Анцупова, Є. Борисової, В. Жмудь, Я. Любченко, Ю. Михальського, Г. 

Огренчук, Т. Подковенко, Ю. Притики, О. Спектор та ін.). Однак, не дивлячись на велику 

кількість досліджень з проблем медіації в правничій сфері, лишаються фрагментарно 

дослідженими питання реалізації альтернативних методів вирішення спору з урахуванням їх 

психологічного тла. Проведення процедури медіації, особливо у комплексних провадженнях, 

як слушно заявив суддя-медіатор м. Гамбург Ф. Мемель, є доцільним, коли сторони 

фактично ведуть спір за розв'язання тривалих у часі, емоційно-особистісних конфліктів, які 

стоять за правовим спором [3, с. 123]. 

Варто зосередити увагу на міркуванні судді-медіатора, адже серед науковців є 

різноманітні висловлення і позиції відносно тої бази і теоретичних знань медіатора: 

юридичні чи психологічні навики, або ж їх використання в сукупності для повноцінного і 

вдалого вирішення спору. Згідно таких міркувань, вважаємо, що медіатором повинен бути 

фахівець у сфері права із навиками психології, адже в конфліктах сімейних, цивільних чи 

навіть трудових такі знання будуть доцільними, що стане домінуючим фактором. Знання 

медіатором психологічних аспектів є доречними задля того аби зрозуміти почуття сторін, 

допомогти їм виразити інтереси, за потребою – правильно скерувати емоції, а для цього 
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потрібні знання принаймні базових технік, які дозволять налагодити комунікацію, створити 

довірливі стосунки, сприятливу атмосферу, вдало акцентувати увагу на бажаннях учасників 

процесу та способах їх досягнення задля мирного вирішення конфліктів і налагодження стосунків. 

Разом з тим, зосередивши увагу на наявності знань у сфері психології, наявність у 

медіатора юридичної освіти безумовно допоможе сторонам запропонувати всі можливі варіанти 

вирішення спору в рамках чинного законодавства, особливо у процесі вирішення спорів, які 

виникають у господарських або адміністративних правовідносинах, але при цьому не пропонувати 

варіанти вирішення спору, тобто тут більш зосереджуватиметься увага на документації і приписах 

закону, а також вдало імпонуватимуть теоретичні навики тактик психології, що в сукупності стане 

способом досягнення консенсусу в процесі медіації. 

У 90-х роках минулого століття фіксовані дослідниками, котрі зацікавлені даною 

процедурою, перші спроби застосування медіації. Проте, за допомогою багатоманітних 

нововведень, інвестицій, котрі дали поштовх прогресу, та бажанню індивідуумів вивчати 

медіацію, на даний час в України багато шкіл та центрів, які спроможні готувати справжніх 

спеціалістів.  

На даному етапі держава та українське суспільство вже розуміють потребу у 

альтернативних методах вирішення конфлікту та активно популяризують медіацію, як сучасний та 

ефективний метод. Варто згадати, що 16 листопада 2021 року Верховною Радою України було 

прийнято Закону України «Про медіацію», що підтверджує легітимність з боку держави, адже 

процес врегульовується на законодавчому рівні, що суттєво полегшує його практичне 

застосування. 

Ухвалення Закону України «Про медіацію» мало на меті розвантажити вітчизняну судову 

систему, адже більшість спорів у провадженнях судів потенційно можуть бути розв’язані мирним 

позасудовим шляхом. 

Законодавець поширив дію Закону не лише на приватно-правові спори (цивільні, трудові, 

сімейні, господарські тощо), але й на адміністративні спори, справи про адміністративні 

правопорушення та навіть кримінальні провадження (на стадії досудового розслідування). 

Також передбачається повернення 60% сплаченого судового збору в разі мирного 

врегулювання спору шляхом медіації на будь-якій стадії судового провадження. 

На медіацію не поширюються засади гласності судового розгляду, а медіатор не може бути 

допитаний в якості свідка щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки до медіації та 

її проведення [1]. 

У більшості країн світу медіація є визнаним і широко використовуваним методом 

вирішення конфліктів між людьми. У США тільки 5% справ, поданих до суду, направляється на 

розгляд, решта вирішуються мирним шляхом. Логічно, що порозуміння, досягнуте в процесі 

врегулювання конфлікту, а не вирішення відповідно до волі, наприклад, арбітра або судді, 

приймається і визнається сторонами. Не можна не погодитися і не поважати рішення, у прийняті 

якого особисто брав активну участь, набагато легше не визнавати й оскаржувати рішення судді. 

Варто зазначити, що протягом останніх десятиріч медіація успішно розвивається в 

багатьох країнах. У США, Канаді, Австрії, Великобританії, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, 

Франції, Польщі та інших європейських країнах прийнято спеціальні закони, які захищають право 

медіатора на нерозголошення інформації, отриманої від сторін у процесі медіації. У деяких 

країнах прийняті спеціальні юридичні норми, відповідно до яких до участі в судовому процесі 

сторони повинні спробувати вирішити свій спір шляхом медіації. Поширюється практика медіації 

в країнах Східної Європи та колишніх республіках Радянського Союзу [2, с. 58]. Власне, такі дані 

про практику застосування є підтвердженням, що у більшості країн, членів Європейського Союзу, 

інститут медіації законодавчо врегульований, що дозволяє уникнути сторонам довготривалої 

судової процедури і натомість допомагає сторонам, які мають протилежні позиції, знайти спільну 

мову, не доводячи справу до суду. 

До того ж, медіація дозволяє урізноманітнити портфель послуг, які надають юристи, що 

може створити додаткові точки диференціації на ринку юридичних послуг. Так, набирає обертів 
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робота Національної асоціації медіації трудових та корпоративних спорів (ГС НАМТКС), якими 

часто опікуються адвокати. 

Оскільки, медіація стане саме тим механізмом, який сприятиме ефективному 

врегулюванню суперечок, то лідери ринку юридичних послуг будуть активно сприяти тому, щоб 

їхні фахівці набували навичок медіації. 

Отже, якісні знання у сфері медіації вимагають відповідального ставлення до вибору 

провайдера послуг медіації та організації, яка проводить навчання майбутніх медіаторів, адже не 

всі володіють стандартизованими процесами навчання [1]. 

Зважаючи на останні події пов‘язані з Covid-19, перед багатьма спеціальностями виникли 

нові виклики, медіація – не виняток. Довелось здобувати нові навики та активно застосовувати їх 

на практиці, а саме проводити он-лайн медіацію. Звичайно, що це складний процес, котрий 

вимагає ще більше часу і уваги для її попередньої підготовки та проведення, і медіатору потрібно 

навчитись правильно його здійснювати. Обговорювати усі деталі, наголошувати на 

конфіденційності, яка вимагає підвищеної уваги та пропрацювання всередині спільноти, 

попереджати про коректне ставлення і що робитиме медіатор, якщо хтось із сторін поводитиме 

себе не толерантно, наприклад, виключати мікрофон. 

Он-лайн зустрічі нікуди не дінуться з нашого життя, з плюсів – розширення географії.  

Практичне застосування медіації має свої преваги. По-перше, участь у цьому процесі 

вирішення конфліктів є добровільною. Учасник будь-коли може покинути стіл переговорів за 

власним бажанням. По-друге, посередництво вимагає менших фінансових і часових затрат. По-

третє, процес посередництва, організований із позиції непротистояння, вважається, якісно кращим, 

аніж традиційний ворожий судовий процес. Ще однією перевагою медіації є конфіденційність 

процесу, що має неабияке значення. Посередництво є короткотривалим, неворожим та 

орієнтованим на виконання завдання підходом до вирішення конфлікту [2, с. 58]. Підтримуємо 

твердження, що медіація це продуктивне міждисциплінарне явище, яке уявляє під собою певний 

комплекс дій, метою яких є налагодження стосунків та створення умов задля економії фінансів, 

часу, збереження відносин, гнучкості, ефективності, конфіденційності, добровільності, перелік 

яких закріплений в принципах. 

Крім того, концепція добровільності участі в процесі медіації закріплена в Рекомендаціях 

Комітету міністрів Ради Європи «Про сімейну медіацію» від 21 січня 1998 р. № (98)1 (зокрема, 

положення «медіація не повинна бути обов’язковою»), а також у п. 10 преамбули Директиви 

2008/52/ ЄC Європейського Парламенту та Ради «Про деякі аспекти посередництва (медіації) у 

цивільних та комерційних справах» від 21 травня 2008 р. (далі Директива 2008/52/ ЄС), де вказано: 

«Директива повинна стосуватись процесів, за яких дві чи більше сторони в міжнародному спорі 

роблять спробу самостійно, на добровільній основі досягти мирової угоди під час розв’язання 

їхнього спору за допомогою медіатора». 

Світова спільнота нагромадила значний теоретичний і практичний досвід у сфері 

застосування підходів альтернативного розв’язання спорів, і Україні варто ним скористатися. 

Медіація є перспективною та здатна самостійно і на рівних правах конкурувати з іншими 

процедурами вирішення конфліктів, оскільки у кожного з них – своя унікальна ніша у системі 

конструктивного вирішенні юридичних конфліктів [2, с. 58-59]. При цьому, варто згадати, що під 

час підготовки Проєкту Закону експертами було проаналізовано Сінгапурську конвенцію про 

медіацію, що зумовлено потребою її імплементації та ратифікації. Вважаємо доцільною 

рекомендацією щодо створення компетентний орган для цілі реалізації Сінгапурської конвенції 

про медіацію та механізм забезпечення виконання угод про врегулювання спору за результатами 

медіації. 
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ОХРАНА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ ЗА РУБЕЖОМ 

В современных условиях использование произведения литературы, науки или 

искусства никогда не ограничивается территорией одного государства. Развитие культурного 

обмена делает необходимым защиту авторских прав за рубежом. Поэтому крайне важно 

правильно оформить отношения белорусских авторов с зарубежными партнерами, а также 

понять принципы зарубежной охраны авторских прав, которые, как подчеркивалось выше, 

носят по определению территориальный характер. В силу принципа территориальности и 

неприменения иностранного законодательства к авторскому праву правовое регулирование 

авторских отношений в каждой стране имеет национальную специфику и может 

существенно отличаться от законодательства Республики Беларусь [1, с. 97]. 

В то же время законодательство об авторском праве в большинстве стран основано на 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года, поэтому 

основные принципы предоставления охраняемых произведений схожи. Различия касаются сферы 

действия авторского права, условий охраны и ответственности за нарушение авторских прав. 

Как отмечалось выше, белорусское законодательство защищает произведения 

авторов, являющихся гражданами Республики Беларусь, независимо от того, были ли их 

произведения созданы в Республике Беларусь или за рубежом. 

Бернская конвенция 1986 года предоставляет национальный режим произведениям 

иностранцев, созданным на территории государств-участников Конвенции. Следовательно, 

авторское право граждан Республики Беларусь, создавших свои произведения за рубежом, 

охраняется практически во всех странах мира в соответствии с их внутренним 

законодательством, и никаких дополнительных условий не требуется. 

Таким образом, произведение белорусского автора, созданное за рубежом, охраняется 

в Республике Беларусь в силу гражданства автора, а в стране происхождения произведения – 

в силу принципа национального режима. 

Для предоставления охраны за рубежом произведению белорусского автора, 

созданному в Республике Беларусь, необходимо заключить международное соглашение о 

взаимной охране авторских прав между Республикой Беларусь и государством, на 

территории которого такая охрана предоставляется. На сегодняшний день существует два 

универсальных соглашения, каждое из которых предусматривает такой режим – Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года и Всемирная 

Конвенция об авторском праве 1952 года (подробнее об этих соглашениях см. Однако такая 

защита будет предоставляться в соответствии с национальным законодательством 

государства, в котором автор ходатайствует о ней, и при соблюдении всех условий, 

требуемых в этом государстве (условия, процедуры и т. д.). 

Если по каким-либо причинам произведение не подпадает под режим охраняемых 

территорий на данной территории, произведение может свободно использоваться без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения. 
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Личные неимущественные права автора (право на имя и т. д.) охраняются во всех 

современных государствах бессрочно и независимо от того, связаны ли соответствующие 

государства международным договором [2, с. 62]. 

В силу принципа национального режима конкретные субъективные права автора, а 

также меры ответственности за их нарушение определяются внутренним правом 

государства, на территории которого испрашивается защита. Поэтому белорусские авторы за 

рубежом могут пользоваться большим или меньшим набором прав по сравнению с 

белорусским законодательством. Иногда авторы за рубежом могут пользоваться правами, 

которых они не имеют в стране своего гражданства. 

Например, во многих странах срок охраны авторских прав составляет 70 лет, а в 

Республике Беларусь – 50 лет. Это означает, что в соответствующем государстве авторское 

право белорусского гражданина будет охраняться еще в течение 20 лет после того, как такая 

защита прекратится на родине. Размер компенсации или способы исчисления убытков 

(убытков) за нарушение авторских прав могут отличаться. Вполне возможно, что автор 

обладает правами, о которых не известно национальному законодательству, или что в 

законодательстве соответствующего государства отсутствуют имущественные права. 

Иностранная защита смежных прав основана на аналогичных принципах. Права 

исполнителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, а также права производителей 

фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания охраняются за рубежом 

национальным законодательством соответствующего государства, если эти права возникли 

на его территории (принцип национального режима). Смежные права наших граждан и 

юридических лиц в отношении произведений, созданных в Республике Беларусь, охраняются 

за рубежом при наличии международного договора, связывающего Республику Беларусь и 

соответствующее государство, на территории которого испрашивается охрана. 

Смежные права, как и авторские права, охраняются и охраняются в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, поэтому объем смежных прав, условия 

охраны и правовые последствия нарушений в каждой стране, где испрашивается охрана, 

могут существенно отличаться. 

Таким образом, глобальный характер международных договоров об авторском праве 

и смежных правах (участие в них большинства стран) означает, что защита таких прав 

обеспечивается гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь практически 

повсеместно. 
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СУПРУГОВ 

 

Имущественные отношения супругов наиболее часто подвергаются правовому 

воздействию, поскольку в связи с изменением уровня экономического развития страны 

повышается уровень дохода граждан, появляются новые объекты семейных имущественных 
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отношений, меняются семейные традиции. Семейное законодательство Республики 

Беларусь, регулирующее вопросы общей совместной собственности супругов сегодня 

особенно востребовано и постоянно совершенствуется. Возникающие в рамках 

имущественных отношений супругов юридические конструкции нуждаются в четкой 

правовой регламентации, отвечающей реалиям современной жизни. При анализе 

действующего семейного законодательства Республики Беларусь наблюдается отсутствие 

правовой регламентации отдельных существенных вопросов, касающихся имущественных 

отношений супругов. В частности, остался недостаточно исследованным и законодательно 

неразрешенным важный с теоретической и практической точек зрения вопрос конкретизации 

перечня объектов общей совместной собственности супругов. 

В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) 

[1] права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака органами, 

регистрирующими акты гражданского состояния. КоБС устанавливает два вида правового 

режима имущества супругов – законный и договорной. Супругам предоставлено право, 

исходя из своих интересов, самим выбирать режим правового регулирования владения, 

пользования и распоряжения своей общей совместной собственностью, а именно, они могут 

строить свои имущественные взаимоотношения на основании положений семейного 

законодательства (ст. 23–28 КоБС) либо заключить между собой Брачный договор (ст. 13 

КоБС). По общему правилу, после регистрации заключения брака на имущество, нажитое 

супругами, распространяется законный режим, если иное не предусмотрено Брачным 

договором. 

В соответствии со ст. 23 КоБС имущество нажитое супругами в период брака, 

независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо кем из супругов внесены 

денежные средства, является их общей совместной собственностью. Таким образом, к общей 

совместной собственности супругов относится только то имущество, которое приобретено 

ими в браке, зарегистрированном в установленном законом порядке. Имущество, 

приобретенное лицами, проживающими совместно без регистрации брака, регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) [2] и относится к общей долевой 

собственности этих лиц, а не к общей совместной собственности супругов.  

Согласно законодательства Республики Беларусь супруги имеют равные права 

владения, пользования и распоряжения своей общей совместной собственностью, причем не 

имеет значение на кого из супругов зарегистрировано совместно нажитое имущество или то 

обстоятельство, что один из супругов в период брака был занят ведением домашнего 

хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором (ч. 2 

ст. 23 КоБС).  

Следует отметить, что КоБС не определяет конкретный перечень объектов общего 

совместного имущества супругов, а вопрос об объектах семейных имущественных 

отношений в настоящее время является весьма актуальным. Согласно ч. 1 п. 20 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.05.2000 г. № 5 «О 

практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 

(далее – ППВС №5) [3], общей совместной собственностью супругов, является любое 

нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое может быть 

объектом права собственности граждан. Надлежит констатировать, что данное положение 

требует конкретизации и законодателю следует указать, перечень видов имущества, 

относящегося к общей совместной собственности супругов, а также определить, что входит в 

понятие самого термина «имущество». 

Термин «имущество» трактуется среди различных исследователей неоднозначно. 

Автор поддерживает мнение Л. М. Пчелинцевой, которая к «имуществу» относит не только 
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вещи и имущественные права, но и обязательства имущественного характера – долги 

супругов, возникшие в результате распоряжения общей совместной собственностью [4, 105]. 

Делая сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь с законодательством 

других государств, можно прийти к выводу, что Гражданские кодексы Республики Беларусь, 

Российской Федерации и  Казахстана также не дают определения термина «имущество». 

Однако в  п. 1 ст. 190 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 (в ред. от 03.11.2020) 

имуществом как особым объектом считаются отдельная вещь, совокупность вещей, а также 

имущественные права и обязанности. 

Таким образом, имеется пробел не только в семейном, но и в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь. По мнению автора, белорусскому законодателю 

надлежит в ГК дать определение термину «имущество» подобно тому, как это сделал 

законодатель Украины, указав, что данное понятие включает в себя вещи, а также 

имущественные права и обязанности. 

Данный вывод подтверждает анализ судебной практики. В судах Республики 

Беларусь раздел общего имущества супругов происходит с учетом их общих обязательств 

(долгов). Следовательно, это свидетельствует о возможности включения общих обязательств 

(долгов) супругов в состав общей совместной собственности супругов. Представляется, что и 

законодателю следует учесть, что в период брака супруги могут приобрести не только 

общую совместную собственность, но и иметь общие обязательства (долги) (например, 

супруг в интересах семьи заключает кредитный договор на покупку бытовой техники). 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что действующее семейное 

законодательство Республики Беларусь недостаточно четко регламентирует вопросы 

объектов общей совместной собственности, что в итоге не будет способствовать 

единообразному применению закона и повышению эффективности нормативной базы в 

данной сфере. В этом контексте считается целесообразным дополнить ст. 23 КоБС отдельной 

частью следующего содержания: «К общей совместной собственности супругов относят 

любое имущество, не запрещенное в гражданском обороте: 

полученные супругом пенсии, стипендии, пособия;  

доходы супруга от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной и иной 

деятельности, приносящей доход;  

денежные выплаты супругу, не имеющие специального целевого назначения;  

приобретенное за счет общих доходов движимое и недвижимое имущество; ценные 

бумаги; доходы от вкладов, внесенных в кредитные организации; доли в уставном фонде 

хозяйственных обществ, товариществ, паи в кооперативе; предприятие (как имущественный 

комплекс); вещи профессиональных занятий одного из супругов; 

иное имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может находиться в собственности граждан;  

общие обязательства супругов (долги)». 

Указанная регламентация в итоге будет способствовать единообразному применению 

закона и повышению эффективности нормативной базы в сфере регулирования 

имущественных правоотношений супругов. 
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Актуальність цієї проблеми обумовлена складностями впровадження ринкових 

відносин в економіку України. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації є надзвичайно суспільно небезпечним кримінальним правопорушенням, що 

чинить руйнівний вплив на економіку держави і загрожує національній безпеці України. 

Таке протиправне заволодіння майном господарюючих та інших суб’єктів отримало назву — 

“рейдерство”. В Україні під рейдерством розуміється недружнє поглинання підприємства 

або активів, яке проводиться за допомогою протиправних дій — підробки документів, змови 

з керівними органами підприємства або органами державної влади, силового захоплення та 

інших незаконних дій. 

Завдяки корумпованості державних органів, окремих посадових осіб, недосконалості 

законодавства та недолікам у діяльності правоохоронних органів, рейдерство в Україні має 

стійку тенденцію до поширення на найбільш важливі і прибуткові галузі: енергетику, 

транспорт, будівництво, сільське господарство, банківську сферу тощо. 

Як свідчить статистика, кількість облікованих кримінальних протиправних заволодінь 

майном підприємств, установ, організацій, відповідальність за вчинення яких передбачена 

статтею 206-2 Кримінального кодексу України є незначною. Так, у 2020 році в Україні було 

обліковано 90 таких кримінальних правопорушень, і тільки в 5 кримінальних провадженнях 

було вручено повідомлення про підозру. У 2019 році ці цифри склали 130 і 16 відповідно, у 

2018 році — 70 і 11, у 2017 році — 82 і 8, у 2016 році — 78 і 4. Вказані цифри свідчать про 

надзвичайно високий рівень латентності рейдерства та високий професіоналізм суб’єктів 

його вчинення. 

Рейдерство, умовно, можна поділити на три основних види: “біле”, “сіре” та “чорне”. 

“Біле рейдерство” — ретельно спланований і підготовлений комплекс дій для 

поглинання об’єкта, що відбувається всупереч волі його власників. Такий вид поглинання 

здійснюється згідно з чинним законодавством і законними методами. Часто такий вид 

поглинання використовується щодо активів, які мають проблеми з корпоративним 

управлінням та/або скрутне фінансове становище. Суб’єкти скуповують, наприклад, акції, 

проводять збори акціонерів, переобирають керівництво, вносять зміни до установчих 

документів тощо. Таке протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації 
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може мати й позитивний результат, який проявляється у зміні неефективного керівництва, 

вдосконаленні технології виробництва, залученні професійних кадрів та інвестицій тощо. 

“Чорні” рейдери використовують кримінальні методи захоплення об’єкта: вимагання 

й погрози, часто пов’язані з насильством, блокування чи інше перешкоджання роботі 

об’єктів та їх захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних осіб, 

злочинна змова і підкуп посадових осіб силових структур, чиновників, суддів, реєстраторів, 

нотаріусів, виконавців, фізичне усунення невигідних осіб. Вони безпосередньо посягають не 

тільки на право власності, а й на інші основні права особи, гарантовані Конституцією 

України (право на життя, здоров’я, недоторканність, честь і гідність тощо). 

“Сіре рейдерство” — поглинання об’єкта, що здійснюється шляхом поєднання як 

законних механізмів так і незаконних дій. Такі захоплення є найбільш складними по своїй 

суті, адже всі незаконні дії в результаті підтверджуються законними механізмами, що 

ускладнює подальше оскарження факту захоплення реальними власниками активів. 

Розслідування цього виду кримінальних правопорушень Законом України “Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро 

економічної безпеки України та пов’язаного з цим удосконалення роботи деяких державних 

правоохоронних органів” від 17 листопада 2021 р. віднесено до компетенції новоствореного 

Бюро економічної безпеки України, за винятком кримінальних правопорушень, віднесених 

до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро 

України. 

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, що загрожує 

економічній безпеці України загалом, чітко законодавчо не визначено. Тому під поняттям 

“заволодіння” розуміють і захоплення, і поглинання, і злиття з відповідним об’єктом. Немає 

також науково розроблених ефективних методик щодо виявлення та розслідування 

рейдерських захоплень. Практично не проводиться профілактична робота щодо запобігання 

цим явищам. Відсутні дієві гарантії економічної безпеки підприємства, установи, організації 

від рейдерських атак. 

Основна мета протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації 

— протиправне збагачення через захоплення земельних ділянок, обладнання, нерухомості, 

часто поєднана з усуненням конкурентів у відповідній сфері діяльності. 

Об’єктом рейдерського захоплення може стати майже будь-який успішний бізнес або 

цінний актив. Сьогодні основною групою ризику є середній бізнес і малий бізнес, оскільки 

саме вони часто не мають ресурсу та фінансів для ефективного захисту від рейдерських атак. 

Також у групі ризику знаходяться компанії, які нехтують засобами превентивного захисту 

чим відповідно викликають підвищену зацікавленість з боку рейдерів. 

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації можуть 

здійснювати як легальні господарюючі чи інші суб’єкти, так і на їх “замовлення” — певні 

злочинні структури, чи окремі особи. що спеціалізуються на рейдерстві. 

Вибір способів рейдерського захоплення підприємства чи іншого об’єкта залежить від 

його специфіки, а також від фінансових та інших можливостей суб’єкта цього кримінального 

правопорушення. Найбільш поширеними є махінації з акціями, корпоративний шантаж, 

силове захоплення, банкрутство, реприватизація тощо. Необхідною умовою успішної 

рейдерської атаки є корумпованість суддів, нотаріусів, реєстраторів, працівників 

контролюючих та правоохоронних органів. 

Основними ознаками протиправного заволодіння майном підприємства, установи, 

організації є: вчинення протиправних дій із заволодіння чужим майно під прикриттям зовні 

законних підстав; забезпечення злочинного результату шляхом вчинення протиправних дій 

кримінального характеру (підробка документів, хабарництво тощо), об’єднаних метою 
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заволодіння чужою власністю; використання неправосудних рішень суду для юридичного 

прикриття рейдерства та отримання можливості розпоряджатися чужим майном; залучення 

до рейдерства корумпованих представників органів влади та правоохоронних органів. 

Запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, 

здійснюється як на загальному так і на спеціально-кримінологічному рівні. Загальний рівень 

профілактики рейдерства здійснюють органи законодавчої та виконавчої влади шляхом 

формування та реалізації кримінально-правової політики держави загалом, удосконалення 

нормативно-правової бази, форм і методів діяльності правоохоронних органів, відносин між 

державою та господарюючими суб’єктами. 

Розвиток організаційно-правового механізму державної протидії протиправному 

заволодінню майном підприємства, установи, організації в корпоративному секторі 

економіки України має спрямовуватися на підвищення рівня відповідальності та прозорості 

діяльності судової системи при розгляді справ і прийнятті рішень з корпоративних 

суперечок, відновлення керованості судовим процесом. 

Ефективним механізмом боротьби з рейдерськими захопленнями може стати розвиток 

альтернативних систем вирішення внутрішніх корпоративних суперечок, таких як 

третейський арбітраж, інститут медіаторів (посередників) тощо. Втілення зазначених заходів 

уповноваженими органами влади має поєднуватися із створенням мережі надання 

безкоштовної інформаційної та консультаційної допомоги акціонерам (учасникам) 

господарських товариств з питань створення систем захисту від захоплення.  

Одним із важливих шляхів боротьби з протиправними поглинаннями та захопленнями 

підприємств є удосконалення реєстрації прав власності на цінні папери та обліку цінних 

паперів. Вітчизняна депозитарна система ще не має змоги забезпечити надійну систему 

обліку корпоративних прав, діяльність її учасників не повною мірою відповідає вимогам 

сьогодення. 

Підвищення ефективності державної політики протидії протиправному заволодінню 

майном підприємства, установи, організації в сучасних умовах України потребує суттєвого 

удосконалення організаційно-правових механізмів її реалізації. З метою запобігання 

захопленням уповноваженим органам державної влади необхідно активізувати діяльність, 

спрямовану на усунення існуючих прогалин у чинному законодавстві, створення та 

функціонування надійної системи захисту прав власності акціонерів (учасників) 

господарських товариств. 

Кримінологічною наукою ще не вироблено універсальних ефективних заходів 

запобігання та протидії протиправному заволодінню майном підприємства, установи, 

організації. З практики діяльності правоохоронних органів щодо запобігання рейдерству 

можна узагальнити й сформулювати певні поради господарюючим суб’єктам щодо 

профілактики, недопущення рейдерських посягань: 

1) брати кредити тільки в надійних контрагентів і своєчасно розраховуватися за них, 

не допускаючи кредиторської заборгованості та її накопичення; 

2) здійснювати ефективний підбір професійних кадрів, особливо на організаційно-

розпорядчі посади і забезпечувати належний рівень оплати їх праці; 

3) вести чіткий бухгалтерський облік, не допускати ведення “подвійної бухгалтерії”; 

4) своєчасно, не допускаючи заборгованості, сплачувати податки, внески та інші 

обов’язкові платежі; 

5) працювати з акціонерами, постійно інформуючи їх про результати діяльності 

підприємства, установи, організації, одержаний прибуток та його використання 

В кожному конкретному випадку рейдерської атаки щодо певного господарюючого 

суб’єкта, що вже розпочалася, слід використовувати для свого захисту тільки правові засоби, 

вибір яких обумовлений видом власності, формою управління, специфікою виробничого 
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процесу, а також інформацією щодо суб’єкта посягання тощо. Як свідчить практика, 

ефективними методами самозахисту від рейдерства є: обмін акцій компанії, яка 

поглинається, на її кредитні зобов’язання; продаж чи передача найціннішого майна як 

розрахунок за борговим зобов’язанням; “зустрічне” скуповування акцій нападаючого 

суб’єкта; зміна форми власності через викуп акцій однією особою тощо. Всі ці та інші 

способи захисту будуть неефективними у разі належно підготовленої й організованої 

рейдерської атаки, тому краще її не допустити. 

 

Фіцик Софія Олександрівна 

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ПОНЯТТЯ ДОБРОСУСІДСТВА У ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 

Земельний кодекс України регулює відносини, що виникають між власниками та 

користувачами сусідніх земельних ділянок та встановлює обов’язок дотримання 

добросусідських відносин. Саме поняття та зміст добросусідства закріплене у главі 17 

Земельного кодексу України та передбачає, що власники та землекористувачі земельних 

ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх 

цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок 

завдається найменше незручностей[2]. 

Такими незручностями можуть бути: 

 затінення від будинків або інших споруд, дерев та чагарників; 

 задимлення внаслідок спалювання відходів; 

 неприємні запахи, які виникають внаслідок господарської або іншої діяльності; 

 шумове забруднення тощо. 

Сторони сусідніх земельних ділянок зобов’язані не вчиняти перепон, які б могли 

перешкоджати цільовому використанню сусідніх земельних ділянок та не допускати 

негативний вплив на сусідню земельну ділянку, який є не припустимим[2]. 

Прикладом неприпустимого впливу на сусідню земельну ділянку є втрата можливості 

власником або землекористувачем вирощувати сільськогосподарську продукцію, здійснювати 

будівництво будинків та інших споруд тощо, що є  перепоною для використання земельної 

ділянки за цільовим призначенням.Також незручності, зокрема, можуть створювати зелені 

насадження, які ростуть на сусідній земельній ділянці або ж на межі земельних ділянок 

(затіняють ділянку, заважають вирощуванню городини)[2]. 

Так, у Рішенні ВС/КЦС у справі №598/1708/18 від 17.02.2021, вирішується питання 

протиправного будівництва високої огорожі, яка частково затіняла сусідній будинок. 

Потрапивши в таку ситуацію позивач звернулась до суду із позовом до своєї сусідки. 

Як вбачається із матеріалів справи, остання на власній земельній ділянці встановила огорожу з 

метало-профілю висотою 2 м на відстані 3 м від її будинку, внаслідок чого перешкоджає 

освітленості в кімнатах її будинку. Ускладнення викликається ще й тим, що освітлення 

погіршилось у дитячій кімнаті, де проживає донька позивачки, що має інвалідність і не може 

самостійно пересуватись. 

З урахуванням зазначеного, позивач просила суд зобов’язати сусідку замінити огорожу 

з метало-профілю на огорожу з металевої сітки, що буде пропускати сонячні промені. 

Суди перших двох інстанції визнали позовні вимоги не обґрунтованими, зокрема, через 

те, що позивачем, на думку суддів, не додані докази того, що між встановленням паркану та 

недостатнім освітленням будинку є причинно-наслідковий зв'язок. 

Однак, позивачка не погодилась із винесеними рішеннями та оскаржила їх в 

касаційному порядку, з тих підстав, що суди надали неналежну оцінку протоколу проведення 

дослідження освітлення приміщень та не захистили порушене право на гідні умови її 

https://protocol.ua/ua/yak_zmusiti_susida_zaminiti_parkan_shcho_zavagae_vam_giti_(vs_ktss_u_spravi_598_1708_18_vid_17_02_2021)/
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проживання. Так, ВС став на бік позивача та зазначив, що дії відповідачки порушують 

правила добросусідства. 

Суд наголосив на тому, що державою на найвищому рівні гарантується право на повагу 

людини до приватного і сімейного життя, житла. ЄСПЛ неодноразово визначалось, що 

порушення права на повагу до житла не обмежується конкретними фізичними порушеннями, 

такими як несанкціоноване проникнення в будинок особи, а також включає такі посягання, які 

не є конкретними чи фізичними, наприклад, шум, запахи або інші форми втручання. Серйозне 

порушення може призвести до порушення права людини на повагу до житла, якщо це заважає 

користуватися зручностями свого житла. Такі порушення слід розглядати не лише в аспекті 

права особи на матеріальний об’єкт/простір, а і як право на отримання задоволення від 

користування таким об’єктом. 

Також ВС нагадав, що Відповідно до ст.13 Цивільного кодексу України, при здійсненні 

своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. 

Тобто, право однієї особи закінчується там, де починається право іншої. Зловживання правами 

не допускається. 

Крім того, Земельним кодексом передбачено, що власники ділянок повинні обирати 

такі способи використання ділянок, при яких власникам сусідніх ділянок завдається найменше 

незручностей (ст.103 ЗК України). Це стосується затінення, задимлення, неприємних запахів, 

шумового забруднення тощо. 

Задовольняючи позов, ВС обґрунтовував рішення наступними висновками: «якщо такі 

незручності перевищують звичайні труднощі співмешкання з сусідами, вони можуть 

перешкоджати мирному користуванню житлом, незалежно від того, спричинені вони 

приватними особами, промисловою діяльністю чи державними установами» [5]. 

З огляду на зазначене, встановлення відповідачем такої огорожі порушує права 

позивача, яка повністю опікується дочкою, котра є особою з інвалідністю та постійно прикута 

до ліжка в кімнаті, на користування зручностями свого житла, в тому числі щодо належного 

освітлення кімнати, що у свою чергу є порушенням ст.8 Конвенції [4]. 

Тому, аналізуючи відповідне рішення, можна зробити висновок, що всівласники та 

землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, 

спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок за 

цільовим призначенням. Також власники та землекористувачі земельних ділянок можуть 

вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може 

призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та 

інше [2]. 

 Відповідно до ст.  106 ЗКУ, спосіб закріплення спільних меж між земельними 

ділянками визначається за згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на 

встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше 

не встановлено угодою між ними.Межовими знаками можуть бути природні чи штучні 

споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, 

стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, 

камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально 

встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються. 

Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної 

земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення або 

відновлення межових знаків, у разі якщо вони відсутні, зникли, перемістилися або стали 

невиразними. У разі відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки встановлення 

спільних меж здійснюється за рішенням суду. 

Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення 

відображається у матеріалах землевпорядного проектування та геодезичних вишукувань, а 

також на кадастрових планах земельних ділянок. Наголошуємо на тому, що власники 

земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані дотримуватися меж земельних ділянок. 

https://protocol.ua/ua/zemelniy_kodeks_ukraini_stattya_103/
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Так, Рішенням ВС/КЦС у справі № 309/828/17 від 16 жовтня 2020 р., суд зобов’язує 

особу не чинити перешкод у встановленні огорожі на спільній межі між земельними 

ділянками (будинками). 

У відповідному випадку дві земельні ділянки межують одна з одною. Добросусідство 

не відбувається, адже обидві сторони не можуть дійти певного консенсусу. Виникають сварки 

і бійки, тому  позивач вирішує захиститися від сусіда огорожею. Сусід силоміць протидіє її 

встановленню. До суду подається негаторний позов на підставі ст. 391 ЦК України та ст. 152 

ЗК України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та зобов`язання 

вчинити певні дії[3]. 

Цікавим документом в цій справі є акт обстеження земельних ділянок комісією 

сільської ради, відповідно до якого відповідач відмовився від встановлення суміжної огорожі, 

яку позивач лише за свої кошти планував встановити. Власне така відмова і стала однією з 

підстав для доведення протиправності поведінки відповідача у суді. 

Суд першої інстанції, з яким погоджуються суди апеляційної та касаційної інстанції 

задовольняє позов та зобов’язує відповідача (сусіда) не чинити перешкод у встановленні 

огорожі на спільній межі між будинками. 

Зокрема ВС посилається на статтю 106 ЗК України, яка передбачає, що власник 

земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки встановлення 

твердих меж, а також на ст. 103 ЗК України, згідно якої використання земельної ділянки 

повинно бути таким чином, щоб сусідам завдалося найменше незручностей (чого в даному 

випадку не відбувалося). 

Суд касаційної інстанції відкидає доводи відповідача про неправильне обрання 

позивачем способу захисту порушеного права. ВС також підкреслює, що «позов про усунення 

порушень права, не пов`язаних із позбавленням володіння, підлягає задоволенню незалежно 

від того, на своїй чи на чужій земельній ділянці або іншому об`єкті нерухомості відповідач 

вчиняє дії (бездіяльність), що порушують право позивача» [5]. 

Єдине проблемне питання, що виникає, це відсутність у чинному законодавстві 

механізмів, щодо примусового виконання такого рішення суду, і невідомо яку 

відповідальність буде нести відповідач у випадку продовження ним перешкод щодо 

встановлення огорожі. 

Як бачимо, чинне законодавство передбачає можливість потерпілій стороні захистити 

свої законні інтереси. 

Досить часто власники(землекористувачі) здійснюють самовільне знищення зелених 

насаджень, які їм заважають, не розуміючи юридичних наслідків таких дій. 

Власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені та гілки 

дерев і кущів, які проникають з сусідньої земельної ділянки у випадку, якщо таке 

проникнення є перепоною для використання земельної ділянки за цільовим призначенням. У 

будь-якому іншому разі, положення земельного та цивільного законодавства, не дають права 

власникам (землекористувачам) на знищення чи іншого роду пошкодження зелених 

насаджень, які проникають з сусідньої  ділянки, під загрозою відповідальності, зокрема: 

- особа, винна у самовільному знищенні чи пошкодженні зелених насаджень, що 

розміщені на території суміжної приватної земельної ділянки, несе цивільну відповідальність 

у вигляді відшкодування в повному обсязі шкоди, завданої майну іншої особи; 

- особа, винна у знищенні чи пошкодженні зелених насаджень, розміщених на 

суміжній земельній ділянці державної чи комунальної власності, несе адміністративну 

відповідальність та відшкодовує нанесенні збитки. 

Способами захисту своїх прав можуть бути як своєрідне досудове врегулювання спору, 

шляхом добровільних домовленостей між сусідами або шляхом звернення землевласника 

(землекористувача) у відповідну сільську, селищну, міську раду із заявою.Саме на органи 

місцевого самоврядування покладено завдання вирішення земельних спорів та додержання 

громадянами правил добросусідства (ст. 158 ЗК України). Одна, якщо не вдалося дійти згоди у 

https://protocol.ua/ua/zemelniy_kodeks_ukraini_stattya_152/%23:%7E:text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8,-1.&text=%D0%92%D0%BB
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відповідному питанні, захист прав громадян на земельні ділянки здійснюється у судовому 

порядку шляхом: 

 визнання прав; 

 відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і 

запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; 

 визнання угоди недійсною; 

 визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування; 

 відшкодування заподіяних збитків та моральної шкоди, тощо[6]. 

Тому враховуючи все вищенаведене, можна дійти до висновку, що поняття 

добросусідства, яке передбачене Земельним кодексом України,  є важливим елементом при 

врегулювання спорів, які виникають між сусідами суміжних земельних ділянок. Акцентуємо 

увагу на тому, що правила про добросусідство розповсюджуються як на власників земельних 

ділянок, так і на осіб які мають інше речове право на землю, зокрема право постійного 

користування земельною ділянкою, оренди, емфітевзису, суперфіцію тощо. 

Тому при здійсненні будь-яких своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які 

можуть певним чином порушити права інших осіб, завдати шкоду довкіллю або культурній 

спадщині, а також не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій 

особі, чи зловживання правом в інших формах. 
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Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
МЕДІАЦІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

Медіація є одним з найпоширеніших у світі альтернативних способів урегулювання 

конфліктів (спорів). Упровадження медіації в Україні на сьогодні є одним з актуальних 

напрямів реформування системи доступу громадян до справедливого правосуддя та 

ефективним засобом зниження конфліктного потенціалу суспільства в цілому. У зв’язку із 

цим кожен професійний юрист має володіти знаннями про медіацію, уміннями й навичками 

роботи із цим інструментом альтернативного вирішення конфліктів (спорів). 

Медіація— структурована добровільна та конфіденційна процедура позасудового 

врегулювання спору (конфлікту), в якій медіатор (посередник) допомагає сторонам у 

розумінні їхніх інтересів та пошуку ефективних шляхів досягнення взаємоприйнятного 

рішення. 

Метою медіації єобговорення, усвідомлення й опрацювання складної конфліктної 

(проблемної) ситуації задля оптимального виходу з неї. В обговоренні має бути місце різним 

поглядам, думкам, часто несумісним, щодо самих подій або варіантів виходу з важкої 
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ситуації. Результатом успішної медіації є досягнута під час обговорення конкретна угода. 

Рішення, прийняті в медіації, можуть бути закріплені в угоді лише в разі, якщо кожна зі 

сторін конфлікту (спору) їх визнає [4, с.12]. 

Головними передумовами медіаціїє: прагнення сторін на мирне врегулювання 

конфлікту (спору) та добровільність їх участі в процедурі медіації. Об’єднавши зусилля, аби 

врегулювати проблему, замість сприйняття опонента як ворога, сторони конфлікту можуть 

розраховувати на досягнення домовленостей, які передбачають взаємну згоду — консенсус 

(співробітництво). Досягнувши консенсусу, сторони конфлікту приймають таке рішення, яке 

дозволяє їм конструктивно будувати подальші взаємовідносини і спільну діяльність. 

Коли можна проводити медіацію?Виходячи з того, що медіація є позасудовою 

процедурою, її проведення є можливим до звернення до суду, під час судового провадження, 

а також на стадії виконання судового рішення. 

Основними компонентами медіації є: забезпечення розуміння, чітке структурування 

процедури та орієнтація на інтереси[1, с.78]. 

Дуже часто медіацію ототожнюють з юридичними або психологічними послугами. Але 

при тому, що медіація стикається і з правом, і з психологією, вона не є ані тим, ані іншим. 

Професійна юридична діяльність спирається на правову оцінку фактичних обставин справи, 

пошук правових аргументів і підстав для вирішення спору. Юристи (адвокати), як правило, 

відстоюють інтереси однієї зі сторін спору, що може негативно позначитися на 

врегулюванні конфлікту (спору) за допомогою медіації. Тобто професійна юридична 

діяльність бере за основу предмет спору, а не інтереси сторін із точки зору медіації[3, с.17]. 

Поширеною формою вирішення будь-яких конфліктів (спорів, суперечок) завжди було 

звернення до суду. Однак варто зважати, що на даний час ця форма втрачає свою 

ефективність, оскільки судові справи розглядаються роками, люди витрачають багато енергії 

та фінансових ресурсів тощо. Тому ефективною альтернативою судовому процесу стає 

медіація, яка має такі переваги: 

- економія часу.Медіація може тривати від декількох годин до декількох тижнів (або в 

окремих складних випадках, можливо, декілька місяців), в той час як судовий процес може 

тривати від декількох років. 

- економія фінансових ресурсів. Витрати на медіацію є значно меншими, аніж 

звернення до суду, сплата судового збору,оплата послуг адвокатів. Крім того, за довгі роки 

судовогорозгляду спір, який має свою вартість, може значно знецінитися. У той час, як 

медіація пропонує за короткий часурегулювання конфлікту (спору) без втрати грошової 

цінності. Послуги медіації, як правило, оплачуються двома сторонами конфлікту, тоді як у 

судовому процесі кожна зісторін оплачує послуги адвоката окремо, а судові 

витратирозподіляються між сторонами відповідно до чинного законодавства України; 

- неофіційність процедуридозволяє сторонам бути більш залученими, аніж у судовому 

процесі, який містить великунизку правил і процедур. Дату і тривалість кожної 

зустрічі(сесії) сторони погоджують, що додає їм упевненості в подальшій якісній 

результативності даної процедури. Теми,які обговорюються в медіації, також обираються 

самимисторонами конфлікту, а не нав’язуються судом; 

- гнучкість і контроль.Під час медіації сторони конфлікту,на відміну від судового 

розгляду, контролюють увесь хідпереговорів. Це означає, що вони мають значно більшеправ 

голосу в переговорах і сильніший контроль щодорезультату. Гнучкість у медіації також 

передбачає, що переговори рухаються так, як це буде зручно та комфортнодля сторін; 

- конфіденційність та збереження репутації. Одним із провідних принципів медіації є 

конфіденційність. На відмінувід судового процесу, який є відкритим, медіація 

надаєучасникам можливість нерозголошення інформації за їїмежами. У свою чергу 

конфіденційність участі в медіаціїзабезпечує збереження репутації для обох сторін 

конфлікту; 

- сталість рішення. Медіація дозволяє знайти рішення, якізадовольнять обидві сторони 

конфлікту, що майже неможливо отримати в суді, керуючись нормами права. Усі досягнуті 
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домовленості в медіації є реальними для виконання,оскільки обидві сторони обопільно 

досягли згоди і прийняли спільне рішення для врегулювання конфлікту [2, с.17]. 

Останні 10 років характеризуються високою активністю суб’єктів законодавчої 

ініціативи, спрямованою на врегулювання в Україні медіації. Відповідно до численних 

рекомендацій зарубіжних експертів закон про медіацію має бути рамковим, адже медіація не 

може бути надмірно зарегульованою [5]. 

Таким чином, діяльність у сфері надання послуг з медіації в Україні поступово набуває 

рис окремої професії, відмінної від професії юриста чи психолога. Але так чи інакше 

медіація має свою правову складову, що зумовлює залучення до її здійснення 

професіональних юристів як осіб, які рекомендують конфліктуючим сторонам проходження 

медіації, супроводжують або консультують своїх клієнтів у ході медіації. Тому кожен 

професійний юрист сьогодні має володіти відповідними компетентностямиу сфері 

забезпечення доступу до медіації та надання послуг з медіації, рівно як і знаннями щодо 

інших альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів). Набуття знань, умінь та 

навичок з медіації у кожній юридичній професії сприятиме підвищенню ефективності у 

комунікації з клієнтами, адже юридична професія, подібно професії медіатора, передбачає 

роботу з людьми. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ 

РАСКРЫТИЯ ЛАТЕНТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Введение. Рассматривая преступность как явление, невозможно говорить о полном ее 

представлении. Именно поэтому необходимо учитывать такое ее свойство, как латентность, 

то есть скрытость, невыявленность или, другими словами, неявную ее часть, информация о 

которой в государственные органы не поступила, а значит, ее нет в статистике.  

Криминология причисляет данное понятие к дискуссионным вопросам. И данная 

работа посвящена изучению проблем этического характера, возникающих в ходе раскрытия 

латентных преступлений. 

Цель работы – изучить этические особенности раскрытия латентных преступлений, 

исследовать их проблематику и проанализировать причины ее возникновения. 
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Материалы и методика исследований. Для написания данной статьи были 

использованы нормативные правовые акты действующего законодательства Республики 

Беларусь, материалы исследований ученых-правоведов, изучены статистические данные, 

приведена краткая классификация преступлений, выяснены проблемы , возникающие в ходе 

расследования скрытых преступлений. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В последнее десятилетие преступность в Республике Беларусь стала существенно 

снижаться. Например, в 2011 году  было выявлено 132,1 тыс. совершенных преступных 

деяний. В 2020 – 95,5 тыс. Однако, речь идет о тех преступлениях, о которых стало известно 

правоохранительным органам. 

Существование латентной преступности – объективная криминологическая 

закономерность. Преступность везде, во всех странах мира,  характеризуется достаточно 

высокой степенью латентности. Это вызвано рядом объективных причин, среди которых 

самыми явными являются: невысокая степень правосознания как граждан, так и сотрудников 

правоохранительных органов, общественная опасность совершенного преступления и 

величина наступивших неблагоприятных последствий для потерпевшего, а так же нежелание 

предавать огласке факт преступного деяния. 

В настоящее время насчитывается более десяти разных понятий латентной 

преступности, однако их анализ показывает, что большинство авторов, давая определение 

латентности, выделяют в качестве необходимых признаков ее как неизвестность (скрытость) 

органам правопорядка.  

Можно выделить различные виды латентности исходя и объекта исследования: 

1) Латентность преступности в целом; 

2) Латентность отдельных видов преступности (например, коррупционной, 

экологической); 

3) Латентность конкретных преступлений (только убийств, краж); 

4) Латентность преступников (лиц, совершивших преступления).  

Латентная преступность – это часть всей преступности, во-вторых, она обладает 

собственными количественными и качественными характеристиками, в-третьих, ее 

динамика, как правило, противоположна динамике зарегистрированной преступности, в-

четвертых, структура латентной преступности иная, не схожая со структурой 

зарегистрированной преступности, так как специфика структуры латентности преступности 

зависит от различий  в уровне (степени) латентности отдельных видов преступности. [1] 

Латентная преступность, как объективно существующее и прогрессирующее 

социальное явление, несет на себе отпечатки тех же причин, которые присущи 

зарегистрированной части преступности, обусловлена теми же социально-экономическими, 

политико-правовыми и психологическими факторами. При этом, социально-политический, 

экономический и моральный ущерб от латентной части преступности по своим масштабам 

не только не уступает, но и превышает последствия зарегистрированной части преступности. 

[1] 

Раскрытие преступления как цель – это всегда нравственно позитивное явление, а 

уголовно процессуальное принуждение по отношению к потерпевшему, не во всех случаях 

может быть оценено положительно.  

Также не во всех случаях, с точки зрения нравственных начал, будет расценено 

позитивно применение к обвиняемому такой меры пресечения, как содержание под стражей 

с целью раскрытия преступления, качественного и своевременного расследования 

уголовного дела.  

В приведенных примерах уголовно-процессуальной деятельности цель (раскрытие и 

расследование преступления) является позитивной и определяющей для применяемых при её 

достижении средств, которые не могут или не всегда могут быть признаны вполне 

нравственными. [2] 
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Существование латентной преступности порождает ряд отрицательных 

последствий: искажается представление о действительных размерах преступности, 

величине и характере причиненного ущерба; затрудняется выявление обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений; нарушается принцип неотвратимости 

ответственности, ослабляется авторитет правоохранительных органов, создается 

впечатление о возможности безнаказанного совершения преступлений, что способствует 

росту профессиональной и рецидивной преступности; ограничиваются возможности 

прогнозирования преступности, определения направлений ее профилактики, разработки 

мер предупреждения преступлений [3] 

Скрытая преступность оказывает серьезное влияние и на социально-психологический 

климат в обществе. Она порождает у граждан недоверие в способность государственной 

власти гарантировать их безопасность, создать благоприятные условия для реализации 

конституционных прав и свобод, эффективно вести борьбу с преступностью, обеспечить 

неотвратимость ответственности виновных лиц за правонарушения. Безнаказанная 

преступность способствует "привыканию" населения к криминальным проявлениям, 

снижению уровня законности и моральной требовательности в обществе, к ослаблению 

чувства нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям. У одной категории граждан 

безнаказанная преступность вызывает чувство социальной апатии, инертности и тревоги, у 

другой, напротив, повышает нервозность и нетерпимость. И в том, и в другом случае 

граждане испытывают психологический дискомфорт, порожденный отсутствием надежных 

государственных гарантий личной безопасности. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что латентная преступность в определенной 

мере способствует проявлению худших сторон социального подражательства. 

Безнаказанность, в частности, экономических преступлений и взяточничества, уровень 

которых в структуре скрытой преступности высок, оказывает отрицательное воздействие на 

лиц, у которых еще не сформировались либо недостаточно стойки жизненные позиции и 

ценности. Такие лица, стремясь соответствовать образцам "красивой жизни" от преступного 

мира, не утруждают себя заботой о законности выбора средств и методов достижения 

поставленной цели. [4] 

Заключение. Таким образом, латентные преступления, будучи скрытыми, не 

выявленными, не известными, становятся опасными для законопослушных граждан, так как 

вносят большой дискомфорт и вызывают чувство незащищенности, отсутствия 

безопасности. Возникают большие проблемы относительно доверия людей к государству, к 

другим людям, к обществу в целом. Ослабевают моральные требования, нарушаются 

нравственные принципы общества, безнаказанность порождает у преступников желание 

совершать все новые и новые преступления, а у граждан – волну паники и возмущения. 

Государство заинтересовано в том, чтобы раскрывать преступления оперативно, грамотно и 

прозрачно. 
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ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ И 

УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Жизнедеятельность человека связана не только с удовлетворением своих 

имущественных потребностей, но и с определенными нематериальными благами, которые 

позволяют ему реализовывать себя в обществе как личность. В соответствии с п. 1 ст. 151 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) к нематериальным благам 

относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства. 

Нарушение личных неимущественных прав и прав на иные нематериальные блага 

возможно посредством причинения морального вреда [2]. 

В статье 23 Гражданского Кодекса Украины законодатель дает широкое толкование 

понятия морального вреда, отмечая, что это «страдания физического лица», «унижение 

чести, достоинства физического лица», а также «унижение деловой репутации физического 

или юридического лица». Примечательно, что в ст. 16 употребляются такие тождественные 

понятия как «моральный» и «неимущественный вред» [3]. В цивилистике же приведено их 

аргументированное разграничение: термин «моральный вред» необходимо применять 

исключительно в отношении физического лица, а «неимущественный вред» – относительно 

аналогичных потерь юридического лица. 

Однако, существуют и другие мнения по поводу вопроса дефиниции морального 

вреда. В науке гражданского права дискутируются терминологические проблемы: о 

целесообразности введения в гражданско-правовую терминологию понятия «психический 

вред», о соотношении понятий: «моральные» и «душевные» страдания и др. На 

общетеоретическом уровне профессор П. М. Рабинович в отношении морального вреда 

сформулировал следующее понятие – «это унижение оценки достоинства человека, которое 

вызывает в его психике негативные состояния и процессы». Таким толкованием этот ученый 

несколько приблизил противоречивые позиции правоведов относительно дефиниции 

морального вреда, ведь оно указывает на то, что разница в объяснении такого вреда за 

«потери» и за «страдания» принципиально незначительна: страдания человека уже сами по 

себе свидетельствуют об определенных потерях – потере нормального психологического 

состояния, снижению самооценки личности и тому подобное. Не стоит также забывать, что 

при установлении факта наличия такого вреда, следует руководствоваться не только теми 

критериями, которые обусловливают субъективное восприятие потерпевшего (чувства, 

эмоции), но и теми, которые характеризуют ее внешнее проявление – нарушение 

установившегося для данного человека образа жизни, жизнедеятельности [1]. 

В законодательстве Республики Беларусь определение морального вреда содержится 

в ч. 1 ст. 152 ГК, а также в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, 
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регулирующего компенсацию морального вреда» (далее – Постановление № 7): моральный 

вред – физические и нравственные страдания. 

В пункте 8 Постановления № 7 также разъясняется, что следует понимать под 

физическими и нравственными страданиями. Физические страдания – это физическая боль, 

функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные 

отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий 

(бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина. 

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха, стыда, 

унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте 

переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или 

лишением каких-либо прав граждан и т.п. [4]. 

В юридической литературе ведутся дискуссии о применимой терминологии и 

соответствии содержанию причиняемого вреда определения «моральный». А. М. 

Эрделевский предлагает использовать категорию «психический вред», так как лицо 

испытывает прежде всего психические страдания в результате физического ущерба или 

психологической травмы [6, 41]. М. Н. Малеина считает, что следует применять термин 

«неимущественный вред», основывая свое мнение на такой его особенности как 

неимущественный характер, а не на причинах его возникновения [5, 74]. 

На наш взгляд, использование законодателем термина «моральный вред» является 

удачным, так как в толковых словарях «моральный» трактуется также как «внутренний», 

«душевный», что в полной мере соответствует тому значению, которое вкладывается в 

рассматриваемую правовую категорию в нормативных правовых актах. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что моральный вред является категорией 

объективной, поэтому правильная дефиниция данного термина играет большую роль в 

гражданском законодательстве.  

Анализируя законодательство Украины и Беларуси, можно утверждать, что 

моральный вред представляет собой физические и нравственные страдания, которые 

испытывает личность вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо прав 

на иные нематериальные блага. 
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ПРОФЕСІЙНО – ЕТИЧНІ НАВИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

З давніх часів юриспруденцією займалась тільки еліта та інтелігенція. Люди таких кіл є 

високоморальними та зі стійкими етичними принципами. Зараз юрист – це різносторонній 

спеціаліст в області права. Це спеціаліст який займається дослідженнями в цій області. 

Поняття «юрист» включає широкий спектр професій: суддя, адвокат, прокурор і т.д. Усіх їх 

об’єднує знання законів та правових норм. 

Професійний обов’язок юриста – це комплекс вимог правового і морального характеру, 

яких він повинен додержуватися  у практичній юридичній діяльності під час здійснення 

службових повноважень, так і в щоденному житті, поза робочим часом. Обов'язок юриста, де 

б він не працював або служив, — не миритися з порушеннями законів, правами людей, 

інтересів суспільства і держави. [2]. 

Юрист повинен вирішувати важливі завдання, а саме захищати особу, її права та 

інтереси, забез-печувати справедливість і правовий порядок в країні. Об'єктивна сторона 

обов'язку являєчітко сформульовані завдання, що постав¬лені державою перед працівниками 

юридичної сфери.Суб'єктивна сторона обов'язку виражається тоді, коли цивільні 

(громадянські) обов'язки, поставлені державою перед робітниками юридичної сфери, 

усвідомлюються як справедливі й істинні, приймаються ними як особисті переконання, 

здійснюються до¬бровільно і цілеспрямовано. Суб'єктивна сторона обов'язку являє собою 

внутрішнє переконання в справедливості і правоті справи, якій присвячується життя.[2].  

Професійно – етичні навики юриста: організаційний навик, навик спілкування, 

інформаційний навик,навичка роботи у соціальних мережах, юридичний навик 

процесуальний навик, а також репутація. 

1. Щодоорганізаційного навику, то він включає можливість організовувати себе та свій 

час вміння  розставляти пріоритети у справах, тому що протягом дня юриста можуть часто 

відволікати, просити щось зробити, але у вас повинен бути чіткий список справ на 

сьогоднішній день.Timemanagement- це раціональний розподіл часу протягом доби, щоб 

впоратися з усіма справами, і залишатися продуктивним і здоровим. Також вміння планувати 

своє життя, розставляти пріоритети, поважати свій час та час інших. Більшості з нас відома 

піраміда Франкліна. Суть якої полягає у формуванні глобальної цілі, і виходячи з якої ми 

встановлюємо кроки для її досягнення. Пунктуальність – це якість, що притаманна дорослій  

людині. Це вміння цінувати час. Ця навичка демонструє повагу до будь-якої людини. Якщо 

ви назначили зустріч – не запізнюйтеся, а якщо і запізнюєтеся , тоді перетелефонуйте і 

попередьте, що не можете бути вчасно. Але трапляються випадки, коли людина запізнюється 

навмисно, тобто має намір показати свою цінність, проте це навпаки свідчить про неповагу і 

те , що людина, яка чекає, нічого не означає. [1]. 

2.Навик спілкування включає найважливішу складову успішної і впевненої в собі 

людини, тобто комунікацію - це вміння працювати в команді та з клієнтами. Так як життя 

потребує постійного спілкування з іншими, важливо чітко і правильно доносити свою ідею 

або позицію, слухати інших. Юрист повинен набути навичок роботи в колективі для 

досягнення спільної мети, узгоджувати та обмінюватися інформацією і знаннями, формувати 

вміння публічно виступати і брати участь в командних заходах, зустрічах і конференціях. Ви 
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повинні обслуговувати запити кожного свого клієнта або своїх колег з якими ви 

співпрацюєте, тому необхідно навчитися спілкуватися і комунікувати з кожним. Клієнтський 

сервіс – ви повинні вислухати запит клієнта, зрозуміти ціль цього запиту, максимально 

ефективно опрацювати його, запропонувати результат і звичайно проконтролювати 

наскільки добре це працює. 

3. Інформаційний навик містить у собі  знання основних законів, правових процедур, 

юридичних термінів, основоположних принципів права.  Юрист повинен вміти шукати й 

аналізувати інформацію, відслідковувати зміни в законодавстві, читати статті. Необхідно 

розвивати логічне мислення і навички.Важливо постійно навчатися.Це тренує мозок, 

дозволяє по іншому дивитися на ситуацію і на людей. Також, щоб бути затребуваним на 

ринку праці. Не менш важливо володіти однією з іноземних мов, а самеспілкуватися, читати 

і писати різного виду документи.Високий рівень EQ – високий рівень емоційної 

компетентності, тобто розуміти свої емоції, розуміти поведінку інших. Чим краще він 

розвинений, тим простіше розуміти, оцінювати  і врегульовувати свої емоції, зберігати 

спокій і продуктивний діалог із людьми. Це гарантія вигідної комунікації бізнес – 

партнерства.[1].  

4.  Щодо навички роботи у соціальних мережах- це правильнийnetworkingу соціальних 

мережах. Слідкувати за гігієною спілкування. З ким ви спілкуєтеся, кого ви зараховуєте до 

своїх друзів. Що ви лайкаєте, на що підписуєтеся, тому що інформаційна гігієна дуже 

важлива. Нам доступно дуже багато інформації, тому потрібно намагатися не захаращувати 

свій мозок тим що не потрібно. Обирати виважено і усвідомлено, що ви робите і читаєте. І як 

результат якість життя і професіоналізм буде підвищуватися.Важливо пам’ятати про етику 

комунікації. Пам’ятати кожен раз, що неетичне поводження, спілкування, коментар, допис у 

соціальних мережах може коштувати ділової репутації. Ділова репутація – це така річ, що з 

роками монетизується і через один невірний крок вона може бути зруйнована, а для її 

поновлення знадобиться не один рік. 

5.  Юридичний навик включає розвитокписьма, так як робота юриста полягає у 

написанні багатьох листів, претензій та ін. А описувати їх потрібно красиво й структуровано, 

вміння чітко і доступно викласти інформацію, щоб інша сторона легко зрозуміла в чому 

суть. Навчитися вести переговори, тобтоякщо в юриста є стійка позиція, йому потрібно 

донести її і аргументувати. Такожораторство – кожен юрист повинен розмовляти правильно.  

Мова юриста повинна бути переконливою, зрозумілою, стислою, зв’язаною.[1]. 

6. Процесуальний навик.Так як у будь-якому випадку доведеться йти до суду, тому 

потрібно аналізувати чи доведеться шукати альтернативні шляхи вирішення проблеми. 

Тобто є можливість домовитися з іншою стороною або заключити певну мирову угоду. Тому 

потрібно завжди оцінювати ситуацію і на що ви можете сподіватися. 

7.  І на кінець репутація – це важлива складова для кожного юриста. Її потрібно берегти і 

напрацьовувати із самого початку. Важливим є завжди дотримуватися свого слова і робити 

те, що обіцяли. Зовнішній вигляд відіграє не меншу роль, тому юрист повинен виглядати 

відповідно до свого іміджу. 

Отже, професія юриста - це про повсякденне навчання. Постійно відслідковувати зміни в 

законодавстві. Юристи наділені високою довірою суспільства, тому насамперед їхнє 

завдання - це допомагати людям, забезпечувати порядок і спокій у соціумі. Боротися за  

справедливість, правосуддя та верховенство права. Вони приймають участь у розвитку 

законодавства. 

Особисті й етичні навички юриста є невід’ємними під час  виконання професійної 

діяльності. Він повинен працювати над собою, вдосконалюючи свої фахові риси. Важливим 

є вміння концентруватися, бути наполегливим і грамотним. 
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ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ НА ПІДСТАВІ 

СУПЕРЕЧНОСТІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ АКТАМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Згідно з ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [1] (далі- ЦК 

України) підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину 

стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч. 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу. Підстави та 

правові наслідки недійсності договору треба відрізняти від підстав та правових наслідків 

неукладеного договору. Так, підставами укладення договору є відсутність у договорі усіх 

істотних умов. Оскільки у абз. 1 ч. 1 ст. 638 ЦК України передбачено, що договір є 

укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов. Визначення 

договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення, а не за наслідками 

виконання його сторонами [2, с. 25]. 

 Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені 

законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними 

умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, 

якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо 

(абз. 3 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 

“Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів” [3]). Якщо 

учасники приватноправових відносин передали майно, гроші, інші речі, майнові права за 

неукладеним договором, то повернення майна здійснюється на основі положень про 

безпідставне збагачення (ст. 1212 ЦК України). Вимога про   визнання  правочину  

(договору)  неукладеним  не  

відповідає можливим способам захисту цивільних прав та  інтересів,  

передбачених ст. 16 ЦК України.  Суди  мають  відмовляти  в  позові з такою  

вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги,  передбачені  

главою 83 книги 5 ЦК України. 

Відтак, за неукладеним договором відсутні усі істотні умови договору, а за недійсним 

договору істотні умови, що складають зміст договору як правочину, є включеним у договорі, 

але зміст хоча б однієї з умов суперечить ЦКУ України, іншим актам цивільного 

законодавства. Це можна підтвердити судовою практикою щодо оренди землі.  

Відповідно до постанови Верховного Суду від 28 жовтня 2021 року у справі № 

282/422/20 (провадження № 61-15203св20) сторони у справі уклали договір оренди землі, а 

пізніше уклали додаткову угоду до договору оренди землі, відповідно до якої строк оренди 

продовжено. При підписанні цієї угоди не були погоджені істотні умови договору оренди, 

зокрема не чітко визначений відсотковий розмір орендної плати – “понад 3% нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки”. При цьому грошова оцінка земельної ділянки не 

зазначена в угоді. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін постановою апеляційного 

суду, визнали недійсною додаткову угоду до договору оренди землі. Верховний Суд 

погодився з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, зазначивши, що відсутність у 

договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених Законом, є підставою для 

визнання договору недійсним [4].  

Положення угоди щодо визначення орендної плати у розмірі “понад 3 %” від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки надає орендарю право за власним 

волевиявленням визначати орендну плату, розмір якої не може бути меншим від зазначеної 

межі, проте щороку може бути різним і залежить від волі відповідача, внаслідок чого 

орендодавець не отримує того, на що він розраховував при підписанні додаткової угоди. 

Додаткова угода до договору оренди землі є укладеною, однак одна з істотних умов – розмір 

орендної плати суперечить вимогам Закону України “Про оренду землі” [5]. 

https://verdictum.ligazakon.net/document/100816846?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12&_gl=1*1lbwoio*_ga*MTQ2OTU3NjUwLjE2MjgwNjcxNDM.*_ga_DTFQWX6QG5*MTYzOTgzNTQ3Ni42LjAuMTYzOTgzNTQ3Ni4w&_ga=2.265957068.2143804818.1639835478-146957650.1628067143
https://verdictum.ligazakon.net/document/100816846?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12&_gl=1*1lbwoio*_ga*MTQ2OTU3NjUwLjE2MjgwNjcxNDM.*_ga_DTFQWX6QG5*MTYzOTgzNTQ3Ni42LjAuMTYzOTgzNTQ3Ni4w&_ga=2.265957068.2143804818.1639835478-146957650.1628067143
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Згідно з ст. 15 Закону України  “Про оренду землі” істотною умовою договору оренди 

землі є  орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, 

строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Відповідно до ст. 

288.5 Податкового кодексу України [6] розмір орендної плати встановлюється у договорі 

оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку: для 

земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 

відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 

відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 

відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки; для земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. 

Отже, розмір орендної плати у договорі оренди землі має бути чітко визначений, в 

інакшому випадку зміст договору суперечить актам цивільного законодавства і є підставою 

для визнання договору оренди землі недійсним. 
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К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

Трудовое законодательство каждого государства наделяет нанимателя рядом 

правовых механизмов, с помощью которых поддерживается дисциплина труда на должном 

уровне. Так одним из таких механизмов является возможность привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Согласно ст. 197 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики 

Беларусь) дисциплинарная ответственность устанавливается за противоправное, виновное 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09%23Text
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неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей 

(такое определение дается трудовым законодательством дисциплинарному проступку). 

Согласно абз. 4 п. 3 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 

июня 2012 г. № 4 «О практике применения судами законодательства о трудовой дисциплине 

и дисциплинарной ответственности работников» (далее – постановление Пленума № 4) 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей 

может выражаться в нарушении требований законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, обязанностей по трудовому договору (контракту), должностных 

инструкций, положений, приказов (распоряжений) нанимателя, технических правил и т.п. 

(такое толкование дисциплинарного проступка получается после анализа судебной 

практики). Таким образом, круг нарушений, за которые работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности, достаточно широк и четко в законодательстве не 

определен.  

Ст.198 ТК Республики Беларусь в качестве мер дисциплинарного взыскания 

предусматривает замечание, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих 

выплат на срок до двенадцати месяцев и увольнение. Заметим, что перечень мер 

дисциплинарных взысканий является исчерпывающим. 

Следует отметить, что трудовое право Российской Федерации предусматривает 

ответственность работника за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. Такое определение дисциплинарного проступка содержится в разд. 

7 гл. 30 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК Российской Федерации). 

Ст.192 ТК Российской Федерации вводит три меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор и увольнение. Кроме этого для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания, закрепленные в 

самостоятельных нормативных правовых актах (аналог общей и специальной 

дисциплинарной ответственности в трудовом праве Беларуси). Заметим, что специальная 

дисциплинарная ответственность установлена для государственных служащих, сотрудников 

Минского метрополитена, сотрудников таможни, органов внутренних дел и т.д. 

В свою очередь трудовое право Украины в ст.147 Кодекса законов о труде (далее – 

КзоТ Украины) предусматривает, что, за нарушение трудовой дисциплины к работнику 

может быть применена только одна из следующих мер взыскания: 

- выговор; 

- увольнение. 

Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников и другие дисциплинарные взыскания. 

Поскольку в данной статье рассматриваются только вопросы о дисциплинарных 

взысканиях, отраженные в законодательстве трёх стран, во избежание смешения понятий 

будем применять национальную терминологию.  

В ТК Республики Беларусь, ТК Российской Федерации и КЗоТ Украины по общему 

правилу установлено, что за один дисциплинарный проступок применяется одно 

дисциплинарное взыскание (так говорится в ч.5 ст.193 ТК Российской Федерации, а также в 

ст.149 КЗоТ Украины).  

Помимо этого, как сказано в законодательстве Республики Беларусь, при наложении 

дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника 

на производстве, а в законодательстве Украины сказано, что, должны учитываться также и 

степень тяжести совершенного проступка, и нанесенный им ущерб, обстоятельства, при 

которых совершен проступок, и предыдущая работа работника (является отличием от 

законодательств двух других государств). 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности является правом, а не 

обязанностью нанимателя. Однако трудовое законодательство Беларуси предусматривает 
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исключения из этого правила. Так, согласно п. 1.4 Директивы Президента Республики 

Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» от 11 марта 

2004 г. № 1, наниматели – государственные органы и организации – обязаны расторгать 

контракты с работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 

повлекшее увечье или смерть; за причинение государству, юридическим или физическим 

лицам имущественного ущерба; за распитие спиртных напитков в рабочее время или по 

месту работы 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При 

применении к работнику меры дисциплинарного взыскания наниматель должен 

руководствоваться положениями ч. 3 ст. 198 ТК Республики Беларусь о строго 

индивидуальном подходе к каждому случаю нарушения трудовой дисциплины – учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующую работу и поведение работника на производстве. 

ТК Российской Федерации предусматривает, что до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт, с присутствием свидетелей. Трудовое законодательство 

Беларуси и Украины допускают, при отказе работника от дачи письменных объяснений, 

возможность составления соответствующего акта об этом. 

В Беларуси в ч. 3 п. 8 постановления Пленума № 4 содержится норма, согласно 

которой отсутствие письменного объяснения работника не является самостоятельным 

основанием для отмены дисциплинарного взыскания, если факт проступка с достоверностью 

установлен органом, рассматривающим трудовой спор. 

Дисциплинарное взыскание по законодательству Российской Федерации может быть 

применено к работнику не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников (ч. 3 ст. 193 ТК Российской Федерации), 

как и в законодательстве Украины (ст.148 КЗоТ Украины). В Беларуси срок применения 

дисциплинарных взысканий также составляет один месяц (с момента обнаружения 

совершенного дисциплинарного проступка), однако дополнительно еще продлевается на 

время ухода за больным членом семьи, а также нахождения на краткосрочных военных или 

специальных сборах (ст. 200 ТК Республики Беларусь).  

Во всех трех названных государствах дисциплинарное взыскание автоматически 

погашается через год в том случае, если работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. По инициативе нанимателя, профсоюза, работника 

дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно (ст. 203 ТК Республики Беларусь). 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК 

Российской Федерации), если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и к тому же проявил себя как добросовестный работник, то взыскание может 

быть снято до окончания одного года (ст. 151 Закона о труде Украины). 

Таким образом, проведенный анализ общей дисциплинарной ответственности 

работника по законодательству Беларуси, Российской Федерации и Украины позволяет 

сделать вывод о том, что подход законодателя всех трех названных государств социально 

ориентирован. Основной целью применения к работнику дисциплинарного взыскания 

является укрепление трудовой и исполнительской дисциплины, т.е. понуждение работника 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности у данного нанимателя. Увольнение 

работника в качестве меры дисциплинарного взыскания не соответствует этой цели, так как 

уволенный работник уже не сможет исправить свое отношение к исполнению трудовых 

обязанностей у бывшего нанимателя, и соответственно должно применяться как крайняя 

мера. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/%23dst100311
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ПОДАРКОВ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Коррупция является большим препятствием для развития государства и здорового 

функционирования всего государственного механизма.  

Отсутствие в законодательстве Республики Беларусь каких-либо минимальных 

размеров взятки и четко сформулированной позиции относительно понимания сути подарка 

и благодарности приводит к тому, что переданные должностным лицам исключительно в 

знак благодарности или за справедливое и профессиональное разрешение дела, признаются 

как получение взятки, что в дальнейшем влечет за собой уголовную ответственность. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) под получением взятки 

понимается, принятие должностным лицом для себя или для близких материальных 

ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых 

исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или 

попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, 

либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им 

лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с 

использованием своих служебных полномочий (ст. 430 УК) [4]. 

Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь № 305-З от 15.07.2015 «О борьбе с 

коррупцией», государственное должностное лицо не вправе принимать имущество 

(подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных 

официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в 

виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей. Данная 

норма прямо запрещает принимать какие-либо подношения и по какому-либо поводу [3].  

Одной из проблем в сфере правового противодействия коррупции является 

отграничение взятки от подарка. Взятки и подарки схожи тем, что их предметом выступает 

имущественная выгода. Взятка отличается от подарка тем, что носит обусловленный 

характер, т.е. является платой за уже совершенные действия (бездействие) должностного 

лица или стимулирует его к совершению служебного действия (бездействия). Дарение 

отрицает такую причинную обусловленность. Подарок – это дар, который предоставляется 

при отсутствии какого-либо встречного предоставления [1, 26]. 

Государственным должностным лицам следует воздерживаться от принятия подарков 

в связи с праздничными и другими событиями личного характера от подчиненных, 

подконтрольных (поднадзорных) организаций и их работников, за исключением 

символических знаков внимания в пределах общепринятых норм вежливости. 

Государственные должностные лица не вправе принимать подарки в виде: 

– наличных и безналичных денежных средств; 

– входных билетов на культурно-массовые мероприятия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://pracja.com.ua/kzot/glava_10_trudovaja_disciplina/1222.html
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– телефонных карточек, проездных билетов и жетонов;  

– абонементов на посещение физкультурно-оздоровительных заведений;  

– различных льгот при совершении сделок;  

– выплаты несоразмерно высоких авторских вознаграждений, вознаграждений за 

преподавательскую деятельность и т.п.;  

– оплаты расходов на лечение и обучение и т.д. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) содержится норма, 

согласно которой не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает установленного законодательством пятикратного размера базовой 

величины, работникам организаций здравоохранения, учреждений образования, учреждений 

социального обслуживания, иных аналогичных организаций – гражданами, находящимися в 

них на лечении, содержании, получающими в них образование, супругами и родственниками 

этих граждан (ст. 546 ГК) [2]. 

Законодатель четко определил, что государственным должностным лицам разрешено 

принимать на протокольных и иных официальных мероприятиях сувениры только в качестве 

подарков. Государственные должностные лица вправе принимать только такие сувениры, 

которые вручаются им как лицам, занимающим определенные должности и в силу 

служебных полномочий участвующим в протокольных и иных официальных мероприятиях, 

но не за совершение каких-либо действий (бездействие) по службе. 

Термин «сувенир», «протокольное мероприятие» и «иное официальное мероприятие» 

в законодательстве не определяются. Под сувениром в основном понимают художественное 

изделие, которое напоминает о месте и праздничных датах. На сегодняшний день широко 

используется понятие делового сувенира – преимущественно небольшая вещь,  которая 

создает имидж компании и бренда, поддерживает корпоративный стиль, используется в 

рекламных акциях и, как правило, предназначена для сотрудников, постоянных заказчиков, 

деловых партнеров. 

Протокольным мероприятием считаются те мероприятия, которые должны 

проводиться по строго установленному регламенту (протоколу). Иные официальные 

мероприятия – это любые проводимые в установленном порядке мероприятия, связанные с 

деятельностью организации: совещания, заседания, симпозиумы, коллегии, выставки, 

благотворительные мероприятия, презентации, мероприятия по случаю памятных дат, 

государственных и профессиональных праздников и т.п. Предполагается, что получение 

сувениров на протокольных и иных официальных мероприятиях в силу открытой процедуры 

проведения исключает возможность получения под видом сувениров взяток. 

В отличие от подарка, взятка передается должностному лицу исключительно в связи с 

занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в 

его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение какого-либо действия, которое это 

должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных 

полномочий [1, 27]. 

Таким образом, ни вид, ни стоимость подарка не влияют на юридическую 

квалификацию действий дарителя и одаряемого. Такие действия независимо от вида и 

стоимости подарка будут расцениваться как совершение гражданско-правовой сделки 

дарения. Действия государственного служащего по присвоению подарка в виде сувенира 

стоимостью свыше пяти базовых величин, полученного в связи исполнением служебных 

обязанностей на протокольном и ином официальном мероприятии не превращают 

полученный сувенир во взятку. Однако такие действия будут являться незаконными по 

причине нарушения условия правомерности принятия сувенира – превышения допустимого 

размера его стоимости. 
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ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ БРАЧНЫМ ДОГОВОРОМ 

Законодательство регулируется только личными неимущественными правами и 

обязанностями супругов, которые устанавливают их личный правовой статус.  

Личными правами и обязанностями супругов являются: право супругов на совместное 

решение вопросов касаемо семейной жизни, право на свободный выбор занятий и 

профессию, право на фамилию в браке, право на место жительства, равенство супругов в 

вопросах отцовства, материнства, образования, воспитания, а также обязанность супругов 

заботиться о благополучии и развитии своих детей. Вне всяких сомнений, родители должны 

заботиться о здоровье, психическом, физическом, умственном и нравственном развитии 

своих детей, а также обеспечить получение базового общего образования (среднего 

специального/высшего образования). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС): "Все вопросы брака и семейных отношений супруги решают совместно, по 

обоюдному согласию". То есть, в соответствии со ст. 16 КоБС "они пользуются равными 

правами и обязанностями в отношении брака, во время заключения и во время его 

расторжения". 

Следовательно, это означает, что все вопросы, которые имеют важное значение для 

семьи, решаются сугубо супругами на основе их добровольной воли согласно принципам 

равенства. Таким образом, в соответствии со ст. 28 КоБС вмешательство в решение проблем 

со стороны семьи, близких родственников или лиц, которые обладают властными 

полномочиями, недопустимо, что предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. 

Что касается личных неимущественных отношений между супругами, Кодекс о браке 

и семье Республики Беларусь не содержит санкций за неисполнение прав и обязанностей 

супругов неимущественного характера. Кроме того, злоупотребление обязанностями и 

личными правами, пренебрежение семейными интересами или же вмешательство другого 

супруга в его личные права могут служить основанием для конфликтов или расторжения 

брака. Таким образом, можно сделать вывод, что закон предусматривает равенство прав и 

обязанностей супругов в семье, не устанавливая преимуществ ни одного из супругов при 

решении любого вопроса или проблемы [1, 24]. 

Несомненно, право на воспитание детей заключается в возможности лично 

воспитывать своих детей всеми возможными методами, способами и формами семейного 

воспитания. "Государство выступает за защиту семьи" и стремится оказать родителям всю 

помощь в осуществлении этого права. В соответствии с Законом Республики Беларусь "О 

правах ребенка" от, направленным на полное воспитание и содержание ребенка в семье, 
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государство "обеспечивает необходимый уровень материальной поддержки в виде 

государственных пособий, гарантирует право на пользование детскими дошкольными 

учреждениями, а также предоставляет льготы в соответствии с законом Республики 

Беларусь".  

В соответствии с ч. 4 ст. 20 КоБС вопросы материнства, отцовства, воспитания детей 

и другие проблемы семейной жизни решаются супругами на основе принципа равенства их 

прав и обязанностей.  

Свобода выбора профессии, занятий является одним из немаловажных проявлений 

равенства супругов в браке и семье. Свобода выбора профессии и занятий означает, что 

супруг вправе сам определять характер своей работы, занятий, который будет 

соответствовать его интеллекту, мышлению, творческим способностям, физическому 

развитию, интересам и т. д.  Разумеется, что занятие, которое избирается супругом, должно 

приносить ему прежде всего удовольствие и служить способом приобретения средств для 

содержания семьи. 

Существование права на выбор рода занятий, профессии не имеет никакого 

отношения к поиску привлекательной работы или учёбы. В КоБС имеется ввиду, что 

согласие или несогласие супруга на профессиональную ориентацию другого юридического 

значения не имеет. В противном случае, это может привести к серьёзным семейным 

конфликтам или разводу, особенно это касается тех случаев, когда выбранная деятельность 

является незаконной или же антисоциальной (торговля наркотиками, проституция) [1, 25]. 

 Супруги, приняв решение о выборе профессии, занятий, имеют право решить эту 

проблему в брачном договоре. К примеру, в брачном договоре можно указать, что до 

приобретения определенной профессии (высшего образования) один из супругов будет 

оплачивать обучение другого супруга. 

Следовательно, осуществление личного права одного из супругов на определение 

рода занятий или выбора профессии в некоторой степени влияет на интересы другого 

супруга или семьи в целом. В частности, желание одного супруга продолжить учёбу 

неизбежно повлияет на интересы другого супруга, потому что другому придётся выделять 

много времени на выполнение домашних дел, уход за детьми и т.д. 

Из всего вышесказанного можно подвести итог о том, что брак не может 

ограничивать юридические возможности супруга, так как каждый супруг самостоятельно 

выбирает для себя профессию или занятие.  Из этого следует, что запреты и возражения 

другого супруга по этим вопросам юридически не важны. Но между прочим, осуществление 

личных прав с учётом интересов другого супруга является необходимым условием 

сохранения семьи, обеспечения её нормального существования и развития.  

Чтобы обеспечить истинное равенство между мужчиной и женщиной в браке, 

семейное право укрепляет свободу супругов в выборе места жительства, так как совместное 

проживание супругов является наиболее предпочтительным решением для развития семьи. 

При всём этом создаются необходимые условия для развития семьи и реализации её 

функций такие как: воспитание детей, ведение совместного хозяйства, проявление взаимной 

заботы. 

Безусловно, вопрос о месте жительства супругов решается при вступлении в брак. 

Если супруги являются гражданами разных государств, то они (обычно до вступления в 

брак) сами решают, в какой стране они будут вместе жить. Следовательно, супруги имеют 

право урегулировать жилищные обязанности и права друг друга в брачном договоре и также 

в случае расторжения брака [1, 27]. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, "граждане Республики Беларусь имеют 

право свободно передвигаться и выбирать место жительства в Республике Беларусь, 

покидать её и беспрепятственно возвращаться". Супруги сами определяют место своего 

проживания, поэтому супруги также могут указать место жительства в брачном договоре. 

Соответственно, место жительства граждан, в том числе супругов, является постоянным 
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местом жительства граждан, удостоверенное государственным органом, осуществляющим 

регистрацию граждан. 

Тем не менее, в соответствии с п. 2 ст. 19 КоБС место жительства 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или граждан, находящихся под стражей, признаёт 

место жительства родителей, опекунов или приемных родителей. Следовательно, в 

соответствии с ч. 1 ст. 74 КоБС местом жительства ребенка считается место жительства его 

родителей. Таким образом, место жительства может быть: жилой дом, квартира, комната, 

служебные помещения, общежитие и т. д [2, 376]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что личные неимущественные 

права неразрывно связаны с личностью каждого из супругов, из этого следует что права и 

обязанности супругов не могут быть ограничены или отменены путём заключения 

соглашения между ними. Но, если такие условия включены в брачный договор, то они не 

имеют никакой юридической силы.  Несомненно, супруги должны строить свои отношения в 

семье на основе взаимного уважения и обоюдной помощи, способствовать благополучию, 

сохранению и укреплению семьи, заботиться о здоровье, развитии своих детей и их 

благосостоянии. 
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ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ  

«ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА» 

В широком плане понятием гарантии прав человека охватывается вся совокупность 

объективных и субъективных факторов, которые направлены на полную реализацию и 

всестороннюю охрану прав и свобод граждан, на устранение возможных причин и 

препятствий их неполного соблюдения. Хотя эти факторы весьма разнообразны, но они 

выступают в качестве условий, средств, способов, приемов и методов правильного 

осуществления процесса реализации прав и свобод. 

Классификация гарантий необходима: она позволяет лучше и глубже проследить и 

раскрыть конституционные гарантии, указать на их достоинства и недостатки, сделать 

необходимые выводы и дать рекомендации. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет гарантию 

(франц. garantie, от garantir – обеспечивать, охранять) как ручательство, обеспечение, 

заверение и безопасенье. Большая советская энциклопедия под гарантиями прав граждан 

понимает условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

правами, установленными конституцией и другими законами [1, 153]. 

В юридической литературе при исследовании проблемы гарантий высказываются 

следующие идеи: рассматривать гарантии в качестве элемента правовой системы; не 

отождествлять гарантии с другими понятиями, а именно мерами правовой охраны, правовой 

защиты, с юридической ответственностью; исследовать в качестве самостоятельной 

категории, имеющей свои черты, объект воздействия, структуру, систему, методы 

реализации, а также в аспекте формы определенной общности конституционных норм. 
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Конституция Республики Беларусь не ограничивается простым декларированием прав и 

свобод. Она закрепляет также достаточно надежный гарантийный механизм их реализации. При 

этом, относясь к человеку как к высшей ценности общества и государства, Республика Беларусь 

ставит важнейшей целью обеспечение не только конституционных прав и свобод граждан, но и 

иных прав, закрепленных в различных нормативных актах и предусмотренных международными 

обязательствами. 

Гарантии прав и свобод – это условия и средства их реализации, связующее звено, которое 

дает возможность осуществить необходимый в правовом статусе граждан переход от 

предусмотренной в законе возможности к действительности. Иными словами, гарантировать 

права и свободы – значит, обеспечить обладание и пользование ими, а также защиту. 

Государство обязано гарантировать реальное осуществление прав и свобод всеми 

доступными ему средствами. Гарантированность прав и свобод – своеобразный механизм 

ограничения власти, которая всегда стремится к саморасширению и усилению своего присутствия 

во всех сферах человеческой жизни [2, 256]. 

В статье 2 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что не только признание, но 

и соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – высшая цель общества и 

государства. Эта норма конкретизируется в статье 21 Конституции Республики Беларусь, которая 

устанавливает, что государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 

Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. 

Что касается классификации гарантий прав и свобод, то в литературе нет единого мнения 

по данному вопросу. Обобщая имеющиеся точки зрения, их можно классифицировать по 

следующим основаниям: 

1. По территории действия – внутригосударственные и международно-правовые; 

2. По объему охвата прав и свобод – общие и специальные. 

Гарантии – один из вопросов проблемы правильного применения правовых норм, 

законности и многих других процессов правовой деятельности. Каждому гарантируется защита 

его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки. 

Характер гарантий прав и свобод человека и гражданина имеют также недопустимость 

осуществления прав и свобод человека и гражданина в нарушение прав и свобод других лиц, 

обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, запрет экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, запрет произвольного 

лишения имущества, запрет должностным лицам скрывать факты и обстоятельства, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение ущерба, причинённого экологическим правонарушением, 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 

предприятиях, запрет устанавливать обратную силу законов, вводящих новые налоги и 

ухудшающие положение налогоплательщиков, а также некоторые другие конституционные 

нормы [6, 156]. 

Нарушение прав и свобод часто сопровождается причинением вреда человеку. 

Конституционная гарантия в таких случаях состоит не только в том, чтобы восстановить 

нарушенное право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении причиненного человеку 

материального и морального вреда. Согласно Конституции «каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц». 

Возмещение причиненного вреда регулируется гражданско-правовым законодательством и 

является гарантией, распространяющейся на любые нарушения прав и свобод. Размер возмещения 

причиненного вреда устанавливается судом, который также вправе определять возмещение 

(денежную компенсацию) морального вреда, причиненного человеку. 
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Понятие обеспечения прав и свобод человека по международному праву предполагает 

процесс создания необходимых условий для соблюдения и исполнения государствами принятых 

на себя международных обязательств в сфере прав и свобод человека путем заключения 

международных договорных и иных норм. При этом обеспечивать права и основные свободы 

человека в международном праве должны, прежде всего, органы, осуществляющие контроль за 

соблюдением прав человека, которые являются одним из важнейших элементов в механизме 

обеспечения прав и свобод человека. Государства, заключая международные договоры, 

закрепляют обеспечение определенных стандартов прав и свобод человека. Каждый договор 

содержит и обеспечение, стандарт гарантий человеческих прав и институциальные механизмы их 

обеспечения [4, 137]. 

Таким образом, в юридической и в международно-правовой литературе нет четких 

критериев разграничения таких понятий, как гарантия реализации. Иными словами «гарантия 

реализации» в большинстве случаев применяется для обозначения уже не самого обеспечения или 

сохранения права, а тех средств и способов, с помощью которых обеспечивается его 

осуществление. Гарантию рассматривать как средство или способ, обеспечивающий достижении 

цели. Гарантии прав и свобод – это условия и средства их реализации, связующее звено, которое 

дает возможность осуществить необходимый в правовом статусе граждан переход от 

предусмотренной в законе возможности к действительности. 

 

Список используемой литературы: 

1. Иванов Г. И. Права человека : история и теория, ситуац. задачи, междунар. и нац. 

законодательство. Минск : Дикта, 2013. 359 с.  

2. Иванов Г. И. Стандарты поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : 

извлеч., цитаты и фрагм. из междунар.-правовых док. Право Беларуси. 2015. № 4. С. 256-259. 

3. Кобяк А. И. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

национальное законодательство Республики Беларусь : процессуальные нормы. Минск : 

Тесей, 2010. 107 с.  

4. Колесова Н. С. Права человека и демографические процессы. М. : Норма, 2009. – 239 c. 

5. Конституция Республики Беларусь, 15.03. 1994 г.: (с изм. и доп., принятыми на 

республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

Минск, 2021.  

6. Котляр, И. И. Права человека и высшая школа : концептуальные основы преподавания, 

изучения и воспитания, управленческие решения : монография. Минск : Тесей, 2007. 230 с.  

 

Шевчук Карина Олександрівна 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2-го року навчання 

юридичного факультету  

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Щутяк Ростислав Любомирович 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2-го року навчання 

юридичного факультету  

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Термін принцип походить від латинського principium та буквально означає – 

«основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки», «початок, основа». Сучасні 

науковці до визначення поняття принципів права, принципів його окремих складових 

застосовують його етимологічне значення. Не винятковим є підхід науковців до визначення 
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принципів нотаріального процесу, як фундаментальних його положень, основоположних 

правових ідей, закріплених у нормах права більш загального характеру[1, с. 83]. 

Принципи права як явища, що не тільки пов'язують право з політикою, економікою, 

духовним життям суспільства, а й забезпечують єдність різних власне – правових процесів, 

форм, теорій, ідей і концепцій, понятійно-категоріальних рядів [2, с. 155]. 

Джерелами формування принципів нотаріального процесу є:нотаріальна практика; 

узагальнення передового досвіду нотаріусів; вплив законодавства про нотаріат країн-членів 

Міжнародного союзу нотаріату; судова практика; комплексні розробки та пропозиції 

науковців щодо урегулювання не охоплених наявним правовим простором правовідносин у 

сфері приватного права. 

Принципам нотаріального процесу властиві такі ознаки: відображають об’єктивні 

закономірності суспільного життя; виступають невід'ємною складовою цілісної системи 

нотаріально-процесуальних правовідносин, спрямованих на реалізацію, охорону й захист 

прав і свобод осіб; мають враховувати принципи, закріплені в приватному праві, і повинні 

відповідати цим принципам; є рівнозначними та становлять певну ієрархію, діють системно, 

де недотримання одного принципу спричиняє порушення іншого (ієрархія принципів 

нотаріального процесу не вказує на вищу юридичну силу одних принципів і нижчу інших, 

проте певні доктринальні ідеї відображають загальну спрямованість розвитку теорії 

нотаріального процесу, а інші мають більш конкретизовану спрямованість щодо здійснення 

нотаріального процесу); закріплені в нормах права або випливають із ряду правових норм; 

діють на всіх етапах процесу[3, с. 86]. 

Принципи нотаріального процесу є орієнтиром у нормотворчій діяльності, а також 

мають враховувати і бути відповідними принципам, закріпленим у приватному праві та 

інших процесуальних галузях права тощо. Основні напрями та перспективи розвитку 

нотаріального процесу скеровані саме принципами, які служать основним критерієм оцінки 

обґрунтованості пропозицій про зміну й доповнення законодавства щодо нотаріального 

процесу та про нотаріат загалом. Але існує й зворотний зв’язок, коли вчених до дослідження 

спонукають окремі норми законодавства, що стають предметом наукової полеміки, у якій 

буде визначений новий принцип нотаріального процесу[4, с. 86].  

Принципи нотаріату необхідно розмежувати на принципи організації діяльності 

нотаріуса, тобто організаційні, та принципи, які мають безпосереднє відношення до 

нотаріального процесу, тобто стосуються процесуальної діяльності нотаріуса та осіб, які 

звернулися до нього за вчиненням нотаріальної дії. Проте принципи нотаріату часто так 

тісно переплітаються, що одночасно мають відношення як до організації нотаріату, так і до 

процесуальної діяльності нотаріуса. Наприклад, принцип нотаріальної таємниці потрібно 

класифікувати на мішаній основі, оскільки для його реалізації та забезпечення важливе 

значення мають вимоги, що висуваються до робочого місця нотаріуса, а це організаційне 

питання. У той же час, нотаріус має попередити свідків про необхідність збереження у 

таємниці всього, що вони почули і побачили під час вчинення нотаріального провадження, а 

також сам факт його вчинення, що відноситься до нотаріального процесу. 

Тому найперший критерій для класифікації принципів нотаріального процесу – це їх 

спрямування на врегулювання організації нотаріату чи процесу вчинення нотаріальних дій, 

або мішані принципи. 

Отже, принципи нотаріального процесу – це найважливіші і загальновизнані ідеї щодо 

організації нотаріальної діяльності, вчинення нотаріальних проваджень, які слугують 

орієнтирами розвитку взаємовідносин у нотаріальному процесі, а також мають бути 

потлумачені і застосовані системно. Система принципів нотаріального процесу – певна 

ієрархія та взаємодія загальновизнаних та найвагоміших, втілених в право ідей щодо 
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організації нотаріальної діяльності та процедури вчинення нотаріальних проваджень, які є 

орієнтирами розвитку правовідносин у нотаріальному процесі[5, с. 86].  

За значимістю в ієрархії принципів нотаріального процесу мають домінувати 

конституційні принципи, наприклад, принцип права на отримання кваліфікованої 

правової допомоги, якою є нотаріальне посвідчення безспірних прав та фактів, що мають 

юридичне значення. система принципів нотаріату індивідуальна, оскільки залежить від 

предмету науки про нотаріат, і разом із предметом та методом характеризує відносну 

самостійність нотаріальної науки. Принципи організації та діяльності нотаріату в 

Україні виражають найбільш суттєві риси правового регулювання суспільних відносин, 

які випливають із Конституції та знайшли своє відображення в Законі, а також зумовлені 

характером та змістом діяльності нотаріальних органів[6, с. 86]. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я  

ДОВКІЛЛЯ 

Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля є фундаментальним правом людини 

і громадянина.  

У Стокгольмській декларації з навколишнього середовища, прийнятій 16 червня 1972 

р., уперше закріплено право на сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість 

якого дозволяє проводити гідне і процвітаюче життя. У Декларації в Ріо-де-Жанейро з 

навколишнього середовища і розвитку, прийнятій 14 червня 1992 р., закріплено право 

громадян ва здорове і плідне життя в гармонії з природою. 

Законодавство України передбачило це право, як одне з основних конституційних 

прав людини і громадянина. Згідно зі ст. 50 Конституції України, "кожен має право на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 

права шкоди"[3]. 

У статті 9 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

йдеться про безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище [2]. 

Дане право притаманне людині з моменту її народження, незалежно від розсуду 

державних органів. Це фактично право кожного громадянина вимагати дотримання еколого-

правових приписів, якому відповідає обов'язок кожного і держави по його забезпеченню. 

Право людини на безпечне навколишнє природне середовище являє собою юридичну 

можливість проживати в навколишньому природному середовищі, яке не заподіює шкоди її 
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здоров'ю і життю, а у випадку порушення цього права - вимагати його захисту у 

встановленому законодавством порядку. Це загальне визначення охоплює всі основні ознаки 

даного суб'єктивного права: 

по-перше, право проживання в сприятливому навколишньому природному 

середовищі, безпечному для здоров'я і життя людини;  

по-друге, право вимагати усунення різних перешкод при здійсненні цього права у 

встановленому законодавством порядку;  

по-третє, право на звертання у відповідні органи за захистом порушеного права з 

метою його поновлення (відновлення);  

по-четверте, здійснення захисту порушеного права шляхом установлення державою 

певних правових гарантій [1, с.38]. 

У законодавстві, на жаль, не визначені повною мірою критерії безпечного 

середовища. Але саме визначення поняття "безпечне" вказує на те, що основним критерієм є 

відсутність небезпеки, де екологічно небезпечним вважається такий "стан навколишнього 

природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної 

обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей" (ст. 50 Закону України "Про 

охорону навколишнього природного середовища")[2]. 

На сьогодні єдиними реально визначеними критеріями якості навколишнього 

природного середовища, на підставі яких здійснюється висновок щодо безпеки довкілля, є 

екологічні стандарти та нормативи (статті 31-33 Закону України "Про охорону 

навколишнього природного середовища")[2]. 

Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля за своїм характером - пасивне право, 

бо підставою для його виникнення є норма закону, атому суб'єктові не обов'язково вступати 

у відповідні відносини. Як для будь-якого абсолютного права, для нього характерна 

наявність невизначеного кола зобов'язаних осіб, що повинні утримуватися від його 

порушення. 

Право громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне 

довкілля, - це активне право особи, яке реалізується шляхом звернення до суду з позовом до 

державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди 

не лише здоров'ю, а й майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне 

середовище. 

Питання, пов'язані з відшкодуванням шкоди, вимагають точного економічного 

розрахунку, гармонійної взаємодії в правовому регулюванні відшкодування екологічної 

шкоди загальних принципів і вимог цивільного законодавства з особливими підходами, що 

повинні відображати специфіку природних явищ, складні природні механізми взаємодії цих 

явищ і предметів природи, впливу на здоров'я людини, змін природних умов. Такі 

традиційні цивільно-правові категорії, як причинний зв'язок між дією та її наслідками, 

встановлення факту заподіяння шкоди, методика його оцінки вимагають свого подальшого 

розвитку з урахуванням особливостей. Поряд із цим варто враховувати певні особливості 

цивільно-правової відповідальності, установленої екологічним законодавством. Зокрема, у 

деяких випадках екологічне законодавство встановлює обов'язок відшкодувати екологічну 

шкоду, що заподіяна у разі здійснення правомірних дій, тобто при відсутності 

правопорушення [4,с.48]. 

Відповідно до ст. 69 Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" 

шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, підлягає компенсації у повному обсязі. Особи, яким заподіяно таку 

шкоду, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для 

відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 

природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням [2]. 

Підсумовуючи результатипроведеного дослідження, слід зазначити, щоправо 

громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля — це закріплена Конституцією України і 

забезпечена державою можливість суб'єкта проживати в середовищі, яке не спричиняє 
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шкоду здоров'ю, користуватися для задоволення своїх життєво необхідних потреб 

безпечними природними благами, вимагати від держави, а також інших фізичних і 

юридичних осіб виконання екологічної безпеки, а у випадку їх порушення звертатися за 

захистом порушеного права до компетентних органів.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Земельные правоотношения представляют собой урегулированные нормами права 

общественные отношения, связанные с использованием и охраной земель. 

Земельные правоотношения являются юридической формой выражения и закрепления 

экономических отношений по поводу земли как особого имущественного объекта. Тем самым 

земельные правоотношения обеспечивают реализацию на практике требований, содержащихся в 

земельно-правовых нормах. 

Земельно-правовые нормы можно определить как установленные государством и 

обеспеченные силой государственного принуждения общеобязательные правила поведения 

участников земельных отношений. 

Земельно-правовые нормы являются первичными по отношению к земельным 

правоотношениям. Именно земельно-правовые нормы определяют характер земельных 

правоотношений, состав их участников, который может меняться в зависимости от 

урегулированности тех или иных отношений и содержания земельно-правовых норм, условия 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

Обязательным признаком земельно-правовой нормы является указание на правовой режим 

земли, по поводу которой устанавливаются определенные права и обязанности. Совокупность 

этих прав и обязанностей составляет содержание земельных правоотношений и является их 

важнейшим элементом. 

В земельных правоотношениях земля выступает как объект правового регулирования, то 

есть объект, имеющий определенную правовую характеристику. Естественно-природные и 

хозяйственные особенности земли учитываются в той мере, в какой они влияют на ее правовой 

режим. 

Определение состава земель позволяет дать правовую классификацию всех земель 

Республики Беларусь как объекта правового регулирования. Деление земель проводится по 

определенным правовым признакам на : 

1) категории земель; 

2) виды земель. 

Классификация земель на категории производится по наиболее существенному признаку, 

который определяет правовой режим земель - по целевому назначению земель. Поэтому 

категорию земель можно определить как часть земель Республики Беларусь, объединенную 

общим целевым назначением и единым правовым режимом. 

Законодательно эта классификация закреплена в ст.3 Кодекса Республики Беларусь о 

земле, установившей, что все земли Республики Беларусь в соответствии с основным целевым 

назначением и независимо от форм собственности подразделяются на следующие категории: 
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1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных 

пунктов), садоводческих товариществ и дачного строительства; 

3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; 

4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Целевое назначение земель устанавливается и изменяется соответствующими 

государственными органами, осуществляющими управление землями, и в определенном порядке, 

установленном земельным законодательством (ст. 4 Кодекса Республики Беларусь о земле). 

Категория земель - наиболее устойчивое образование в земельных правоотношениях, 

поскольку перевод земель из одной категории в другую допускается только при изменении 

целевого назначения земель и с соблюдением предусмотренных земельным законодательством 

требований и ограничений. Перечень категорий земель, который дается в Кодексе Республики 

Беларусь о земле, является исчерпывающим, но состав каждой категории может изменяться, 

например, при включении в нее или исключении каких-либо видов земель [3]. 

Классификация земель на виды осуществляется как в рамках какой-то одной категории 

(например, деление земель населенных пунктов на земли городов, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов), так и применительно ко всем или части земель Республики 

Беларусь вне зависимости от их целевого назначения (например, по форме собственности или 

режиму использования). Деление земель на виды позволяет детализировать правовой режим 

земель с учетом особенностей их использования и охраны. 

В силу того, что объектом земельных правоотношений является земля как предмет, по 

поводу которого устанавливаются права и обязанности участников земельных отношений, эти 

отношения характеризуются определенным единством. 

В рамках этого единства проводится классификация земельных правоотношений на виды с 

учетом существенных элементов, составляющих правоотношение. 

Важнейшим критерием первоначальной классификации земельных правоотношений 

является его содержание, то есть соотношение прав и обязанностей участников этих 

правоотношений. По этому критерию можно выделить следующие виды земельных 

правоотношений: 

1) правоотношения земельной собственности, участники которых обладают определенной 

совокупностью правомочий по владению, пользованию и распоряжению землей. Содержание этих 

правоотношений зависит от формы и вида права собственности на землю. 

2) правоотношения землевладения и землепользования, содержание которых составляют 

правомочия владения и пользования землей, предоставленной собственником другим лицам; 

3) правоотношения по государственному управлению землями, которые по форме 

выступают как административно-правовые и участники которых находятся в отношениях власти и 

подчинения; 

4) охранительные земельные правоотношения, которые возникают в результате 

неправомерного поведения и в рамках которых обеспечивается применение мер ответственности 

за нарушение земельного законодательства. 

По способам реализации земельно-правовых норм земельные правоотношения делятся на 

материальные и процессуальные [1]. 

Материальные земельные правоотношения складываются на основе норм, которые 

устанавливают права и обязанности участников земельных отношений, в том числе права на 

землю. Так, материальными нормами устанавливается система прав на землю, компетенция 

органов управления землями, составы земельных правонарушений и санкции за их совершение. 
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Процессуальные земельные правоотношения возникают на основе норм, которые 

регулируют порядок реализации прав и обязанностей по отношению к земле (материальных 

земельных правоотношений) [2]. 

Субъектами земельных правоотношений выступают носители земельных прав и 

обязанностей. 

Совокупность правомочий субъектов земельных отношений, которыми они обладают в 

соответствии с земельным законодательством, определяет их земельно-правовой статус. 

В зависимости от правового статуса участников земельных правоотношений можно 

выделить следующие категории субъектов: 

1. Наиболее широкими правомочиями в земельных правоотношениях обладает 

государство в лице Республики Беларусь. Республика Беларусь является основным участником 

правоотношений собственности на землю, и одновременно, как политический суверен (как 

носитель политической власти), определяет государственную земельную политику, формирует 

земельное законодательство и обеспечивает функционирование системы управления землями. 

2. Иностранные государства могут участвовать в правоотношениях собственности на 

землю и правоотношениях по использованию земли на условиях аренды.  

3. Государственные органы, обладающие специальной компетенцией по регулированию 

земельных отношений, участвуют в правоотношениях по управлению землями и охранительных 

земельных правоотношениях. Они не наделены самостоятельными правомочиями по владению, 

пользованию и распоряжению землей, но осуществляют их от имени государства в пределах своей 

компетенции. 

4. Юридические и физические лица могут быть субъектами земельных правоотношений 

всех видов. Как участники этих правоотношений они наделены земельной праводееспособностью, 

которая в настоящее время значительно расширена в связи с изменением правового режима земли 

и расширением правовых форм ее использования. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ  

По состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Беларусь создано и действует около 

80 тысяч юридических лиц в форме хозяйственных обществ. Данное обстоятельство в 

значительной степени указывает на значимость данной организационно-правовой формы для 

ведения бизнеса [1, c.32]. Более того, правовая регламентация деятельности хозяйственных 

обществ представлена не только нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 

декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь), но и нормами Закона Республики 
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Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 

хозяйственных обществах), а также целым рядом иных актов законодательства, 

находящимися в весьма динамичном состоянии. 

Хозяйственное общество является коммерческой организацией, то есть юридическим 

лицом, преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

распределение такой прибыли между участниками. Хозяйственные общества - это юридические 

лица, участники которых объединяют свои капиталы, а их личное участие в деятельности 

общества не является обязательным. Предприниматель вносит свой вклад в уставный фонд 

общества и может, не работая в нем, получать дивиденды от прибыли на вложенный капитал. 

Особенностью хозяйственных обществ является наличие уставного фонда, 

разделенного на доли (акции) их учредителей (участников). Владение долями (акциями), а 

также размер доли (количество акций) связаны с наличием и объемом прав и обязанностей 

участников. 

Хозяйственные общества в настоящее время являются преобладающей формой 

предпринимательской деятельности и в соответствие с п. 3 ст. 63 ГК Республики Беларусь могут 

быть образованы в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с 

дополнительной ответственностью (ОДО) и акционерного общества (АО). Последние в свою 

очередь подразделяются на открытые и закрытые акционерные общества (ст. 97 ГК Республики 

Беларусь), правовое регулирование которых имеет существенные отличия. 

Одной из основных характеристик хозяйственного общества является разграничение 

ответственности общества и его участников (акционеров). Указанные лица по общему 

правилу не отвечают по обязательствам друг друга. Так, хозяйственное общество не отвечает 

по долгам участника. Кредиторы могут требовать обращения взыскания не на имущество 

общества как таковое, а на акции в акционерных обществах, доли - в обществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. В случае экономической 

несостоятельности (банкротства) хозяйственного общества участники, а также иные лица, 

имеющие право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным 

образом определять его действия, включая единоличный исполнительный орган, несут 

субсидиарную ответственность по долгам общества [2]. 

Учредителями (участниками) хозяйственного общества могут быть граждане и 

юридические лица. Унитарные предприятия, государственные объединения, а также 

финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ с 

разрешения собственника (уполномоченного собственником органа), если иное не установлено 

законодательными актами. Акции (доли) могут находиться в собственности государства 

(Республики Беларусь и административно-территориальных единиц). В таком случае владение и 

распоряжение указанными акциями (долями) осуществляют государственные органы. 

Следует так же отметить, что одна из новелл белорусского законодательства в 

значительной степени поспособствовала увеличению числа юридических лиц, 

зарегистрированных в виде хозяйственного общества. Так, в соответствие с п. 1 ст. 63 ГК 

Республики Беларусь хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом или может 

состоять из одного участника (ранее было минимум два). Особенности правового положения, 

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственного общества, состоящего из 

одного участника, определяются законодательством о хозяйственных обществах. 

Право на участие в управлении обществом принадлежит не только участникам, но и иным 

лицам, в частности: лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей 

(частью доли) в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества на основании договора, если 

иное не установлено законодательными актами; лицам, уполномоченным в соответствии с 

законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника 

хозяйственного общества. 

Участники вправе передавать право на участие в управлении деятельностью общества 

иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном 

законодательными актами. 
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В соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 31 Закона о хозяйственных обществах в собственности 

хозяйственного общества находится имущество, переданное учредителями (участниками) 

хозяйственного общества в его уставный фонд в виде вкладов. Данное положение развивает 

закрепленную в ч. 2 п. 2 ст. 44 ГК Республики Беларусь норму о том, что хозяйственные общества 

относятся к тем юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права. Участники таких юридических лиц могут иметь вещные права только 

на имущество, которое они передали юридическим лицам в пользование в качестве вклада в 

уставный фонд [2]. Это означает, что участник хозяйственного общества, передавая имущество в 

качестве вклада в уставный фонд хозяйственного общества, утрачивает право собственности на 

него, но приобретает право на долю в уставном фонде такого общества. Поэтому, например, 

участник при выходе не имеет права требовать от хозяйственного общества возврата ему именно 

того имущества, которое он вносил в качестве вклада в уставный фонд. Соответственно, в случае 

обращения взыскания на имущество участника взыскание не может быть обращено на имущество, 

которое являлось вкладом в уставный фонд, а кредиторы имеют право в порядке, установленном 

ст. 104 Закона о хозяйственных обществах обратить взыскание на долю такого участника в 

уставном фонде хозяйственного общества. Соответственно, утрачивая право собственности на 

вносимое в качестве вклада в уставный фонд имущество, участник приобретает право на участие в 

управлении хозяйственным обществом, на получение прибыли и т.д. 

Таким образом, с точки зрения норм действующего законодательства и практики их 

применения, хозяйственные общества представляют собой наиболее устойчивую форму 

объединения капитала, т.к. выбытие одного или нескольких вкладчиков не влечёт за собой 

ликвидацию предприятия.  Распространенность хозяйственных обществ обусловлена целым 

рядом фактором, к числу которых относятся: возможность объединения практически 

неограниченного количества финансовых ресурсов, ограниченная ответственность участников, 

разделение функций владения и управления и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Семье принадлежит важнейшая роль в воспитании подрастающего поколения. Через 

семью преломляются все воспитательные воздействия общества на личность, в ней, прежде 

всего, осуществляется усвоение социальных норм поведения и общения. Родительское 

общение помогает устанавливать доброжелательные, правдивые и искренние отношения 
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между родителями и детьми, развивать и обогащать положительные семейные традиции и 

обычаи, воспитывать ребят на положительных примерах родословной. В обстановке 

непосредственного семейного общения дети приобщаются к традициям своей семьи и вместе 

с тем к традициям своего народа [2]. 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю страны и, 

значит, и историю мира [3]. 

За годы реформ произошло резкое снижение статуса семьи. Оказались подорванными 

ее экономические, социальные, нравственные основы. Увеличилось количество разводов, и 

вырос престиж одиночно холостяцкой жизни, уменьшилась рождаемость детей в семьях, 

появилось много семей, не справляющихся с воспитательными и иными функциями. 

Кризис семьи отражается и на изменении отношения к детям. Многие современные 

родители не чувствуют ответственности за воспитание своих детей достойными людьми. А 

отсюда – социальное сиротство, дети, брошенные родителями или изъятые из семьи 

органами опеки и попечительства. Не сокращается и число детей, убегающих из семей из-за 

жестокого обращения с ними или отсутствия взаимопонимания. Все эти явления нашей 

жизни, конечно же, не могут не волновать. 

С целью укрепления малой ячейки общества в нашей стране предпринимаются 

различные меры, начиная с разработки и введения в действие государственных программных 

и нормативных правовых актов.  

В современных условиях трансформации белорусского общества происходят 

изменения исторического типа белорусской семьи. Меняется структура семьи (модели). С 

одной стороны, сохраняется традиционный патриархальный вариант семейной структуры. С 

другой стороны, возрождаются модели, известные институту семьи с давних времен, - 

варианты полигамной семьи, внебрачно-кровно-родственной неполной (материнской), 

внебрачно-неформально полной (конкубинат – параллельное сожительство мужчины с 

женщиной при законной жене либо женщины с мужчиной при наличии брачного партнера), 

либо семьи в открытом браке. Кроме того, растет число семей в повторном браке с детьми от 

предыдущих браков или бездетных, что является инновационным явлением в современной 

брачно-семейной сфере. 

Проблема воспитания в семьях на сегодняшний день остро стоит перед обществом. 

Под понятием современная семья понимается следующее: семья, живущая в современных 

условиях, которые отличаются от предыдущих. Так как семья - категория социально 

обусловленная, изменения в обществе влекут за собой изменения в семье [4]. 

Исходя из кодекса о браке и семье Республики Беларусь семья – это объединение лиц, 

связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 

общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, 

усыновления [1]. 

Каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными возможностями, 

или воспитательным потенциалом. От этих возможностей и от того, насколько обосновано и 

целенаправленно родители используют их, зависят результаты домашнего воспитания.  

Понятие «воспитательный (или педагогический) потенциал семьи» появилось в 

научной литературе сравнительно недавно. Включающиеся в него характеристики (или 

факторы), определяют воспитательные предпосылки семьи и обеспечивают успешное 

развитие ребёнка. 

А. С. Макаренко в «Книге для родителей» указывал, что воспитание ребёнка в семье – 

это не только личное дело родителей, но процесс, имеющий непосредственный выход на 

общество. Плохо воспитанные дети – это горе и слёзы и для семьи, и для страны в целом. Он 

утверждал, что семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное 

воспитание и который, наряду с учреждениями общественного воспитания, влияет на 



361 

правильное развитие и формирование личности ребенка. А.С. Макаренко утверждал, что 

только в той семье дети получат правильное воспитание, которая сознает себя частью 

общества, в которой деятельность родителей рассматривается как необходимое обществу 

дело. Одним из главных принципов воспитания, на котором настаивал Макаренко, является 

принцип соблюдения «чувства меры в любви и строгости, в ласке и в суровости, в 

отношении родителей к вещам и хозяйству» [3]. 

В процессе совместной жизни возникают различные конфликты по воспитанию 

совместных детей. Причиной этому становится определенный ряд факторов: 

– позднее вступление в брак мужчины и женщины. Это обусловлено тем, что 

женщины и мужчины стремятся получить образование, построить карьеру, построить 

квартиру или свой собственный дом, а также укрепить материальное положение. А только 

потом заключать в брак и вступать в семейные отношения. Средний возраст вступления в 

брак в Республике Беларусь на 2021 год – мужчины 29 лет, женщины 26 лет. Повторный 

брак у белорусок чаще всего случается в 38,3 года. 

Это зачастую приводит к тому, что снижается рождаемость, поздняя беременность и 

как следствие наличие патологий у ребенка;  

 – искажение под влиянием экономических, социальных, культурных и 

психологических факторов главных функций семьи [5]. 

К примеру, в репродуктивной функции замечается стремление к рождению лишь 

одного или двух детей по причине ухудшения материального положения, условий жизни. В 

2020 году 87,6 тыс. женщин стали мамами. Из всех рожденных детей 38,7% – первенцы, на 

долю вторых рождений приходится 38,3%, третьих – 16,3%, четвертых и более – 6,7%. 

В воспитательной функции наблюдаются проблемы с взаимопониманием между 

родителями и детьми в юношеском и подростковом возрасте. На развитие воспитательной 

функции влияют тенденции увеличения семей, находящихся в бедственном положении, 

неполные семьи, отдаление молодой семьи от родителей. Также не мало важную роль играет 

общение матери с отцом ребенка. Проявление жестокости, повышенный тон при разговоре, 

отсутствие помощи – все это сказывается на будущей жизни ребенка. 

Крушение жизненных перспектив определенных категорий родителей и детей таких 

как получение образования того, которого хотят родители и т. д; увеличение числа детей с 

отклонениями в поведении от общепринятых норм, т. е. злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, воровство, насилие, грабеж, самоубийство, проституция и т.п.; 

неподготовленность семьи к ведению здорового образа жизни; слабая воспитанность 

родителей и как следствие слабый воспитательный потенциал преобладающего числа семей 

(более 60% семей страны имеют неблагоприятный воспитательный фон), что способствует 

неподготовленности юношей и девушек к семейной жизни. [4] 

Воспитать ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать. Как 

можно заметить, на основе исследованных факторов, проблема воспитания для нашей 

страны актуальная. Каждые 4 года ставятся задачи по улучшению материального положения 

семьи: повышаются зарплаты, пособия по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком, выдается специальный отпуск и выходные. 

Государство старается создать благоприятные условия для института брака и семьи. 

Но семьям необходимо и самим заниматься воспитанием, улучшать демографическую 

обстановку в стране, прислушиваться чаще к своим детям, учитывать возрастную специфику 

развития ребенка. 

Важно в подрастающем поколении развивать высокоморальные качества – 

духовность и гуманность. Показывать своим правильным примером модель будущей семьи. 

Примеры распределение обязанностей, общения между старшими и младшими поколениями, 



362 

заботы о близких людях, способности к творчеству, креативному мышлению, анализу. Все 

это дети видят в своих семьях и берут пример со своих родителей. 

Необходимо придерживаться определённых принципов семейного воспитания. Это 

целеустремленность – желание родителей взрастить достойного гражданина и приличного 

семьянина, гуманности – уважения к личности ребенка, а также принцип педагогичности – 

непрерывное развитие умственных, физических, психологических, лидерских и других 

качеств. 

Молодым семьям немаловажно посещать развивающие курсы, семинары, читать 

литературу, анализировать свои действия и методики воспитания. Ведь хорошее воспитание 

залог воспитанного общества! 

Проведенное исследование не исчерпывает круга проблем, связанных с семейным 

воспитанием на современном этапе, а лишь позволяет наметить дальнейшие перспективы и 

исследования научных проблем. 
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 ОБЖАЛОВАНИЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ, ВЫНЕСЕННОГО НАЧАЛЬНИКОМ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 

ИЛИ СУДОМ  

Рассмотрев дело об административном правонарушении, начальник налогового 

органа или суд выносит постановление в соответствии со ст. 4.6  Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП). 

КоАП предусматривает случаи, когда дело подлежит прекращению. 

В соответствии со ст.9.6 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) обстоятельствами, 

исключающими административный процесс в отношении физического лица являются: 

- отсутствие события административного правонарушения; 

- отсутствие в деянии состава административного правонарушения; 

- смерть физического лица, в отношении  которого был начат административный 

процесс, за исключением случаев , установленных КоАП; 

- наличию по тому же факту в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя , в отношении которых ведется административный процесс , 

постановления о наложении административного взыскания либо неотменённого 

постановления о прекращении дела об административных правонарушениях; 

https://minsk.gov.by/ru/news/new/2021/06/28/1330/
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- недоказанность виновности физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, в совершении административного правонарушения, в других 

случаях предусмотренных законодательством. 

Если постановление о наложении административного взыскания отменено по жалобе 

или протесту, то при новом рассмотрении административное взыскание может быть 

наложено: 

Не позднее 1 месяца со дня отмены постановления и не позднее 3 месяцев со дня 

совершения административного правонарушения; 

По административным правонарушениям, предусмотренным  ст. 14.2,, 14.4-14.7 

КоАП, - не позднее 37 месяцев со дня их совершения. 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их представителями, 

защитниками. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении  

может быть также обжаловано руководителем органа, направившего дело об 

административном правонарушении в суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

опротестовано прокурором. 

По делу об административном правонарушении могут быть обжалованы 

(опротестованы) не вступившие в законную силу постановления. 

При этом постановления по делу рб административном правонарушении вступают в 

силу  по истечению 10 суток со дня объявления лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, постановления  о наложении административного взыскания, со дня 

вручения или получения вопии постановления.      

Жалоба (протест) на постановление об административном правонарушении может 

быть подана в течении 10 суток со дня объявления лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, постановления о наложении административного 

взыскания , со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба (протест) 

поданная с пропуском срока, возвращается лицу подавшему жалобу или принесшему 

протест. 

В случае пропуска по уважительной причинам срока обжалования или 

опротестования  по  постановления делу об административном правонарушения лица, 

имеющие право на подачу жалобы  или принесении протеста, могут ходатайствовать перед 

судом, должностными лицами, уполномоченными рассматривать жалобу (протест), о 

восстановлении пропущенного срока.   

По делу об административном правонарушении могут быть обжалованы 

(опротестованы) и вступившие в законную силу постановления. 

Вступившими в законную силу считаются постановления, которые обжаловались в 

10-дневный срок и по ним  приняты соответствующие решения  вышестоящим органом или 

вышестоящим судом, или постановления, которые не обжаловались в 10-дневный срок (либо 

лицу было отказано в восстановлении пропущенного срока). 

ПИКоАП предусматривает возможность обжалования только тех вступивших в 

законную силу  постановлений, которые обжаловались до вступления  их в силу. 

Так, постановление по делу об административном правонарушении, обжалованное до 

вступления его в законную  силу в вышестоящий орган (вышестоящему должностному 

лицу), может после вступления в его в законную силу быть пересмотрено судом, а 

постановление по  делу  об административном правонарушении, обжалованию  до 

вступления в законную силу в суд, - председателем вышестоящего суда. 

Жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление может быть подано 

в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу  постановления  по делу об 

административном правонарушении. Жалоба (протест), поданная по истечении 

установленного срока, рассмотрению не подлежит. 



364 

Жалоба (протест) на вступившую в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении рассматривается в срок не более 1 месяца  со дня ее 

поступления, а в случае истребовании дела – не позднее 1 месяца со дня поступления дела. 

При рассмотрении жалобы (протеста) законность, обоснованность и  справедливость 

вынесенного постановления по делу об административных правонарушениях подлежит проверке 

в объёме доводов, содержащихся в жалобе (протесте). Если пери этом будут установлены 

основания для улучшения положения лица, привлеченного к административной ответственности 

постановление по делу об административном правонарушении может быть пересмотрено в 

соответствующей части и при отсутствии  просьбы об этом в жалобе (протесте). 

По результатам рассмотрении жалобы (протеста) принимается одно из следующих 

ращений: 

- об оставлении постановления без изменений, а жалобы (протеста) без удовлетворения; 

-  отмене постановления полностью или в части и направлении дела на новое 

рассмотрение; 

-  отмена постановления полностью или в части и прекращении производства по делу; 

- отмене последнего по времени  постановления и оставлении в силе одного из ранее 

вынесенных по делу постановлений; 

- изменение постановления, с тем чтобы взыскание не было усилено. 

При оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения об этом письменно сообщается 

лицу, подавшему жалобу или принесшему протест, с указанием мотивов отказа в пересмотре дела. 

Во всех остальных случаях решение по жалобе (протесту) выносится в виде постановления. 

Отмена постановления по делу об административных правонарушениях с прекращением 

дела влечёт за собой возврат денежных сумм, конфискованных предметов, возмещается их 

стоимость. 

По просьбе лица, в отношении которого отменено постановление, об  отмене 

постановления сообщается по месту его работы, учебы  или жительства. 

Возмещение вреда, причиненного лицу незаконными действиями суда, органа, ведущего 

административный процесс, производится в порядке, установленном законодательством.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Примерно треть своей жизни человек проводит на работе, поэтому здоровая рабочая 

обстановка и безопасность труда имеют для нас большое значение. 

Актуальность данной темы заключается в том, что охрана труда работающих – это 

не просто нормы и требования, изложенные на бумаге, это жизни и здоровье людей, за 

сохранение которых ответственен каждый работодатель, в связи с чем , в соответствии со 
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статьей 17 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда», он обязан 

уделять пристальное внимание вопросу охраны труда работающих и постоянно осуществлять 

контроль за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных 

подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ.   

По данным Департамента государственной инспекции труда в 2020 г. в организациях 

республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 1889 работающих (в 

2019 г. – 2042), из них 139 погибло и 638 получили травмы, относящиеся к числу тяжелых (в 2019 

году – 141 и 710 соответственно). Несмотря на то, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уровень 

производственного травматизма по республике снизился, в разрезе регионов рост числа гибели 

работающих на производстве отмечен в Брестской и Минской областях, а также в г. Минске, на 

предприятиях которых погибло соответственно 23, 39 и 24 работника (в 2019 году – 14, 35 и 16 

соответственно). 

В 2020 г. произошло 47 групповых несчастных случаев, в результате которых пострадало 

124 работника, из которых 15 человек погибло и 42 получили тяжелые производственные травмы. 

При этом в сравнении с 2019 г. число смертельно травмированных снизилось в 1,2 раза, а 

потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, возросло в 1,4 раза [3]. 

На 2019 год численность работников с впервые установленным профессиональным 

заболеванием составляет 56 человек, из них 49 – это мужчины, 7 – женщины. 

Профессиональное заболевание (хроническое или острое) – это заболевание 

застрахованного, вызванное исключительно или преимущественно воздействием на него вредного 

производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную (не менее одного дня) или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть [1]. 

Основными документами, содержащими понятие профессионального заболевания, а также 

порядок его расследования, являются: 

1. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 января 2004 г. №30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (далее – Правила)»; 

2. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом 

Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №530 «О страховой деятельности». 

23 июля 2021 года были внесены корректировки в Правила. Они касаются порядка 

расследования профессиональных заболеваний. 

В соответствии с п. 57 Правил, расследование профессиональных заболеваний проводится 

на основании решения об установлении острого или хронического профессионального 

заболевания. Такое решение выносится врачебно-консультационной комиссией государственной 

организации здравоохранения или медико-экспертной комиссией (далее – МЭК) [2]. 

В новой редакции Правил в ч. 1 п. 60 закреплена обязанность страхователя, при 

проведении экспертизы профессионального характера заболевания, предоставлять в 

территориальный центр гигиены и эпидемиологии, государственную организацию 

здравоохранения по месту выявления подозрения на профзаболевание: 

 сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу), 

периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных медосмотров; 

 копию трудовой книжки и иные документы, необходимые для вынесения решения 

об установлении (неустановлении) профзаболевания (при их наличии у страхователя). 

Справочно, экспертиза профессионального характера заболевания проводится при 

решении вопроса об установлении диагноза профессионального заболевания в целях 

установления связи заболевания с воздействием на организм пациента вредного 

производственного фактора трудового процесса. По ее результатам выносится заключение о 

наличии или об отсутствии связи заболевания с воздействием на организм пациента 

вредного производственного фактора трудового процесса. 

Представить документы страхователь должен не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения соответствующего запроса [2]. 
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Скорректированы сроки информирования страхователем о случае хронического 

профессионального заболевания (абз. 3 ч. 1 п. 62 Правил). Сообщить о случае хронического 

профессионального заболевания в соответствующие органы и организации он должен будет не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения им извещения МЭК об установлении 

хронического профессионального заболевания. В настоящее время - немедленно. 

Например, если страхователь получил извещение 23.07.2021 (в пятницу), то сообщить 

о случае хронического профессионального заболевания он должен до конца понедельника – 

26.07.2021. 

Что же касается острого профессионального заболевания, то срок информирования не 

изменился. Сообщить о нем страхователь, как и в настоящее время, должен будет 

немедленно. 

В новой редакции Правил было исключено положение об обследовании рабочего 

места, участка, цеха. Следовательно, не будет определяться и их соответствие требованиям 

санитарно-гигиенических нормативов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внесенные в Правила корректировки 

касаются обязанностей страхователя, сроков информирования о профессиональном 

заболевании, а также об обследовании рабочего места в ходе расследования.  
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ЩОДО ОБ’ЄКТА ЗҐВАЛТУВАННЯ 

Одним з видів кримінальних правопорушень проти  статевої свободи та статевої 

недоторканості особи є зґвалтування, яке носить особливо небезпечний характер серед 

кримінальних правопорушень проти особи. Не випадково законодавець відніс кваліфіковані 

та особливо кваліфіковані види зґвалтування до категорії тяжких та особливо тяжких 

злочинів. 

Слід також зауважити, що зґвалтування залишається в Україні досить поширеним 

злочином та в останні роки спостерігається тенденція до збільшення їх кількості. Зокрема, 

наприклад, у 2018 році в Україні було зареєстровано  203 злочини, у 2019 – вже 355 злочинів, 

у 2020 році – 382 злочини, станом на жовтень у 2021 року – 368 злочинів [4]. 
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На нашу думку, об’єктом злочинного посягання кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості слід визнавати саме статеву свободу чи статеву 

недоторканість особи. 

Під статевою свободою слід розуміти право особи самостійно обирати собі партнера 

для сексуального спілкування, форму такого спілкування і не допускати у цій сфері будь-

якого примусу. Доросла (у контексті КК це особа, якій виповнилось 16 років, а не особа, яка 

досягла визначеного СК шлюбного віку) і психічно здорова людина сама визначає, з ким і в 

який спосіб вона задовольнятиме свої сексуальні потреби [2, с.7].
 
 

А.Ю. Лісова пропонує під статевою свободою розуміти  право особи самостійно і 

добровільно обирати собі в даний час, при даних обставинах партнера (партнерів) для 

задоволення своїх статевих потреб за їх дійсною згодою чи допускати задоволення щодо 

себе статевих потреб іншої особи (осіб) [3, с. 9]. 

Якщо статева свобода пов’язується зі спроможністю особи розпоряджатись собою у 

сфері сексуального спілкування, то статева недоторканість означає охоронюваний 

законом стан, за якого забороняється вступати в сексуальні контакти з особою, яка з певних 

причин (наприклад, через недосягнення відповідного віку або наявність психічної хвороби) 

не є носієм статевої свободи [2, с. 7].  

Під статевою недоторканістю розуміють моральну і правову заборону вступати у 

статевий зв’язок з особою, яка не володіє статевою свободою через її нездатність розуміти 

значення і наслідки вчинюваних з нею статевих дій або керувати своїми вчинками в статевій 

сфері. Статева недоторканість особи, на думку А.Ю. Лісової, – це абсолютна заборона 

вступати у статеві відносини з особою, що не володіє статевою свободою і не розуміє 

характеру та значення вчинюваних статевих дій [3, с. 9]. 

Згода на статевий акт людини, що не володіє статевою свободою, значення не має, 

оскільки вона не може розпоряджатися собою у царині статевих відносин, не розуміє 

характеру та значення вчинюваних з нею дій. Саме тому безпосереднім об’єктом 

зґвалтування у таких випадках виступає статева недоторканість. Найбільш характерним 

проявом посягання на статеву недоторканість є зґвалтування, вчинене з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи, за умови, що такий стан викликаний малоліттям або 

психічною хворобою потерпілої особи, внаслідок чого вона не розуміє характеру та значення 

вчинюваних з нею дій. Статева недоторканість не охоплює випадки фізичної безпорадності, 

наприклад, хворобливий стан (за винятком психічної хвороби), фізичні вади, старість тощо. 

Вважаємо, що дану групу осіб не можна позбавити права статевої свободи. Якщо особа 

психічно здорова, але через певні фізичні вади не здатна виявити своє бажання (небажання) 

вступати у статеві зносини, перебуваючи у безпорадному стані, вона все ж володіє статевою 

свободою. Говорити про статеву недоторканість у таких випадках некоректно. 

Таким чином, статеву свободу мають всі фізично та розумово розвинуті особи, які 

розуміють наслідки та значення статевих зносин, інших сексуальних дій. Це означає, що 

особи, які не розуміють характеру та значення сексуальних дій, статевою свободою не 

володіють. Щодо названих осіб відповідний статевий злочин буде посяганням на їх статеву 

недоторканість. 

Будь-яке посягання проявляється в конкретних діях. Для визначення, які ж саме дії 

входять до злочинного посягання при зґвалтуванні слід з’ясувати, що ж законодавець 

відносить до даного злочину. 

Відповідно до ч. 1 ст. 152 КК (викладеної в редакції Закону від 6 грудня 2017 р. № 

2227-VIII України),  зґвалтування – це вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із 

вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням 

геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи [1]. 

Законодавець також визначив, що згода вважається добровільною, якщо вона є 

результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин. 

О.О. Дудоров вважає, з урахуванням термінології, використаної в ст. 152 КК, 

зґвалтування має тлумачитись як вагінальне проникнення в тіло жінки з використанням 
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геніталій чоловіка), а й інші різновиди проникнення у вагіну (жіночу піхву), а також 

проникнення в анус або рот іншої особи (тобто в отвори тіла людини, біологічно для цього 

не призначені) за допомогою як статевого члена чи іншої частини тіла людини, так і будь-

якого предмета [2, с. 13]. 

В попередній редакції статті 152 КК, статеві зносини визнавались зґвалтуванням за умови, 

що вони поєднуються із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосуванням або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи. Один із трьох вказаних альтернативно 

способів як складова цілеспрямованої злочинної поведінки і криміноутворювальна ознака 

слугував основному злочинному діянню (статевим зносинам), вчинявся заради останнього. При 

цьому перелік способів, за наявності хоча б одного з яких природні статеві зносини між особами 

жіночої і чоловічої статі визнавались зґвалтуванням, був вичерпним. Натомість ст. 152 КК, 

викладена в редакції Закону від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII, як на криміноутворювальну ознаку 

вказує (за винятком ч. 4 цієї статті) не на конкретний спосіб, що хоч і не без труднощів, але 

піддавався доказуванню, а на недобровільність – відсутність вільного волевиявлення потерпілої 

особи на проникнення в один із трьох її природних отворів. Інакше кажучи, вагінальне, анальне 

або оральне проникнення в тіло іншої особи визнається зґвалтуванням як у тому разі, коли воно 

поєднується із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосуванням або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи, так і в інших випадках відсутності її 

добровільної згоди на таке проникнення [2, с. 13]. 

Таким чином, під об’єктом злочинного посягання злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості є статева свобода і статева недоторканість особи, а також  фізична 

цілісність тіла людини як біологічної системи. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Противоправные действия следователя либо бездействие влекут за собой 

процессуальную, дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. 

В своей деятельности следователь, согласно уголовно-процессуальному закону, 

процессуально самостоятелен и независим, что позволяет ему принимать в процессе 

предварительного следствия по возбужденным уголовным делам, находящимся в его 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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производстве, самостоятельные решения и действия, основанные на нормах уголовно-

процессуального законодательства, кроме случаев прямо предусмотренных 

законодательством (обыск, заключение под стражу и др.). 

Действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы в 

установленном УПК порядке участниками уголовного процесса, а также иными 

физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и 

решения затрагивают их интересы [4]. 

Дисциплинарная ответственность – это самостоятельный вид юридической 

ответственности. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться работники, 

совершившие дисциплинарный проступок.  

Законодатель дает понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок 

- это противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

своих трудовых обязанностей [3]. 

Дисциплинарный проступок следователя – это нарушение сотрудником Присяги, 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей, а также условий контракта о службе в Следственном комитете и приказов 

начальников. 

Под противоправным понимается действие или бездействие работника, которое не 

соответствует установленным государством правилам поведения (разглашение сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; нарушение сроков 

производства предварительного следствия, не рассмотрение ходатайств, заявлений по 

уголовному делу и др.).  

Под виновным понимается действие, совершенное умышленно или по 

неосторожности.  

Поступая умышленно, работник сознает противоправный характер своего поведения, 

предвидит его вредные последствия и желает или сознательно допускает их наступление, 

либо относится к ним безразлично.  

Поступая неосторожно, работник предвидит возможность наступления вредных 

последствий своего поведения, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на их 

предотвращение либо не предвидит возможности наступления указанных последствий, хотя 

должен был и мог их предвидеть. 

К следователю в качестве дисциплинарных взысканий могут применяться:  

 замечание;  

 выговор;  

 строгий выговор;  

 предупреждение о неполном служебном соответствии; 

 исключение из Книги почета управления Следственного комитета по области (г. 

Минску);  

 лишение нагрудного знака Следственного комитета;  

 понижение в специальном звании на одну ступень;  

 понижение в должности; 

 исключение из Книги почета Следственного комитета;  

 увольнение из Следственного комитета [2]. 

Во-первых, по факту нарушения служебной дисциплины при необходимости 

проводится служебная проверка, порядок организации и проведения которой определяется 

Председателем Следственного Комитета.  

Во-вторых, до применения дисциплинарного взыскания от сотрудника, привлекаемого к 

ответственности, истребуется письменное объяснение. Отказ сотрудника от дачи письменного 

объяснения по существу совершенного им дисциплинарного проступка оформляется актом и не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

В-третьих, учитывается тяжесть и последствия дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства его совершения, предшествующая служба сотрудника.  
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В-четвертых, применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

начальника следственного подразделения.  

В-пятых, приказ о дисциплинарном взыскании с указанием оснований его применения 

объявляется сотруднику под роспись в десятидневный срок. Отказ сотрудника от 

ознакомления с приказом оформляется актом. 

Сотрудник, не ознакомленный в установленном порядке с приказом о 

дисциплинарном взыскании, при отсутствии акта об отказе от ознакомления с приказом, 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Срок применения дисциплинарного взыскания определяется в один месяц со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая периодов временной 

нетрудоспособности сотрудника, пребывания его в отпуске или командировке.  

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда об этом 

проступке стало известно начальнику. А начальным сроком привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности считается день издания приказа о наложении на него 

взыскания. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено, если со дня совершения 

дисциплинарного проступка прошло более шести месяцев.  

Дисциплинарное взыскание считается погашенным, если в течение года со дня 

применения сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. При этом 

дисциплинарное взыскание погашается без издания приказа.  

Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном 

соответствии применяется один раз за время пребывания сотрудника в занимаемой 

должности. Если в течение шести месяцев после наложения этого дисциплинарного 

взыскания сотрудник не изменил своего отношения к исполнению служебных обязанностей, 

сотрудник подлежит аттестации с целью установления его соответствия занимаемой 

должности [2].  

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения из Следственного комитета может 

быть применено к сотруднику за грубое либо систематическое нарушение служебной 

дисциплины, и применяется только на основании служебной проверки. 

Под систематическим нарушением служебной дисциплины понимается повторное 

совершение в течение года сотрудником, имеющим дисциплинарное взыскание, 

дисциплинарного проступка. 

При дисциплинарном взыскании в виде понижения в специальном звании до его 

восстановления, повторное понижение в специальном звании не допускается. 

Применение к сотруднику дисциплинарного взыскания не освобождает его от других 

видов ответственности, предусмотренных законодательными актами. Все дисциплинарные 

взыскания подлежат учету, в порядке, определенном законодательством. 

Таким образом, ответственность, установленная законом, для следователя выступает в 

качестве предохранительной меры воздействия на него для осуществления своих 

полномочий в соответствии с принципами осуществления предварительного расследования 

и возложенными на него задачами. Так как деятельность следователя главным образом 

заключается в расследовании преступлений, то в этот момент тесно переплетаются между 

собой служебная и процессуальная ответственность. Усиление контроля над действиями 

следователя способствует укреплению законности. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ С 

ПОМОЩЬЮ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

В настоящее время возросла необходимость в заключении брачного договора, 

особенно среди лиц, занимающихся предпринимательством. Увеличение количества людей, 

желающих заранее определить все правовые аспекты супружеских отношений, связывают с 

ростом правовой культуры. Брачный договор позволяет заранее определить права и 

обязанности супругов перед друг другом, а также обеспечить их соблюдение и исполнение. 

В брачно-семейном законодательстве Республики Беларусь не содержится 

конкретного определения брачного договора. Только в ст.13 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС) предусмотрено, что в целях повышения культуры брачных и 

семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим, определения прав и 

обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения лица, вступающие в брак, и 

супруги в любое время и в определенном ими объеме прав и обязанностей вправе заключить 

брачный договор, в котором могут быть определены: 

1) права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в т.ч. после расторжения 

брака; 

2) порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов; 

3) совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после 

расторжения брака; 

4) условия относительно изменения установленного законодательными актами 

Республики Беларусь режима общей совместной собственности супругов путем 

установления долевой собственности или собственности каждого из супругов на все 

имущество, подлежащее отнесению в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь к общей совместной собственности, или на отдельные виды такого имущества; 

5) условия относительно невозможности признания имущества каждого из супругов 

их общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества 

супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 

реконструкция и т.п.); 

6) иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из 

них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь [2]. 

Статья 13 КоБС Республики Беларусь устанавливает, что брачный договор 

заключается в письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению и даже 

государственной регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или 

могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество [2]. 
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Брачный договор может быть заключен как в отношении имущества, совместно 

нажитого супругами до заключения брачного договора, так и в отношении имущества, 

которое будет нажито супругами в период брака, а предусмотренные им права и обязанности 

супругов могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или ненаступления определенных условий. 

Следует отметить, что, исходя из брачно-семейного законодательства Республики 

Беларусь, брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав. Он также не должен 

содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречат основным началам семейного законодательства. Например, брачный 

договор не может содержать положения, ограничивающие политические, брачно-семейные 

права, право на труд, выбор профессии, получение образования и др. 

Исходя из определения, которое присутствует в международной правовой доктрине, 

под брачным договором, принято понимать договор, который призван регулировать 

возникающие правоотношения между супругами. Наиболее важные вопросы, которые 

позволяет разрешить брачный договор, это вопросы, связанные с совместным имуществом 

супругов, а также вопросы воспитания детей.  

Следует отметить, что институт брачного договора, имеет достаточно большое 

распространение во многих странах мира, прежде всего из- за того, что позволяет 

урегулировать правовой режим собственности супругов, а также ее изменение в допустимых 

законодательством случаях. 

Несмотря на то, что в различных странах, брачный договор обладает различной 

спецификой, сущность брачного договора всегда одна – это предоставление возможности 

лицам, вступающим в брак возможности урегулировать отношения, возникающие по поводу 

совместного имущества, воспитания детей и т. д., кроме того, существенной особенностью 

брачного договора является то, что он начинает действовать только с момента заключения 

брака. В большинстве случаев супруги достаточно свободны в выборе варианта, которому 

будут подчиняться их имущественные отношения. Единственным ограничением выступает 

обязательность не противоречие положений договора нормам закона, которые действуют в 

конкретном государстве. 

Подчинение имущественных отношений режиму, согласованному между обоими 

супругами, представляет бесспорное право распоряжения совместным имуществом, является 

достаточно важным аспектом на современном этапе развития брачно-семейных отношений. 

В этом плане достаточно указать, что по праву ряда мусульманских государств 

имущественные отношения иногда рассматриваются в качестве вопроса личного статуса и 

подчиняются закону, регулирующему брак. 

Так, в силу ч.1 ст.12 ГК Алжира применим личный закон мужа, действовавший на 

момент заключения брака, а раздел имущества в рамках расторжения брака подчиняется на 

основании ч.2 его ст.12 закону гражданства мужа, действовавшему в момент подачи 

искового заявления. 

Следует отметить, что в некоторых случаях сделки имущественного характера 

индийской замужней женщины, которые ею совершены соответствии с положениями Закона 

о договорах 1872 г., и касающимися договорных отношений, судебными прецедентами могут 

обязывать не ее, а ее мужа, к примеру, в случаях острой необходимости осуществить 

обеспечение заемных обязательств мужа и т. п. 

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что в восточных странах еще с конца XIX века 

существовали предпосылки для закрепления в праве раздельной собственности супругов. В 

частности, индийский Закон III о собственности замужней женщины 1874 г. зафиксировал 

для индуистских, мусульманских, буддистских, сикских и джаин, браков принцип 

раздельности имущества замужней женщины и провозгласил, что заработная плата, доходы, 

приобретенные ею в результате трудового найма, профессиональной деятельности, торговли 
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или занятий науками, искусством, ремеслами и т. д., принадлежат ей на праве раздельной 

собственности. 

В некоторых странах законодатель предлагает супругам ряд вариантов распоряжения 

собственностью на выбор. Так, согласно французскому Гражданскому кодексу, в редакции 

Закона №65-570 от 13 июля 1965 г., который полностью изменил положения ранее 

действовавшего Кодекса Наполеона, закрепляет возможность выбора супругами любого из 

шести вариантов режимов: 

1. режим общности движимых вещей и доходов от них; 

2. режим договорной общности имуществ, на которую не будут распространяться 

правила, относящиеся к управлению имуществами, общность на которые установлена 

законом; 

3. режим договорной общности, из которой один из супругов имеет право 

изымать определенные вещи в счет возмещения ущерба; 

4. режим общности имуществ с правом одного из супругов на 

преимущественную долю; 

5. режим, в соответствии с которым супруги имеют неравные доли; 

6. режим всеобъемлющей общности имуществ (ст.1497) [1, 1008]. 

В то же время, если супруги оговорят в брачном договоре, что их имущество будет 

разделено, то каждый из них оставляет за собой управление, пользование и свободное 

распоряжение своим собственным имуществом. 

Так, брачно-семейное законодательство, которое действует на территории Республики 

Беларусь, дает возможность супругам самостоятельно определить свои имущественные 

права и обязанности в период брака и на случай его расторжения. В современных условиях, 

когда в составе имущества супругов может быть недвижимость, средства производства, 

правовое регулирование их имущественных отношений часто требует иных решений, чем те, 

которые предусмотрены общими нормами семейного законодательства о правовом режиме 

имущества супругов, что и достигается заключением между ними брачного договора. 
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СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

      Аналіз причин катастрофічної деградації довкілля в біосфері, та пошуку 

шляхів усунення загроз довкіллю та здоровю людей, став основою для нового шаблону 

сталого розвитку. Виживання людини та охорона навколишнього середовища, це так звана 

форма взаємодії природи та суспільства, що і називається сталим розвитком. Отже, 

забезпечуючи свої життєві потреби, майбутні покоління мають змогу задовольняти власні. 

       В Україні діє комплекс заходів, які передбачають екологічну політику 

держави, що спрямовані на охорону природного навколишнього середовища. Екологічна 

політика в державі, є одним з ключових пріоритетів на міжнародному рівні. Досвід країн 

європейського простору транслює, що ефективне управління природоохоронною діяльністю 
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впливає на подальший соціально-економічний розвиток, який безперечно взаємодіє з 

навколишнім середовищем.  Сталий розвиток навколишнього середовища вже є актуальною 

проблемою сьогодення у країнах ЄС,а також на пострадянському просторі, зокрема і в 

Україні. 

     Європейське спрямування соціально-економічної сфери України зумовлює її 

перехід на новий, вдосконалений рівень розвитку.Інтеграція до європеййських соціальних та 

політичних структур є одним з головних національних пріоритетів. В процесі такої інтеграції 

Україна перейде, безумовно, на новий щабель розвитку, в тому числі і в сфері охорони 

навколишнього середовища. 

     Стаття 66 Конституції України визначає обовязок громадян не заподіювати шкоду 

природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані нею збитки1. Згідно прийнятих 

міжнародних зобовязань України, вона є стороною європейських рамкових угод які 

стосуються охорони відповідних обєктів навколишнього природного середовища. Серед 

угод, що  визначають ключові обєкти, важливими є: Конвенція про захист Чорного моря від 

забруднення, яка була прийнята у Бухаресті в 1992 році; Конвенція про охорону біологічного 

різноманіття, яка була прийнята у Ріо-де-Жанейро у 1992 році; Рамкова Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, яка була прийнята у Ріо-де-Жанейро у 1992 

році; Конвенція про ядерну безпеку, яка була прийнята у Відні в 1994 році; Стокгольмська 

конвенція про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), набула чинності у травні 2004 р, яка була 

прийнята у Стокгольмі в 2001 році. 

     Цей перелік є не вичерпним, проте можна дійти висновку що проблема сталого 

розвитку є достатньо актуальною вже впродовж багатьох років. 

     Нинішню екологічну  ситуацію в Україні можна охарактеризувати як  кризову, 

оскільки вона формувалася протягом тривалого періоду із нехтуванням об'єктивними 

законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Тривалий час 

відбувались структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалась 

розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно-небезпечних галузей 

промисловості. Для України період останніх десятиліть також характерний високим рівнем 

забруднення навколишнього природного середовища, його виснаження, руйнування в 

результаті впливу швидкості розвитку виробництва, збільшення міської агломерації, 

зростання кількості відходів, господарської й іншої діяльності, що супроводжуються 

наростанням проблеми екологічної безпеки. Найбільш ефективним механізмом, 

спрямованим на зведення до мінімуму вищевказаного рівня, є гарантії реалізації права на 

сприятливе навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки. Це має на 

увазі встановлені та розвинені державою засоби забезпечення та захисту середовища 

проживання, рекреації, рівня життя та праці, які відповідають сформованим екологічним, 

санітарно-епідеміологічним, гігієнічним стандартам, що передбачає придатну для вживання 

воду, якісні продукти харчування, незабруднене атмосферне повітря 3, с.1 

     Згідно із Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» метою державної екологічної політики є 

досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх 

напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного 

права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження 

збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем 2. 

     Концепція екологічної політики стрімко розвивається як в Україні, так і за її 

теренами. За останні роки Україна проводила різні реформи, тим самим показуючи, що вона 

не відстає від високорозвинутих країн, такий прогрес може призвести до розвитку як 

соціально-економічної сфери, так і екологічної. Важливість навколишнього природного 

середовища важко переоцінити, адже без нього не було б існування жодної людини, тварини 

чи рослини. Чисте та безпечне природне середовище забезпечує право на життя 3, с.1. 
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ONLINE ARBITRATION IN CHOSEN FOREIGN JURISDICTIONS  

Introduction 

Traditional methods of resolving legal disputes usually involve litigation. The 

framework of this system is, however, quite strict. The necessity to follow specific rules and 

timetable, to produce formal evidence and to pay court fees often discourages certain individuals 

from going to court. Furthermore, as members of western societies are increasingly aware of 

their rights and often choose to litigate, the standard system becomes more stranded and less 

efficient. This often induces the parties to settle their disputes outside of court, using alternative 

dispute resolution methods (ADR)
1
.  

 The recent decades provided additional incentives to chose ADR. The 

development of internet as a medium of communication allows opposing parties to settle their 

disputes without actually meeting in a single room. This proves to be increasingly important 

especially in the complicated period of the COVID pandemic. This paper tries to examine how 

one of the ADR online methods, namely arbitration, is approached by the leading foreign 

jurisdictions (American, British, French and German).  

Online Arbitration in France 

 The French lawmaker, amending the Code of Civil Procedure (Nouveau Code de Procédure 

Civile), has introduced certain improvements of the arbitration procedure. In the French law there is 

no formal requirement for the conclusion of an arbitration contract. Researches in law, are often 

pointing out that the new legal solutions are more favourable for the entrepreneurs and are 

influencing the development of the Social market economy. It is worth to mention several articles 

of the French Civil Code that regulate this sphere. The lawmaker in articles 2059-2061 of the Civil 

Code and Articles 1442 to 1527 of the Code of Civil Procedure regulates domestic as well as 

international arbitration proceedings, including the recognition and enforcement in France of 

domestic and foreign arbitral awards. These provisions can be found, for example, in French at 

www.legifrance.gouv.fr and at www.lexinter.net and in English at www.arbitration-icca.org. The 

abovementioned rules of law are subject to interpretation and application by courts in France. 

 French law makes a primary distinction between international and domestic arbitration. This 

distinction penetrates the legal framework for arbitration in France as a whole and allows 

international arbitration, even if arbitration takes place is in France, to be governed by more flexible 

rules than those applicable to domestic arbitration
2
.   

                                                            
1 S. H. Blake, J. Browne, S. Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution, Oxford 2016, p. 3 and 

subsequent. 

2 J. de la Hosseraye, S. de Giovanni, J. Huard-Bourgois, Arbitration in France, CMS Guide to Arbitration Vol I (2012), 

p. 336.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19%20-%20Text
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.legifrance.gouv.fr/?fbclid=IwAR0YijieYO1a4eQCNgPd6JHoq29vaNpcAePyVuaOI2K4lJuQLrkVS08pZh4&h=AT3UO8xDiiomlXKvK2uhtRSTM-_6n_PnVb5Oa7BL6JLM3Ib-1Pqrgx_bKKnCN634XVF9dkdZJeqV8AATuFn1Kgg-pjhu8jpSldSRfnR0fM_-apqhLliJ1-cCkMWUbpmUW7ZeYuq4jEE%23_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.lexinter.net/?fbclid=IwAR1qgUn3IQ8cmol-IGfWsCGeqFTSpm9vABmb6qKQf_yAdaZj6G1AU4YIRtM&h=AT3UO8xDiiomlXKvK2uhtRSTM-_6n_PnVb5Oa7BL6JLM3Ib-1Pqrgx_bKKnCN634XVF9dkdZJeqV8AATuFn1Kgg-pjhu8jpSldSRfnR0fM_-apqhLliJ1-cCkMWUbpmUW7ZeYuq4jEE%23_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arbitration-icca.org/?fbclid=IwAR26WSlY9urGMrnfiaxd1G6PnwbK7v3OXyGwow7BZKPVv_dgseLjy7A7Vas&h=AT3UO8xDiiomlXKvK2uhtRSTM-_6n_PnVb5Oa7BL6JLM3Ib-1Pqrgx_bKKnCN634XVF9dkdZJeqV8AATuFn1Kgg-pjhu8jpSldSRfnR0fM_-apqhLliJ1-cCkMWUbpmUW7ZeYuq4jEE%23_blank
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 In French arbitration law the validity of an arbitration agreement is not dependent on 

executing it in writing. For instance, courts have found that an arbitration agreement may be 

concluded per facta concludentia, or from a party’s submission to the jurisdiction of an arbitral 

tribunal.  

  The French arbitration law is governed by the principle of autonomy of the arbitration 

agreement. What is more, French law allows for an arbitration clause to be subject to a different 

applicable law from the law regulating the main contract. “Not only is the arbitration clause 

independent from the contract, it is also independent from the law governing that contract. 

Consequently, an arbitration agreement could survive despite provisions of the law governing the 

main contract that would arguably invalidate that contract”
3
.   

 The French legal system is not based on precedent, the decisions of the appellate courts 

however are persuasive and so are usually followed by the courts of first instance. French judiciary 

has produced  a considerable body of case law on arbitration. 

  s it is argued by B. Prat: “The existence of an applicable arbitration agreement between the 

disputing parties is grounds for a successful challenge to the jurisdiction of the French courts on the 

merits of the dispute. The jurisdictional objection must be raised at the outset of the court 

proceedings (in limine litis), failing which the parties will be held to have waived the arbitration 

agreement. Consequently, where the arbitral tribunal has not yet been constituted, once a party 

raises a jurisdictional defence on the basis of the alleged existence of an arbitration agreement, the 

courts must decline jurisdiction unless there is evidence that the arbitration agreement is ‘manifestly 

void’ or ‘manifestly applicable’; and where the arbitral tribunal has been constituted, the court must 

decline jurisdiction. Regarding provisional remedies, the courts have, in principle, jurisdiction over 

claims for interim or interlocutory relief that do not prejudge the merits despite the existence of a 

valid arbitration agreement, provided that the claims are made before the arbitral tribunal is 

constituted. Participation in such interim proceedings is not deemed a waiver of the arbitration 

agreement”
4
.  

 Online Arbitration in Germany 

 According to certain authors, Article 103 (1) of the German Basic Law (Grendgezetz) makes 

the possibility of introduction of online arbitration extremely difficult. The abovementioned 

regulation stipulates that „In the courts every person shall be entitled to a hearing in accordance 

with law”
5
. As it is considered that the arbitral tribunal replaces the state court. Moreover, the 

German Code of Civil Procedure (articles 1055 and 1040) classifies the effects of an arbitral award 

vis-a-vis the parties as similar to those of a final and conclusive court judgement
6
. In recent years 

this strict attitude has been confronted with a much less restrictive approach by the German courts. 

 In Germany, the German Arbitration Law is regulated by the Code of Civil Procedure. 

Section 1031 (1) of this Code provides that: „the arbitration agreement shall be contained either in a 

document signed by the parties or in an exchange of letters, telefaxes, telegrams or other means od 

telecommunication, which provide a record of the agreement”. The subsequent paragraph of the 

same section details that: “the form requirement shall be deemed to have been complied with if the 

arbitration agreement is contained in a document transmitted form one party to the other party or by 

a third party to both parties, and – if no objection was raised in good time – the contents of such 

document are part of the contract in accordance with common usage”
7
.  

                                                            
3 J. de la Hosseraye, S. de Giovanni, J. Huard-Bourgois, Arbitration in France, CMS Guide to Arbitration Vol I (2012), 

p. 340. 

4 B. Prat,  France (in:) The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011. A practical 

cross-border insight into international arbitration work , pp. 241. 

5 M. Schnellekens, Online Arbitration and E-commerce, Electronic Communication Law Review 2002, no. 9, pp. 

113-125. 

6  l. Belohlávek,  rbitration Law of Czech Republic: Practice and Procedure, New York 2013, pp. 46-47. 

7 I. Amro, Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study of Cross- Border Commercial 

Transactions in Common Law and Civil Law Countries, Cambridge 2019, p. 98. 
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 This section of the German Civil Procedure Code has been sometimes interpreted as 

allowing to form a binding arbitration agreement also by using electronic means of communication. 

Such a possibility was emphasised in Licensor (Finland) v. Licensor (Germny) case heard by the 

Celle Court of Appeal. The court held that it is legally binding to amend an arbitration agreement 

by exchanging e-mails and that “this agreement also binds the defendant”
8
. 

 Apart from allowing to form an arbitration agreement online the other important issue is the 

recognition and enforcement by German courts of online arbitral awards. Under the New York 

Convention such awards which were rendered and signed electronically may be enforced by 

national courts due to the principal of procedural liberty emphasised by art. III of this Convention
9
. 

Section 1064 (1) and (3) of the German Code of Civil Procedure allows for such a recognition and 

enforcement after a original, or a certified copy ,of the arbitral award is supplied to the court. Under 

the “more favourable right” provision of the New York Convention, the requirement to supply also 

the copy of the arbitration agreement, regulated thereof, is not applicable
10

.  

 As both France and Germany are members of the European Union, certain remarks 

regarding online arbitration in the EU, which are made in the section discussing online arbitration in 

the UK are also applicable to these two jurisdictions. 

  Online Arbitration in the United Kingdom 

 The expense and formality of legal processes is a powerful incentive to avoid them if a 

suitable alternative presents itself. There is no such possibility if a party to a dispute does not co-

operate. In such a case there is no alternative but to invoke traditional legal proceedings or to 

abandon the dispute. However, apart from these cases, there are clear advantages for both parties in 

resolving disputes in a less formal way
11

. 

 Possible alternatives include: negotiations without involvement of third parties; appointing a 

mediator who will assist in negotiations or appointing an arbitrator who will resolve the dispute on 

his own. In comparison to negotiation and mediation, arbitration  produces a binding award and as 

so is considered a more formal process
12

. With regard to all alternative dispute resolution 

procedures it is argued that all of those possibilities may be pursued online. A general term used to 

describe them is ODR which stands for “online dispute resolution”
13

. Most of the arguments in 

favour of theses methods focus on relatively low costs and considerable speed of the proceedings. 

However there is also considerable criticism that points out the deviation from certain legal 

values
14

, which only independent courts are able to uphold. One of the most problematic issues is 

the admission of evidence. As the parties to a dispute do not meet in person there may be a 

necessity to deliver evidence at a distance (which may be problematic if the evidence is e.g. an 

object). Further complications occur when examination of witnesses is involved. The main reason 

for this is that the quality of witness examination performed online may be questionable
15

. 

Therefore the field in which online arbitration may be most effective is small scale litigation 

involving primarily document evidence which can be submitted online. It was pointed out that 

“online arbitration is particularly popular in the consumer context, both because it particularly lends 

itself to low cost proceedings and because it does not require the parties to convene in a single 

geographic location for a hearing. However, it can also be used to resolve business-to-business 

disputes, and is growing in popularity in that context”
16

. 

                                                            
8 For details see Licensor (Finland) v. Licensor (Germany), available at: <http://www.dis-arb.de>. 

9 Amro, Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study of Cross- Border Commercial 

Transactions in Common Law and Civil Law Countries, Cambridge 2019, p. 126. 

10 See the 23 February 2007 decission of the Munich Court of Appeal, available at: <http://www.dis-arb.de>. 

11 S. Hedley, The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and Ireland, Londyn 2017, p. 260. 

12 Z. Tang, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, Oxford 2015, p. 337 

13 S. Hedley, The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and Ireland, Londyn 2017, p. 260. 

14 Hornle J, 'Disputes Solved in Cyberspace and the Rule of Law', Work in Progress, 2001 (2) The Journal of 

Information, Law and Technology (JILT) 

15 Z. Tang, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, Oxford 2015, p. 337. 

16 B. Warwas, P. Ortolani, T. Cole, I, Bantekas, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU, Brussels 

2014, p. 21. 
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 The legal system of the British Isles is in many ways one of the most complicated in Europe. 

Within the United Kingdom two main sets of rules of law may be distinguished, i.e. those of 

Scotland on one side and those of England, Wales and, to some extent, also of Northern Ireland on 

the other. The formal regulation of arbitration in England, Wales and Northern Ireland is provided 

by the Arbitration Act of 1996. This act of the British Parliament inter alia implements the EU 

Unfair Terms Directive of 1993
17

. From the European perspective, the main aspect of arbitration, 

and online arbitration in particular, is the protection of the interests of consumers
18

. Traditional 

arbitration focuses on business relationships and aims at resolving disputes between entrepreneurs. 

 s appropriately remarked “online arbitration needs particular attention beyond the traditional 

regulation of arbitration because it combines two features, namely online technology and the 

involvement of consumers, each of which fundamentally transforms arbitration. Consequently, 

while online consumer arbitration is, of course, ultimately a form of arbitration, it must be the 

subject of specifically directed legislation if it is to operate fairly and effectively”
19

. Arbitration in 

business to business relation is therefore admissible as a rule and falls directly under the 1996 

Arbitration Act. Article 69 of the abovementioned act allows, unless otherwise agreed by the 

parties, to appeal to the court on a question of law arising out of an award made in the proceedings, 

upon notice to the other parties and to the tribunal.  

 Disputes involving consumers “are arbitrable as a matter of principle. However, their 

arbitrability may be subject to restrictions.”  

 

The major restriction is focused on the validity of pre-dispute arbitration agreements which 

was often an issue analysed by the judiciary
20

.  

 British online arbitration regime is further regulated by the EU Regulation 524/2013 of the 

European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer 

disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC
21

. 

Online Arbitration in the United States 

 There is no uniform legislation regulating Online Dispute Resolution in The United States
22

. 

In this field, the American Bar Association (ABA) recommends self-regulation as well as adoption 

of guidelines and best practices. The  B  emphasises that the appropriate best practices “should 

adhere to adequate standards and codes of conduct and strive to achieve transparency thorough 

information and disclosure as a basis to attain sustainability”
23

. The ABA Task Force on 'Electronic 

                                                            
17 Council Directive 93/13/EC 

18 In Asturcom Telecomunicaciones and in Mostaza Claro the CJEU stated that the law on consumer protection forms 

an element of European's Union public policy and so is superior to the enforceability of arbitration agreements. CJEU, 6 

October 2009, case 40/08 Asturcom Telecomunicaciones v. Cristina Rodrigues Noguera [2009] ECR I-9579, CJEU, 26 

October 2006, case 168/05 E.M.M. Claro v. Centro Movil Milenium 2006 ECR I-10421. The Court has ruled that the 

award needs to be annulled if the arbitration agreement contains unfair terms regardless of whether the consumer had 

challenged its validity during the arbitration proceedings. 

19 C. Aschauer, M. Piers, Arbitration in the digital age: The Brave New World of Arbitration, Cambridge 2018, p. 226. 

20 G. Kaufmann-Kohler, Online dispute resolution and its significance for international commercial arbitration [in:] 

Aksen, Gerald (ed.) Global reflections on international law, commerce and dispute resolution: Liber amicorum in 

honor of Robert Briner, Paris 2005. p. 444. It is argued “that, for a process to be recognised as arbitration, it should 

compromise the elements below: - Mutual consent to submit to arbitration - Choice of arbitrators - Due process - A 

binding decision. (…) Entering into an online (or non-traditional) arbitration agreement may not be always consensual. 

In some circumstances, the participants may not have truly consented to the arbitration clause and entering into an 

arbitration agreement may have been forced indirectly. Some commentators have gone even further and stated that in 

many situations, the freely consenting party is a legal fiction. (…) For example, lack of genuine choice may lead to non-

existence of consent to arbitrate online or offline. Such lack of choice may be evident where there is a monopoly of 

power or where there is a pre-dispute arbitration clause in Business to Consumers (B2C) agreement. In such cases, the 

weaker party has to choose between entering into an arbitration agreement or forgo contracting”. F. Badiei, Online 

Arbitration Definition and Its Distinctive Features, ODR, volume 684 of CEUR Workshop Proceedings, p. 88-89. 

21 L 165/1. 

22 F. Wang, Online Arbitration, Abingdon 2017, p. 22. 

23 ibidem 
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Commerce and Alternative Dispute Resolution' recommends also a non-profit informational and 

educational entity – the iADR Centre
24

. 

 As there is no uniform legislation regulating ODR in the US, the provision of such services 

is handled by the private sector. At one point it was estimated that around 70 entities offered such 

services in both the United States and Canada
25

. The more current estimate puts the number at 

almost 30
26

. From those entities around 12 provides assistance in a form of online arbitration
27

.  

 The service providers most widely use the US self-regulation arbitration and mediation 

module rules provided by ABA and the American Arbitration Association (AAA). AAA is also one 

of the online arbitration providers that offers “fast, convenient online claim filing through the     

WebFile® service, an ODR platform that includes functions such as filing claims, making 

payments, performing online case management, accessing rules and procedures, electronically 

transferring documents, selecting neutrals,, using a case-customised message board and checking 

the status of cases”
28

. 

 One of the most recent developments, within the ODR framework sponsored by the AAA, 

was the introduction of the Manufacturer/Supplier Online Dispute Resolution Protocol for 

Manufacturer/Supplier Disputes by the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) itself 

the international division of the AAA. It is designed to help resolve small disputes, worth up to 

10,000 USD, between manufacturers and suppliers. The goal is to resolve a dispute quickly, fairly 

and without much expense so that the existing business arrangement would not suffer. The dispute 

is eventually decided or settled by an arbitrator within a period of no longer than 66 days
29

.  

 With regard to the online consumer arbitration the AAA has recently published the 

Consumer Arbitration Rules and the Consumer Arbitration Due Process Protocol
30

. These rules are 

applicable if parties to consumer agreements have provided for the    ’s rules or     

administration as part of this agreement In such a case the parties will be deemed to have agreed 

that the use of the    ’s rules with regard to the consumer arbitration forms an essential term of 

their consumer agreement. The AAA website specifies what kind of agreements may result in 

disputes which may be subject to consumer arbitration. These are  contracts concluded for personal 

or household goods or services that have an arbitration provision, examples of which include, but 

are not limited to the following: credit card agreements, telecommunications agreements, leases, 

automobile and manufactured home purchase contracts, finance agreements, home inspection 

contracts, pest control services, moving and storage contracts, warranties etc. Contracts that do not 

typically meet the criteria for application are: home construction and remodelling contracts, real 

estate purchase and sale agreements, condominium or homeowner association by-laws, business 

insurance policies, commercial loan and lease agreements and commercial guaranty agreements
31

. 

 Additionally to the services offered by the private sector it is worth mentioning that certain 

public institutions sometimes utilise the benefits of online arbitration as well. As a good example it 

should be noted that “Some courts, such as Franklin County, Ohio's Small Claims Court, also offer 

a pre-trial ODR process where parties can negotiate a settlement before initiating any court 

proceedings”
32

. 

Conclusions 

 Methods of alternative dispute resolution traditionally involve the parties settling their 

differences in the flesh. Regulations regarding mediation and arbitration usually assume that the 

                                                            
24 N. Solovay, C. Reed, The Internet and Dispute Resolution: Untangling the Web, New York 2003, p. 6-69-6-72. 

25 A. Pearlstein, B. Hanson, N. Ebner, ODR in North America [in:] M. Abdel Wahab, E. Katsh, D. Rainey (ed.) Online 

Dispute Resolution: Theory and Practice A Treatise on Technology and Dispute Resolution, The Hague 2012, p. 446. 

26 ibidem 

27 A. Pearlstein, B. Hanson, N. Ebner, ODR in North America..., p. 449. 

28 F. Wang, Online Arbitration, Abingdon 2017, p. 22. 

29 F. Wang, Online Arbitration, Abingdon 2017, p. 22. 

30 C. Aschauer, M. Piers, Arbitration in the digital age: The Brave New World of Arbitration, Cambridge 2018, p. 231. 

31 Consumer Arbitration Rules, available online at adr.org/consumer, Rules Amended and Effective September 1, 2014 

Cost of Arbitration Effective January 1, 2016, p. 9-10. 

32 F. Wang, Online Arbitration, Abingdon 2017, p. 22. 
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parties (or their representatives) are present during the procedure. However, as the examples given 

above clearly show, existing regulations may be applied accordingly also to online proceedings. 

The currently applicable legislation does not prevent the official courts to accept and certify the 

results of online arbitration. 

 Having that in mind, it needs to be stressed that resolving disputes using this particular 

method allows the parties to remain at their domiciles or at other convenient locations. It reduces 

unnecessary costs and, taking into account the current pandemic, allows the opponents to resolve 

their disputes in a safe and effective way. In this light online arbitration forms a reasonable, friendly 

and safe alternative to traditional litigation and its application   will most likely increase in the years 

to come. 
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