МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Я. І. ЛЕНГЕР

МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
монографія

Ужгород
2017

УДК 342.553(477):342.591
ББК: Х9(4Укр)300.7
Л:44

Рекомендовано до друку
Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
(протокол № 6 від 23.05.2017 р.)

Рецензенти:
Биков О.М. – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар
Інституту законодавства Верховної Ради України;
Гробова В.П. – доктор юридичних наук, професор, директор Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації;
Щербанюк О.В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя
юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ленгер Я.І.
Л: 44 Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект: монографія:/
Я. І. Ленгер. –
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних
з виникненням, існуванням та вирішенням муніципально-правових колізій. У монографічній
роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, юридичну колізію, протиріччя
в праві, прогалину, конфлікт та соціальне протиріччя та визначено основні ознаки правової
колізії, а також визначено її місце серед вказаних категорій в площині, визначено правову
колізію як суб’єктивно-обєктивне явище правової дійсності, виокремлено серед наявної
великої кількості класифікацій правових колізій муніципально-правові, котрі є правовим
протиріччям, що виникає через суб’єктивні та об’єктивні причини та помилки під час
реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо або через органи місцевого
самоврядування питань місцевого значення, що проявляється при прийнятті нормативних
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нерозривний зв'язок між відсутністю чіткого нормативного розмежування предметів відання
між органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування та
причинами виникнення муніципально-правових колізій.
Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних юридичних закладів,
науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
УДК 342.553(477):342.591
ББК: Х9(4Укр)300.7

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА ПРАВОВОЇ КОЛІЗІЇ ЯК ЮРИДИЧНОГО ЯВИЩА
1.1. Співвідношення соціальної та правової суперечності
1.2. Правовий конфлікт як прояв суперечностей у праві та його основні
характеристики
1.3. Правова прогалина та соціально-правові суперечності
1.4. Правова колізія: ознаки та особливості
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЄДИНОГО РОЗУМІННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ПРАВА
2.1. Причини та чинники виникнення муніципально-правових колізій
2.2. Розмежування повноважень у системі органів публічної влади та
муніципально-правові колізії
2.3. Муніципально-правові колізії в системі правових колізій
та їх особливості
2.4. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування
та муніципально-правові колізії
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
3.1. Основні принципи вирішення муніципально-правових колізій
3.2. Загальні правила запобігання, уникнення та усунення муніципальноправових колізій

3.3. Муніципальна правотворчість та вирішення муніципально-правових колізій
3.4. Судова практика та вирішення муніципально-правових колізій
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
У сучасний період українське законодавство характеризується високими
темпами свого розвитку. У країні прийнята і діє велика кількість нормативноправових актів, багато з яких суперечать один одному, мають внутрішні
невідповідності й неузгодженості. У зв’язку з цим дедалі більш важливого
значення набуває проблема вирішення правових колізій. Особливу актуальність
остання має в муніципально-правовій сфері. Виникаючі численні правові колізії
законів, нормативно-правових актів відзначаються своєю гостротою, призводять
до невизначеності й суперечливості в регулюванні суспільних відносин. Перед
юридичною наукою і практикою стоїть завдання глибокого аналізу причин
виникнення муніципально-правових колізій, пошуку шляхів запобігання їм та
вирішення.
Правові колізії істотно впливають на законодавство і свідчать про серйозні
проблеми в його розвитку. Внутрішня і зовнішня узгодженість нормативноправових актів, відсутність суперечностей між ними є необхідною умовою
ефективності системи законодавства. Виникнення і наростаюча гострота
муніципально-правових колізій багато в чому обумовлюється неповнотою
правового регулювання суспільних відносин, порушенням правил юридичної
техніки при прийнятті нормативно-правових актів, недостатньо ефективними
способами запобігання їм та вирішення.
Метод урегулювання та вирішення муніципально-правових колізій за
допомогою встановлення в законодавстві норм, що визначають, який
нормативно-правовий
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в

разі

суперечливого

регулювання одних і тих самих суспільних відносин, не отримав належного
відображення в процесі правотворчості. Необхідна розробка загальних і
спеціальних колізійних процедур щодо виявлення та вирішення правових
колізій у муніципальному праві.

Актуальність теми дослідження обумовлюється глибоким реформуванням,
що відбувається в даний час, усіх сфер життя українського суспільства:
політичної, економічної, соціальної. Це створює необхідність у ретельному і
всебічному дослідженні соціально-економічних суперечностей, що виникають у
суспільстві, а особливо суперечностей, які виникають у суспільних відносинах,
що регулюються правом.
Законодавство становить собою складну, багаторівневу структуру, яка
містить у собі масу неузгодженостей та суперечностей. Труднощі становлення і
розвитку правової системи України зумовили підвищений інтерес до вивчення
природи суперечностей у праві.
Невідповідність між нормативним регулюванням і реальним станом
суспільних відносин, низька ефективність значної частини законодавства багато
в чому пояснюються необ’єктивним, поверхневим підходом до дослідження
даної проблеми. Виявлення і дослідження конкретних причин, що викликають
суперечності й нестабільність суспільних відносин у державі, є актуальним
завданням юридичної науки.
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суперечностей, але при цьому є найбільш суттєвою і значною частиною цих
суперечностей. Обумовлено це тим впливом, який право справляє на розвиток
соціальних відносин.
Визначаючи суперечності в нормативно-правових актах як суперечності в
суспільних відносинах, урегульованих нормами права, слід сказати, що вони
вкрай неоднорідні за своєю структурою. Найбільш значущими і суттєвими
суперечностями в праві є правові колізії – суперечності, що виникають між
нормативно-правовими та (або) правозастосовними актами. Дане положення
пояснюється тим, що суперечності, які виникають на основі взаємовиключних
нормативних і правозастосовних актів, вже самі по собі є передумовою для
виникнення нових соціальних суперечностей, які посилюють і підсилюють

нестабільність суспільних відносин.
Сама конструкція права як внутрішньоузгоджена і несуперечлива система є
об’єктивно необхідною умовою свого існування та успішного функціонування.
Суперечності між правовими нормами ведуть до порушення системності
правового регулювання, безперечно заважають нормальній роботі правової
системи і позначаються на ефективності правового регулювання.
Правова система, як і всі інші соціальні явища, не може бути статичною,
вона постійно змінюється, «перебуває в динаміці» і своїми змінами постійно
породжує нові й нові правові суперечності, у тому числі правові колізії, які
виникають із суб’єктивних та об’єктивних причин.
Суб’єкти, які здійснюють правотворчість і правозастосування, нерідко
навмисно видають нормативні та правозастосовні акти, які вступають у
суперечності з діючою правовою системою. Сучасна правова природа розвитку
суспільних відносин вимагає більш ретельного дослідження причин і обставин,
що перешкоджають розвитку цих відносин.
Раніше процес усунення правових колізій в Україні мав найчастіше
характер очікування, тобто колізійні ситуації вирішувалися після їх виникнення.
Нині же назріла необхідність у створенні ефективного, реально діючого
правового механізму запобігання муніципально-правовим колізіям і подолання
їх. Для цього необхідно ретельне вивчення причин і передумов виникнення
суперечностей у праві, щоб зрозуміти не тільки наслідки, а й саму першооснову,
що послужила підставою виникнення цих правових суперечностей.
Для створення реально діючого механізму подолання муніципальноправових колізій необхідно перш за все створення нормативно-правової бази,
що дозволяє вирішувати правові колізії в рамках правового поля. Для цього
необхідно прийняття низки спеціальних законів. Дається повне комплексне
визначення муніципально-правової колізії як правової суперечності, що виникає
через суб’єктивні та об’єктивні причини та помилки під час реалізації

повноважень з вирішення населенням безпосередньо і (або) через органи
місцевого самоврядування питань місцевого значення, що виявляється при
прийнятті нормативних актів органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами. Крім того, як убачається, муніципально-правовим колізіям
притаманні такі особливості. По-перше, залежність від правової системи країни
і відповідно законодавчого регулювання місцевого самоврядування. По-друге,
сфера суспільних відносин, у якій найчастіше виникають муніципально-правові
колізії, – питання місцевого значення і делеговані органам місцевого
самоврядування державні повноваження. По-третє, найбільш часто правові
колізії виникають при регулюванні таких типових питань: установлення тарифів
за різні види послуг, розпорядження земельними ділянками, муніципальний
земельний контроль, участь у запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, володіння, користування і розпорядження муніципальним майном.
Крім того, автор висловлює свій погляд на причини виникнення
муніципально-правових колізій, а також пропонує комплекс заходів, що
дозволяють запобігти останнім і вирішити їх.
Величезне значення для створення режиму запобігання виникненню
муніципально-правових колізій відіграє принцип забезпечення верховенства
конституції і закону, дотримання правових пріоритетів, невідворотність
відповідальності за порушення законності, широке використання процедур
досягнення домовленості й соціальної злагоди, формування високої правової
культури.
Для підтримки єдиної цілісної правової системи необхідно створення
чітких юридичних механізмів, що регулюють питання подолання правових
суперечностей. Створення цих механізмів становить собою складну та
багатогранну проблему, яка не може бути з’ясована без вивчення насамперед
причин виникнення цих суперечностей як явищ правової дійсності.
В юридичній науці проблема правових колізій у муніципальному праві не

була предметом самостійного вивчення і розглядалася в рамках аналізу питань
правових колізій у різних галузях права та способів їх вирішення.
На загальнотеоретичному рівні правові колізії розглядали: А.М.Колодій,
А.Ю. Буяков, В.В. Денисенко, М.М. Коркунов, Л.А. Морозова, А.С. Пиголкин,
І.А. Покровський, В.І. Савін, С.С. Алексєєв, B. С. Нерсесянц, І.М. Стародубцева,
Е.В. Сухов, Н.І. Матузов, О.Ф.Скакун, С.В.Бобровник, О.В.Москалюк.
Вивченням протиріч в праві, юридичних конфліктів, а також колізіями законів
займалися такі вчені, як: В.Г.Карташов, О.В. Бойков, М.І. Брун, М.М.
Варламова, Н.А. Власенко, О.В. Дмитрієв, В.Н. Кудрявцев, А.А. Тіле,
С.В.Бобровник, О.В.Москалюк, Ю.А.Тихомиров, тощо.
Разом з тим, визнаючи наукову цінність опублікованих праць, необхідно
відзначити, що деякі проблеми колізій у муніципальному праві, зокрема
визначення предмета і сутності, потребують подальшої наукової розробки.
Нормативно-правову базу дослідження становлять Конституція України,
закони України, акти Президента України, нормативно-правові акти органів
державної влади та акти органів місцевого самоврядування, а також рішення
Конституційного Суду України.
Отже, пропоноване дослідження базується на науково-теоретичних та
прикладних розробках проблем муніципально-правових колізій. Воно є
оптимальним та таким, що прямо пов’язано з висвітленням питань, які
стосуються

муніципально-правових

колізій.

Це,

безсумнівно, допомагає

сприйняттю складних специфічних проблем, що виникають у зв’язку з
виявленням та вирішенням муніципально-правових колізій, і дає додаткові
аргументи на користь тих позицій, що обстоює автор.
Обґрунтування авторської концепції відбувається на основі як теоретичного,
так і емпіричного матеріалу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть
бути корисними в подальших дослідженнях проблем муніципального права.

Висновки та концептуальні підходи, вміщені в монографії, можуть бути
використані в законотворчій, нормопроектній діяльності, процесі тлумачення і
застосування права. Вони стануть у пригоді й у навчальній діяльності.
Певна річ, автор не претендує на завершеність усіх викладених положень та
зроблених висновків і буде щиро вдячний за рекомендації та пропозиції, які
сприятимуть розвитку наукової дискусії з проблем муніципально-правових
колізій.
Наші здобутки це не лише результат власних зусиль, а й завжди підтримка
оточуючих. Усвідомлення цього появляється з плином часу, коли ми
оглядаємося, розуміючи, що саме віра ближніх дозволяла долати невидимі
перепони сумнівів і розчарувань, з якими стикається людина на шляху до успіху.
Автор щиро вдячна науковому консультантові доктору юридичних наук,
професору Ю. М. Бисазі та рецензентам – д.ю.н., професору О. В. Щербанюк,
д.ю.н., професору В. П. Гробовій, д.ю.н., професору О. М. Бикову за цінні
поради та зауваження, які дали змогу значно підвищити науковий рівень
дослідження.

«Будь-яка суперечність
вирішується дружбою протилежностей, або
в результаті перемоги однієї над іншою,
або в результаті гармонії та взаємних поступок,
або в результаті якогось іншого
перетворення.
Будь-який спір зводиться до згоди,
будь-яка різноманітність – до єдності».
Джордано Бруно

РОЗДІЛ 1
ПРИРОДА ПРАВОВОЇ КОЛІЗІЇ ЯК ЮРИДИЧНОГО ЯВИЩА
1.1. Співвідношення соціальної та правової суперечності
Весь світовий досвід людства, починаючи з первіснообщинного ладу,
безперечно свідчить про існування суперечностей у суспільному житті.
Соціальні суперечності, безумовно, мають спільні риси із суперечностями
живої та неживої природи, однак вони мають і свою специфіку, обумовлену
особливостями соціальної форми руху матерії. Соціальним суперечностям
властивий суб’єктивний фактор, який починає діяти, коли об’єктивні
суперечності вимагають у людей підходу до них і такий стає можливим1.
Соціальним суперечностям властива висока інтенсивність розвитку у
порівнянні із суперечностями несоціальними. За часів існування Землі природа
1

Див.: Теорія держави і права: навч. посіб. / А. М. Колодій та ін.; за заг. ред.: С. Л. Лисенков,
В. В. Копєйчиков. Київ: Юрінком Інтер, 2002. С. 358.

практично не змінилася, а людство дійшло від печери до індустріальнотехнологічного розвитку.
Соціальна суперечність, на думку Е. В. Сухова, – відносини між
протилежностями в соціальних проявах, що виникають у процесі розвитку
сфери соціальних відносин, які відображають тенденції даного розвитку2.
Соціальні суперечності в суспільстві відіграють двояку роль: з одного
боку, вони є джерелом соціального розвитку3, і в цьому полягає їх позитивність.
З іншого – вони породжують соціальну напругу, конфлікти, кризові явища. Щоб
їх вирішити, необхідно або ліквідовувати суперечності, або зменшувати силу їх
впливу. Зміни в суспільстві, що породжуються соціальними суперечностями,
або соціальні зміни – порушення соціального явища, взаємовідносин із самим
собою або з подібним явищем, впливають на дійсність та потребують правового
узгодження і врегулювання4. Проте з часом все змінюється. За своєю природою
соціальний розвиток становить собою якісне накопичення будь-яких змін у
соціальних явищах, суспільстві в цілому, що на якомусь етапі приведе до їх
якісних змін. Так, наприклад, якщо в суспільстві успішно проводитимуться
реформи,

у

результаті

яких

зросте

промисловість,

матеріальні

блага,

покращиться життя населення, то через певний час суспільство вийде на якісно
новий етап у своєму розвитку. При цьому такий етап не обов’язково мусить
мати революційне підґрунтя.
Суперечність реалізує різноманітні соціальні функції як позитивного, так і
негативного характеру. До позитивних боків соціальної суперечності варто
2

Див.: Сухов Э. В. Правовые коллизии и способы их разрешения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Нижний Новгород, 2004. С. 12.
3
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Див.: Тилле А. А. Время, пространство, закон. Москва: Юрид. лит., 1965. С. 45.

Див.: Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва,
1999. С. 79.

вважати належним те, що вона розкриває та вирішує виникаючі між людьми
проблеми і конфлікти, тим самим сприяючи соціальному розвитку.
Соціальна суперечність збільшує інтенсивність зв’язків, стимулює
соціальні процеси, надає суспільству динамічності, сприяє прогресу 5. До
негативних функцій суперечності варто вважати належним те, що вона веде до
безпорядку та нестабільності, коли в результаті виникають великі матеріальні та
моральні втрати або загроза життю і здоров’ю людей. Найбільш вагомими
соціальними суперечностями на сьогодні є: політичні, соціально-економічні та
національно-етнічні.
Слід розмежовувати поняття соціальної суперечності та конфлікту. При
визначенні поняття конфлікту ми найчастіше стикаємося із спробою підвести
його під більш широку категорію суперечностей. Проте такий спосіб тягне за
собою ігнорування специфіки саме конфліктних відносин. Тому таке
співвідношення окремого із загальним недостатнє, а деколи й хибне. Питання
взаємозв’язку між суперечністю та конфліктом розглядає відомий англійський
соціолог Ентоні Гідденс. Під конфліктом він розуміє реальну боротьбу між
діючими людьми або групами людей незалежно від того, якими є джерела такої
боротьби, її способи та засоби, що мобілізуються кожною з них6.
Обидва вищезазначені поняття дуже близькі між собою, оскільки
суперечність виражає слабке місце у структурі соціальної системи. Разом з тим
суперечність вказує на розподіл інтересів між різними групами та категоріями
людей. Е. Гідденс слушно зазначає, що соціальні суперечності пов’язані з
відмінностями у способі життя людей, що належать до різних груп. Але
суперечності не завжди обов’язково тягнуть за собою конфлікти. Вони можуть
досить довгий час існувати в суспільстві та не викликати конфлікту. Для такого
5

Див.: Сухов Э. В. Правовые коллизии и способы их разрешения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Нижний Новгород, 2004. С. 19.
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Див.: Там само. С. 36.

перетворення потрібна протилежність інтересів та відповідна мотивація
поведінки. Поки така протилежність не усвідомлена, конфлікт не настає. З цієї
точки зору конфлікт виступає насамперед як усвідомлена суперечність, що
полягає в незбігу або протилежності сторін, які готові вжити певних заходів та
дій7. На основі різноманітності тлумачення таких термінів, як «соціальна
суперечність» та «конфлікт», виникла наука конфліктологія, що активно почала
розвиватися в 50–60-х роках XX століття.
Як правильно відмічають науковці, соціальною суперечністю потрібно
керувати, тобто встановлювати норми та правила її вирішення, структурувати
групи учасників, визначати послідовність дій з ослаблення такої суперечності та
переведення її в іншу площину. Зокрема, переговори, посередництво, арбітраж
зовсім не всі засоби впливу.
Суперечність у сфері правового регулювання є різновидом соціальних
суперечностей. У своєму дослідженні автор виходить із загальної тези про те,
що право – це соціальне явище. Найчастіше соціальну природу права вбачають
у тому, що воно може існувати тільки в суспільстві, і таке визначає всі правові
явища. Всюди, де є суспільство, є і право. Право існує тільки там, де суспільство
неоднорідно, складається з різних груп, класів не тільки з різними, але й з
протилежними інтересами. «Саме спір, стикання інтересів викликає до життя
форму права»8. Право забезпечує стабільність та впорядкованість суспільних
відносин та протилежних інтересів індивідів.
Автор цілком погоджується з думкою А. В. Полякова, що сутність права –
це безперервний процес виникнення, зміни та припинення міжсуб’єктивних
7

Див.: Гидденс Э. Социология: пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2005. С. 67. (За участю
К. Бердсол.)
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правових комунікацій. При цьому правові норми є результатом правового
впливу на суб’єктів, а їх існування можливо лише в межах соціуму 9. Отже, якщо
немає поведінки суб’єктів, то і право є відсутнім. Можна допустити, що одне без
іншого не може існувати. При цьому поведінка в суспільстві може мати місце,
проте вона не буде злагодженою та мати певні рамки, а правила поведінки без
суб’єктів-носіїв позбавлені соціального змісту та впливу. Необхідною умовою
існування суспільства є наявність системи загальнообов’язкових правил
поведінки, за допомогою яких забезпечується його єдність, незважаючи на
наявність у ньому суперечностей. Доречно зауважити, що в суспільстві постійно
відбуваються зміни та, як наслідок, виникають конфлікти. Конфлікт завжди є
взаємним запереченням. Право, як соціальний феномен, є найбільш необхідним
у державноорганізованих суспільствах, бо там рівень однорідності є низьким,
позаяк конфлікт є однією з форм такого соціального феномена. Суперечність у
праві є лише частиною соціальних суперечностей, але при цьому найбільш
значима. Вона справляє найбільший вплив на розвиток соціальних відносин.
Суперечливі

тенденції

в

політичній,

економічній,

культурній

та

ідеологічній сферах життя суспільства не могли не знайти свого відображення в
праві, що є універсальною системою нормативного регулювання соціальних
процесів. Суперечності пронизують сьогодні практично всі рівні правової
системи. У зв’язку з цим у сучасний період становлення нової державності, руху
до права, правової держави і громадянського суспільства питання виявлення і
вирішення правових колізій стають дедалі більш актуальними. Механізм їх
вирішення неможливий без теоретичного осмислення причин і природи колізій
у праві, а також системного комплексного розгляду останніх.
Однак перш ніж розпочати безпосередньо аналіз причин і сутності колізій
9

Див.: Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного
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та інших суперечностей, властивих процесам формування і функціонування
права, автор хотіла би коротко показати, яку роль відіграють суперечності в
поступальному розвитку людського суспільства, як розвивалися уявлення про
суперечливість загального буття в історії політико-правової думки, без чого
неможливо

досягти

наукової

спадкоємності

й

усебічного

дослідження

поставленої проблематики.
Спроби осмислення суперечливості навколишнього світу зустрічаються в
історико-культурних пам’ятках Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю, Греції,
Риму. Стародавні діалектичні вчення ґрунтувалися на з’ясуванні суті 16 явищ
навколишнього світу, доступних звичайному спостереженню. Так, життя
природи, за Гераклітом, є безперервний процес руху. У ньому кожна річ і всяка
властивість переходять у свою протилежність: холодне стає теплим, тепле –
холодним і т. д. У людському житті перехід усього протилежного є не просто
зміна, а боротьба10.
Виявлення подібних явищ і спроби їх осмислення у філософії отримали
пізніше назву негативної діалектики. Однак пошук виходу з важких ситуацій
сприяв вирішенню суперечностей суспільного буття, стимулював розвиток
позитивної діалектики. У Середньовіччі розвиток діалектичного вчення був
призупинений християнською ідеологією, що бачила причину змін усього
сущого в божественній волі11.
Діалектика у вигляді чіткої теоретичної системи вперше постала в
ідеалістичній філософії Г. В. Ф. Гегеля. У своїй праці «Наука логіка» філософ
дав аналіз найважливіших законів і категорій діалектики, обґрунтував тезу про
10

Див.: Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв и др. Москва: Сов. энцикл.,
1983. С. 89.
11

Див.: Юридическая энциклопедия / под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. 4-е изд. Москва:
Юринформцентр, 1997. С. 52.

єдність діалектики, логіки і теорії пізнання12. Заслуга Гегеля полягає в тому, що
він розробив і систематизував понятійний апарат діалектики, сформулював
систему законів, що відбивають універсальні зв’язки світу і пізнання,
суспільства, держави і права. Разом з тим обмеження гегелівської філософії
виявляється у визнанні завершеності розвитку світу і пізнання, поширення
принципу розвитку тільки на ідеальні явища, небажанні зробити з діалектики
послідовні соціальні висновки.
Поширити діалектичне вчення на процеси суспільного розвитку зуміли
К. Маркс і Ф. Енгельс. Так, К. Маркс бачив основу поступового розвитку
суспільства в суперечності між продуктивними силами (люди і засоби
виробництва) і виробничими відносинами13.
На думку К. Маркса, базис і надбудова – невід’ємні частини будь-якої
суспільно-економічної формації. Будучи більш рухомою частиною даної
системи, базис рано чи пізно вступає в суперечність з надбудовою: породжувані
новими виробничими відносинами ідеї і установи панівна надбудова прагне
придушити і знищити, що породжує відповідну реакцію. Дана суперечність, за
К. Марксом, вирішується в міру затвердження більш прогресивного способу
виробництва, поступово відбувається заміна одних надбудовних відносин і
встановлення інших14.
Матеріалістична діалектика розглядає суперечності як джерело розвитку
будь-якої матерії, у тому числі й громадської. Будь-якому предмету, явищу,
процесу іманентно притаманні суперечності, розкриваючи які можна пізнати
12
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сутність даних речей, явищ, процесів. Суперечність є вічним джерелом розвитку
природи, суспільства і пізнання. Тому закон єдності й боротьби протилежностей
є ядром і сенсом діалектики. Протилежності – боки суперечності – згідно з цим
законом одночасно перебувають у стані безперервної боротьби і діалектичної
єдності.
Все вищесказане про роль суперечностей у житті природи і суспільства є
лише частиною наукового знання з даної проблеми, бо цей спектр питань не
входить у предмет нашого дослідження. Необхідно відзначити, що в даний час
марксизм піддано серйозній критиці, заперечені багато які його положення,
висновки, прогнози. Однак жодна наукова теорія, концепція, що виникла або до
марксизму, або після, не змогла настільки глибоко, фундаментально, всебічно
розкрити суперечливість оточуючого нас світу, вказавши тим самим джерело
його розвитку.
Переходячи до аналізу причин суперечностей у сфері правового
регулювання, відзначимо, що такого роду суперечності є різновидом соціальних
суперечностей. Соціальні суперечності мають, безумовно, спільні риси із
суперечностями живої та неживої природи, а також свою специфіку, обумовлену
особливостями соціальної форми руху матерії. Соціальним суперечностям
властива взаємодія матеріального й ідеального, об’єктивного і суб’єктивного
боків соціального світу, чого немає в інших форм руху матерії – фізичній,
хімічній, біологічній, механічній. Наслідком цього є особливий характер
взаємодії протилежностей усередині самої суперечності.
Соціальні суперечності в цілому і правові зокрема виявляються через
категорії «нове» і «старе», «прогресивний» і «регресивний», «рух» і
«гальмування», характеризуються певними фазами, інтенсивністю розвитку,

наявністю суб’єктивного фактора в дії об’єктивних суперечностей15.
Весь життєвий досвід людства, починаючи з первісного суспільства,
незаперечно свідчить про існування суперечностей у суспільному житті й живій
природі. Все життя людини складається із суперечностей, які виникають між
бажаним і дійсністю. Боротьба за існування, за підпорядкування слабкого
сильному тощо – все це є проявом суперечностей та спроб їх вирішення. Життя
людини з впевненістю можна визначити як безперервне зусилля з вирішення
суперечностей, що весь час виникають16. Заперечувати існування об’єктивних
суперечностей безглуздо.
Проблема суперечливості найтіснішим чином пов’язана з розумінням
природи взаємодії оточуючих явищ та речей. Закон суперечності, властивої
речам, явищам, або закон єдності протилежностей, є основним законом
матеріалістичної діалектики. В. І. Ленін писав: «У власному розумінні
діалектика є вивчення суперечності в самій сутності предметів»17.
Спроби вивчення суперечливості навколишньої дійсності зустрічаються в
історико-культурних пам’ятках Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю, Греції,
Риму. Стародавні діалектичні вчення ґрунтувалися на з’ясуванні суті явищ
навколишнього світу, доступних звичайному спостереженню. Життя природи, за
Гераклітом, є безперервний процес руху. У ньому кожна річ і будь-яка
властивість переходять у свою протилежність18. У людському житті перехід
усього у своє протилежне є не просто зміною, а боротьбою. Спільність зміни і
15
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перехід кожної властивості у свою протилежність роблять всі якості та їх оцінки
відносними. Так, Платон у 12 книгах «Законів» у своїх бесідах визнавав, що все
«перебуває у війні з усіма як у суспільному, так і в приватному житті, і кожен –
із самим собою». Упорядкована держава та її добрі закони мусять служити
примиренню й усуненню міжусобиць19.
Суперечність є основою простих форм руху і, безперечно, складних.
Ф. Енгельс так пояснював загальність суперечності: «Якщо вже просте
механічне перетворення містить у собі суперечність, то тим більше містять його
вищі форми руху матерії, а особливо органічне життя і його розвиток. Життя,
перш за все, полягає саме в тому, що жива істота в кожен даний момент є тією
самою, але все-таки іншою. Так само й у мисленні ми не можемо уникнути
суперечностей між внутрішньо необмеженою людською здатністю пізнання та її
дійсним здійсненням»20.
Суперечності в суспільних процесах, коли факт їх існування не викликає
сумніву, визнавалися тимчасовим явищем, результатом помилок з боку
державних діячів, результатом невігластва народних мас або просто результатом
збігу випадкових обставин. Для матеріалістів минулого не підлягала сумніву
можливість створення громадської організації на засадах повної й абсолютної
гармонії, що підтверджується великою кількістю утопій того часу як рецептів
такої громадської організації.
Згідно з Гегелем, матерія – це зовнішність абсолютної ідеї. Справжні
процеси відбуваються в надрах ідеї, результати цих процесів тільки фіксуються,
виявляються в матерії. Тому, за Гегелем, між речами як матеріальними
19
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утвореннями відсутня будь-яка взаємодія21. Вони повністю й абсолютно
ізольовані один від одного, тому не переходять один в одного і між ними немає і
не може бути ніяких суперечностей. Взаємодії, переходи, суперечності тощо
існують, за Гегелем, не на рівні матеріальної оболонки, а на рівні
функціонування і розвитку абсолютної ідеї. Тому цілком закономірною є
характеристика метафізичного матеріалізму Гегеля22. Тільки ідеаліст, який
прийняв за основу речей дух, розум, здатний побачити зміну, суперечливість і
стати діалектиком. Матеріаліст же, який прийняв за основу зовнішність,
зупинившись на рівні матеріального виявлення, у принципі не здатний
розгледіти такий взаємозв’язок, суперечливість процесів23.
Насправді матеріалісти аж ніяк не заперечували такого взаємозв’язку. Весь
пафос їх філософського дослідження був спрямований на те, щоб обґрунтувати
безмежну можливість науки і надати вченим філософську базу для такого
розвитку. Наука завжди займалася і займається тим, що досліджує природу
взаємозв’язку і взаємодії, намагається відкрити закони останніх.
Суперечності, внутрішньо властиві речам і явищам, служать корінною
причиною їх розвитку, тоді як взаємний зв’язок і взаємодія однієї речі або явища
з іншими речами або явищами є причинами другого порядку. Навіть механічний
рух, що викликається зовнішнім поштовхом, теж здійснюється через внутрішні
суперечності речей24. Так само і розвиток суспільства обумовлений головним
чином не зовнішніми, а внутрішніми причинами.
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Матеріалістична діалектика розглядає суперечності як джерело розвитку
будь-якої матерії, у тому числі й суспільної. Будь-якому предмету, явищу,
процесу притаманні суперечності, розкриваючи які можна пізнати сутність
даних речей, явищ, процесів25. Суперечності є вічним джерелом розвитку
природи, суспільства і пізнання. Тому закон єдності й боротьби протилежностей
є ядром і сенсом діалектики. Протилежності – боки суперечності відповідно до
цього закону – одночасно перебувають у стані безперервної боротьби і
діалектичної єдності26.
Необхідно відзначити, що сьогодні марксизм піддано серйозній критиці,
оскаржено багато його положень, висновків, прогнозів. Але жодна наукова
теорія, концепція, що виникла або до марксизму, або після, не змогла настільки
глибоко, фундаментально, всебічно розкрити суперечливість оточуючого нас
світу, вказавши тим самим джерело його розвитку. Щодо цього марксизму
необхідно віддати належне.
Ми

пропонуємо

визначення

суперечностей

як

процесу

руху

протилежностей у напрямі переходу однієї в іншу, включаючи і сам цей перехід.
Вирішення

завдань

з

реформування

різних

сфер

життя

нашого

суспільства, що відбувається в даний час, обумовлює підвищений інтерес
представників правової науки до вивчення суперечностей, властивих процесам
становлення і функціонування правової системи держави. У даний час
дослідження в цій сфері проводяться в рамках нового напряму в правовій науці
– вивчення конфлікту.
Все вищесказане про роль суперечностей у житті природи і суспільства
становить собою незначну частину наукового знання з даної проблеми. Автор не
25
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ставила перед собою мету викласти все, що писали представники наукової
думки про суперечливість природи і людського суспільства. Це не потрібно, та й
навряд чи можливо. Напрям даного дослідження є більш конкретним та вужчим.
Соціальні суперечності мають, безумовно, спільні риси із суперечностями
живої та неживої природи. Але вони мають і свою специфіку, обумовлену
особливостями соціальної форми руху матерії. Соціальним суперечностям
властива взаємодія матеріального та ідеального, об’єктивного та суб’єктивного
боків соціального світу, чого немає в інших форм руху матерії.
Наступною ознакою соціальних суперечностей можна назвати наявність у
них суб’єктивного фактора27. Розвиток суперечностей у природі є процес
стихійний, неконтрольований, у ньому немає заздалегідь визначених цілей та
напрямів діяльності, за будь-якими соціальними суперечностями «завжди стоять
люди, їхня діяльність, прагнення, інтереси»28. Суб’єктивний фактор у розвитку
соціальної суперечності починає діяти, якщо «об’єктивні суперечності
вимагають від людей підходу до них, і такий стає можливим»29. Саме наявність
суб’єктивного фактора, тобто свідомої, цілеспрямованої діяльності людей з
перетворення оточуючої нас дійсності, дозволяє охарактеризувати суспільство
як особливу, найбільш розвинену в усіх відношеннях сферу буття людини.
Ще однією відмінною ознакою соціальних суперечностей є більш висока
інтенсивність розвитку в порівнянні із суперечностями30. Для підтвердження
27
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цієї тези наведемо приклад. За час, який минув з моменту виникнення перших
цивілізацій на Землі, природні умови кардинальним чином не змінилися. А
людство за цей час пройшло шлях від варварства до індустріального
суспільства. Це можна пояснити цілою низкою причин, серед яких необхідно
виділити свідому діяльність людей, що дозволяє уникнути стихійності в
розвитку суспільних процесів і явищ, звести до мінімуму неминучі в процесі
спільної діяльності помилки та прорахунки, використати накопичений досвід.
Ми пропонуємо визначення соціальних суперечностей як відносин між
протилежностями в соціальному світі, що виникають у процесі розвитку сфери
соціальних відносин та виражають протилежні або розбіжні тенденції цього
розвитку.
Соціальні суперечності в суспільстві відіграють двояку роль: з одного
боку, вони є джерелом соціального розвитку, і в цьому полягає їхня позитивна
роль. З іншого – вони породжують соціальну напругу, конфлікти, кризові явища.
Щоб їх вирішити, необхідно або ліквідувати суперечності, або зменшити силу їх
дії.
Зміни в суспільстві, породжувані соціальними суперечностями, або
соціальні зміни, – це порушення тотожності соціального явища, процесу із
самим собою або з подібним йому соціальним явищем, процесом. Будь-яке
явище, процес у якийсь момент тотожний самому собі або подібному йому
явищу, процесу, але по закінченні якогось часу ця тотожність порушується, що
говорить про те, що в даному явищі відбулися зміни31. Давньогрецький філософ
Геракліт висловив це таким афоризмом: «Двічі не можна ввійти в одну й ту саму

31

Див.: Там само. С. 198.

річку. Все – тече, все – змінюється»32.
За своїм характером соціальний розвиток становить собою кількісні
накопичення якихось змін у соціальних явищах, процесах, суспільстві в цілому,
які на якомусь етапі (коли буде порушена міра, що характеризує їх сталість)
приведуть до якісних змін даних явищ, процесів, суспільства в цілому.
Наприклад, якщо в суспільстві будуть успішно проводитися реформи,
результатом яких стане зростання виробництва матеріальних благ, збагачення
народу досягненнями культури, вдосконалення системи управління на основі
демократичних принципів, поліпшення життєвого рівня трудящих, то по
закінченні якогось часу суспільство вийде на якісно новий етап у своєму
розвитку. Причому цей стрибок у суспільному розвитку не обов’язково мусить
мати революційну форму.
Джерелом соціального розвитку є боротьба протилежностей: соціального
прогресу і соціального регресу, що народжується і вмирає в суспільному житті33.
Оскільки суперечності мають місце у всіх сферах суспільного життя і на
всіх рівнях його організації та розвитку, то ними цікавляться представники
різних дисциплін. Спільна для всіх суміжних наук мета – виявлення і пояснення
механізмів,

які

керують

соціальними

процесами,

пов’язаними

із

суперечностями.
Соціальні суперечності неминучі в будь-якій соціальній структурі. Вони є
необхідною умовою суспільного розвитку, і чим складніше соціальна структура,
тим більше незбіжних, а іноді й взаємовиключних інтересів, цілей, цінностей і,

32

Цит. за: Сперанский В. И. Конфликт; сущность и особенности его проявления. Социальнополитический журнал. 1995. № 4. С. 34-42.
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Див.: Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. Москва, 1995. С. 98.

відповідно, більше джерел для потенційних суперечностей34. Але одночасно у
складній соціальній системі існує більше можливостей для успішного
подолання соціальних суперечностей. Тому проблема будь-якого суспільства,
будь-якої соціальної спільності полягає в тому, щоб не допустити або
максимально знизити негативні наслідки суперечностей. У результаті реалізації
соціальної суперечності виникає нова якість, відносини, позиції та орієнтири в
особі фігурантів суперечностей, у їх соціальній організації. Суперечності є
своєрідним засобом управління соціумом, що визначає в кінцевому підсумку
його якість і рівні організації.
Суперечність реалізує різноманітні соціальні функції як позитивного, так і
негативного характеру. До позитивних боків соціальної суперечності можна
вважати належним те, що суперечність розкриває ті проблеми і конфлікти, які
виникають у відносинах між людьми і тим самим сприяють суспільному
розвитку.
Соціальна суперечність багаторазово збільшує інтенсивність зв’язків та
відносин, стимулює соціальні процеси, надає суспільству динамічності,
заохочує творчість та інновації, сприяє суспільному прогресу. До негативних
функцій соціальної суперечності слід уважати належним те, що вона веде до
безладу та нестабільності, коли наслідком суперечності є великі матеріальні та
моральні втрати або виникає загроза для життя і здоров’я людей35.
Найбільш значимими соціальними суперечностями, що виникають у
просторі, є такі, як політичні, соціально-економічні та національно-етнічні. Всі
вони стосуються різних цінностей та перебувають у сфері, що має різну
природу.
34
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По-перше, політична суперечність виникає з приводу влади, домінування,
впливу, авторитету. По-друге, соціальна – у вузькому сенсі – суперечність – з
приводу способів життєзабезпечення. По-третє, стиканням суперечностей у
третій, національно-етнічній, сфері є права й інтереси націй і етнічних груп.
Часто останні пов’язані із статусом та своєрідними територіальними
претензіями. Суверенітет народу або етнічної групи виявляється в даному разі
домінуючою ідеєю в конфлікті36.
Політична суперечність означає перехід на більш високий рівень
складності. Її виникнення пов’язано із свідомо сформульованими цілями, що
спрямовані на перерозподіл влади. Для цього необхідно виділити на основі
загальної

невдоволеності

соціального

або

національно-етнічного

шару

особливої групи людей – представників нового покоління політичної еліти37.
Зародки цього шару формуються у вигляді незначних, але досить активних і
цілеспрямованих

груп,

які

відкрито

виступають

проти

сформованого

політичного режиму і стають на шлях самопожертви заради суспільно значимої
ідеї.
Однак зміст питання полягає в тому, що розгляд усіх названих вище форм
суперечності не дає ключа до їх розуміння. Їх можна зрозуміти тільки як
взаємно проникаючі соціальні суперечності, де кожна становить собою умову
для існування іншої. Так, наприклад, страйки, які починаються як соціальна
суперечність, у низці випадків переростають у політичний конфлікт.
Варто відмітити домінуючу роль політики в національно-етнічних
суперечностях. Динаміка етнічних суперечностей багато в чому зумовлюється
36
37
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тим, наскільки сильні позиви до влади нових еліт, які виросли в рамках старих
структур і були відсторонені від останньої.
Розробка проблематики соціальної суперечності дозволяє дійти висновку,
що домінування політичної суперечності призводить до більшості конфліктних
ситуацій38. Тому необхідним є підвищення політичної культури нової політичної
еліти, що передбачає більш глибоке і розгорнуте розуміння функцій, завдань,
можливостей політичних інститутів, владних структур різного роду, механізму
представництва інтересів, делегування повноважень, співвідношення обов’язків
виборних органів та їх апарату, правил і норм парламентської діяльності,
способів ведення переговорів, завдяки яким вирішуються або регулюються
соціальні суперечності.
У цей час загальне визнання отримала така типологія соціальних
суперечностей. Суперечність особистості – коли одній людині вказуються
суперечливі вимоги з приводу того, яким повинен бути результат її роботи, або,
наприклад, коли виробничі вимоги не узгоджуються з особистими потребами
або цінностями. Ці суперечності виникають усередині особистості39.
Міжособистісні суперечності – це найбільш поширені суперечності. Люди
з різними рисами характеру, поглядами і цінностями іноді просто не в змозі
ладнати один з одним40. Як правило, погляди і цілі таких людей різняться в
корені.
Суперечності між особистістю і групою – між окремою особистістю і
групою можуть виникнути суперечності, якщо ця особистість займе позицію,
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що відрізняється від позицій групи.
Міжгрупові суперечності – виникають як між неформальними групами,
сформованими в організації, так і між формальними (підрозділами, відділами
тощо)41.
Для повноти дослідження варто вказати, бодай опосередковано, про
механізм вирішення соціальних суперечностей. Таким можна вважати соціальне
регулювання.
Існування і розвиток соціального регулювання, його місце і функції в
суспільному житті характеризуються низкою закономірностей. По-перше, кожне
історично конкретне суспільство об’єктивно вимагає певної міри соціального
регулювання, інакше неминучі негативні наслідки для соціальної системи.
Такими є неорганізованість чи, навпаки, її надмірна регламентація42.
Міра, що виражає обсяг і інтенсивність соціального регулювання,
залежить від вимог даної соціальної системи, від етапу розвитку суспільства,
рівня його організованості. Такий захід тим значніше, чим складніше суспільні
відносини, чим більше необхідність їх узгодженого і скоординованого розвитку.
У міру розвитку соціального життя відбувається зміна якості регулювання,
ускладнення і вдосконалення регулятивних засобів і механізмів43. Регулювання
поведінки людей та вирішення соціальних суперечностей можна поділити
умовно на дві групи. По-перше, індивідуальна, за якої впорядкування поведінки
людей за допомогою разових питань, рішень, що врегульовують, належить
тільки до конкретного випадку, до конкретних осіб. По-друге, нормативна. Це
41
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впорядкування поведінки людей за допомогою загальних правил, еталонів
поведінки, які поширюються на всі випадки даного роду і яким мусять
підпорядковуватися.
Індивідуальне

регулювання

становить

собою

найпростіший

вид

соціального регулювання. Воно має свої переваги, оскільки дозволяє вирішувати
життєві проблеми з урахуванням даної ситуації і персональних якостей осіб, але
відзначається й значними недоліками44. Воно не економічно, не повною мірою
забезпечує сувору організованість, необхідну однаковість у повторюваних актах
і процесах життєдіяльності людей45. Щоразу проблему треба вирішувати заново,
при цьому існують досить широкі можливості для суб’єктивного підходу та
довільних рішень. Поява нормативного регулювання – перший і один із
найбільш значних поворотних пунктів у становленні соціального регулювання 46.
За допомогою загальних правил можливо досягти єдиного, безперервно діючого
порядку в суспільних відносинах, підпорядкувати поведінку людей загальним і
однаковим умовам, продиктованим вимогами економіки, влади, ідеології, усього
соціального життя. Різко знижуються можливості для панування випадку і
свавілля. Тим самим із максимальною повнотою досягається головна мета
соціального регулювання – впорядкування всього соціального життя, перш за
все набуття громадської стійкості та незалежності.
Цілісна, динамічна система соціальних норм є необхідною умовою життя
суспільства, засобом суспільного управління, організації та функціонування
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держави, забезпечення узгодженої взаємодії людей, прав людини, стимулювання
зростання добробуту народу47. Система соціальних норм відображає досягнутий
ступінь економічного, соціально-політичного і духовного розвитку суспільства,
у них знаходять відображення якість життя людей, історичні й національні
особливості життя країни, характер державної влади.
Норми, що регулюють суспільні відносини, відображають і конкретизують
дії об’єктивних законів, тенденцій суспільного розвитку, тобто таких законів, які
діють з природно-історичною необхідністю. Вони страхують суспільне життя
від хаосу і самопливу, спрямовують у потрібне русло48.
Об’єктивні закони, за якими розвивається людська історія, і є нормами, що
становлять собою незалежні від суб’єктів початкові властивості суспільства.
Соціальні норми пов’язані також із законами природного прогресу суспільства.
Норма

є

проявом

та

відображенням

природної,

або

суспільної,

закономірності. Нормальним є таке функціонування системи, яке відповідає її
природі та її властивостям, є оптимальним або щонайменше допустимим для
даного процесу49.
Можна вважати, що норма – це міра корисного, а тому типового
функціонування. Інакше кажучи, соціальна норма виражає не тільки «належне»,
а й «суще». І не випадково поведінка, що відповідає нормі, зустрічається
частіше, ніж відхилення від неї – недотримання50.
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При цьому соціальні норми регулюють не всі, а найбільш типові масові
відносини. Випадкові мотиви не можуть відбитися в нормі. Норма – це завжди
стереотип, заснований як на внутрішніх, так і на зовнішніх детермінантах51.
Слід розмежовувати поняття соціальної суперечності й конфлікту. При
визначенні поняття «конфлікт» найчастіше ми стикаємося зі спробою підвести
його під більш широку категорію суперечності. Але такий спосіб визначення
тягне за собою ігнорування специфіки власне конфліктних відносин. Тому, на
наш погляд, таке підбиття окремого під загальне недостатньо, а часом і
помилково.
Питання про зв’язок між суперечністю і конфліктом розглядає відомий
англійський соціолог Ентоні Гідденс52. Під конфліктом він розуміє реальну
боротьбу між діючими людьми або групами незалежно від того, які витоки цієї
боротьби, її способи і засоби, що мобілізуються кожною зі сторін. На відміну від
конфлікту поняття «суперечність» належить до деякої структури. Обидва ці
поняття дуже близькі між собою, бо суперечність висловлює вразливе місце,
слабку ланку в конструкції соціальної системи. Разом з тим суперечність вказує
на поділ інтересів між різними групами і категоріями людей, у тому числі й між
класами53.
Надалі Е. Гідденс підкреслює, що соціальні суперечності пов’язані з
відмінностями у способі життя людей, що належать до різних соціальних груп, і
нерівністю їх життєвих шансів, які, у свою чергу, певним чином впливають на
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формування картини світу54. Але суперечності зовсім не завжди тягнуть за
собою конфлікти. Суперечності можуть існувати досить тривалий період часу і
не переростати в конфлікт. Для перетворення суперечностей на конфлікти
необхідні усвідомлення протилежності інтересів і відповідна мотивація
поведінки55. Якщо протилежність інтересів не усвідомлена, конфлікт може і не
настати. З цієї точки зору конфлікт виступає перш за все як усвідомлена,
осмислена суперечність інтересів сторін, що засновані на зазначеному
протистоянні.
Соціальні суперечності проходять у своєму русі такі стадії: 1) зародження,
де

суперечність

себе

ще

не

виявляє;

2)

розвиток;

3)

виникнення

взаємовиключних сторін, процесів, тенденцій; 4) конфлікт як вища фаза
розвитку суперечностей; 5) вирішення конфлікту56.
Однак зовсім не кожна соціальна суперечність обов’язково має пройти всі
ці стадії. Стадії, які проходить конкретна соціальна суперечність, визначають її
специфічність і залежать від якісних особливостей явищ, від конкретних умов
процесу розвитку.
До відмінних ознак соціальних суперечностей слід уважати належним те,
що тільки вони можуть проходити у своєму русі стадію конфлікту.
Суперечності, що виникають у живій або неживій природі, таку стадію
проходити не можуть у зв’язку з тим, що конфлікт, як вища стадія розвитку
соціальної суперечності, виникає там і тоді, коли одна з конфліктуючих сторін
(або сторони) «за своїм об’єктивним становищем і відповідно до своїх інтересів
54
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здатна прийняти і вживає заходів для того, щоб не допустити назрілої
суперечності»57.
Тому не кожна соціальна суперечність доходить до стадії конфлікту.
Суперечність може бути вирішена на більш ранніх стадіях розвитку (наприклад,
якщо сторони домовляться). Але якщо все ж конфлікт виникає, то це є
свідченням переростання суперечності в кризу. Саме в цьому, на думку
М. У. Тайсумова, суть соціального конфлікту58.
Наступна

ознака

соціальних

суперечностей

–

наявність

у

них

суб’єктивного фактора. Розвиток суперечностей у природі є процесом
стихійним, неконтрольованим, у ньому немає заздалегідь визначених цілей і
напрямів

діяльності.

У

той

самий

час

за

будь-якими

соціальними

суперечностями «завжди стоять люди, їхня діяльність, прагнення, інтереси»59.
Суб’єктивний фактор у розвитку соціальної суперечності починає діяти, якщо
«об’єктивні суперечності вимагають від людей підходу до них і такий підхід
стає можливим»60. Саме наявність суб’єктивного фактора, цілеспрямованої
діяльності

людей

з

перетворення

навколишньої

дійсності

дозволяє

охарактеризувати суспільство як особливу, найбільш розвинуту в усіх
відношеннях сферу буття людини.
Нарешті останньою відмінною рисою соціальної суперечності є те, що
вона характеризується більш високою стадією інтенсивності розвитку порівняно
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із суперечностями несоціальними.
Соціальні суперечності у сфері правового регулювання поряд із
загальними ознаками мають тільки їм притаманні особливості. При аналізі
специфічних рис правових суперечностей необхідно враховувати в першу чергу
то місце, яке посідає право серед інших сфер життя суспільства. Слід
погодитися з П. С. Дагелем у тому, що право може бути правильно зрозумілим
лише в системі суспільних відносин, які, з одного боку, визначають зміст
правових норм, а з іншого – регулюються ними. Взаємозв’язок права і
суспільних відносин – взаємозв’язок форми і змісту: правові відносини, що
виникають у результаті реалізації правових норм, є особливою формою
існування суспільних відносин. У разі якщо «норма (або сукупність норм)
випадає з вказаного взаємозв’язку із суспільними відносинами, вона перестає
бути правом»61.
У зв’язку з цим необхідно враховувати два концептуальних моменти.
По-перше, саму природу і сутність права, які були сприйняті і які слід
розуміти зовсім неоднозначно: від вузько класових (марксистських) до
природно-правових позицій. Так, ми не згодні з B. C. Жеребіним у тому, що
суперечності, «властиві матеріальній сфері життя суспільства, знаходять своє
відображення в праві; саме вони стали основоположною причиною виникнення
таких інститутів, як держава і право; їх існуванням визначається соціальне
призначення права як найважливішого засобу державного впливу на суспільні
відносини»62.

Вважаємо,

що

не

можна

недооцінювати

взаємозв’язок

економічних процесів і права, проте право не має ставитися в підпорядковане їм
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становище. Право саме по собі є найвищим досягненням людської цивілізації і
покликано нести високу регулюючу функцію й охоронне значення з метою
впорядкування суспільних відносин, у зв’язку з чим воно не може бути
«обслуговуючим» економіку й усебічно залежним від неї явищем.
По-друге, праву властиві суперечності, які не мають своєї основи в
матеріальних умовах життя суспільства, що є наслідком його функціонування як
відносно самостійного соціального інституту. У цьому разі право не є
дзеркальним відображенням матеріальних умов життя суспільства і властивих
їм суперечностей, а становить собою засіб «впливу на такі суперечності з метою
їх вирішення»63.
Зазначені положення між собою тісно взаємопов’язані й здатні впливати
один на одного. Така подвійна природа правових суперечностей значною мірою
ускладнює процес їх пізнання, особливо якщо в конкретному разі вищеназвані
фактори діють одночасно.
Крім того, і в самому правовому пізнанні спостерігаються подвійні
суперечності. Тут їх можна розділити на два види: діалектичні та формальнологічні. Діалектичні суперечності процесу пізнання мають об’єктивний характер
і неминуче виникають у процесі пізнання, оскільки, відображаючи суспільні
відносини,

свідомість

людей

не

може

не

відтворювати

властиві

їм

суперечності64. У результаті в мисленні людей неминуче виникають антимонії –
судження, які суперечать один одному, але однаково обґрунтовані.
За антимоніями ховаються реальні діалектичні суперечності, відтворення
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яких у відповідних поняттях істотно ускладнює процес пізнання права.
Формально-логічні суперечності виникають унаслідок порушення правил
формальної логіки (логічні помилки). Логічні помилки виникають через
порушення під час міркування законів логіки, через неправильне використання
як посилки даного міркування певних понять.
Суперечності першого виду постійно виникають і вирішуються в процесі
пізнання, суперечності другого виду повинні усуватися й не допускатись по
можливості, як і будь-які інші помилки. Суперечності процесу пізнання поряд з
іншими суперечностями надають право певним чином впливати, одночасно
відчуваючи з його боку зворотний вплив65.
Перед тим як певні суспільні відносини набудуть своєї правової форми,
вони проходять через волю і свідомість людей, стаючи при цьому об’єктом
пізнавальної діяльності, та знаходять свою ідеальну форму. У даній формі
реальних суспільних відносин відображаються матеріальні суперечності
суспільного життя і суперечності процесу їх пізнання. У результаті чого у своїй
ідеальній формі матеріальна суперечність може згладитися, втратити гостроту, а
може, навпаки, штучно посилитися.
Тому не завжди матеріальні суперечності відображаються в праві
природним чином. На дану обставину впливають процеси, що відбуваються у
сфері правосвідомості. Однак і сам механізм формування і функціонування
правосвідомості суперечливий. Ці протидії пов’язані, як уже було сказано вище,
з процесами заломлення матеріальних умов життя людського суспільства в
ідеальні правові форми, що складають зміст правосвідомості. Реальне значення
правосвідомості залежить від глибини і правильності відображення в ній
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основних боків суспільного життя.
Також необхідно враховувати те, що в правосвідомості поєднуються
елементи усвідомленого і неусвідомленого, що процеси відображення дійсності
в правовій психології та правовій ідеології істотно відрізняються один від
одного.
Інша

група

суперечностей

зачіпає

процес

функціонування

правосвідомості. Цей процес характеризується подоланням застарілих і
невідповідних новим умовам життя суспільства наукових ідей і концепцій.
У правовій ідеології можлива певна затримка з впровадженням нових
теорій і поглядів у правотворчу діяльність. Але поступово нові правові
концепції стають складовою частиною правової ідеології. На цьому етапі
єдність і цілісність правової ідеології можуть бути порушені, що ми
спостерігали на рубежі XX–XXI століть у нашій державі.
Марксистсько-ленінська доктрина відійшла в минуле, втратила своє
домінуюче значення, а нова ідеологія переживає етап становлення, поєднуючи в
собі елементи природно-правової, позитивістської і марксистської концепцій.
Тому тепер необхідно виробити єдину, цілісну державно-правову ідеологію, яка
реально відображає соціально-економічні, політичні процеси, що відбуваються в
суспільстві, здатні згуртувати його.
Переходячи до аналізу причин суперечностей у сфері правового
регулювання, відзначимо, що такого роду суперечності є різновидом соціальних
суперечностей.
Ми повинні виходити з положення про те, що право є соціальним явищем.
З цього положення випливає висновок, що право слід вивчати перш за все в його
соціальних проявах. Найчастіше соціальну природу права бачать у тому, що

воно може існувати тільки в суспільстві й що суспільне життя обумовлює всі
правові явища. У свою чергу всюди, де є суспільство, є і право. Право і життя,
життя і право – невіддільні один від одного і перебувають у вічній взаємодії.
Право існує тільки там, де суспільство неоднорідне, складається з різних груп,
класів, інших соціальних утворень не тільки з різними, але і з протилежними
груповими і приватними інтересами. «Саме суперечка, стикання інтересів
викликають до життя форму права, юридичну надбудову» 66. Право забезпечує
стабільність і впорядкованість у суспільних відносинах і суперечливих
інтересах індивідів і їх груп.
Суперечності в праві є лише частиною соціальних суперечностей, але при
цьому є найбільш значущими, такими, що справляють найбільший вплив на
розвиток соціальних відносин. Суперечності у сфері права поряд із загальними
ознаками суперечностей мають тільки їм притаманні особливості. При аналізі
специфічних рис правових суперечностей необхідно враховувати в першу чергу
то місце, яке посідає право серед інших сфер життя суспільства. Слід
погодитися з П. С. Дагелем у тому, що право може бути правильно зрозумілим
лише в системі суспільних відносин, які, з одного боку, визначають зміст
правових норм, а з іншого – регулюються ними. Взаємозв’язок права і
суспільних відносин становить собою взаємозв’язок форми і змісту. Правові
відносини, що виникають у результаті реалізації правових норм, є особливою
формою існування суспільних відносин. У разі якщо норма (або сукупність
норм) випадає з вказаного взаємозв’язку із суспільними відносинами, вона
перестає бути правом67.
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У державі основною формою впорядкування соціальних суперечностей є
законодавство, орієнтоване на пошук правової моделі суспільної злагоди. Право
тим самим позначає стратегію і суть переходу від неправової ситуації до
правової. Подібна юридизації суперечностей передбачає такі умови:
1) правовий підхід до відповідних суперечностей;
2) розгляд, кваліфікація й оцінка суб’єктів правових суперечностей як
вільних, незалежних і рівних суб’єктів права;
3) наявність, трактування та вирішення досліджуваної фактичної
суперечності;
4) наявність належного внутрішнього або міжнародного інституту чи
правової норми як основи вирішення правової суперечності й дотримання всіма
прийнятого рішення.
Суперечності в праві можуть вирішуватися різними способами: шляхом
здійснення різних правових процедур, за допомогою судочинства, ухвалення
рішень у комісіях та інших установах, які застосовують право. При всіх
відмінностях між цими установами і процедурами, що вони здійснюють,
вирішення суперечностей правовим шляхом має чотири загальних ознаки:
1) суперечність у праві розглядає й вирішує орган, якого уповноважує на
це держава;
2) орган, що вирішує суперечність, діє на основі й для виконання норм
права;
3) конфліктуючі сторони наділяються в період розгляду спору певними,
передбаченими законодавством правами та обов’язками;
4) рішення, що прийнято в результаті, є обов’язковим для сторін і, як

правило, для інших організацій і громадян.
Таким чином, суперечність у праві набуває чітких обрисів. Вона
формалізується, оскільки формалізована і сама процедура її розгляду та
вирішення. При цьому помилки можуть бути в більшості випадків виправлені
подальшої юридичною процедурою.
Базовим служить поняття суперечностей у законах. Спір при цьому так чи
інакше пов’язаний з правовими відносинами сторін (їх юридично значущими
діями або станами). Отже, суб’єкти або об’єкт суперечності має правові ознаки,
а
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суперечностей – об’єктивні та суб’єктивні тощо.
Соціальні суперечності виникають у кожній галузі права, що дозволяє їх
класифікувати з урахуванням предмета і методу правового регулювання. При
цьому є багато змішаних варіантів конфліктних взаємовідносин, у яких беруть
участь норми різних галузей права. Галузь матеріального права, до якої
належить суперечність, зумовлює процесуальні засоби її вирішення лише в
основному. Поєднання різногалузевих процедур є необхідною умовою в
досягненні ефективності вирішення суперечності.
Юридичні засоби вирішення суперечностей можна розділити на три
основні групи: конституційні процедури, застосовані головним чином при
виникненні суперечностей у політичній сфері; судовий розгляд справ;
адміністративні процедури, що практикуються в різних правозастосовних
органах.
Процес вирішення суперечностей, виявляючи відповідні проблеми і
недоліки, істотно стимулює подальший розвиток науки про конфлікт та
вдосконалення всього правового механізму вирішення суперечностей у праві.

Головною особливістю суперечностей у праві є та обставина, що вони
долаються за допомогою правових норм, які відрізняються від усіх інших норм,
що регулюють соціальні відносини.
Цивілізація виробила безліч різних норм і правил, якими люди керуються
у своєму повсякденному житті. Найбільш рано відокремилися у своїй
самобутності релігійні норми, звичаї та мораль.
Призначенням релігії є вироблення «змісту», що дозволяє людині так чи
інакше освоїти і визначити своє місце у світі. Релігія, з цієї точки зору, виступає
мірилом «гарної» поведінки. Релігійні норми є різновидом соціальних норм,
установлених різними віросповідання, які мають обов’язкове значення для
віруючих. Світові релігії – християнство, буддизм, іслам – справили величезний
вплив не тільки на моральне життя суспільства, а й на розвиток правових
систем68.
Соціальні дії, поведінка людей у суспільстві регулюються так само
звичаями. Звичай – це правило, яке утвердилося в суспільній практиці, яке
увійшло у звичку в результаті багаторазового застосування, усталеного підходу
до оцінки певного виду відносин, дій людини, колективу людей 69. Звичай
становить собою звичну для членів суспільства, групи людей форму соціальної
регуляції. До більшості традицій, обрядів, звичаїв право індиферентно, але в той
самий час право спирається на звичні форми поведінки, а в низці випадків
закріплює їх у своїх нормах. Наприклад, ритуал приведення глави держави до
присяги регламентується нормами конституції.
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Див.: Бахрах Д. Н. Три способа действия во времени новых правовых норм и три способа
прекращения действия старых норм. Государство и право. 2005. № 9. С. 5–12.
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Див.: Дністрянський С. С. Соціальне поняття права. Академічна юридична думка / уклад.:
І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Ін Юре, 1998. С. 85.

Норми права і звичаї мають низку загальних ознак, притаманних усім
соціальним нормам: є загальними, обов’язковими правилами поведінки людей,
вказуючи, якими повинні або можуть бути людські вчинки. Разом з тим звичаї і
норми права відрізняються один від одного за походженням, формою
вираження, способом забезпечення реалізації. Якщо звичаї з’явилися одночасно
з людським суспільством, то норми права існують у державноорганізаційному
суспільстві. Звичаї не закріплюються в соціальних актах, а містяться у
свідомості людей, норми права існують у певних формах. Якщо звичаї
забезпечуються

силою

громадської

думки,

то

норми

права

можуть

реалізовуватися і з урахуванням можливості державного примусу.
Норми моралі – це продукт історичного розвитку людства. Вони
сформувалися в боротьбі зі злом, за утвердження добра, людинолюбства,
справедливості, щастя людей. На розвиток моралі справляють вплив соціальнополітичні відносини, інші форми суспільної свідомості. Принципи моралі є
основними засадами, вихідними вимогами, що охоплюють суспільне й особисте
життя людини. Вони конкретизуються у вигляді норм, що регулюють поведінку
людей у певних життєвих ситуаціях70.
Мораль при цьому становить собою систему таких історично визначених
поглядів, норм, принципів, оцінок, переконань, що виражаються у вчинках та
діях людей, регулюють їх ставлення один до одного, до суспільства, певного
класу, держави, та таких, що підтримуються особистим переконанням,
традицією, вихованням, силою громадської думки всього суспільства, певного
класу або соціальної групи.
Право і мораль як нормативні явища визначають межі належних і
можливих учинків суб’єктів, що є засобом гармонізації особистих і суспільних
70

Див.: Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копєйчикова. Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 54.

потреб, виступають регуляторами людської діяльності. Відмінність права від
моралі полягає перш за все у способах їх установлення, формування, джерел.
Правові норми створює чи санкціонує держава, тобто право виражає не просто
волю народу, а його державну волю, і виступає особливим, державним
регулятором

суспільних

відносин71.

Формування

моралі

має

природне

походження, невіддільне від самої життєдіяльності людей. Для того щоб
моральна норма отримала право на існування, не потрібно санкцій офіційної
влади. Моральність, на відміну від права, проникає в усі верстви й осередки
суспільства, її оцінкам піддаються в принципі всі види і форми взаємовідносин
між людьми. Вона універсальна і всюдисуща.
Необхідно відзначити, що право і мораль постійно взаємно впливають
один на одного. За допомогою права держава домагається затвердження у
свідомості громадян, усього населення загальнолюдських, прогресивних норм
моралі, бореться з несправедливістю, злом і пороками. У свою чергу мораль
впливає на правову основу життя суспільства, розвиток права і разом з ним
сприяє зміцненню громадського порядку.
Право за своєю природою більш консервативно, воно, як правило, відстає
від плину життя, у ньому самому чимало суперечностей. Навіть найдосконаліше
законодавство містить прогалини, недоліки. Мораль же більш динамічна,
активніше реагує на зміни, що відбуваються. Ці два явища розвиваються
нерівномірно, у моралі переважають елементи стихійності. Звідси в будь-якому
суспільстві завжди різний стан права і моралі.
Таким чином, можна зробити висновок, що право посідає особливе місце
в

71

системі

нормативного

регулювання

суспільних

відносин.

Це

місце

Див.: Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права: учеб.-метод. пособие. Москва:
Норма–Инфра-М, 1998. С. 44.

визначається насамперед тим, що воно фактично охоплює у своїх нормах усі
найбільш важливі суспільні відносини, необхідність урегулювання яких
об’єктивно існує. Реалізація права забезпечується можливістю застосування
заходів

державного

загальнообов’язковістю,

примусу,
тобто

всі

норми
суб’єкти

права

відзначаються

суспільних

відносин,

що

перебувають у сфері дії даних норм, потрапляють під їх вплив і можуть або
мусять керуватися ними. Закріплені в актах держави правові норми мають
формально-визначений характер і підлягають зміні тільки в особливому, досить
складному порядку.
Так само слід сказати, що право, висловлюючи суспільну волю, тобто
сукупність прояву волі переважної спільності індивідів, виключає можливість
існування різних варіантів інтерпретації його норм, намагаючись по можливості
найбільшою мірою їх деталізувати, щоб виключити можливість їх різного
тлумачення. При цьому всі виникаючі нюанси вирішуються за допомогою
тлумачення змісту правових норм компетентними органами.
Таким чином, право можна виділити як особливий, пріоритетний
регулятор, який характеризується низкою ознак, що відрізняють його від інших
видів соціальних норм і роблять його на даний момент найбільш соціально
значущим при регулюванні соціальних суперечностей.
Правове регулювання становить собою різновид соціального регулювання.
Діяльність держави з врегулювання суспільних відносин має свої межі. Інакше
можна вважати, що існує свавілля, вторгнення держави в непідвладні їй сфери
соціального регулювання. Однак питання про те, якими є ці межі та яким чином
можна безпомилково

відмежовувати

сферу правового

регулювання

від

соціального, залишається поки що недостатньо дослідженим і багато в чому
дискусійним.

Межі правового регулювання – це кордони державно-владного втручання
держави, її органів у систему суспільних відносин. На частку держави припадає
регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням реальної свободи особистості,
усуненням будь-яких перешкод, які можуть виходити від інших осіб і органів
держави. Одночасно держава встановлює межі свободи особистості, вихід за які
створює реальну загрозу заподіяння шкоди іншим особам, суспільству і державі.
Бо особиста свобода залишається приватною справою остільки, оскільки вона
не зазіхає на права і свободи інших осіб72.
Право не тільки відображає суспільні відносини, а й певною мірою
творить їх. Так, поза правовим опосередкуванням не можуть існувати структура,
компетенція і порядок діяльності органів державної влади та їх посадових осіб,
правосуддя, діяльність органів слідства і дізнання тощо. Завдяки праву держава
отримує можливість охороняти і розвивати відносини, які в суспільстві можуть
перебувати у стадії становлення, але з якими держава пов’язує подальший
прогресивний розвиток суспільства в цілому або його окремої сфери73.
Держава виступала і виступає потужним засобом реформування і
перетворення суспільних відносин. Прийнятий закон, інший нормативноправовий акт містить ту чи іншу сукупність норм, спрямованих на
перетворення, вдосконалення системи громадських відносин, розвиток і
охорону відносин, з якими суспільство і держава пов’язують свій прогресивний
розвиток, і найбільш повне задоволення потреб та інтересів особистості.
Однак творча роль права щодо створення та розвитку нових порядків є аж
ніяк не безмежною. Будь-який намір держави може привести до соціальнокорисних результатів за однієї неодмінної умови: правові норми повинні
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відповідати

економічним,

закономірностям,

а

так

політичним,
само

правовим

враховувати

і

іншим

соціальним

конкретно-історичні

умови

функціонування таких закономірностей.
На підставі вищевикладеного законодавець мусить постійно вживати
заходів щодо оптимізації правового регулювання, не допускати суперечностей
між правовими нормами, розрахованими на одні умови, і новими суспільними
відносинами. Він зобов’язаний своєчасно усувати суперечності між новим
змістом суспільних відносин і старою правовою формою. І з огляду на
неможливість

абсолютної

повноти

правового

регулювання,

діяльність

правотворчих органів має бути орієнтована на скорочення можливих прогалин у
законодавстві, максимально оперативне прийняття нових правотворчих рішень,
на коригування чинних норм.
Отже, суперечності всередині системи права можуть виникати з таких
причин:
– правові інститути та норми, видані приблизно в один час, у подальшому
«старіють» по-різному внаслідок нерівномірного розвитку врегульованих
суспільних відносин;
– правові інститути та норми, видані в різний час, регулюють суспільні
відносини з урахуванням умов суспільного життя, що істотно відрізняються
одна від однієї;
– внаслідок комплексної дії зазначених та інших причин.
Таким чином, у сфері правового регулювання у зв’язку з безперервним
розвитком суспільних відносин виникають суперечності двох типів:
1)

між суспільними відносинами і спрямованими на їх регулювання

правовими нормами74. Такого роду суперечності можна умовно назвати
матеріальними. Вони мають об’єктивний характер. Їх вирішення на певному
етапі розвитку суспільства не виключає можливості їх виникнення знову. Але
правотворчі й правозастосовні органи повинні робити все можливе для їх
своєчасного виявлення і швидкого вирішення;
2)

між самими правовими нормами та інститутами75. Природа цієї

групи суперечностей похідна від суперечностей першого виду. Вони ведуть до
порушення узгодженості системи права і є наслідком порушення законодавцем
логіки її власного внутрішнього розвитку. Це може виражатися, зокрема, у:
перевищенні в законодавчому чи іншому акті відсилочних меж до інших актів і
недосконалості законодавчої техніки; низькому рівні мови права, відсутності
уніфікованої термінології; непродуманому запозиченні іноземних правових
інститутів, норм, стандартів без урахування національної правової системи,
національної культури і менталітету. Дана обставина набуває особливого
значення в сучасних умовах, коли вплив на законодавство міжнародного та
іноземного права стає дедалі більш відчутним. Розширення співпраці держав з
різних напрямів (економіка, забезпечення міжнародної безпеки, культура, спорт
тощо) висуває підвищені вимоги до сумісності правових актів.

1.3.

Правовий конфлікт як прояв суперечностей у праві та його основні
характеристики
Для обґрунтування поняття конфлікту та колізії варто зупинитися на

аналізі даних категорій через призму основних теорій праворозуміння, до яких,
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як правило, вважають належними юридичний позитивізм, юснатуралізм та
соціологічну концепцію права.
Відповідно

до

позитивістської

концепції

праворозуміння,

право

безпосередньо пов’язується з державою, визначаючи праворозуміння як волю
народу, що знайшла своє відображення в законах та інших правових актах
країни. При цьому важливим моментом є забезпечення такого всіма видами
державного впливу. Отже, право має специфічну форму відображення – джерело
права є формально визначеним та гарантованим і при цьому передає як ціннісні
орієнтири особи, так і суспільства в цілому. У позитивізмі характерним є
поєднання суб’єктивного (правомочності конкретного суб’єкта, тобто право, що
залежить від волі людини) та об’єктивного права (того, що надано суб’єктам без
урахування їхньої волі), їх взаємозв’язок та співіснування. Тобто простежуються
суперечності між правом у джерелах і правом суб’єкта. Такі суперечності за
своїм характером можна назвати конфліктом. При цьому результатом таких
суперечностей (конфліктів) є відсутність узгодженості в межах чинних правових
порядків та норм, що встановлені державою. Вони мають характер колізії.
Досягнути узгодженості між такими суперечностями позитивісти намагаються
за допомогою різноманітних правових засобів та методів, що передбачені в
законодавстві. Разом з тим такі засоби є своєрідним механізмом усунення
суперечностей та їх прояву у вигляді колізії. Представники позитивістського
підходу намагаються за допомогою такого правового механізму обґрунтувати
правовий, а не нормативістський характер своєї теорії. Оскільки творцем права є
держава76, а її єдиним джерелом – нормативно-правовий акт, то верховенство
права забезпечується верховенством закону. Дані поняття є тотожними.
Значимість закону як найвищого нормативно-правового акта не враховується, бо
76

Див.: Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу:
монографія. Київ, 2011. С. 162.

прихильники вищевказаної теорії вважають, що будь-який акт, який урегульовує
поведінку, є кращим за безлад77. На думку позитивістів, конфлікт виникає між
правом та законом, бо останній не може охопити всіх проявів права. Визнається
існування несправедливих законів, і суб’єкти, що їх приймають, можуть ними
зловживати у власних інтересах.
За позитивістів визнається тільки існування права при запереченні будьяких інших регуляторів поведінки суб’єктів, таких як моральні норми, традиції
тощо. При цьому вони визнають конфліктну природу суспільства. Тільки через
категорію «конфлікт» можна відобразити справжню сутність правових процесів,
їх динаміку. Все вищенаведене зовсім не означає першості природного права
над позитивним і навпаки.
За іншої теорії праворозуміння, такої як юснатуралізм, норма позитивного
права буде вважатися дійсною тільки в разі її відповідності природному праву 78.
При цьому варто зауважити, що жодна влада не визнає, що прийняті нею
нормативно-правові акти посягають на певні природні права і свободи осіб.
Природне право формується завдяки людині та загальним принципам
моральності79. В основу юснатуралізму покладено тільки права та свободи
індивіда і зовсім не взято до уваги обов’язки останніх. Основна ідея полягає в
необмежені законодавством свободи людини. При цьому інші соціальні
регулятори поведінки до уваги не беруться. Юснатуралісти діють за принципом
«дозволено все, що не заборонено законом»80. Обмежити людей може тільки
77
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закон. При цьому можливими є інші випадки зловживання правом, що прямо в
законі не заборонені. Саме тут і виникає конфлікт, оскільки незрозуміло, яким
чином ідеальне природне право, з якого позитивне право має брати приклад,
ігнорує

загальнолюдські

моральні

заборони.

Відсутність

балансу

між

індивідуальними та суспільними інтересами, стабільності державних та
суспільних інститутів, принципів моралі в правотворчості та правозастосуванні,
як цілком слушно зауважує Ю. О. Тихомиров, і призводить до конфлікту81. А
відсутність такого балансу в правотворчості та правозастосуванні – до колізії82.
Крім

того,

принцип

формальної

рівності,

що

його

сповідують

юснатуралісти, призводить до виникнення суперечностей, створюючи при
цьому «боротьбу всіх проти всіх»83. Неможливо безконфліктне існування
вищевказаного принципу з наявними юридичними привілеями, оскільки він сам
сприяє

нерівності

людей.

Звідси

випливає,

що

рівноправність,

за

юснатуралістами, породжує конфліктність права.
Третім підходом є соціологічна юриспруденція, яка реальну сутність права
вбачає в реальних суспільних відносинах, а зовсім не в нормі та природі
людини.

Право

не

обмежено

моральним

постулатом,

недооцінюється

нормативність як якість права84. Як результат, виникає безліч можливостей його
порушити. У людини відсутня модель реальної поведінки, кожна дія підпадає
під певні життєві ситуації. Результатом є наявність конфлікту, бо індивід завжди
перебуває під примусом до здійснення правових діянь.
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Див.: Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу:
монографія. Київ, 2011. С. 170.
83

Там само. С. 171.

84

Див.: Там само. С. 174.

Отже, у результаті вище проведеного аналізу конфлікту та колізії через
призму трьох основних теорій праворозуміння можна констатувати, що
наявність конфлікту притаманна кожній з них. Залежно від того, позитивне чи
природне право є в пріоритеті, залежать причини виникнення конфлікту та
колізії. За всіх трьох позицій право посилює конфліктність та одночасно є його
регулятором. Колізія при цьому виступає різновидом конфлікту.
Крім того, для ще повнішого з’ясування категорій, що складають предмет
дослідження даного розділу, варто категорію конфлікту як правового феномена
розглядати в рамках трьох напрямів дослідження суспільства та його
узгоджених елементів: органічного, радикального, комунікативного.
При органічній формі дослідження суспільство відображається як єдина
ціла, узгоджена система. Тут майже відсутня категорія конфлікту. При
радикальній формі дослідження категорія конфлікту є домінуючою над іншими
проявами. При комунікативному – категорія конфлікту розглядається на рівні
макро- та мікрозв’язків між суб’єктами85.
Правовий конфлікт та правова суперечність були предметом дослідження
теоретиків права, галузевих правників та науковців інших галузей знань.
Специфічний характер має дослідження правового конфлікту та суперечності в
праві в діалектичній єдності їх змісту і форми як паралельних, з одного боку, та
взаємопов’язаних форм існування суспільства та його суб’єктів – з іншого.
Колізія в праві, або ж суперечність у праві, як донедавна називали деякі
теоретики дану категорія, перебуває в тісному взаємозв’язку з правовим
конфліктом. На позитивному чи негативному аспектах прояву такого варто
зупинитися детальніше, оскільки дослідження колізії та низки пов’язаних з нею
85
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явищ є необхідним для комплексного вирішення поставленої проблеми.
Більшість учених нерозривно пов’язують колізію норм і індивідуальноправових приписів та правовий конфлікт, але при цьому існують різноманітні
часто діаметрально протилежні погляди на співвідношення даних категорій.
Насамперед варто зупинитися на характеристиці правового конфлікту та тій
ролі, яку він відіграє у вітчизняній системі законодавства. Важливості даному
дослідженню надає модель розуміння зазначених явищ за принципом
співвідношення «загальне – особливе», де загальним є з’ясування конфлікту та
колізії як соціальних явищ, що мають закономірні причини виникнення та
особливості, а особливим – визначення специфіки правового забарвлення
конфлікту та колізії в процесі життєдіяльності суспільства та становленні
держави.
В українській науці досить довгий час наявність конфліктів не
сприймалася. Якщо якісь з них і сприймалися, то як чужорідне тіло, яке не
заслуговує зовсім ніякої уваги з боку науковців. Стверджувалося, що соціальні
конфлікти

характерні

для

антагоністичних

формацій

(рабовласництва,

феодалізму, капіталізму) та є неприйнятними для сучасного суспільства. У 70–
80-х роках ХХ століття в радянській науці більшу уваги почали приділяти
питанням,

що

стосуються

дослідження

суперечностей

у

праві.

Було

опубліковано значну частину наукових статей та доповідей, проте серед них не
знайшли свого відображення питання теорії правових конфліктів, дослідженню
підлягав тільки нормативний аспект правових суперечностей. Але, як уже
зазначалося вище, ефективне вирішення та запобігання колізіям у системі права,
розроблення комплексу правових заходів для уникнення переходу колізії у
стадію конфлікту можливо тільки в разі їх дослідження у взаємозв’язку з
іншими соціальними суперечностями в праві. Незважаючи на те що в сучасній
правовій науці вказується, що право породжується не тільки з конфліктів, є інші

причини його існування86.
Правовий конфлікт – один із видів соціального конфлікту. Правовим
конфліктом варто вважати той конфлікт, у якому спір безпосередньо пов’язаний
з правовідносинами сторін. Як наслідок, суб’єкти, мотивація їх поведінки, а
також об’єкт конфлікту наділені правовими ознаками.
Правовий конфлікт зі своїми ознаками фіксується певним чином у
Конституції. Як приклад, заборони порушення конституційних принципів ладу,
держави.
Правовий конфлікт, як і будь-який соціальний конфлікт, проходить свої
фази. В. М. Кудрявцев у своїй статті «Юридичній конфлікт» відмічає, що в
основі юридичного конфлікту може лежати різне тлумачення і розуміння (або
недотримання,

порушення)

будь-якої

норми

прав:

уповноважуючої,

забороняючої, зобов’язуючої87. Однак не варто ототожнювати соціальні
конфлікти та конфлікти в праві. Останні відображають лише певні одинокі
випадки загострення юридичних суперечностей. Суперечності, протилежності,
відмінності перетворюються на конфлікт тоді, коли починають діяти сили, що є
їх носіями. Варто зазначити, що крім конфлікту у структуру соціальноюридичних суперечностей входить ціла низка інших соціальних явищ. Як
справедливо відмічає О. Я. Баєв, конфлікт – тільки одна з багатьох форм прояву
та розвитку діалектичної суперечності поряд, наприклад, з невідповідністю
тощо88. Можна констатувати, що правовий конфлікт завжди виражає соціальноправову суперечність, тобто юридичну колізію в цілому. Але помилковою є
86

Див.: Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: дис. … канд. юрид. наук.
Харків, 2005. 214 с.
87
88

Див.: Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт. Государство и право. 1995. № 9. С. 164.

Див.: Баев О. Я. Конфликт в системе социального познания. Социальная обусловленность
философских исследований. Донецк, 1990. С. 12.

думка, що будь-яка юридична суперечність (колізія) є правовим конфліктом.
Так, наприклад, відповідно до статей 25 та 37 Закону України «Про
місцеве самоврядування» місцеві ради та їх виконавчі органи можуть
вирішувати питання про найменування (перейменування) вулиць, провулків,
проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, що є на території
відповідного населеного пункту89. Наразі у вищевказаному законі не визначено,
що ці питання можна приймати тільки після схвалення їх територіальною
громадою. Отже, законодавство не встановлює обов’язку органів місцевого
самоврядування узгоджувати назви вулиць з територіальною громадою. Загалом
територіальна громада мусить сама вирішувати, яким чином назвати чи
перейменувати певну вулицю залежно від культурної спадщини. Як правило,
думкою населення нехтують, питання в односторонньому порядку вирішують
органи місцевого самоврядування. При цьому вони користуються необізнаністю
населення та його небажанням здійснювати активні дії щодо відстоювання
власної позиції. Результат таких взаємовідносин може завершитися настанням
конфліктної ситуації.
Варто погодитися з думкою, що як важливу передумову конфлікту
доцільно виділити насамперед відмінності в праворозумінні як базові для
формування правової свідомості. Оскільки визначення права викликає певні
труднощі,

жодне

з

відомих

теоретичних

визначень

так

і

не

стало

загальновизнаним. Причина цьому – суперечки прихильників природного права.
Для одних право – не що інше, як сукупність чинних норм, які застосовують
суди, інші – вбачають ідеальну модель поведінки і відмовляються ототожнювати
її з нормами, якими керуються приватні особи, органи та суди у своїй
діяльності. Спір між розумінням права як виразником загальнолюдських
89
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цінностей та як «писаного» права, норм законів та інших актів набув практичної
значимості. У цьому контексті варто було б звернути увагу на можливість
подолання колізії між писаними правовими нормами і демократичними
правовими

принципами

за

допомогою

визнання

актів

дефектними,

неконституційними, незаконними тощо.
У правовій науці широко поширеним став підхід, відповідно до якого
невирішена своєчасно правова колізія є причиною правового конфлікту.
Найбільш повною є думка Ю. О. Тихомирова, котрий відзначає, що різниця в
правових поглядах, які відображають неоднаковий рівень правосвідомості та
правової культури, є першопричиною майбутніх правових конфліктів. Правовий
нігілізм, викривлення змісту норми, довільний вибір різних норм – ось межі
таких думок та поглядів і, як наслідок, «недотримання», «порушення»,
«уникнення»90.

Формуються

негативні

правові

мотиви,

породжується

законність, яка виявляється у виданні актів з порушенням їх ієрархії,
компетенції суб’єктів тощо. У подальшому конфлікти переходять у стадію
юридичного спору, коли можна вирішити питання за допомогою домовленостей
і угод. Остаточне рішення при цьому може привести до відновлення
попереднього юридичного стану або до формування нового.
Невирішена колізія може призвести до конфліктної ситуації. Проте цей
зв’язок не варто розглядати в односторонньому порядку. Оскільки вже існуючий
конфлікт може призвести або бути причиною колізії в праві.
Але запобігання суперечностям та їх уникнення, особливо правових,
усередині правової системи, не надання їм можливості розростатися та вжиття
всіх заходів до врегулювання є дуже важливим на сьогодні, оскільки вплив
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конфліктів значно зріс у сучасній правовій системі. Це обумовлено низкою
факторів. Найперше місце серед них посідає зміна економічної основи
суспільства, закріплення різних форм власності, її перерозподіл і необхідність їх
правового регулювання. Крім того, досить важлива роль відведена соціальним
передумовам. Істотними є також і політичні фактори, які полягають у
необхідності формування правової держави, що діє в межах політичного
плюралізму. Як показав історичний досвід УРСР, політична одноманітність, що
властива тоталітаризму та командно-адміністративній системі управління
суспільством, відсутність опозиції веде тільки до зовнішнього «благополуччя»91.
У виборчих кампаніях того часу до вищих органів влади, по суті, відсутньою
була боротьба за місце в парламенті, оскільки до виборчого бюлетеня заносився
тільки один кандидат. У результаті політична та моральна відповідальність
депутата перед виборцями нівелювалася.
На відміну від цього багатопартійність, наявність опозиції в системі
демократичних інститутів легалізує наявність різних політичних інтересів
неоднакових політичних сил. Звідси невідворотність суперечностей та
конфліктів. Для конструктивного розвитку демократії важливим є своєчасне
вирішення політичного конфлікту, а не його заборона.
Крім вищенаведених та ще цілої низки інших менш вагомих причин,
дослідження соціально-правових суперечностей носить комплексний характер
та важливість для уникнення, виявлення, вирішення колізій у праві. За
відсутності поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову конфлікти не мали
місця. Нині ситуація докорінно змінилася. Конституція легалізувала можливість
виникнення суперечностей та спорів між незалежними гілками державної влади
та між різними суб’єктами нашої держави.
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Отже, більшість учених розуміють виникнення конфлікту в правовій сфері
як

невідворотний

наслідок

невирішеної

колізії

правового

акта.

Так,

Ю. О. Тихомиров пише: «…суспільне життя таке складне, що зовсім не завжди
вдається ввести колізію в легальне русло»92. Крім того, їх дуже важко
«погасити». Тоді маємо справу з конфліктом. Якщо колізію того чи іншого
правового припису не вдається вирішити, то відбувається загострення
суперечності й нерідко колізійні ситуації одного типу переростають у конфліктні
ситуації іншого виду суперечностей. Низка обраних заходів є неефективною без
досяжного результату, і використовуються інші, менш гуманні способи
вирішення конфлікту.
У конфлікт може перерости будь-яка колізія в системі права. В основі
багатьох правових колізій лежать політичні колізії (порушення принципу
розподілу влади, взаємне вторгнення органів у компетенцію один одного). У
таких умовах приймається безліч суперечливих та не узгоджених один з одним
актів.
Відходячи від традиційного визначення колізії як розходження двох чи
більше формально діючих нормативних актів, що видані з одного й того самого
питання, Ю. О. Тихомиров тлумачить дану категорію як суперечність між
існуючим правовим порядком та намірами і діями з його зміни, включаючи до
нього такі елементи: протилежні відмінності в правових позиціях, стикання
норм права всередині правової системи, неправомірні дії в середині механізму
публічної влади, розходження між нормами міжнародного права, спори між
державами93.
Отже, крім суперечностей між нормами автор у зміст включає ще й
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правові спори, неправомірні дії органів та розходження в праворозумінні, тобто
соціальні суперечності в праві. Такий підхід розглядає колізію як суперечність у
праві в цілому.
Слушно відмітив В. М. Кудрявцев, що конфлікти – це завжди суперечності
між людьми, а не між нормами, актами та інститутами. Останні є причиною
конфлікту, а не його змістом. Закон, правова норма немає своїх власних інтересів
та потреб. Закон байдужий до інтересів соціальних груп, оскільки він
покликаний обслуговувати потреби всіх осіб94. Насправді в суспільстві існують
не конфліктні, а суперечливі закони, тому використання термінів «конфліктні
норми» та «конфліктні закони» є некоректним. Пов’язування колізії акта із
суперечністю в цілому за допомогою поділу колізій на соціальні (конфлікти та
спори) та формально-логічні (техніко-законодавчі), тобто колізії правових актів,
не тільки доречно, але й необхідно.
Аналізуючи все вищесказане, логічно буде зазначити, що, незважаючи на
те що колізії правових актів і конфлікти та інші соціально-правові суперечності
тісно взаємопов’язані та взаємообумовлені, їх ототожнення та змішування є
недопустимим. З’ясування сутності даних явищ, їх співвідношення між собою є
важливим питанням, оскільки дає можливість розробити категорійний апарат
для створення необхідної теоретичної бази для формування норм та інститутів
права взагалі та муніципального права зокрема.
Стосовно

виникнення

колізії

як

різновиду

суперечностей

та

їх

особливостей доречно звернути увагу на ідеї Е. Шилза, котрий уважав, що
асиміляцію членів суспільства в єдину компромісну систему, яка поширюється
на весь соціум (сучасна система права), унеможливлюють суперечності між
членами центральної інституціональної та культурної систем і представниками
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регіонів (сучасна система взаємодії органів державної влади та органів
місцевого

самоврядування)95.

Отже,

вбачається,

що

наявність

колізій

унеможливлює вищезазначену єдність. Крім того, Е. Шилз зазначав, що для
великих об’єднань людей, наприклад держави, досягнути соціальної системи
компромісу (механізму вирішення колізій) майже неможливо у зв’язку з
відсутністю достатніх комунікативних процесів між центром та периферією96.
Кожне суспільство (держава) – це центр та периферія (центральні органи влади
та органи місцевого самоврядування). Центр здійснює владу, а периферія
утримує соціальні інститути, які виконують та видають розпорядження та
поради на місцях. Взаємозв’язок між ними має конфліктну сутність, ступінь
розвитку якої залежить від характеру засобів, що спрямовані на єдність. На
підставі співвідношення та взаємозв’язку центру та периферії Е. Шилз виділяє
три типи систем, у яких:
1)

центр керує периферією. Як правило, це суспільства з тоталітарним

режимом, наприклад радянська модель місцевого самоврядування;
2)

центр керує периферією, але надає їй у багатьох випадках

можливість автономної поведінки. Це держави з радикально-демократичним
режимом;
3)
держави

центр співпрацює з периферією. Як правило, це сучасні правові
з

демократично-ліберальним

чи

демократично-консервативним

режимами. Залежно від наявних особливостей це прототипи романо-германської
або англосаксонської системи місцевого самоврядування97.
При співвідношенні таких категорій, як «конфлікт» та «суперечність»,
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варто погодитися з думкою С. В. Бобровник про те, що суперечності можуть
здійснюватися в односторонньому порядку, що неможливо для конфліктної
ситуації, яка завжди передбачає взаємодію суб’єктів98. Отже, можна вказати на
те, що суперечність є об’єктивною передумовою конфлікту. Суперечності
породжують конфлікт, однак самі ним не є. Проте конфлікт не варто пов’язувати
тільки із суперечністю як об’єктивною складовою, оскільки він ґрунтується ще
й на волі суб’єкта, його негативній поведінці. Отже, конфлікт, на відміну від
суперечності, має суб’єктивно-об’єктивний

характер, а остання

тільки

об’єктивний.
Аналізуючи все вищезазначене, можна виділити такі особливі ознаки
конфлікту. Зважаючи на його суб’єктивний та об’єктивний характер, можна
констатувати його двосторонність. Наявність суб’єктивної сторони передбачає,
що конфлікт порушує чиїсь інтереси або перешкоджає їх реалізації. Взаємна
пов’язаність категорій «суперечність» та «конфлікт» свідчить про те, що
суперечність є передумовою виникнення конфлікту. Наявність причиннонаслідкового зв’язку свідчить про тривалість процесу, отже, конфлікт – це
процес. Конфлікт може приводити до позитивного розвитку суспільства або,
навпаки, до його дестабілізації.
Конфлікт є соціальним явищем, що потребує правового регулювання та
закріплення. При цьому він є нормою розвитку суспільства та аномальним
явищем. Автор прихильна до слушної думки Р. Дарендорфа, котрий вказує, що
суспільство має два шляхи вирішення конфлікту та отримання певних
позитивних чи негативних наслідків для себе. Зокрема, він зазначає, що те
суспільство, яке здатне подолати конфлікт через його врегулювання, отримує
контроль над ходом історії, а те, котре не використовує такої можливості, має
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історію за супротивника99.
Необхідно розмежовувати поняття юридичної колізії та юридичного
конфлікту. Іноді вчені змішують ці поняття, не проводячи між ними відмінності.
Так, Ю. О. Тихомиров уважає, що юридичні конфлікти – це суперечності між
чинними правовими нормами, актами й існуючими інститутами, діями щодо їх
зміни, порушення, відторгнення100.
На наш погляд, даний підхід до проблеми не є цілком позбавлений спору.
Слово «конфлікт» латинського походження і в буквальному перекладі означає
«стикання». Конфлікт є однією з форм взаємодії людей, різних соціальних груп,
за якого дії однієї сторони перешкоджають реалізації цілей іншої сторони 101.
Конфлікт може бути визначений і як соціальне відношення між двома і більше
сторонами, цілі яких реально чи імовірно несумісні. Соціальні конфлікти
характеризуються такими ознаками, як наявність протилежних сторін, об’єкт,
інтенсивність, соціальна напруженість. Тому, розкриваючи сутність юридичного
конфлікту як різновиду соціальних конфліктів, необхідно виходити з того, що
його сторонами є люди або групи людей (колективні суб’єкти), а не правові
норми чи акти.
Юридичний

конфлікт

може

виникати

у

зв’язку

із

створенням,

використанням, тлумаченням правових норм. Це, як зазначив В. М. Кудрявцев,
найбільш цивілізована форма соціального протиборства, бо юридичний
конфлікт відбувається в рамках певної процедури; його логічною основою є
досить сувора аргументація; вирішення юридичного конфлікту, як правило,
99

Див.: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. Москва, 2002.
231 с.
100
101

Див.: Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: учеб. и науч.-практ. пособие. Москва, 2005. 394 с.

Див.: Поленина С. В. Юридическая конфликтология – новое направление в науке. Государство и
право. 1994. № 4. С. 13-16.

формалізовано й санкціоновано волею держави, а юридичні рамки і наслідки
міждержавних конфліктів визначаються нормами і принципами міжнародного
права102.
Юридичні конфлікти, також як і юридичні колізії, зрештою обумовлені
соціальними суперечностями. Щодо цього можна говорити про двоєдину
природу даних явищ. Але юридичні колізії – це суперечності (або відмінності)
між правовими явищами, а юридичні конфлікти – це суперечності між людьми
(групами людей) у зв’язку із створенням, використанням і тлумаченням
правових норм, а також сприйняттям права у цілому. Дійсно, як зазначає
Ю. О. Тихомиров, вони можуть висловлювати «справедливе домагання на новий
правовий порядок або охорону конституційного ладу і законне протистояння
сваволі незаконним актам та побічним діям»103. Конфлікт – це об’єктивно
виникаючі суперечності між суб’єктами, які заважають їм здійснювати свої
інтереси та призводять до кризи суспільних відносин.
Отже, конфлікт – це стан суспільних відносин, який характеризують певні
особливості, наявність суперечливих елементів між учасниками конфлікту.
Як слушно зауважує С. В. Бобровник, визначальними особливостями та
ознаками конфлікту, і правового зокрема, є те, що він перешкоджає суб’єктам
реалізувати свої інтереси, характеризується асиметрією суб’єктів, оскільки
наявні домінуюча та підпорядковані сторони, передумовою його виникнення є
соціальні суперечності, залежно від походження він може сприяти стабілізації
або дестабілізації суспільства104. І врешті, конфлікт – це процес. Проте
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С. В. Бобровник дуже влучно відмежовує категорію «правовий конфлікт» від
будь-якого іншого прояву конфлікту як соціальної суперечності, виділивши такі
ознаки останнього, як:


наявність у правовій сфері;



заснований на суперечності;



передбачає двосторонній зв’язок між суб’єктами;



має деструктивний характер для правової сфери;



спричиняє

порушення

чи

перешкоджання

в

реалізації

суб’єктивного процесу105.
Поняття «колізія» і «неузгодженість» для М. І. Сірого не є тотожними: «За
своєю правовою природою колізії тим відрізняються від різних форм
недосконалості… законодавства, у т. ч. і неузгодженості між окремими
нормативними актами, що становлять собою не аномалію в праві, а абсолютно
нормальне і, більш того, необхідне явище, що характеризує розвиненість
правової системи»106 (аномалія, грец. – ненормальність).
На думку Ю. О. Тихомирова, колізія не завжди є конфліктом і спором:
«…юридичний конфлікт слід розглядати як найвищу точку суперечностей, як
колізію з найбільш гострим протиборством сторін». А юридичний спір він
уважає «процесуальним аспектом юридичної колізії», який «дозволяє виявляти,
встановлювати й усувати юридичні суперечності». Звідси юридичний конфлікт і
спір завжди колізія, а колізія конфліктом чи спором може не стати. Лише за
певних умов колізія може перерости в конфлікт або спір. Колізія є конфліктом,
але, на відміну від активності конфлікту, вона пасивна і «прихована в
105
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Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права і свободи людини і громадянина в Україні. Київ,
1997. С. 24.

законодавстві», а її активність виявляється у формі конфлікту чи спору107. Отже,
колізія, конфлікт і спір є логічною ланцюговою реакцією суперечностей у
законодавстві, бо колізії в законодавстві можуть накопичуватися і не виявлятися
певний час, суперечливі правові акти можуть не застосовуватись або
застосовуватись кожний сам по собі. Колізії в законодавстві ніби замкнуті в собі
внутрішньо, вони дрімають. І лише конкретна дія може розбудити колізію, а
тому лише тоді, коли при застосуванні колізійних правових актів стикнуться
закріплені в них протилежні інтереси чи права, ми можемо говорити про
зовнішній прояв колізії. Розгортатися вона може по-різному, але найбільш
виразними етапами цього процесу є юридичний конфлікт і юридичний спір.
Юридичний конфлікт може перерости у спір залежно від того, який спосіб буде
обрано для його вирішення – судовий або позасудовий.
Якщо колізія виникає між правовими актами, то конфлікт і спір виникають
між конкретними дійовими особами. Правові акти конфліктувати не можуть,
вони також не можуть бути учасниками (сторонами) спору. У конфлікті та спорі
правові акти можуть бути їх предметом. Отже, колізія є безособистісною, а
конфлікт і спір має не лише конкретних суб’єктів, а й чітко визначений предмет
(об’єкт) суперечностей.
Терміни «колізія» і «суперечність у сфері правового регулювання» не є
тотожними поняттями. Колізії в праві це специфічний прояв суперечностей у
сфері правового регулювання. Як зазначає B. C. Жеребін, юридичні колізії
пов’язані з проблемою вибору певної правової норми при здійсненні правового
регулювання. Колізії в праві виражаються в тому, що перед правозастосовним
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суб’єктом постає запитання: якою з існуючих правових норм слід керуватися?108

1.3.

Правова прогалина та соціально-правові суперечності

Ще однією категорією, яка необхідна нам для довершеності повноти
дослідження

та

встановлення

особливостей

поняття

«колізія»,

його

відмежованого специфічного характеру, є «прогалина в праві».
У сучасній юридичній літературі термін «право» згадується в декількох
значеннях: як досить ємна філософська категорія (яка включає в себе ідеї, базові
цінності тощо і тому в принципі не має на увазі наявність прогалин) і як
науковий термін, під яким слід розуміти систему правових норм109. При цьому
зміст останньої, склад її основних елементів, їх співвідношення тощо
однозначного тлумачення в юридичній науці не має. Суперечка про те, що є
право, не вщухає серед дослідників уже впродовж багатьох століть. З
урахуванням сказаного, перш ніж розпочати розгляд поняття «прогалина в
праві», необхідно зробити застереження про те, що в рамках даної роботи ми не
ставили перед собою завдання відповісти на це вічне запитання.
Однак, беручи до уваги прикладний характер дослідження, важливо
підкреслити, що в його основі лежать ті уявлення про право, які відображені у
вітчизняній системі і які припускають диференціацію.
Необхідно насамперед установити, що саме підлягає з’ясуванню, тобто
визначити сутність поняття «прогалина в праві». Це, у свою чергу, надасть
змогу

визначити

диференціацію

понять

«конфлікт»

і

«колізія»,

108
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співвідношення з прогалиною та виокремити їхні специфічні властивості й
ознаки.
На цьому шляху й виникає перша серйозна перешкода у справі
теоретичного осмислення названих процесів, що полягає у відсутності
однозначного тлумачення самого поняття «прогалина в праві».
Думки теоретиків щодо цього питання сильно розходяться. У всій
сукупності цих думок можна умовно виділити як мінімум три підходи до
визначення сутності прогалини в праві – «вузький», «широкий» і «помірний».
Так, в уявленнях авторів, які демонструють «вузький підхід» до визначення
даного явища (В. І. Акімов, В. К. Забігайло, О. С. Іоффе, Р. З. Лівшиць,
П. О. Недбайло, І. Сабо, М. Д. Шаргородський та ін.), сутність прогалини в
праві полягає у відсутності конкретного «нормативного рішення в правовому
регулюванні»110.
Наприклад, за визначенням П. О. Недбайла, «прогалина в праві це
фактична прогалина в законодавстві в сенсі відсутності конкретної норми для
вирішення певних випадків, які перебувають у сфері впливу права»111. Цікавим
щодо цього є розуміння того, що сучасні дослідники найчастіше не
розмежовують поняття «прогалина в праві» і «прогалина в законі», маючи на
увазі одночасно як перше, так і друге й об’єднуючи обидва ці явища поняттям
«прогалина в праві».
Так, наприклад, В. І. Акімов фактично характеризує прогалину як:
«Сутність прогалини в праві полягає в неврегульованості конкретної нормою
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права відносин, які закріплені в його загальній нормі»112. Не вдаючись у даному
разі до змісту розбіжностей між вказаними вище авторами, відзначимо лише, що
викладена точка зору, по суті, бере до уваги виключно ті сфери суспільних
відносин, які вже законодавчо врегульовані. На цій підставі П. О. Недбайло
стверджував, що говорити про наявність прогалини в праві можна лише щодо
«таких фактів, які перебувають у сфері правового впливу»113.
Отже, на думку прихильників «вузького підходу» до визначення сутності
прогалини в праві, сама по собі відсутність правової норми для вирішення тієї
чи іншої суперечності ще не свідчить про наявність прогалини, оскільки
передбачається, що правове регулювання не охоплює і не повинно охоплювати
собою всього різноманіття суспільних відносин. Ознакою ж його присутності, з
цієї точки зору, виступає лише та сфера суспільних відносин, яка схильна до
регламентації за допомогою правових норм. Таким чином, основний висновок,
який можна зробити на підставі наведених визначень прогалини в праві, полягає
в тому, що прихильники «вузького підходу» до визначення сутності даного
явища говорять фактично про прогалину як про різновид суперечностей.
Справедливості заради слід відмітити, що подібне обмеження сфери
застосування поняття «прогалина» має своє обґрунтування з точки зору
формального підходу до його етимології, оскільки в українській мові слово
«прогалина» в прямому сенсі означає «незаповнене місце», а в переносному –
«якийсь недолік, упущення»114. При цьому недолік слід розуміти як ваду,
недосконалість, неповну кількість, як помилку через недбалість, недогляд.
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Відповідно, виходячи з точного значення слова «прогалина», про прогалини в
праві, у тому числі про їх виникнення у зв’язку з появою нових суспільних
відносин, що не існували в момент видання правового акта, не можна говорити
взагалі, бо не можна «упустити, недогледіти» того, чого в певний момент не
існувало зовсім.
На думку В. В. Лазарєва, обмежувальне розуміння сфери правового
регулювання, характерне для «вузького підходу» до визначення сутності
прогалини, обумовлено, з одного боку, суб’єктивним тлумаченням основних
правових понять і, зокрема, категорії «право», а з іншого – абсолютизацією
самого поняття «прогалина», оскільки таким часто вважаються надані
можливості правозастосовним органам конкретизувати абстрактні, оціночні
поняття, що вживаються в законі115.
На стадії формування правової основи в процесі правозастосування
можуть виникати перешкоди через наявність у законодавстві прогалини, що
становить собою відсутність конкретного нормативного припису щодо
фактичних обставин, які перебувають у сфері правового регулювання116.
Соціальні відносини у світі щороку ускладнюються. Держава видає дедалі
більшу кількість нормативних актів, покликаних регулювати ці відносини.
Однак зовсім не завжди вдається охопити ті чи інші сфери життя, і тоді виникає
таке явище, як прогалина в праві.
Прогалину в праві можна охарактеризувати як відсутність у праві норми,
за допомогою якої необхідно вирішувати конкретні життєві ситуації, що
115
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вимагають правового регулювання.
Слід зазначити, що в радянському праві термін «прогалина в праві», як
правило, не вживався. Йшлося про відсутність норми, яка регулює дані або
схожі з ними відносини. У зв’язку з цим уважалося, що будь-які проблеми,
пов’язані з відсутністю певних норм, радянські законодавці швидко усувають117.
Відмітна риса прогалини в праві полягає в тому, що фактичні обставини,
щодо яких відсутнє конкретне нормативне врегулювання, загалом і в цілому
правом урегульовані. Тут доречно буде констатувати, що законодавець висловив
свою волю через урегулювання аналогічних обставин, через загальні норми
права, загальні та галузеві правові принципи. Таким чином, прогалини
становлять собою свого роду «пропуски» в правовому просторі, у тканині
юридичних норм, які небажані й в принципі мають бути виключені із загального
правила адекватного правового регулювання соціальної сфери.
Причини виникнення правових прогалин є як суб’єктивними, так і
об’єктивними.
Об’єктивними можна вважати ті положення, коли в момент прийняття
відповідних норм права не існувало тих відносин, які згодом заявили про себе
як такі, що потребують правового регулювання.
Так, наприклад, КК УРСР 1960 року не встановлював відповідальності за
викрадення повітряного судна, бо Радянська держава в той час не знала такого
виду злочинів118. Те саме можна сказати і про комп’ютерну злочинність, яка
з’явилася значно пізніше вказаного часу.
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Серед суб’єктивних причин варто зазначити такі випадки, коли
законодавець з будь-яких причин дав невірну оцінку існуючим суспільним
відносинам119 і через це щось недогледів, упустив, неточно висловився, створив
суперечності між нормами тощо.
У деяких випадках необхідність правового регулювання відповідних
відносин очевидна, але вони, проте, залишаються неврегульованими. У цьому
разі відсутність відповідної норми можна вважати навмисним пропущенням.
Будь-які прогалини в праві можуть виникати під впливом таких обставин.
По-перше, під впливом економічних обставин. Ухвалення будь-якого закону
пов’язано з певними витратами на його здійснення120. Внаслідок цього «дорогі»
закони можуть бути відкинуті. По-друге, під впливом політичних факторів.
Неможливість досягти консенсусу в нормотворчому органі може віддалити
врегулювання відповідних відносин. По-третє, під впливом ідеологічного
фактора121, суть якого зводиться до ідеологічного неприйняття значною
частиною населення відповідного явища суспільного життя. Іноді доводиться
чекати, коли рівень правової культури народу дозволить урегулювати відповідні
відносини.
Внаслідок зазначених вище обставин та чинників законодавець навмисно
не ставить у правове регулювання відповідні суспільні відносини.
Але при цьому виникає цікавий факт, коли законодавець робить одну з
таких дій: або свідомо залишає питання відкритим, з тим щоб з плином певного
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проміжку часу здійснити його вирішення, або віддає його вирішення на розсуд
правозастосовних органів.
Слід відзначити, що наявність прогалини в праві не завжди є свідченням
«недоліків» останнього. Іноді їх наявність є свідченням динамічності права122.
Звичайно, законодавець має своєчасно реагувати на виклики часу і вносити
відповідні корективи в законодавство.
У деяких випадках поряд із терміном «прогалина» використовується
поняття «помилка в праві». Помилка в праві означає в основному невірну оцінку
об’єктивно існуючих умов і прояв на цій основі не тієї нормотворчої волі, яка
очікувалася та була прогнозованою і яку слід було б відобразити в нормативних
актах. При цьому не можна не відмітити той факт, що іноді прогалини в праві й
помилки в праві збігаються. Так, в обох випадках законодавець може помилково
або вважати будь-які відносини такими, що не підлягають юридичному впливу,
або вважати можливим обійтися конкретизацією права під час його
застосування і передати вирішення питання на розсуд правозастосувача.
При помилці в праві законодавець або видає норму, в якій немає
необхідності, або вирішує питання не таким чином, як було прогнозовано та
доречно.
Проте при всій спільності моментів існує й низка відмінних рис.
По-перше, при прогалині нормотворчий орган уважає можливим обійтися
конкретизацією права в ході його застосування. По-друге, нормотворчий орган
помилково передає вирішення питання на розгляд правозастосовного органу.
По-третє, при помилці нормотворчий орган видає норму, в якій немає
необхідності, або вирішує питання не так, як слід було б вирішити у
встановленій нормі.
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При всій своїй множинності прогалини можуть бути класифікованими на
такі види. Перш за все виділяють прогалини за часом виявлення: первинні
(початкові), що з’явилися в період опублікування і набрання чинності
нормативно-правовими актами. Як правило, це результат помилки правотворчих
органів. Вторинні (наступні), що з’явилися після видання нормативно-правових
актів у процесі правозастосування та розвитку суспільних відносин123.
Крім того, виходячи зі структури норми права, виділяють прогалину в
гіпотезі, прогалину в диспозиції та відповідно прогалину в санкції124.
За джерелами права можна виділити: 1) прогалину в позитивному праві –
коли немає жодного джерела (ні закону, ані підзаконного акта, ані звичаю, ані
прецеденту), в якому була би присутня норма права, за допомогою якої
необхідно вирішувати конкретну життєву ситуацію, що вимагає правового
регулювання125; 2) прогалину в нормативних актах, яку характеризують як
відсутність норм права в законах і підзаконних актах. Прогалини в законі –
відсутність норм права в даному законі126.
За ступенем неврегульованості прогалина існує у вигляді двох елементів:
по-перше, повної відсутності норм з регулювання конкретної життєвої ситуації;
по-друге, недостатнього врегулювання наявними нормами127.
123
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За часом появи є первинні й наступні прогалини в праві. Початкові
(первинні) виникають у момент видання нормативних актів. Наступні (вторинні)
виникають після їх видання в процесі розвитку суспільних відносин.
За ступенем вини законодавця прогалини можуть бути:
–

непрощенні – якщо необхідність у правовому регулюванні існувала

в момент підготовки і проходження законопроекту, а законодавець з будь-якої
причини її не помітив;
–

простимі – законодавець не міг з якихось причин побачити і

передбачити потребу в правовому регулюванні128.
Прогалини можуть бути класифіковані за галузевою належністю (у
конституційному,

цивільному,

муніципальному

праві

тощо),

за

видом

нормативного акта тощо.
У принципі прогалини в праві, як і випадки повної правової
неврегульованості, законодавець мусить усувати в міру їх виявлення. Однак
через системність права, тісну взаємодію елементів системи права прогалину в
праві можна подолати ще в процесі реалізації права, а саме в процесі
правозастосування.
В юриспруденції виділяють три способи подолання (усунення) прогалини
в праві, а саме: аналогія закону; субсидіарне застосування права; аналогія права.
Аналогія

закону

–

це

спосіб

подолання

прогалини,

за

якого

правозастосовне рішення приймається на основі конкретної норми конкретного
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закону, що регулює подібні до розглянутих відносини129.
Аналогія закону передбачає дотримання низки умов. Серед них варто
зосередити свою увагу на таких: наявність загальної правової урегульованості
даного випадку, відсутність адекватної юридичної норми, існування аналогічної
норми. Основні з них норми, у гіпотезі яких вказані обставини аналогічні тим, з
якими стикнувся правозастосувач130. Подібність юридичних фактів саме й
дозволяє задіяти диспозицію аналогічної норми.
Субсидіарне застосування права становить собою такий спосіб вирішення
прогалини, за якого правозастосовне рішення приймається на основі норми з
іншої галузі права131.
Це та сама аналогія закону, але закону, що належить до іншої, спорідненої
галузі. Таке можливо, наприклад, між нормами цивільного та сімейного права.
У свою чергу, аналогія права є таким способом подолання прогалини, за
якого правозастосовне рішення приймається на основі загального змісту та духу
законодавства.
Аналогія права становить собою менш точний прийом у вирішенні справи
за аналогією і передбачає дотримання таких умов: наявність загальної правової
урегульованості даного випадку, відсутність адекватної юридичної норми,
відсутність аналогічної норми. Застосування аналогії права за наявності
аналогічної норми, як і застосування аналогічної норми за наявності адекватної,
є помилкою правозастосувача.
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Аналогія закону (у даному разі правильніше говорити про аналогію
правової норми) передбачає дотримання низки умов: наявність загальної
правової урегульованості даного випадку; відсутність адекватної юридичної
норми; відсутність аналогічної норми; існування аналогічної норми, тобто
норми, у гіпотезі якої вказані обставини аналогічні тим, з якими стикнувся
правозастосувач. Подібність юридичних фактів якраз і дозволяє задіяти
диспозицію аналогічної норми. Аналогія закону застосовується, коли відсутня
норма права, що регулює конкретний життєвий випадок, але при цьому в
законодавстві є наявною інша норма, що регулює подібні з ним відносини.
Аналогія права становить собою менш точний спосіб вирішення справи за
аналогією та передбачає дотримання певних умов, а саме: наявність загальної
правової урегульованості даного питання; відсутність адекватної юридичної
норми; відсутність аналогічної норми.
Аналогія права застосовується, коли в законодавстві відсутньою є і норма
права, що регулює подібний випадок, і справа вирішується на основі загальних
принципів права, насамперед таких, як: справедливість, гуманізм, рівність перед
законом тощо. У даному разі йдеться про те, що правозастосувач має при
вирішенні справи виходити із загальних начал та змісту законодавства. На
практиці

це

означає

використання

принципів

загальних,

галузевих,

міжгалузевих, принципів інститутів, які закріплені в праві й так чи інакше
відображають закономірність предмета та механізму правового регулювання.
Застосування права за аналогією не є довільним вирішенням прогалини.
Прогалини в праві слід відрізняти від випадків повного неврегулювання
соціальної сфери, яка може бути ліквідована лише за допомогою правотворчої
діяльності.

Прогалини

об’єктивно

можливі,

а

в

деяких

випадках

і

невідворотні132. Прогалини в праві виникають з певних причин: через те, що
законодавець не зміг охопити формулюванням нормативного акта всіх життєвих
ситуацій, що вимагають правового регулювання; у результаті недоліків
юридичної техніки; внаслідок постійного розвитку суспільних відносин.
Відмінна риса прогалини в праві в тому, що фактичні обставини, стосовно
яких відсутній конкретний нормативний припис, у цілому в праві є
врегульованими. При цьому законодавець висловив свою волю через
урегулювання аналогічних обставин, через загальні норми права, загальні та
галузеві правові приписи. Таким чином, можна допустити, що прогалини – це
певним чином пробіли, «віконечка» в правовому просторі, в юридичних нормах.
Вони є небажаними і в цілому мусять бути виключені із загального правила
адекватного правового регулювання соціальної сфери.
При виявленні прогалин у нормативно-правових актах нормотворчі
органи, що їх прийняли, зобов’язані внести в них відповідні доповнення, що
усувають прогалини. До внесення відповідних змін або доповнень усунення
прогалин може здійснюватися за допомогою застосування інститутів аналогії
закону та аналогії права.
Правові колізії та правові прогалини в більшості випадків є підставою для
внутрішнього правового конфлікту. Крім того, правова колізія та правова
прогалина є видами правових конфліктів. Цілком погоджуємося з думкою
професора С. В. Бобровник про те, що найбільш конфліктогенним різновидом
правових колізій є колізії в законодавстві, якими керуються вищі органи влади і
які, реалізуючи норми законодавчих актів, стають учасниками правового
конфлікту. Правові колізії є порушенням, деформацією системи права та його
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елементів.

Для

українського

законодавства

найбільш

поширеними

є

темпоральні, ієрархічні та змістовні колізії. Правові прогалини, на відміну від
правових колізій, характеризуються тим, що відносини мають перебувати у
сфері правового регулювання, але залишилися неврегульованими133. Крім того,
правові колізії та прогалини створюють основу для правових помилок та інших
неправових форм.
Проте варто зауважити, що причини існування правових колізій та
прогалин є різними. Їх наявність зумовлена неврахуванням законодавцем
нормативно-правовими актами всієї різноманітності життєвих ситуацій.
Через наявність прогалин та колізій, що найчастіше виникають через
прорахунки, які допускаються при розробці нормативно-правового акта та
застосуванні

прийомів

юридичної

техніки,

знижується

ефективність

законодавства та підвищується ризик виникнення конфліктів. Як наслідок,
утрачається головна з функцій права, що полягає в регулюванні спірних питань,
соціальних суперечностей.
Отже, логічно встановлено, що правові колізії та прогалини мають
правовий характер, тобто є правовими за своєю сутністю.
Розвинуто твердження про те, що правова колізія та прогалина в праві
існують у правовій реальності відокремлено одна від однієї, але при цьому є
різновидами правового конфлікту. Крім того, вищевказані явища безпосередньо
пов’язані між собою. Особливості та причини виникнення одного з них можна
встановити в процесі аналізу іншого.
Правова колізія та правова прогалина є елементами внутрішнього
правового конфлікту. Конфлікти, у свою чергу, поділяються на: внутрішній, який
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складають колізія, помилка, прогалина, та зовнішній правовий конфлікт, що
виявляється в поведінці суб’єктів правотворчості.
Правові колізії та прогалини мають однією з причин свого виникнення
логічний ланцюжок «помилка в правотворчості – помилка, неточність або
відсутність регулювання в правозастосуванні». Крім того, вони мають
відмінності в суб’єктивному та об’єктивному началах. Об’єктивні фактори
виникнення

правової

колізії

та

прогалини

є

майже

однаковими

та

взаємопов’язаними, тоді як суб’єктивні причини (поведінка законодавця –
суб’єкта та правозастосувача – суб’єкта) є різними. Якщо при правовій колізії
воля та дія такого суб’єкта є значною, то при прогалині в праві вона майже
відсутня.
Правова

колізія

та

прогалина

в

праві

є

відокремленими,

але

взаємопов’язаними явищами юридичної дійсності. Відокремлює ці явища те, що
сутність і форма правової колізії і прогалини в правотворчості мають різні
підстави їх виникнення, формування, передбачають різних учасників при їх
виникненні та усуненні. Крім того, різні цілі колізії та прогалини. Взаємозв’язок
цих явищ виявляється в тому, що вони є правовою та соціальною поведінкою,
яку варто розглядати не тільки з негативного боку (як недолік), але і з
позитивного – як стимулятор відносин у сфері правотворчості, розробки та
прийняття нових норм права.

1.4.

Правова колізія: ознаки та особливості

Наступним явищем у суспільстві та праві, яке важливо для з’ясування, є
правова колізія.
Латинський термін «сollisio» у словниках іноземних слів перекладається

як «стикання протилежних сил, прагнень або інтересів». В юридичному сенсі
мається на увазі розбіжність між окремими законами однієї держави або
суперечності між законами, судовими рішеннями різних держав134.
Існують різні підходи до визначення терміна «колізія». Так, С. Алексєєв
зазначає, що «між нормативними актами можуть виникати суперечності,
стикання. Такі суперечності називаються колізіями»135.
Ю. Шемшученко вважає, що колізійність «полягає в розбіжностях змісту
двох або більше чинних законодавчих актів, прийнятих з того самого
питання»136.
На думку В. Щебельського, колізія – це «суперечність між правовими
приписами відповідних актів, що виявляється у відмінностях у процесі
регулювання аналогічних суспільних відносин, а її суть полягає в тому, що це
суперечності лише між кількома правовими актами, які регулюють подібні
відносини, але пропонують різні за змістом і формою шляхи регулювання»137 .
Колізія передусім є явищем соціальним («соціальне» від лат. socialis –
суспільний, пов’язаний із суспільством, суспільними відносинами), що
відображає особливу об’єктивну і суб’єктивну реальність, яку люди створюють
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безпосередньо через буття у спільнотах138.
Колізія – явище об’єктивне, бо не залежить від волі й волевиявлення
людей. Ні у внутрішньому, ані в зовнішньому прояві вони не бажають
суперечностей,

конфліктів139.

Якщо

це

явище

постійно

супроводжує

життєдіяльність людей, то його об’єктивність має підтверджувати те, що їх не
помічають у конкретній формі й не створюють їх свідомо. Вони зумовлені
об’єктивним ходом розвитку суспільства у всій його багатоманітності.
Однак, на нашу думку, правові колізії не можна зводити виключно до
ситуації наявності суперечливих правових норм. Вони можуть виявлятися
практично у всіх сферах правової системи: між структурними елементами
правових норм, у системі права і системі законодавства, у практиці реалізації
права, тлумаченні, правозастосуванні тощо. Про це ми вкажемо більш докладно
далі.
Необхідно визнати, що в правовій доктрині немає єдиного підходу до
визначення правової колізії, що можна пояснити складною, багатоаспектною
природою даного явища. Так, свого часу М. М. Коркунов визначив, що стикання
«можливі як між різночасовими, що змінюють один одного в одній і тій самій
державі, законами, так і між різнотериторіальними законами різних держав».
Стикання між законами виникають у разі, «якщо факт, що відбувся у сфері дії
одного закону, доводиться обговорювати під пануванням іншого закону. У
такому разі один і той самий факт як би підпадає під дію двох різних законів:
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одного – за місцем або часом свого здійснення, іншого – за місцем або часом
свого

обговорення.

Це

і

становить

так

зване

стикання

законів,

різнотериторіальних або різночасових»140.
Дослідник В. М. Хвостов у питанні вивчення правових колізій торкався
головним чином проблем дії законів у часі й просторі. Розмірковуючи,
наприклад, про зворотну дію законів у часі, він писав, що новий закон не
застосовується до тих відносин, які вже склалися і викликали юридичні
наслідки до моменту його видання. При цьому новий закон не має стосуватися,
як вказує автор, так званих придбаних за раніше чинним законом прав (jura
quaesita)141.
В енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза й І. А. Єфрона колізії дано
таке визначення: «Колізія – стикання юридичних норм (законів або статусів), що
відбуваються в тому разі, коли судді належить вирішувати справу, що
стосується: осіб, які не мають місця проживання в межах місцевого права,
майна, що знаходиться в цих межах, актів або угод, складених або укладених в
іншому окрузі під дією інших, ніж місцеві, законів»142.
Таким чином, термін «колізія» в перекладі з латинської означає
«стикання». В юридичній літературі колізіями називають широкий спектр явищ:
від

відносин

між

нормами,

які

характеризуються

відсутністю

певної

відповідності, до суперечностей між різними правовими явищами143.
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Є всі підстави говорити про те, що проблема правових колізій цікавила не
тільки представників юриспруденції, а й відомих філософів. Уважний аналіз
праць різних авторів дозволяє отримати досить повне уявлення про сутність
даного явища і в тому числі сприяє виявленню недоліків існуючих колізійних
концепцій.
У зв’язку з цим слід з жалем звернути увагу на те, що колізійна проблема
до XX століття не була предметом спеціального аналізу і вивчення. Дане
питання було ще далеко від комплексного, системного аналізу. Все, як правило,
обмежувалося констатацією факту існування колізій, відомостями про сферу і
причини їх виникнення, а також висвітленням найбільш типових способів їх
подолання. Потрібно, однак, зауважити, що дослідження в даній сфері
перебували тільки у стадії становлення, визначалися шляхи розробки проблеми
колізійності у праві.
Так, М. М. Богуславський найбільш виразно акцентує на цьому увагу:
«Колізійна проблема – проблема вибору права, що підлягає застосуванню до тих
чи інших правовідносин, – типова насамперед для міжнародного приватного
права. Якщо в інших галузях права питання колізії законів мають другорядне,
підпорядковане значення, то тут саме колізійна проблема і її усунення
складають основний зміст цієї правової галузі»144. Дійсно, проблема колізій
досить докладно і глибоко висвітлювалася в працях учених-міжнародників.
Здається, що в цілому досвід науки міжнародного приватного права міг би бути
корисний з точки зору формування об’єктивного уявлення про сутність правової
колізії.
На думку Л. А. Лунца, «про колізії можна говорити лише образно для
позначення процесу, що відбувається у свідомості судді, який вирішує питання
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про законодавство, що підлягає застосуванню в конкретному випадку»145.
Потрібно відзначити, що подібний підхід до визначення природи правових
колізій зустрічається в працях і інших представників науки міжнародного
приватного права, проте видається нам спірним.
Наприклад, Г. К. Дмитрієва пише: «Колізія права – це об’єктивно
виникаюче явище, яке породжується двома причинами: наявністю іноземного
елемента в цивільному правовому відношенні й різним змістом цивільного
права різних держав, з якими це правове відношення пов’язано»146. Однак при
такому підході не знаходить відображення суб’єктивний фактор, тобто не
враховується роль суб’єкта у сприйнятті об’єктивного.
Таким чином, наука міжнародного приватного права не пропонує
одноманітного вирішення проблеми визначення природи колізій у праві,
окреслюючи

лише

варіанти

підходів:

суб’єктивний

(Л.

А.

Лунц,

І. С. Перетерський та ін.), згідно з яким правова колізія є елементом свідомості, і
об’єктивний (Г. К. Дмитрієва, А. О. Тілле та ін.), згідно з яким колізія виникає
незалежно від будь-якої участі суб’єкта. Існують і інші точки зору на дану
проблему на основі наявних досліджень у загальній теорії права і галузевих
юридичних науках.
Питання узгодженості та взаємозв’язку норм порушувалися в науці ще в
60–70-х роках минулого століття при розгляді системи права. Вчені
М. Г. Александров, В. М. Кудрявцев, М. Д. Шаргородський визначають колізію
як неузгодженість норм права між собою за змістом147. С. С. Алексєєв,
145

Лунц Л. А. Международное частное право: Общая часть. Москва, 1974. С. 34.

146

Международное частное право: учеб. пособие / Г. К. Дмитриева и др. Москва, 2005. С. 11.

147

Див.: Основы теории государства и права / под ред. Н. Г. Александрова. Москва: Юрид. лит., 1960.
С. 336; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва: Юрид. лит., 1972. С. 245;
Общая теория государства и права / под ред. Д. А. Керимова. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1961. С. 113–114.

М. Т. Баймаханов роблять акцент на суперечності (стиканні) між нормами,
окремими інститутами148.
Спільне ж, що можна виділити в працях зазначених учених, – це зведення
проблеми колізій до опису об’єктивних фактів і визнання за правовими нормами
здатності перебувати у відношенні одна з однією, інакше кажучи, взаємодіяти.
Таким чином, існування цього явища передбачає, що воно виникає і
розвивається об’єктивно, тобто незалежно від свідомості й волі людей. Даний
підхід видається не безперечним. Надалі ми ще будемо міркувати на цю тему.
На думку М. О. Власенка, суперечливими юридичні норми можна назвати
тоді, коли вони пропонують різні вирішення з одного питання. Ступінь
суперечливості норм, як вказує автор, не завжди однаковий. Автор пише: «Слід
виділяти антиномію норм, викликану взаємовиключними за змістом приписами
(забороняють уповноважуючі правила), і антиномію, що виникає у випадках
менш істотних відмінностей»149.
Таким чином, неузгодженість правових норм може бути виражена як у
формі суперечності, так і у формі відмінності. При цьому слід зазначити точку
зору авторів статей, з якою ми в цілому згодні, про те, що характеризувати
колізію тільки через вказівку на один із названих аспектів недостатньо. Таким
чином, колізію правових норм він визначає як «відношення між нормами, що
виступає у формі відмінності або суперечності при регулюванні одного
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фактичного відношення»150.
Дане визначення колізії є, на нашу думку, найбільш повним і точно
характеризує неузгодженості між правовими приписами.
У радянський період розвитку юридичної науки термін «колізія» вживався
тільки щодо норм права (розрізняються колізії між правовими нормами, між
нормами права й актами тлумачення (положеннями постанов пленумів
Верховних судів). При дослідженні правової надбудови у функціонуванні та
розвитку права М. Т. Баймаханов виділяє суперечності матеріальні (між
суспільними відносинами, з одного боку, і спрямованими на їх регулювання
правовими інститутами і нормами – з іншого) і формальні (колізії в самому
праві між інститутами і нормами)151. Однак колізіями він називає тільки
формальні суперечності.
Починаючи з 90-х років і до теперішнього часу вчені широко
використовують термін «юридична колізія», яким характеризують не тільки
неузгодженість норм, а й суперечності між різними правовими явищами. Так,
С. С. Алексєєв вживає слово «колізія» стосовно суперечностей між правовою
системою і вимогами життя суспільства, писаним правом і іншими правовими
реаліями. С. І. Некрасов, використовуючи термін «юридична колізія», вважає
належними до нього суперечки публічно-правового характеру152.
Названі автори не дають дефініції правової колізії, однак з контексту
зрозуміло, що колізіями вони називають «стикання» між різними правовими
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явищами. Так, І. В. Аленіна визначає юридичну колізію як складне правове
явище, яке об’єднує в собі сутички, що виникають у рамках об’єктивного права
(формальні колізії), а також невідповідності між нормами права і регульованими
ними суспільними відносинами (матеріальні колізії)153. З даним визначенням
автор не згодна, оскільки воно не виділяє суперечностей між іншими
елементами

правової

системи

(наприклад,

правовими

нормами

та

правосвідомістю).
Велику увагу дослідженню колізій приділяє Ю. О. Тихомиров, який
розглядає юридичну колізію як базове поняття, як основну юридичну
суперечність між правовими актами, діями, між праворозумінням і правовими
нормами154. Він визначає юридичну колізію як «суперечність між існуючим
правовим порядком і намірами і діями щодо його зміни», коли відбувається
«свого роду порівняння цієї заяви або з чинним правопорядком, або з
принципами права»155. Таке розуміння юридичної колізії є найбільш широким,
бо включає в себе стикання не тільки в рамках національної правової системи,
але й між суб’єктами міжнародного права, між елементами різних правових
систем.
Деякі автори ототожнюють поняття колізії та конкуренції правових норм.
Безумовно, що вони близькі один одному за змістом, але ототожнювати їх, на
нашу думку, не можна з таких причин. Існування конкуруючих норм обумовлено
самою природою правового регулювання. Конкуренція виникає за необхідності
конкретизації правових норм, що мають абстрактний характер, до певного виду
суспільних відносин. Такого роду спеціалізація правових норм пояснюється
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необхідністю врахування конкретних обставин, їх специфіки, деталізації обсягу
дії, а також пов’язаних з цим формуванням більш конкретних правил поведінки
суб’єкта156.
Правова колізія як більш широке поняття може виявлятися в предметному
плані двояким чином. З одного боку, у власне правовій сфері, коли її предмет
суто нормативний – колізія актів, відмінності в праворозумінні, тлумаченні,
розбіжності в застосуванні правових норм. З іншого боку, правова колізія майже
завжди «присутня» в інших суперечностях і конфліктах (міжнаціональні
суперечності, суперечки в економічній, трудовій, соціальній, екологічній,
політичній, міжнародній, сімейній та інших сферах життя суспільства).
Відносно права, як уже раніше зазначалося, поряд із терміном
«суперечність» широко використовується категорія «колізія». На жаль, як ми
аргументували раніше, довгий час проблема усунення і подолання правових
колізій була всебічно досліджена. Головні причини цього, на наш погляд, мали
ідеологічний характер, бо спочатку заперечувалося, що в радянському
суспільстві й державі можуть виникати суперечності, які пов’язані із
суперечностями

(колізіями)

юридичних

приписів.

Тому

колізії

норм

розглядалися довгий час лише як тимчасове явище, пов’язане з недоліками
юридичної техніки. Такий підхід перешкоджав розробці в теорії права проблем
вирішення правових колізій, а також їх зв’язку з іншими суперечностями в
суспільстві.
З точки зору О. В. Міцкевича, колізія – «одночасно діючі різні норми з
одного й того самого питання»157. Подібне з попереднім визначення колізії дає
А. С. Піголкін: «…розбіжність двох або більше формально діючих нормативних
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актів, виданих з одного й того самого питання»158.
І. М. Сенякіна визначає правову колізію як «суперечності між двома або
кількома юридичними нормами (або виражають їх законами та іншими
нормативними актами) в процесі правозастосовної діяльності. При колізії
невідповідність існує між правовими приписами не тільки за їх змістом, а й за
формою вираження. Зустрічаючись з колізією юридичних норм, ми стикаємося з
одним із видів суперечностей у праві»159.
Більш вірним, на наш погляд, є науковий підхід М. О. Власенка, який
справедливо зауважив, що, характеризуючи колізії, не можна обмежуватися
лише зосередженням або на суперечності, або тільки на відмінності, оскільки
колізія може виступати і як перша і як друга. В одних випадках колізія має
суперечливий характер, тобто рішення, що містяться в нормі, взаємно
виключають одне одного, є полярними, проте колізія може виступати і як
відмінність. Якщо в першому разі йдеться про взаємовиключення, полярності,
то в другому – про неузгодженість приписів норм права. Специфічна риса
колізій правових норм – наявність однієї фактичної обставини, що підпадає під
регулювання двох, а іноді й більше норм права. Інакше кажучи, колізійні
відносини між правовими нормами виникають тоді, коли кожна «норма з одного
й того самого питання пропонує неоднакове вирішення»160.
Таким чином, не слід зводити колізії тільки до суперечності або тільки до
невідповідності, розбіжності між правовими нормами. Такий «обмежувальний»
підхід суттєво звужує поле наукового дослідження. Як справедливо зазначив
Г. Т. Чорнобель, змістовне поле поняття невідповідності дещо ширше за
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змістовне поле поняття суперечності. Суперечність як би конкретизує, у чому
саме полягає та чи інша невідповідність161.
Необхідно відзначити й те, що виникнення у сфері правового регулювання
суперечностей неминуче внаслідок природного розвитку суспільних відносин.
Таким чином, правова колізія служить свідченням нормального процесу
розвитку правової системи.
Отже, правові колізії можуть виражатися в:
а) стиканні норм і актів усередині правової системи;
б) неправомірних діях усередині механізму публічної влади, між
державними та іншими інститутами й органами;
в) розбіжностях між нормами зарубіжних законодавств;
г) суперечках між державами і суперечностях між нормами національного
і міжнародного права.
Самі по собі сформульовані в законах та інших нормативно-правових
актах норми тільки тоді стають живими, коли вони втілюються в дійсності,
реалізуються у свідомо вольових діях людей або державних органів. При
правовому регулюванні соціальних відносин колізії можуть виникнути як на
будь-якій стадії правового регулювання, так і в кожному його елементі.
Найбільш часто колізії виникають на стадії юридичної регламентації
суспільних відносин, між нормативно-правовими актами, що вступають у
суперечність при регулюванні конкретних суспільних відносин і їх реалізації.
На стадії виникнення прав та юридичних обов’язків колізії можуть
виникати як похідні від колізій, що виникають як на стадії юридичної
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регламентації, так і самостійно у випадках, коли в актах застосування права
невірно індивідуалізуються і конкретизуються права та обов’язки суб’єктів
правовідносин, тим самим викликаючи суперечності між цими актами.
Колізії на стадіях реалізації суб’єктивних прав і обов’язків, у тому числі
застосування права, можуть бути також похідними від раніше виниклих колізій,
при неправильному тлумаченні нормативно-правових актів162. Або можуть
виникати вже пізніше, коли при реалізації суб’єктивних прав і обов’язків
уповноважені органи видають правозастосовні акти, які суперечать один одному
між собою або з основним нормативно-правовим актом, що регулює дані
правовідносини.
Підбиваючи підсумок вищесказаного, слід відзначити, що з усіх існуючих
суперечностей у праві проблема правових колізій є, на нашу думку, у даний час
найбільш гострою. Неузгодженість окремих норм усередині однієї галузі
законодавства не завжди вдається вирішити за допомогою принципів даної
галузі або керівних роз’яснень судової інстанції. Правові колізії між нормами
або актами, що мають стосовно один одного рівну юридичну силу, безсумнівно,
викликають найбільші труднощі з огляду на полемічність того чи іншого
рішення. Звідси, на наш погляд, гостра необхідність у виробленні способів
вирішення колізій як явищ украй небажаних для розвитку нашого суспільства.
Часто в науці вживаються паралельно два терміни: «правова колізія» та
«юридична колізія». Паралельне застосування таких термінів є доцільним.
Термін «правова» більш повно відображає сутність явища правової сфери,
«юридична» – є доречним у випадках акцентування на формальних засадах
виникнення колізії. Наприклад, удосконалення законодавчої техніки для
запобігання колізіям і прогалинам та їх усунення.
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При розгляді питання, що стосується правової колізії та її ролі в системі
права, основна увага дослідників традиційно концентрується на понятійному
апараті, значенні питання для стабілізації та перетворення суспільства і
держави, на мобілізації зусиль та розумній централізації державного та
суспільного життя. При цьому з поля зору дослідників, що займаються
проблематикою колізій, повністю або частково випадають такі теоретичні та
практичні проблеми, як конкуренція та колізія законів.
Традиційно колізійними питаннями юристи-теоретики та практики
активно займаються в основному в рамках міжнародного права, при цьому
випускаючи з уваги або приділяючи її недостатньо галузевим дисциплінам
національного права.
З цього приводу безсумнівно правим є М. М. Богуславський, котрий
стверджує, що «колізійна проблема» – це проблема вибору права, що підлягає
застосуванню до тих чи інших правовідносин. Остання характерна для
міжнародного приватного права163. Якщо в інших галузях права питання колізії
законів мають вторинне значення, то колізійна проблема та її усунення складає
основний зміст цієї правової галузі, яка йменується колізійним правом. Варто
зазначити, що останнім часом «дисбаланс» у дослідженні колізійних питань,
пов’язаних з міжнародним приватним правом та різноманітними галузями
права, значно зменшився завдяки посиленій увазі з боку юристів-теоретиків та
практиків колізійним питанням, що існують у сфері галузевого права.
Як слушно зауважує Ю. О. Тихомиров, колізії є дуже динамічними та
переходять
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використовували поняття, що характеризували взагалі проблему в теоретичному
аспекті, тепер основний акцент зроблено на вирішення колізій переважно в
галузевому

праві.

Визнається

наявність

колізій

і

в

конституційному,

господарському, адміністративному праві тощо.
В юридичній літературі немає єдиної думки як з питань, що стосуються
поняття колізії у правовій сфері, так і з питань співвідношення останніх з
іншими суміжними поняттями. З цього приводу, пише С. С. Алексєєв, можуть
виникати суперечності, стикання. Саме вони називаються колізіями. Деякі з них
мають природний характер та включають у себе стикання норм, що пов’язані з
їх дією в часі, з особливостями правового регулювання в різних державах, з
наявністю суперечностей у відносинах, що регулюються правом165. Але при
цьому вони можуть бути викликані суперечностями та помилками в
правотворчості, недоліками в кодифікаційній роботі.
Ю. О. Тихомиров, виділяючи колізії серед інших явищ, що виникають у
суспільному та державному житті, відмічає, що в реальному житті останні
виступають як суперечності між правовими нормами, актами та інститутами,
діями для їх зміни. До специфічних ознак колізій автор уважає належними такі,
як: наявність законної процедури їх розгляду, використання та оцінка доказів,
наявність органу, що уповноважений розглядати колізії, визнання обов’язкової
сили рішення з вирішення спору, компенсація шкоди та відновлення
попереднього стану166. Інша група дослідників розуміє правові колізії не тільки
як суперечності або стикання, але і як розходження. При цьому правові колізії
поширюються не тільки на правові норми, нормативно-правові акти та інші
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феномени, але й на процес правозастосування.
Крім названих уявлень про колізії та визначень її понять у літературі
мають місце різні точки зору з даного питання. Наявність їх, з одного боку,
безперечно відображає складність та багатогранність досліджуваної матерії, а з
іншого

–

свідчить

про

різноманітність

методологічних

підходів,

що

використовують автори при розгляді поняття «колізія».
Автор не ставила перед собою як основне завдання дослідження всіх
основних ідей теоретиків стосовно колізії, але варто зауважити, що наявність
чисельних поглядів і підходів до такого ключового поняття зовсім не сприяє
глибокому пізнанню досліджуваної матерії.
З

метою

поглиблення

знань

про

колізії,

вимагається

своєрідна

інвентаризація накопичених знань та суджень про колізії взагалі та їх різновиди
і логічна впорядкованість уже набутих знань.
На основі багатьох вищенаведених ідей та уявлень можна зробити такі
висновки.
1.

Правова колізія як явище та поняття в теоретичному та практичному

плані виступає як складова частина більш об’ємного явища, такого як
«соціальна колізія».
2.

Правова колізія, будучи складним та багатогранним явищем,

знаходить свій вияв у різноманітних формах та проявах, а саме у вигляді колізій
правових норм, нормативно-правових актів, правових інститутів, правових
доктрин. Залежно від обсягу тих чи інших колізійних категорій та понять, у міру
зменшення об’єктивних умов можна скласти ланцюжок, що адекватно
відображає дійсність: соціальна колізія – правова колізія – колізія нормативноправових актів – колізії законів – колізії правових інститутів – колізії правових

норм. Природно, що в такій рівності завжди присутній елемент умовності.
Проте таке твердження дає можливість уявити той факт, що колізія як явище не
існує сама по собі у відриві від інших пов’язаних з нею явищ, а тісно пов’язана
та взаємодіє, створюючи певний логічний ланцюжок.
3.

Правова колізія взагалі та колізія правових норм і законів має як

об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Правова колізія, що виникає з
об’єктивних причин, виступає як явище закономірне, що властиве правовій
системі, навіть дуже досконалій. Так, наприклад, у міжнародному приватному
праві об’єктивний характер колізійних норм і необхідність їх існування
викликані тим, що правові системи держав відрізняються одна від однієї. Що
стосується суб’єктивних причин виникнення та існування колізії, то ними є
насамперед

недосконалість

законодавчої

техніки,

введення

понять

без

обов’язкового пояснення їх змісту, концепція закону як провідного нормативноправового акта взагалі тощо.
4.

Правова колізія в будь-яких формах її прояву як загальнородове

поняття і явище асоціюється з різноманітними видами, формами прояву та
рівнями розвитку суперечностей.
Поряд із прямим філософським змістом суперечності як діалектичної
взаємодії протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і явищ,
які водночас перебувають у внутрішній єдності та взаємопроникненні,
виступаючи при цьому джерелом розвитку об’єктивного світу і пізнання, часто
під колізією розуміють звичне розмежування законів, норм, предметів як
конкуренцію, невідповідність тощо.
Аналізуючи генетичний зв’язок вищевказаних термінів та понять з
філософською категорією «суперечність», варто констатувати, що така категорія
має безліч відтінків, стадій, рівнів розвитку та форм прояву. Звідси поняття

колізії, залежно від того, в якій сфері життя суспільства і в якому значенні воно
вживається, завжди пов’язано з рівнем розвитку або формою вираження. Отже,
правову колізію та суперечність у правовій сфері можна розглядати як тотожні
явища, бо в реальному житті вони знаходять свій вияв не інакше як у вигляді
суперечностей або суперечності тих приписів, що в них містяться.
5.

Правова колізія, залежно від своїх особливостей, включно з

характером та рівнем розвитку виступає не тільки у своїх власних формах
прояву, але й поділяється на певні відмінні один від одного види. Теоретики
права виділяють як юридичну, так і правову колізію. Розглянемо детальніше їх
погляди. На думку М. Марченка, під юридичними колізіями слід розуміти
розбіжності або суперечності між окремими нормативно-правовими актами, що
регулюють ті самі або суміжні суспільні відносини, а також суперечності, що
виникають у процесі правозастосування і здійснення компетентними органами і
посадовими особами своїх повноважень167.
Ю. Тихомиров, у свою чергу, виділяє таке поняття, як юридична колізія,
що є суперечністю між існуючим правопорядком та намірами і діями для його
зміни168. Юридична колізія, згідно з міркуваннями Ю. Тихомирова, полягає в
такому: а) у контрастних розходженнях правових поглядів і позицій у
праворозумінні; б) у стиканні норм і актів усередині правової системи як у
галузевому, так і у федеративних аспектах; в) у неправомірних діях усередині
механізму публічної влади, між державними й іншими інститутами та органами;
г) у розбіжностях між нормами іноземних законодавств; д) у суперечках між
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державами і суперечностях між нормами національного і міжнародного права169.
Отже, аналізуючи основні твердження науковців з приводу колізії,
доцільно визначити основні два види: юридична колізія та правова колізія. Для
їх повного розуміння та розмежування варто погодитися з позицією Д. Лилака,
що юридична колізія і правова колізія поняття різні, і в першу чергу за своїми
обсягами. Юридична колізія охоплює собою всі суперечності, що виникають у
правовій системі суспільства, зокрема в правових концепціях, теоріях і
поглядах, правосвідомості та правовій культурі, правоутворенні та реалізації
норм права, правовій поведінці, законності та правопорядку, праворозумінні 170.
Як свідчить практика, правові колізії зустрічаються в усіх галузях права.
Сьогодні проблема суперечностей загострилася у зв’язку з дуже великою
кількістю

останніх

та

відсутністю

єдино

злагодженого

механізму

їх

урегулювання в рамках держави. Крім того, аналізуючи наукову літературу з
проблем юридичних колізій, необхідно відзначити, що в правовій науці немає
єдиного підходу до визначення юридичної колізії, що можна пояснити
складною, багатоаспектною природою даного поняття.
Як бачимо, колізійні відносини це ті самі правові відносини, але, на
відміну від звичайних, вони ґрунтуються на суперечливих між собою нормах
права. У зв’язку з цим їх юридичний зміст також складають зафіксовані, але вже
в суперечливих нормах права, суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх
учасників, але, знову ж таки, учасників з протилежними намірами, інтересами,
прагненнями. Антагонізм учасників колізійних відносин обумовлений тим, що
кожний із них використовує наявні суперечливі правові норми, вважаючи
обрану саме тією, що має пріоритет у застосуванні.
169
170

Див.: Там само. С. 34.

Див.: Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. ... канд. юрид.
наук. Київ, 2004. С. 34.

Як уже зазначалося раніше, у рамках правової системи можуть виникати
різні за своїм змістом правові колізії. Причин виникнення таких є велика
кількість. Однією з них є визнання верховенства Конституції та законів, що не
супроводжуються прийняттям правових актів «на його виконання»171. Отже, з
виникненням держави «природне право» формалізується в юридичних
документах, видавати які є прерогативою державної влади, і воно стає
«позитивним законом». Влада розробляє механізм реалізації закону і
відповідальності за його порушення чи невиконання. Встановлені в законі
правила поведінки люди сприймають з позицій «природного права», і одні
вважаються справедливими, а інші – такими, що не відповідають йому, що є
головною причиною суперечностей.
При

дослідженні

юридичних

колізій

право

має

розглядатися

в

нормативному розумінні, тобто в тому, до якого всі звикли і в якому його
дотримуються. Виступаючи у формі письмових юридичних документів
(правових актів), воно є формально визначеним, через систему особливих
соціальних норм воно формулює права й обов’язки, які встановлює
(санкціонує), гарантує й охороняє держава. Тобто «право є те, що держава
наказує вважати правом». Нормативне розуміння права давалось і в римському
праві й дійшло до нас у фразеологічній формі: лат. quid sit jus, et in quo consistit
injuria, legis est definire – «що є право і в чому полягає правопорушення, повинен
визначати закон»172.
Як стверджує провідний фахівець у галузі права Д. Лилак, колізія – це
стан і дія кількох правових актів чи їх норм, як правило, нормативного
171
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характеру, що прийняв один або різні суб’єкти правотворчості, які спрямовані на
регулювання одних і тих самих суспільних відносин, а застосування кожного з
них окремо дає різний, зокрема протилежний, результат173.
Обґрунтувавши можливість паралельного застосування термінів «правова
колізія» та «юридична колізія», розпочнемо аналіз основних понять правової
колізії.
Під правовими колізіями розуміють розходження або суперечності між
окремими нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті самі або
суміжні суспільні відносини, а також суперечності, що виникають у процесі
правозастосування і які здійснюють компетентні органи чи посадові особи.
Тобто правова колізія є різновидом суперечності в суспільстві й має правове
забарвлення, що відображає певне явище правової сфери. Можна вважати, що
колізія є різновидом конфлікту.
Досліджуючи наукову проблему колізій, фахівці використовують синоніми
цього слова: суперечність, конфлікт, конкуренція, спір, стикання, протилежність,
розбіжність, розходження, антагонізм, неузгодженість, взаємовиключення та ін.,
чим створюють колізійні обставини в науковій аудиторії. На думку доктора
юридичних наук М. Панова, «в науці використовуються різні поняття стосовно
проблеми колізій в праві. Мова йде про колізії, протиріччя, конкуренцію норм,
конкуренцію законів. В деяких випадках ці поняття протиставляють. Думаю, що
і колізіям, і конкуренції законів загалом властива найбільш характерна ознака.
Це внутрішнє протиріччя»174.
Правові колізії заважають злагодженій роботі правової системи, нерідко
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завдаючи шкоди правам і свободам громадян, впливають на ефективність
правового

регулювання.

Крім

того,

вони

створюють

незручності

в

правозастосовній практиці, заважають використанню законодавства звичайними
громадянами, породжують правовий нігілізм. Г. В. Ф. Гегель відзначав, що
«виникнення колізій при застосуванні законів цілком необхідно, бо інакше
ведення справи мало б механічний характер»175.
Суспільство і держава повинні бути проінформовані та не можуть не знати
про причини, напрями та шляхи вирішення різноманітних юридичних колізій,
оскільки змістовність останніх повинна завжди враховуватися, щоб уникнути
поспішних оцінок та дій. Все це необхідно враховувати на практиці, щоб мати
змогу правильно оцінювати природу суперечностей та бачити їх межі.
Однією з причин такого стану речей, на думку Ю. Шемшученка, є те, що
«юридична наука відстає від потреб практики. У нас немає ґрунтовних
теоретичних розробок цієї тематики. За цих умов практика вимушена діяти
імперативним шляхом, який не завжди виявляється продуктивним»176. А
Ю. Тихомиров у своїх дослідженнях юридичних колізій змушений констатувати,
що «проблема колізій у глобальному масштабі не ставиться і не вирішується,
вона зводиться до колізійного права і колізійних норм, що приписують, які акти
застосовувати, коли виникає суперечлива ситуація»177 .
У зв’язку з вищеназваними причинами більшість понять правових колізій
на даний час ми знаходимо в енциклопедичних і словникових виданнях. Але ті
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терміни, що містяться в них, – «колізія», «колізія законів», «колізія прав»,
«колізія нормативних актів», «колізійне право», «колізійна норма», «колізійна
прив’язка» – є недостатніми для науково-теоретичного обґрунтування проблеми.
Будь-яку суперечність і неточність можна розглядати з правової точки
зору, особливо тоді, коли ставиться за мету її подолання. Слушними постають
запитання: чи всі суперечності, що виникають у праві, є колізіями? Чи визначені
в такий спосіб усі колізії юридичними і, як наслідок, є самостійним видом із
своїми властивостями, характером, основними причинами виникнення?
На думку Ю. Тихомирова, і право, і правові акти завжди були учасниками
сварок та примирень, спорів та домовленостей, конфліктів та угод, війн та миру.
Були як привід і мета, як арбітр і суддя, як засіб узгодженості інтересів, тобто
два невід’ємні елементи цілого178.
Правові колізії були відомі ще праву Стародавнього Риму. До наших днів
дійшли деякі фразеологізми, що дають уявлення про те, що стародавні юристи
розуміли під колізіями: лат. de conflictu legum – «про колізію законів»;
лат. antinomia – «дійсна чи уявна суперечність у законі»; лат. leges posteriores,
priores contrarius abroqant – «нові закони скасовують попередні, що їм
суперечать»; лат. distiquenda sunt tempora distinque tempora, et concordabis leges
– «один час потрібно відрізняти від іншого; розмежування в часі й просторі
законів»179.
У широкому розумінні правова колізія є суперечність між правовими
нормами, правовими актами, компетенцією органів державної влади (органів
місцевого самоврядування), правовими поглядами, правовими системами. В
178
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юридичній літературі розглядаються різні підходи до розуміння колізій у праві.
Одна

концепція

зводить

поняття

правової

колізії

до

суперечностей

(невідповідностей) між правовими нормами, а інша – визначає правову колізію
як суперечність (невідповідність) між нормативно-правовими актами.
Прихильники першої концепції розуміння правової колізії вказують на те,
що колізія є тоді, коли кілька норм розходяться за змістом180.
М. І. Матузов тлумачить визначення правової колізії ширше, ніж просто
відмінності або суперечності між нормами права. Він включає в її визначення
суперечності, що виникають у процесі правозастосування і здійснення
компетентними

суб’єктами

(органами

і

посадовими

особами)

своїх

повноважень. Даний підхід робить акцент на тому, що суб’єкти стикаються з
ними, як правило, у процесі правозастосовної діяльності181.
Серед учених-юристів, які досліджували проблеми суперечностей у праві,
М. О. Власенко виділяв тих, хто під юридичної колізією розумів неузгодженість,
відмінність юридичних правил, покликаних урегулювати одне й те саме
відношення, і тих, хто визначав колізію як суперечність між правовими нормами
або актами, що регулюють одні й ті самі відносини. А сам М. О. Власенко
дотримувався точки зору, відповідно до якої колізія включає в себе як
відмінність між нормами права, так і суперечність. Під колізією він розумів
відношення між нормами, що виникають з приводу регулювання однієї
фактичної ситуації. Він так само припускав можливість виникнення колізій між
нормами права й актами їх тлумачення та між різного роду актами тлумачення.
М. О. Власенко запропонував вивчати колізії з позицій системи права182.
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У свою чергу, І. М. Сенякін визначає правову колізію як «суперечності
між двома або кількома юридичними нормами (або виражають їх законами та
іншими нормативними актами) в процесі правозастосовної діяльності. При
колізії в наявності невідповідність між правовими приписами не тільки за їх
змістом, а й за формою вираження. Зустрічаючись з колізією юридичних норм,
ми стикаємося з одним із видів суперечностей у праві»183. У даному разі йдеться
про колізії правових норм.
Відзначимо, що з позиції першої концепції правові колізії між нормами
міжнародних договорів і положень конституцій окремих країн завжди мають
особливе значення. Щоб уникнути таких колізій правових норм, у всіх країнах
передбачається процедура попереднього схвалення і ратифікації міжнародних
договорів. Найбільш яскраво модель вирішення подібного виду суперечностей
показує досвід зарубіжних країн.
Наприклад, коли створювався Європейський Союз, ухвалили цілу низку
договорів, що засновують Європейський Союз і визначають формати його
функціонування. Процес становлення багато в чому ускладнювали суперечності
конституційних норм окремих країн принципам, що містяться в міжнародних
договорах, укладених між державами-учасницями Європейського Союзу.
Зокрема, у суперечності вступали окремі положення Маастрихтського й
Амстердамського договорів з нормами Конституції Франції. Так, норми про
введення права голосування і права на обрання громадян Європейського Союзу
в муніципальних виборах, про введення єдиної валюти і про особливий порядок
надання в’їзних віз суперечили статті 3 Конституції Франції, яка проголошує,
що часткове або розділене здійснення суверенітету не може бути довірено
іншим органам, оскільки національний суверенітет належить народу, який
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здійснює його через своїх представників і шляхом референдуму. Конституційна
Рада Франції підтвердила невідповідність положень міжнародних договорів
нормам Конституції. У цьому разі відповідно до вимог статті 54 Конституції
Франції дозвіл на ратифікацію або схвалення міжнародного зобов’язання може
бути дано тільки після перегляду Конституції. Таким чином, колізії були
вирішені шляхом перегляду Конституції184.
Прихильники іншої концепції визначають правову колізію як «розбіжність
двох або більше формально діючих нормативно-правових актів, виданих з
одного й того самого питання»185. У свою чергу, такої самої точки зору
дотримується С. С. Алексєєв, вказуючи, що «між окремими нормативними
актами можуть виникнути суперечності, «стикання». Такі суперечності й
називаються колізіями»186.
Причини виникнення колізій мають суб’єктивний і об’єктивний характер.
До об’єктивних причин належать: суперечливість, динамізм, зміна самих
суспільних відносин, їх стрибкоподібний розвиток. Тому право постійно
«оновлюється», приводиться у відповідність до нових умов життєдіяльності.
Наявність об’єктивних причин робить процес виникнення колізій неминучим та
природним.
Крім того, серед причин виникнення колізій можна назвати ще й такі:
пригальмованість процесу прийняття актів одного виду, прискорений розвиток
галузей та інститутів, порушення компетенції суб’єкта одного рівня публічної
184
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влади прийняттям певного правового акта іншим, виникнення правових актів,
що містять двоякі способи вирішення одного й того самого питання. До
суб’єктивних причин належать ті, що залежать від волі та свідомості людей, а
саме: низька якість законів, непродуманість або слабка координація в праві,
невпорядкованість правового масиву, відсутність належної правової культури
тощо. Отже, простежується вплив колізій на суспільні відносини. Даний вплив
різні науковці тлумачать як з позитивного, так і з негативного погляду. Автор
прихильна до того, що вплив колізії на суспільні відносини є за своєю природою
двостороннім, оскільки як позитивні, так і негативні зміни є змінами в
суспільстві. Для одних учасників вони є позитивними, для інших протилежно
негативними, але в кінцевому результаті вони сприяють змінам.
Існування суспільних відносин неминуче пов’язано з їх розвитком, зміною
в часі, що й тягне за собою зміну їх норм. Така зміна не завжди відбувається
«безболісно», бо старі правові норми можуть вступати в конфлікт з новими,
коли старі норми права офіційно не змінені або не скасовані. Цей конфлікт норм
обумовлений зміною або розвитком відносин у тимчасових межах.
У свій час А. Тілле справедливо зауважив, що «причина колізій законів у
часі полягає в тім, що не всі відносини можна перебудувати негайно, цьому
можуть заважати економічні, політичні, юридичні та інші обставини»187.
Об’єктивними причинами виникнення колізій можуть бути не тільки
динаміка відносин у часі й просторі, а й сам характер цих відносин, їх
особливість і необхідність диференційованого регулювання. Інакше кажучи,
самі

відносини,

їхній

характер

у

окремих

ситуаціях

припускають

регламентування цих відносин одночасно різними правовими нормами, тобто
нормами з різним обсягом регулювання.
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Свій вплив справляють розбіжність і рухливість меж між правовою і
неправовою сферами, їх розширення або звуження. Нарешті, будь-яке
національне право мусить відповідати міжнародним стандартам, моральногуманістичним критеріям, принципам демократії. Усе це робить юридичні
колізії певною мірою неминучими і природними. Тому було б занадто простим
оцінювати їх тільки як виключно негативні явища.
Отже, більшість дослідників колізійних явищ у праві характеризують їх з
негативного боку і ставлять у ранг юридичної проблеми, яку необхідно
вирішувати, оскільки вони можуть набувати характеру ланцюгової реакції,
«стати причиною, поштовхом до виникнення інших конфліктів». Звідси можна
зробити

висновок,

що

правова

колізія

має

функціональний

зміст

(спрямованість). Якщо колізійний акт або дія спрямовані на покращення
становища, то необхідно дати відповідну оцінку такій колізії. Якщо на
погіршення – то треба, відповідно, її вирішувати.
Правова колізія як соціальне явище, як продукт життєдіяльності держави є
актом або дією. Для зовнішнього прояву колізії потрібен мотив, інтерес,
підстава. Якщо така дія створює колізію, значить, вона має суперечити
зустрічному інтересу. Від способу вирішення такої колізії залежатиме, чи вона
виявиться в конфліктній формі та чи переросте в юридичний спір. Отже, колізія
в праві є юридичним фактом (дією, подією, бездіяльністю), який породжує певні
правові наслідки (встановлює, змінює або припиняє правові відносини).
Для того щоб нові факти не створювали правових колізій, вони не мусять
вступати в суперечності з існуючими правовими актами, інститутами, правовим
порядком. Якщо дія вчинена на встановлення чогось ще невідомого, то вона
може мати опір тим, хто з цим новим не погоджується; якщо на зміну чи
припинення існуючого – з цим можуть не погодитися ті, хто вважає це
суперечним їхнім поглядам, інтересам, правам.

Правова колізія може мати самостійний прояв або бути елементом,
складовою частиною іншої колізії, оскільки соціальні, політичні, економічні
суперечності завжди мають правове підґрунтя і не завжди вирішуються
політичними методами.
Як бачимо, колізійні відносини це ті самі правові відносини, але, на
відміну від звичайних, вони ґрунтуються на суперечливих між собою нормах
права. У зв’язку з цим їх зміст також складають зафіксовані, але вже в
суперечливих нормах права, суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх
учасників, але, знову ж таки, учасників з протилежними намірами, інтересами,
прагненнями. Антагонізм учасників колізійних відносин обумовлений тим, що
кожний з них використовує наявні суперечливі правові норми, вважаючи обрану
саме тією, що має пріоритет у застосуванні.
Розвиток

громадянського

суспільства

завжди

супроводжують

суперечності, конфлікти, колізії. Однак розгляду суперечностей у загальному та
юридичних колізій зокрема, як ми встановили в попередньому підрозділі, у
правовій доктрині приділялося мало уваги.
Примітно,

що

за

наявності

низки

наукових

праць

в

аналізі

правозастосування, реалізації законів та інших актів вказівка робиться на
правопорушення, які визнані й засуджені законом як явища, в яких вбачають
суперечності в діях особи. Проблема правових колізій у великому масштабі
довгий час не ставилася і не вирішувалася. Вона зводилася до колізійних норм,
які вказують, які акти застосовувати в разі, коли виникає суперечлива ситуація.
Подальший аналіз причин, природи і видів юридичних колізій передбачає
розгляд даної проблеми у зв’язку з питанням про співвідношення в праві
об’єктивних і суб’єктивних начал. Як уже було сказано вище, суспільні
відносини, які є об’єктом правового регулювання, характеризуються цілим

комплексом суперечностей. Тому законодавець для забезпечення узгодженості
чинного законодавства, створюючи нові норми права, може відступати від
вимоги точного відображення в них існуючих суспільних відносин. Тенденція
суб’єктивного фактора до певного спотворення об’єктивної системи суспільних
відносин може призвести до негативних наслідків (конфліктів, конфронтації
різних соціальних сил тощо).
Право має рухатися в напрямі змін суспільних відносин, надаючи їм
необхідної форми, сприяючи їх розвитку, або, навпаки, локалізувати, усувати
відносини, що мають суспільно шкідливий характер. Коли в системі суспільних
відносин з’являються нові елементи, виникає необхідність у зміні існуючих або
у створенні нових правових норм. Те саме має відбуватися, якщо певні суспільні
інститути застарівають або перетворюються на відповідності з новими умовами
суспільного життя.
Можливість виникнення суперечностей між об’єктивним і суб’єктивним у
праві спочатку закладена в тому, що суспільне життя безперервно змінюється, у
той самий час право залишається незмінним і залишається таким доти, поки
законодавець не внесе в нього необхідні корективи.
На

нашу

думку,

формула

«чим

досконаліший

закон,

тим

він

довговічніший» вірно відображає зміст проблеми. Закон, що містить у собі
серйозні недоліки, навряд чи може розраховувати на «довге життя».
Скорочується «життя» закону, якщо законодавець не враховує об’єктивних
закономірностей суспільного життя.
Суперечливі

тенденції

в

економічній,

політичній,

культурній

та

ідеологічній сферах життя українського суспільства не могли не знайти свого
відображення в праві, що є універсальною системою нормативного регулювання
соціальних процесів. Як було встановлено, суперечності пронизують сьогодні

багато які рівні української правової системи. У зв’язку з цим у сучасний період
становлення нової української державності, руху до правової держави і
громадянського суспільства питання виявлення і вирішення правових колізій
стають дедалі більш актуальними. Їх вирішення неможливо без теоретичного
осмислення причин і природи колізій у праві, а також системного комплексного
розгляду механізму вирішення правових колізій.
Проблема вирішення правових колізій у сучасний період загострилася. Це
відбувається, перш за все, у зв’язку з дедалі ширшим «полем правового
розвитку». Але слід зазначити й те, що правова система складається з
взаємодіючих і не взаємодіючих елементів. Чим більше елементів не
взаємодіють, тим система менш усталена. Наявність колізії вказує на відсутність
зв’язку між ієрархічними, а іноді – горизонтальними рівнями. Отже, вона у
своїй суті несе важливе інформаційне навантаження, забезпечуючи відповідний
обмін між різними елементами складної правової системи.
Очевидно, суперечності, невідповідності й розбіжності, що виникають
між нормативно-правовими актами, є якоюсь неузгодженістю всередині системи
законодавства і попереджають про наявність правових колізій, які потребують
якнайшвидшого вирішення.
Ці зміни у всіх сферах життя, необхідність у їх своєчасному правовому
забезпеченні піддають систему законодавства свого роду випробуванням. Масив
правових актів часто непослідовний, про що свідчать як внутрішні, так і
зовнішні неузгодженості правових актів. Неминуче також виникнення правових
колізій як усередині однієї правової системи, так і між різними правовими
системами.
Узагальнюючи все вищесказане, зазначимо, що дослідження правових
колізій в юридичній науці дозволяє говорити про їх багатоаспектний характер. У

широкому сенсі правові колізії є суперечностями між правовими нормами,
нормативно-правовими актами, правовими поглядами, компетенцією органів
державної влади (органів місцевого самоврядування), актами застосування
права, правовими системами. У вузькому сенсі правові колізії розглядаються як
суперечності між правовими нормами або між правовими актами. Правові
колізії свідчать не тільки про недосконалість законодавства, але і вказують на
його розвиток. Усуваються такі суперечності (невідповідності) застосуванням
загальноправових принципів і спеціальних процедур вирішення правових
колізій.
Тобто, аналізуючи все вищевикладене, можна констатувати, що правова
колізія це явище, що має двосторонній взаємопов’язаний характер, причини
виникнення якого є суб’єктивно-об’єктивними, зачіпають інтереси суб’єктів
соціуму та перешкоджають їм здійснювати свої пріоритети, відображають певні
явища правової сфери у вигляді суперечностей між різними нормами
(правилами поведінки), що найчастіше містяться в різних нормативно-правових
актах.

Висновки до розділу 1
Отже, аналізуючи все вищевказане, логічно вимальовуються такі
висновки. Насамперед зрозумілим стає той факт, що суперечність становить
собою процес руху протилежностей у напрямі переходу однієї в іншу,
включаючи і сам цей перехід. При цьому соціальна суперечність становить
собою відносини між протилежностями в соціальному світі, що виникають у
процесі розвитку сфери соціальних відносин та виражають протилежні або
розбіжні тенденції цього розвитку.
Соціальні суперечності неминучі в будь-якій соціальній структурі. Вони є

необхідною умовою суспільного розвитку, і чим складніше соціальна структура,
тим більше незбіжних, а іноді й взаємовиключних інтересів, цілей, цінностей і,
відповідно, більше джерел для потенційних суперечностей.
На основі багатьох вищенаведених ідей та уявлень можна стверджувати
таке.
1.

Правова колізія як явище та поняття в теоретичному та практичному

плані виступає як складова частина більш об’ємного явища, такого як
«соціальна колізія».
2.

Правова колізія, будучи складним та багатогранним явищем,

знаходить свій вияв у різноманітних формах та проявах, а саме у вигляді колізій
правових норм, нормативно-правових актів, правових інститутів, правових
доктрин. Залежно від обсягу тих чи інших колізійних категорій та понять, у міру
зменшення об’єктивних умов можна скласти ланцюжок, що адекватно
відображає дійсність: соціальна колізія – правова колізія – колізія нормативноправових актів – колізії законів – колізії правових інститутів – колізії правових
норм. Природно, що в такій рівності завжди присутній елемент умовності.
Проте таке твердження дає можливість уявити той факт, що колізія як явище не
існує сама по собі у відриві від інших пов’язаних з нею явищ, а тісно пов’язана
та взаємодіє, створюючи певний логічний ланцюжок.
3.

Правова колізія взагалі та колізія правових норм і законів має як

об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Правова колізія, що виникає з
об’єктивних причин, виступає як явище закономірне, що властиве правовій
системі, навіть дуже досконалій. Так, наприклад, у міжнародному приватному
праві об’єктивний характер колізійних норм і необхідність їх існування
викликані тим, що правові системи держав відрізняються одна від однієї. Що
стосується суб’єктивних причин виникнення та існування колізії, то ними є
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недосконалість

законодавчої
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обов’язкового пояснення їх змісту, концепція закону як провідного нормативноправового акта взагалі тощо.
4.

Правова колізія в будь-яких формах її прояву як загальнородове

поняття і явище асоціюється з різноманітними видами, формами прояву та
рівнями розвитку суперечностей.
Поряд із прямим філософським змістом суперечності як «діалектичної
взаємодії протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і явищ,
які водночас перебувають у внутрішній єдності та взаємопроникненні,
виступаючи при цьому джерелом розвитку об’єктивного світу і пізнання», часто
під колізією розуміють звичне розмежування законів, норм, предметів як
конкуренцію, невідповідність тощо.
Аналізуючи генетичний зв’язок вищевказаних термінів та понять з
філософською категорією «суперечність», варто констатувати, що така категорія
має безліч відтінків, стадій, рівнів розвитку та форм прояву. Звідси поняття
колізії, залежно від того, в якій сфері життя суспільства і в якому значенні воно
вживається, завжди пов’язано з рівнем розвитку або формою вираження. Отже,
правову колізію та суперечність у правовій сфері можна розглядати як тотожні
явища, бо в реальному житті вони знаходять свій вияв не інакше як у вигляді
суперечностей або суперечності тих приписів, що в них містяться.
5.

Правова колізія залежно від своїх особливостей, включно з

характером та рівнем розвитку, виступає не тільки у своїх власних формах
прояву, але й поділяється на певні відмінні один від одного види. Останнім
часом колізії в праві зустрічаються досить часто. В юридичній літературі
проблеми виникнення правових колізій так і не вирішені: немає загального
уявлення про природу колізій у праві та про колізійні норми. Продовжує

залишатися актуальною проблема подолання та ефективного вирішення
правових колізій.
6. Ознаками правової колізії можна вважати такі: колізія є соціальноправовим явищем. Виникаючи в суспільстві як вид суперечностей, вона зачіпає
інтереси індивідів та знаходить свій прояв у правовій сфері; причини її
виникнення є такими, що не залежать від волі людей, є невідворотними (тут
більше простежується

соціальний аспект колізії, динамічний

розвиток

суспільства та відносин, що потребують урегулювання правом), і такими, що
цілком залежать від волі суб’єкта; відображає за своїм змістом певні явища
правової сфери, тобто знаходить своє правове закріплення у вигляді норм
(правил поведінки), що містяться в нормативно-правових актах; соціальна
суперечність знаходить свій зовнішній прояв через суперечності в праві.

РОЗДІЛ 2
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОГО
РОЗУМІННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ПРАВА
2.1. Причини та чинники виникнення муніципально-правових колізій
При вивченні проблем правових колізій потреба вивчення причин їх
виникнення стає важливою і необхідною обставиною у вирішенні та подоланні
правових колізій, а також у створенні ефективного режиму запобігання їм.
«Жодна колізія в праві не може розпочатися через ніщо – будь-яка має свої

причини»188.
Під причинами правових колізій слід розуміти юридичні явища, які прямо
породжують колізії, визначають їхній характер та місце серед суперечностей у
нормативності права, зокрема нормотворчі помилки. Таким чином, коротко
можна охарактеризувати внутрішні, або більш конкретні, причини правових
колізій.
Однак слід уточнити, що від причин потрібно відмежовувати чинники або
передумови правових колізій. Під чинниками (дехто з науковців називає їх
факторами) заведено розуміти обставини, які опосередковано пов’язані з
правовими колізіями, що сприяють їх виникненню. Наприклад, відсутність
доктринального опрацювання способів запобігання правовим колізіям та
механізму їх вирішення може привести до об’єктивних причин правових колізій.
Між причинами та умовами правових колізій простежується діалектичний
взаємозв’язок. Внутрішня причина може бути пов’язана з різними факторами, і,
навпаки, будь-яка умова, що сприяє становленню правових колізій, може
виявлятися в деяких певних причинах у залежності від характеру останніх189.
Найважливіші причини правових колізій містять у собі:
а)

недостатність

юридичних

знань

законодавця,

про
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повідомляти190. Робота останнього вимагає глибоких і широких юридичних
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знань, але в той самий час навіть найкваліфікованіший і всебічно підготовлений
фахівець, а тим паче авторитетний професіонал у будь-якій галузі права не може
бути застрахований від помилок;
б) некоректні фактори: тиск (протидія) зацікавлених осіб (груп) з метою
прийняття певного рішення тощо191;
в) відсутність показової юридичної практики.
Правові колізії виникають не тільки в правовому житті країни, а
транслюються і в економіці, де визначаються впливом процесів, що
відбуваються в політичній та інших сферах життя суспільства, але подібний
вплив слід аналізувати лише як непрямий.
На доказ цього Ю. О. Тихомиров встановлює, що принципи виростають із
функціонування суспільного ладу, економічних, політичних, юридичних
гарантій законності192. Наприклад, правові колізії викликаються розбіжністю
публічних і приватних інтересів різноманітних суб’єктів економіки, влади,
політики, права, протилежністю їх компетенції.
У причинах деформацій усередині системи права знаходять своє
відображення і причини (фактори) об’єктивного та суб’єктивного змісту.
Існуюча багатоманітність причин виникнення правових колізій також умовно
може бути поділена на дві основні групи: об’єктивні та суб’єктивні. До перших
можна вважати належними ті, які меншою мірою залежать або зовсім не
залежать від волі й свідомості законодавця. До других – ті, які тією чи іншою
мірою залежать від масштабу професіоналізму та компетентності суб’єктів
правотворчості. Виникнення правових колізій прямо залежить від того, яким
191
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чином зорганізована та реалізовується сама правотворча діяльність.
Про існування вказаних умов народження правових колізій говорили в
тому числі М. Т. Баймаханов193, М. О. Власенко194, В. В. Єршов195, А. О. Тілле196
та ін. До об’єктивних, зокрема, М. І. Матузов197 зараховує: динамізм,
суперечливість і мінливість самих суспільних відносин, їх хаотичний розвиток.
Значну роль виконує і відставання («консерватизм», «старіння») права, яке через
це не встигає за напрямом реального життя. Тут щоразу починаються
«нештатні» ситуації, які викликають державне реагування. Право тому незмінно
змінюється, приводиться у відповідність до новітніх реалій. У результаті деякі
норми відсіюються, інші виникають, треті перевидаються, але, будучи знову
виданими, не завжди анулюють старі, а функціонують нарівні з ними. Крім того,
суспільні відносини неоднакові, і різні їх види зобов’язують урегульовувати такі
з вживанням різноманітних методик; знаходять своє відображення на шкалі
правової та неправової реальності, при цьому звужуючи або розширюючи її.
Підсумовуючи, відзначимо, що будь-яке національне право має відповідати
міжнародним постулатам, морально-гуманістичним критеріям, принципам
демократії.
Свого часу В. В. Трофімов до об’єктивних причин уважав належними такі:
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1) динамічний характер сучасних суспільних відносин;
2) устрій держави. Тип державного устрою визначає наявність різних
нормотворчих рівнів і відповідно неоднакове правотворче врегулювання питань;
3) множинність правотворчих суб’єктів;
4) суперечливий характер оновлення та розвитку сучасної системи
правових норм;
5) відсутність у праві твердих, постійних і послідовно гуманних і
демократичних підстав для свого існування та функціонування у вигляді
природних прав людини, основних демократичних принципів198.
Погоджуємось з думкою В. В. Денисенка, що об’єктивні причини слід
розмежувати на певні групи199. По-перше, ті, що пов’язані з розвитком
правовідносин та з плином часу (колізії в часі). Побутування суспільних
відносин неминуче пов’язано з їх розвитком, модифікуванням у часі, яке
потребує і зміни норм, їх опосередковує. Така трансформація не завжди є
«бездоганною», бо давні правові норми можуть входити в конфронтацію з
новими, коли старі правові норми права офіційно не змінені або не скасовані. Це
протиборство норм, як бачимо, визначається зміною або формуванням відносин
у часових межах.
Інший дослідник, А. О. Тілле, правильно зазначив, що першопричина
колізій законів у часі полягає в тому, що зовсім не всі відносини необхідно
негайно переробити, оскільки це негативно може впливати на економічні,
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політичні, юридичні боки200.
По-друге, ті, що пов’язані з просторовою протяжністю відносин
(просторові колізії). Протяжними правові норми можуть бути не лише в часі, але
й у просторі201. У певних ситуаціях, що їх визначають правові норми, відносини
заслуговують як би «витягнутої форми», наприклад учинення різноманітних
юридичних дій, поєднаних з одними правовідносинами в межах різних
територіальних одиниць.
По-третє, пов’язані з потребою диференційованого регулювання відносин
(змістовні колізії). Неупередженими причинами здатна транслюватися не тільки
динаміка відносин у просторі й у часі, а й сама природа цих відносин, їх
особливість і необхідність диференційованого регулювання. Інакше кажучи,
безпосередньо ці відносини, їхній характер у деяких ситуаціях потребують
синхронного регламентування з різними правовими нормами, тобто нормами з
різним рівнем регулювання.
Таким чином, можна зробити висновок, що об’єктивний характер мають
суперечності, які виникають у сфері правового регулювання у зв’язку з
постійним формуванням суспільних відносин. Такого роду суперечності можна
умовно назвати матеріальними, вирішення яких не виключає ймовірності їх
виникнення знову. Однак завдання правотворчих органів полягає в тому, щоб
вчасно

викривати

такі

суперечності

й

оперативно

їх

вирішувати.

Правозастосовні органи в цьому плані повинні мати певну гнучкість, щоб зуміти
ефективно долати виникаючі суперечності, не порушуючи при цьому права та
інтереси інших суб’єктів права.
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До суб’єктивних факторів правових колізій уважають належними такі, що
залежать від волі й свідомості суб’єктів – політиків, законодавців, представників
еліти. Це найчастіше низька якість законів, прогалини в праві, некомпетентність
або

низька

координація

нормотворчого

процесу,

недиференційованість

правового матеріалу, відсутність належної правової культури, соціальна
напруженість, юридичний нігілізм, політична боротьба тощо. При цьому деякі з
них виникають усередині самої правової системи – внутрішньосистемні, інші
виникають ззовні – позасистемні.
Слід дотримуватися ідеї, що «було б неправильно навішувати на
об’єктивні умови ту плутанину в законодавстві, яка є результатом помилок і
прорахунків

у

державній

політиці,

випадкових

або

прямих

умисних

закономірностей правового регулювання»202.
У науці серед суб’єктивних причин становлення правових колізій
вирізняють такі:
– погано виражене розмежування нормотворчих повноважень органів;
– ігнорування правовими нормами проблем делегування прав у сфері
правотворчих повноважень203;
– відсутність повноти відомостей про правову регламентацію питання;
– відмінність механізму набрання чинності нормативними актами;
– відсутність структурованості нормативно-правових актів та планування
їх опублікування;
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– низький рівень організаційної діяльності правотворчих органів під час
підготовки і прийняття нормативно-правових актів;
– характерна слабкість основних юридичних знань у представників
законотворчих органів і членів депутатського корпусу.
До причин виникнення правових колізій слід також уважати належною
проблему

«модернізації»

законів,

вельми

сьогодні

животрепетну.

Така

модернізація до останнього часу здійснювалася безсистемно, без вивчення того,
як безконфліктно і точно проведено модифікування або скорочення.
Невеликий рівень правової культури посадових осіб правозастосовних
органів, населення і, звичайно ж, депутатів органів, що наділені нормотворчими
повноваженнями, також негативно впливає не тільки на внутрішнє неприйняття
громадянами положень новоприйнятих актів. Це впливає і на нормотворчий
процес прямо, а також задовго до цього під час голосування за певного суб’єкта
органу влади.
Отже, за суб’єктивними причинами виникнення правових колізій останні
можна класифікувати на колізії, що виникають усвідомлено, за волевиявленням
сторін (умисні колізії), і ті, які виникають через недостатню правову підготовку,
що спричиняє суперечності в нормативно-правовому акті (ненавмисні колізії).
Головними факторами становлення умисних правових колізій є в першу
чергу боротьба за політичну й економічну владу в країні.
У всіх суспільних групах був наявним і, на превеликий жаль, існуватиме й
далі поділ на дві касти людей – каста правлячих і каста керованих. Неминучість
поділу держави на правлячу еліту і народні маси виводиться з нерівності

індивідуальних навичок різних людей204. Початкова (політична еліта), постійно
особливо нечисленна, здійснює всі політичні функції, зосереджує ресурси і
розпоряджається іншою групою у формі, яка, у залежності від політичної
ситуації, більш або менш законна, демократична і гарантує політичній еліті всі
потрібні для її нормального існування обставини205.
Політична еліта сама по собі також виявляється багатоманітною, і в ній
також починаються всілякі суперечності, і ці антагонізми набувають свого
закріплення в прийнятті правових актів, споконвічно й абсолютно суперечачи
один одному. Конкретна підстава виникнення умисних правових колізій між
правовими актами виявляється перш за все в прагненні політичної еліти
зафіксувати свою економічну і політичну владу.
До причин появи ненавмисних правових колізій правових актів треба
зарахувати прогалини в праві, юридичні помилки (недоліки процесу підготовки
проекту

нормативного

акта

і

низька

професійна

підготовка

суб’єкта

нормотворення тощо).
Проблема прогалин у праві й в юридичній науці починається головним
чином у зв’язку із здійсненням, застосуванням та тлумаченням правових норм, а
також при з’ясуванні загальнометодологічних завдань правозастосовного і
правотворчого процесу. З’ясування поняття «прогалина» в законі чи праві
досить

складне.

Взаємозумовленість

реальних

соціальних

відносин

з

правовідносинами й, у першу чергу, їх допущення в понятті права сприяє
розумінню питання про прогалини.
Прогалина в законодавстві – це відсутність конкретної норми, необхідної
204
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для регламентації відносин, що входять у сферу правового регулювання. У
наданому визначенні автор говорить про основні межі прогалини в праві, а саме
про відсутність норми права, потрібної для регулювання певних суспільних
відносин.
О. Ф. Черданцев під прогалиною в праві радить розуміти «відсутність
норми права, яка має бути в системі права з точки зору принципів і оцінок
самого права»206. Прогалину в праві автор визначає й описує як ситуацію, «коли
наявний факт, що за своєю природою перебуває у сфері правового регулювання,
очікує правового вирішення, однак норма права, яка його передбачає, є
відсутньою»207.
Відсутність

правового

акта

і

норми,

які

використовуються

для

регулювання встановлених відносин і дій та конкретних ситуацій, підштовхує
органи й організації здійснювати дослідження і детальний аналіз проблеми: чи
виникли вони спеціально, навмисно, коли законодавець не вважав за необхідне
вводити регулювання, чи помилково, коли при прийнятті актів не цілком був
оцінений предмет регулювання, чи вони не передбачалися, коли прогалина
з’явилася внаслідок нових процесів і явищ. У всіх випадках подібна діагностика
потрібна.
Виходом із цього становища можуть бути або інтерпретація та
тлумачення, які коригують функціонуючі правові акти, або прийняття нових
актів. Зазвичай застосовуються принцип аналогії права і принцип аналогії
закону, коли загальні правові засади санкціонують ініціативно знаходити
правильне рішення. В юридичній літературі дані способи докладно розроблені,
що звільняє нас від потреби їх детальної характеристики.
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Юридичною наукою прогалини в праві визначаються як відсутність
конкретного нормативного припису стосовно фактичних обставин, що лежать у
сфері правового регулювання, відсутність норми права для збалансування
якогось виду соціальних відносин208.
Прогалиною в праві буде подібна обмеженість законотворчості, коли зміст
норм права не дає причини для вирішення конкретно встановленого моменту,
коли ні сам текст, ані його зміст цю ситуацію не описують. Виключно
абсолютно незрозумілі й суперечливі норми можуть підтверджувати прогалину.
Завжди є винятки з правил, а тому потрібно враховувати, що до прогалин
не належать:
–

наприклад,

правові

норми

з

порівняно

визначеним

змістом,

конкретизацію яких реалізують учасники правовідносин;
– суперечності між нормами права, у будь-якому разі доти, поки правова
система має юридичні механізми вирішення подібних колізій. Присутність
суперечностей означає, що дискусійна ситуація синхронно регулюється як
мінімум двома нормами, за наявності прогалин такі норми цілком відсутні;
– так зване «кваліфіковане мовчання», за якого «встановлюється
небажання законодавця регулювати встановлені відносини за допомогою
правової норми»209.
Відзначають первісну та набуту прогалину в праві. Первісні прогалини
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зароджуються під час створення нормативного акта210. У вітчизняній правовій
системі прогалини виникають через те, що законодавець або зовсім не знав про
присутність факторів, які вимагають нормативного врегулювання, або не
розумів необхідності врегулювання суспільних відносин, або, нарешті, знаючи
про них і усвідомлюючи потребу їх фіксації в праві, пропустив їх регулювання
при публікації акта.
Відповідно, набуті прогалини виникають після прийняття нормативного
акта. Їх поява визначена, по-перше, виникненням абсолютно нових, які не були
наявні раніше, суспільних відносин, нових обставин, які бажають правового
опосередкування211, в іншому разі – становленням потреби нормативного
регулювання таких факторів, до яких спочатку право було байдуже212.
Прогалини можуть виникати внаслідок таких факторів, як неврахування,
неспрогнозованість концепції та суспільне не включення в акт норм, які все ж
стали потрібними, та їх невиправданість при вирішенні на практиці.
Різні автори називають різноманітні причини прогалин. Так, зокрема,
причиною

прогалин

В.

С.

Нерсесянц

уважає:

неминуче

відставання

законодавства від суспільних відносин, що постійно перебувають у русі та
розвитку, помилки та прогалини самого законодавця, крайній рівень його
правової культури213.
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Інший автор, В. В. Лазарєв, також аналізує прогалину в праві як
відсутність законодавчого регулювання встановленої сфери відносин у соціумі,
називає дві основні причини виникнення прогалин: виникнення нових
соціальних процесів, які на період видання закону не були наявними і
законодавець не міг їх зафіксувати, та недбальство при прийнятті нормативного
акта. Крім того, до перерахованих він додає ще: нескладне перебування
правових норм у законодавчому акті, зокрема норма, що стосується регулювання
деяких відносин, знаходиться не в загальній, а в особливій частині, ігнорування
законодавчої техніки, недоліки в конструкції правової норми214.
Законодавство нерідко не встигає за швидкоплинними суспільними
відносинами та реаліями державного і соціального життя. У зв’язку з цим
виникають прогалини, що викликають безліч невирішених завдань, та
суперечки стосовно реалізації державної влади, користування, володіння і
розпорядження природними ресурсами, стягування податків тощо.
Крім усього іншого, слід констатувати, що прогалина в праві може
вважатися недоліком, вадою правового регулювання. Термін «дефект» не
юридичний215. Синонімами йому є слова: недолік, вада, недосконалість. І
все-таки поняття дефекту ширше й означає також вибір концепцій та якості
регулювання.
Так, зокрема, у конституційному праві С. А. Авак’ян виділяє такі види
дефектів:
1) дефекти конституційно-правових ідей (наприклад, ідеї місцевого
самоврядування як відносно автономної від держави форми управління
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місцевими справами);
2) дефекти, пов’язані з моделлю та змістом нормативного акта (дефекти
розробки);
3) дефект усвідомленої відмови від конституційно-правового регулювання
якоїсь матерії;
4) дефект абстрактного позиціонування ідеї або норми, коли законодавець
не знає, чого хоче (наприклад, при поділі влади);
5) дефект вибору норми нормативного акта для регулювання соціальних
відносин («феномен» так званого «зазначеного в праві»);
6) дефекти юридичної техніки;
7) дефекти логіки (конституційно-правове регулювання);
8) дефект правозастосування, яке вирішується як за допомогою
коректування практики, так і за допомогою зміни законодавства216.
Вищевказані дефекти справляють вплив на застосування інших галузевих
норм.
Недоліки в еволюції законодавства розхитують єдину правову реальність
нашої країни і ведуть до ослаблення правової системи та неритмічності її дії в
межах

держави,

протидії

державної

влади

владі

органів

місцевого

самоврядування.
Давно прийняті закони можуть не мати ознак сумісності з тими, що
приймаються, а відтак посилюють кількість суперечностей. Знання юридичних
помилок, які нерідко з’являються на практиці, дозволяє запобігати їм на стадії
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підготовки, прийняття та застосування конкретного законодавчого акта. Поняття
«помилка» багатозначне. Можна виділити ознаки правових помилок. По-перше,
ненавмисні помилки. Суб’єкт правотворчої діяльності припускається помилки,
виходячи з припущення правильності своїх дій, тобто помилка з’являється в
результаті добросовісної помилки.
По-друге, через відсутність вини при вчиненні правотворчої помилки
суб’єкт, який її вчинив, не може нести юридичну відповідальність.
По-третє,

правотворчі

помилки

незмінно

викликають

негативний

результат.
По-четверте, суб’єктом правотворчої помилки може бути лише посадова
особа чи орган, за яким держава зафіксувала право на правотворчість або якому
делегують це право (органи місцевого самоврядування, органи державної влади
на місцях).
По-п’яте, правотворча помилка має бути офіційно визнана, і для її
усунення застосовується встановлена процедура (або примусова форма
вирішення).
Багато дослідників поділяють правотворчі помилки на два види:
1) помилки, які правотворчий орган може ліквідувати сам у процесі своєї
діяльності217;
2) помилки, які виникають після набрання чинності нормативно-правовим
актом218. Вони заважають правильному застосуванню даного акта на практиці,
спричиняють конфліктну ситуацію, бо, незважаючи на мимовільний характер їх
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появи, постає проблема їх справності, і саме ця якість юридичної помилки
санкціонує вимагати перегляду нормативно-правового акта, його оскарження,
скасування або виправлення.
Отже, правова помилка – це результат неправомірної владнозорганізованої
діяльності, що суперечить нормам права, який виникає через невиконання
необхідної сукупності процедур для досягнення істинної мети.
До

загальних

протиставлення

юридичних

доцільності

й

помилок

законності;

слід

уважати

помилковий

належними:

вибір

предмета

законодавчого врегулювання; неправомірний вибір форми правового акта;
недотримання процедури, підготовки й обговорення проекту закону чи іншого
акта; невірне формулювання і подальше використання нормативних понять і
термінів, необґрунтована правова кваліфікація фактів і явищ; невірний вибір
акта і норм, які вважають належними суб’єктові й обсягу його прав; різне
тлумачення статусу юридичних осіб і громадян; помилкове конструювання
правових

норм;

невірні

тлумачення

норм;

невикористання

заходів

відповідальності.
Усунути правові колізії, що виникають у результаті юридичних помилок,
слід за допомогою аналізу практики реалізації законів та оцінки використання
актів, про що необхідно вказати в єдиному зведеному акті або його окремих
нормах.
З перших дій у законодавчому процесі ми можемо побачити, як часто в
текстах проектів законів (і інших правових актів) «зароджуються» помилки, які
в подальшому призводять до правових колізій. Подібні помилки можна
розділити на три групи, хоч вони нерідко співіснують і навіть переходять одна в
іншу.
Розглянемо першу групу, яка складає юридичні помилки пізнавального

характеру, бо право і закон вимагають адекватного реагування на дійсність. До
них можна вважати належними помилки у виборі предмета нормативного
регулювання219. Нерідко необхідним є не закон, а інший вид правового акта, не
розробка нового закону, а більш повне використання або виправлення чинних
нормативно-правових актів. Одночасно розмито використовуються зміст та
методи, засоби правового регулювання.
У другій групі текстових помилок і суперечностей є змістовний характер.
До них уважаються належними:
а) неправильний набір правових знаків;
б) неузгодженість статей закону, відмінності між нормативними термінами
і нормами;
в) недостатня аргументованість правових актів, їх неповнота, що спонукає
до швидкого внесення доповнень і змін;
г) невдале визначення обсягу і терміну дії норми, що примушує до її
поспішної зміни;
д) мала кількість чинних нормативних актів у галузі, а також законів
суміжних галузей;
е) пізнє скасування або навіть збереження застарілих норм, що
перешкоджає об’єктивному вибору і застосуванню правових актів.
У третій групі текстових помилок об’єднані випадки з явними технікоюридичними помилками. До них уважаються належними:
а) неправильне або суперечливе, двояке вживання нормативних термінів,
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понять в одному законі або в однопорядкових законах (наприклад, терміна
«орган держави»)220;
б) простий поділ нормативного тексту на частини, у результаті чого
починаються невідповідності між способами регулювання однорідних відносин;
в) ігнорування юридичної мови, що не дозволяє описових виразів, які
мають переносне значення, і вузько спеціальних визначень та слів221;
г) неправильне виділення частин закону та нечітке визначення способу дії
або припинення їх дії;
д) неточні посилання на іншу літературу, обрив зв’язку норм усередині
акта з іншими актами.
Помітно, що подібні помилки при розробці та прийнятті законів та інших
правових актів породжують, створюють передумови виникнення правових
колізій.
Таким чином, загальною обставиною зменшення сукупності правотворчих
помилок виявляється більш якісна робота над текстом законів законодавця та
експертів.
Крім усіх вищевказаних варто вказати на суб’єктивні чинники, які
залежать тільки від правозастосувача. Найбільш поширеною передумовою та
причиною є відсутність у правозастосувача необхідних професійних знань.
Юридична непоінформованість виявляється в незнанні, неясності норм,
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необізнаності у спеціальних термінах, особливо тих, що містять оціночні
поняття, а також у неправильному відображенні тієї норми, що застосовується.
Багато в чому поява правозастосовних помилок визначається відсутністю в
правозастосувача потрібних для такого роду діяльності якостей. До останніх
належать

принциповість,

вміння

логічно

мислити

тощо.

До

причин

правозастосовних помилок можна вважати належними і відсутність досвіду
правозастосування, погану якість нормативно-правової бази, яка виражається в
наявності двозначних, незрозумілих визначень, понять, термінів, формування
тих самих явищ взаємовиключними дефініціями або, навпаки, одним поняттям –
різних явищ тощо.
Таким чином, причини виникнення правової колізії виокремлені в кілька
блоків.
Перший блок причин пов’язаний з порушенням принципів юридичної
техніки, з одночасним віднесенням повноважень до компетенції декількох
органів влади і містить у собі логічну непослідовність правових конструкцій,
неясність

і

невизначеність

законодавчих

приписів,

недосконалість

у

систематизації законодавства, спеціальній зміні позиції нормотворчим органом,
які перебувають у сфері волі законодавця, можуть бути уніфіковані в рамках
одного явища.
Як позначав Рудольф Єринг: «Технічна недосконалість становить собою
недосконалість усього права, недолік, який стримує право і шкодить йому в усіх
його цілях і завданнях»222.
Другий рівень причин пов’язаний зі слабким урахуванням нормотворчим
органом суспільної реальності, що призводить до неактуальності останнього.
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Наступний блок проблем визначено конструкцією системи права та
законодавства. Правові колізії прямо взаємопов’язані з нечітким розмежуванням
предметів галузей права, зміцненням норм конкретної галузі права в
різноманітних галузях законодавства, виданням сукупності нормативних актів,
комплексністю, а часто й неможливістю співвіднесення нової норми з раніше
прийнятими через істотний обсяг законодавчого пласта, численність суб’єктів
правотворчості.
Розглянемо більш детально зміст кожної групи.
Перший блок причин містить у собі:
а) логічну недосконалість, непослідовність правових конструкцій. Це
виявляється в тому, що загальна норма не підлягає розвитку, конкретизації в
особливих правилах як рівновеликої, так і меншою юридичної сили або жодна з
норм не може набути статусу загальної;
б) неясність і нечіткість нормативних приписів. Неясність і невизначеність
може виявлятися в неоднозначності термінології, відсутності однаковості в
застосуванні юридичних дефініцій у системі законодавства;
в) недоліки у сфері систематизації законодавства.
Необхідно відзначити, що систематизація законодавства розраховує на
всебічний аналіз законодавчих актів з позиції їх взаємозв’язків і суперечностей,
виявлення істотних недоліків функціонуючих нормативних актів як у
змістовній, так і у формальній межах223. Неакуратність в її проведенні породжує
серйозні колізії між приписами різних актів;
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г) умисна зміна позиції законодавця;
д) слабке розуміння функціонуючих нормативно-правових актів з
відповідної теми;
е) прийняття винятків з правила без внесення конкретних змін у
нормативно-правовий акт, що містить у собі дане правило.
Наступна група причин пов’язана зі слабким урахуванням законодавцем у
правовому житті юридичних і соціальних закономірностей224, що впливають на
будь-які суспільні відносини.
Якщо попередня група причин має безсумнівний характер, бо пов’язана з
техніко-юридичними неточностями, випливає з порушень чіткої і суворої
системи вимог і оцінок, то остання має приховану природу і зв’язок з
невідповідністю

закону

об’єктивним

закономірностям225.

Недоліки

нормативного акта в даному разі часто визначаються факторами, що
перебувають за сферами проектування нормативних актів (прогалинами в
наукових

дослідженнях

законодавців,

низьким

рівнем

пізнання

змісту

нормативного регулювання, слабкою підготовкою концепції проекту тощо).
З цього випливає, що критерії цих груп причин відзначаються і не здатні
синхронно переміщатися одна в одну. При цьому треба враховувати такі
фактори. По-перше, неадекватність прийнятого нормативного акта потребам
правозастосовної практики. Наприклад, закріплення нереальних, нездійснених
прав і обов’язків, відставання норм права від конкретних запитів правового
життя або їх передбачення. По-друге, відсутність висновку, пропозицій учених,
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підсумків

соціологічних

опитувань,

статистичних

матеріалів.

По-третє,

фінансова, матеріальна незабезпеченість реалізації нормативно-правових актів.
Зокрема, через відсутність необхідних економічних умов законодавець часто
змушений відкладати момент прийняття нормативних актів, що забезпечують
реалізацію зазначених у Конституції прав і свобод.
Третій блок проблем визначено побудовою системи права і законодавства,
її

еволюцією

у

взаємозв’язку

галузевої

(горизонтальної),

ієрархічної

(вертикальної) структур226. Тут простежується пов’язаність та логічність певних
елементів. По-перше, порушення законодавцем принципу ієрархічності.
Ієрархічність виражається в тому, що акти нижчестоящих органів зобов’язані
відшукувати, перебувати в чіткій відповідності з актами вищих органів, а всі
вони зобов’язані формувати та обґрунтовувати положення Конституції та
загальноприйняті норми і принципи міжнародного права. По-друге, значні
особливі соціальні відносини, що підлягають впорядкуванню в законодавчому
порядку, мусять бути врегульованими виключно законом. По-третє, акти
нижчестоящих органів підлягають модифікації або скасуванню виключно
органами, які їх видали, або вищестоящими органами (за наявності в системі).
Також привертає увагу нераціональне відображення правових норм, що
містяться у структурних узгодженнях та в побудові юридичних правил.
Приклади нераціонального розташування норм у структурі права неоднозначні й
мають, безумовно, спірний характер. Результативне розташування норм (груп
норм) може виходити на інститут (підгалузь), галузь і систему права в цілому. У
ній треба виділити порушення принципів поділу галузей законотворчості й
права, розпливчасте розмежування функцій і предметів між різними галузями
права.
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Об’єднання норм різних галузей права в єдиній галузі законодавства і
фіксація норм однієї галузі права в різних галузях законодавства породжує
багато проблем у правовому регулюванні227. Подібне поєднання, як правило,
часто викликає питання в приведенні у відповідність об’єднаних у ній норм з
нормами інших галузей права, з актами інших галузей законодавства228.
Різноспрямованість та розбіжності виникають між нормами, що належать до
єдиної галузі права і зосереджується в актах однієї галузі законодавства;
належать до однієї й тієї самої галузі права, які містяться в актах різних галузей
законодавства; належать до різних галузей права, які містяться в акті однієї
галузі законодавства.
Проаналізувавши все вищевикладене, можна дійти таких висновків.
Правові колізії, виявляючись наслідком правових суперечностей, мають
закономірний характер. Природу правових колізій слід розмежовувати в
залежності від перебування в них вольового фактора – на суб’єктивні й
об’єктивні; у залежності від межі їх дії – на політичні, соціально-економічні,
правові, ідеологічні.
До соціально-економічних (об’єктивних) причин належить безперервний
розвиток та різні темпи перетворення регульованих правом суспільних
відносин.
Політичні причини – стикання інтересів різних гілок влади, лобіювання
інтересів конкретних соціальних груп на шкоду потребам інших.
Ідеологічні причини – битва різновекторних правових концепцій та ідей.
Вплив і роль наданих різновидів причин правових колізій посилюється в межах
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державної кризи, коли на зміну певній офіційній ідеології вливається інша чи на
обумовлений період організовується «ідеологічний вакуум». Ратифікація в
масовій свідомості нової ідеології неминуче породжує модифікації в підставі
встановлених правових норм (це можливо наочно розглянути в разі норм права
конституційного) і, як правило, суперечності норм, установлених під впливом
минулої ідеології.
До правових причин правових колізій слід зарахувати «вічну» нестиковку
пошуку кращого збігу підзаконного і законодавчого регулювання, необдумане
включення в національну систему законодавства правових інститутів і актів з
правових систем зарубіжних країн, невідпрацьованість механізму введення
(імплементації) норм міжнародного права в національну систему права, а також
законотворчі помилки і безсистемність законотворчої діяльності.
Тому не існують і не існуватимуть правові системи, що повністю
позбавлені правових колізій, адже ймовірність породження суперечностей у
праві одвічно закладена в тому, що правове життя невпинно трансформується. У
той самий час право залишається постійним і є таким до того часу, поки
законодавець не включить у нього потрібні зміни. Насправді відзначаються два
вектора: динамічний – рух за суспільними відносинами, що трансформуються, і
статичний – потяг до збереження внутрішньої єдності та узгодженості.
Внаслідок цього незмінно повинні вживатися заходи щодо вдосконалення
правового регулювання, не допускатися розбіжності серед правових норм, які
розраховані на одні умови і зав’язуються соціальними відносинами. Необхідно
чітко скасовувати невідповідності між новим змістом суспільних відносин і
правовою формою, що віджила. Насправді, беручи до уваги недосяжність
досконалої повноти правового регулювання, робота правотворчих органів має
бути спрямована на зменшення допустимих білих плям у законодавстві,
можливо, найбільш оперативне прийняття нових правотворчих ідей на зміну

чинних норм для забезпечення стабільності законодавства.
Однак заявка фундаментальності законодавства не має нічого спільного з
консерватизмом, небажанням законодавця внаслідок різноманітного роду
факторів приймати нові правові норми, модифікувати або скасовувати чинні, бо
думка про стабільність закону не повинна вступати в суперечність з більш
загальною вимогою – чітким удосконаленням законодавства, визначеним
об’єктивним процесом функціонування суспільних відносин.
Правові колізії не тільки різноманітні, але й дуже багатобарвні за своїм
характером, змістом, структурою, ієрархією, соціальною спрямованістю,
галузевою належністю, політизованістю, методами вирішення та формами
вираження. Тобто, представляючи, по суті, проблемне явище, вони перебувають
у прямій залежності від великої кількості умов і мають комплексний,
об’єктивний та суб’єктивний характер, що визначається в тому числі
характерними рисами форм правової системи та джерел права конкретної
країни, соціальними, економічними і політичними обставинами тощо. Крім
вищевказаних існує ще маса інших умов, які показують істотний вплив на
диференціацію правових колізій.
2.2. Розмежування повноважень у системі органів публічної влади та
муніципально-правові колізії
Правові колізії виникають через різноманітні причини. Недосконалість
законів, довільне тлумачення норм Конституції України та інших законодавчих
актів, перевищення органами державної влади своїх повноважень, стикання
старого та нового законодавства є лише деякими з них.
Такий вид суперечностей, як муніципально-правові колізії, мають місце
як у процесі правотворчості, так і в правозастосовній практиці. У процесі
правотворчості допускаються стикання або однорідних, або різнохарактерних

положень, що є порушенням базових принципів співвідношення між правовими
актами. Часто зустрічаються ситуації, коли два чинних нормативних акти
повторюють протилежно один одного. Часто відсутність в окремих сферах
законодавчої практики плановості та систематизації призводить до виникнення
правових колізій.
На сьогодні широко поширеною є практика «точкового» законодавства,
прийняття нормативно-правового акта «негайного» реагування для усунення
проблеми, що є нагальною. При цьому не береться до уваги взаємозв’язок
такого щойно прийнятого нормативного акта з іншими правовими актами, що
регулюють певну сферу суспільних відносин. Тому часто такий закон просто не
працює, або вступає в суперечність з уже існуючими. Прийняття такого
специфічного законодавства породжує необґрунтоване збільшення масиву
законодавчих

актів,

при

цьому

порушується

принцип

системності

законодавства, виникає неоднозначне тлумачення відповідних норм, що
призводить до виникнення колізій.
В. В. Денисенко слушно виділяє об’єктивні та суб’єктивні причини
виникнення колізій229.
До об’єктивних причин належать: суперечності, динаміка та зміна
суспільних відносин, що регулюються правом230. У житті суспільства і держави
одні правові акти заміняють іншими. Проте не завжди нові акти скасовують
попередні. Часто вони діють паралельно. Крім того, суспільні відносини є
неоднаковими і специфічними та вимагають диференційованого підходу до
врегулювання із застосуванням різних методів.
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Загалом і цілком справедливо, що об’єктивний характер причин
муніципально-правових колізій зумовлений багатьма факторами: недостатністю
нормотворчого регулювання процедури вирішення колізій; відсутністю чіткого
деталізованого законодавства з питань, віднесених до предметів спільного
відання місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
недосконалістю системи правового регулювання сфери взаємовідносин між
регіонами; відсутністю чітко злагодженого механізму погодження інтересів
адміністративно-територіальних одиниць при прийнятті нормативно-правових
актів.
Крім того, до об’єктивних причин муніципально-правових колізій можна
вважати належними ті проблемні питання адміністративно-територіального
устрою

країни,

що

постали

перед

Україною

при

спробі

здійснення

децентралізаційних процесів, а саме:
1)

невпорядкованість та неврегульованість статусу низки існуючих

адміністративно-територіальних одиниць, відсутність єдиної класифікації та
порядку віднесення їх до відповідної категорії призводить до порушення
існуючої системи державного устрою;
2)

наявність великої різниці за кількістю населення, площею, іншими

параметрами між адміністративно-територіальними одиницями одного рівня та
категорії;
3)

невідповідність статусу багатьох адміністративно-територіальних

одиниць їх кадровому, ресурсному та організаційному потенціалу;
4)

наявність у складі адміністративно-територіальної одиниці інших

адміністративно-територіальних одиниць цього самого рівня;
5)

невідповідність наявних адміністративно-територіальних одиниць

рекомендаціям щодо територіального устрою Європейського Союзу;
6)

наявність у межах території деяких адміністративно-територіальних

одиниць територій, що належать іншим адміністративно-територіальним
одиницям цього самого рівня адміністративно-територіального устрою;
7)

нераціональне розмежування між окремими адміністративно-

територіальними одиницями.
Неточність, невпорядкованість та неповність системи територіального
устрою з чітким розмежуванням адміністративно-територіальних одиниць
знижує ефективність управління територіями та контролю діяльності органів
місцевого самоврядування в частині дотримання ними законності при ухваленні
рішень, що, у свою чергу, призводить до виникнення неточностей та
суперечливих моментів, які йменуються колізіями231.
Проте найвагомішою серед причин виникнення муніципально-правових
колізій під час взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної
влади на місцях є відсутність системності, злагодженості в нормативноправовому регулюванні розмежування предметів відання.
Особливе значення мають колізії між правовими актами внутрішнього
права та міжнародного права. Причини виникнення таких колізій криються в
тому, що існують відмінності в порядку створення норм внутрішнього права та
участі у створенні норм міжнародного права232. Крім того, проблеми існують у
діяльності законодавця, а саме: недостатність обліку змісту міжнародних
договорів233. Тому необхідним є узгодженість внутрішньодержавного права та
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міжнародного тоді, коли виникають колізії між правовими актами правових
систем.
Останніми десятиліттями система права зазнала корінних змін. Це, у свою
чергу, призвело до прийняття з одного й того самого питання двох нормативноправових актів. Незавершеність правової реформи, що мусить відобразити в
праві відповідні (політичні, соціальні, економічні) зміни в суспільстві, призвела
до збільшення кількості темпоральних колізій. Нормативно-правові акти
галузевого значення не завжди у своїх межах збігаються, на їх стику виникають
суперечності.
Необхідно відмітити, що муніципально-правові колізії виникають у
результаті порушення правил юридичної техніки, коли порушується порядок
прийняття нормативних актів та внесення до них змін. Наприклад, не
виконуються умови про обов’язкове опублікування прийнятого акта органу
місцевого самоврядування в місцевому ЗМІ, не зазначається порядок набрання
чинності відповідним актом голови або ради та допускаються порушення в
оформленні акта. У свою чергу, пропуски, орфографічні та граматичні помилки
є порушенням правил юридичної техніки та причиною виникнення колізій
муніципальних актів.
Суперечності муніципальних актів виникають у результаті перевищення
повноважень органів місцевого самоврядування. Часто органи місцевого
самоврядування втручаються в повноваження органів державної влади на
місцях, а також інших органів місцевого самоврядування.
Як результат усього вищевикладеного, можна назвати основні причини
муніципально-правових колізій. Такими є: перевищення повноважень органів
місцевого самоврядування, порушення правил юридичної техніки, часті зміни
законодавства.

При цьому варто вказати, що колізії муніципально-правових актів та
муніципально-правові колізії є не тотожними поняттями. Вони співвідносяться
як часткове до цілого. Часто причини виникнення колізій муніципальноправових актів передують причинам виникнення муніципально-правових
колізій.

Перші

опосередковано

є

причинами

виникнення

других.

У

правозастосовній діяльності причини виникнення муніципально-правових
колізій насамперед криються в тому, що нормативно-правовий акт, який містить
значні помилки, породжує колізії при його виконанні234.
Слід відмітити, що причина виникнення суперечностей між нормативноправовими актами також полягає в нечіткості та невизначеності законодавчого
регулювання, що в правозастосовній практиці часто призводить до колізій. Так,
наприклад, розділ перший Конституції України закріплює владу в державі на
засадах поділу на законодавчу, виконавчу, судову. При цьому вона фактично
здійснюється чотирма незалежними системами органів. Крім того, у Конституції
відсутні повний перелік та ієрархія нормативно-правових актів. Тільки в деяких
статтях Основного Закону згадується про необхідність відповідності одних актів
іншим. При цьому, слушно зауважує професор О. О. Лук’янова, дані норми
Основного Закону не є імперативними, оскільки вказують тільки на те, що акти
«не повинні суперечити», а «не суперечать»235.
Причини колізій виникають і у зв’язку з різноманітними концепціями
праворозуміння того чи іншого нормативно-правового акта, що існують у
234
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сучасній науці. Колізії нормативно-правових актів, причини виникнення яких
пов’язані з праворозумінням, мають не тільки теоретичний, але й практичний
характер. Вони відображаються на змісті законності й правопорядку в країні та
механізмі правового регулювання. Сліз зазначити, що останнім часом «колізія
праворозуміння» перетворилася на колізію правосвідомості суспільства, у
правові дії громадян, посадових осіб, політичних діячів236.
Як наслідок, можна констатувати, що теоретичні колізії є менш
шкідливими за практичні, оскільки праворозуміння прямо і безпосередньо
залежить від правосвідомості.
Більшість правових колізій, як уже зазначалося, виникає в механізмі
розподілу влад. Це колізії між нормативно-правовими актами, що їх видають
органи, які належать до різних гілок влади. Даний вид колізії суперечливо
можна вважати належним до муніципального права. Оскільки, відповідно до
засад розподілу влади, що зазначені в Основному Законі України, діяльність
органів місцевого самоврядування не є належною до жодної з гілок влади.
Проте між органами державної влади та органами місцевого самоврядування є
певний змістовний зв’язок. Основою такого зв’язку є єдність функцій та
завдань, які покликані здійснювати органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування; єдність влади, яку здійснюють органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, що випливає із ст. 5 Конституції України237;
єдність в основному принципів, на яких будується апарат державного
управління і виконавчий апарат місцевого самоврядування. Органи місцевого
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самоврядування, функціонуючи на принципах децентралізації державного
управління (правової, організаційної, фінансової автономії), беруть участь у
реалізації в межах Конституції і законів України основних функцій і завдань
держави. Отже, колізії, що виникають відповідно до сфер розподілу влад, мають
опосередковане відношення до муніципального права.
У сфері взаємодії нормативно-правових актів різних гілок влади в
законодавстві досить чітко визначений статус різних органів та співвідношення
актів, що вони видають. Незважаючи на це, часто виникає неправильне
розуміння та використання органом держави своєї компетенції, що в результаті
має правову колізію.
Варто зауважити, що досить велика кількість суперечностей та
невідповідностей виникає через порушення органами своєї компетенції. Орган
або виходить за межі своє компетенції, або присвоює собі повноваження інших,
або не здійснює своїх закріплених повноважень повною мірою. Допускається
вторгнення в чужі сфери, що породжує правові колізії. А в результаті
знижується рівень державної діяльності та якість рішень, що вони приймають.
Так, слушно зауважує професор Ю. О. Тихомиров, органи держави більшою
мірою з’ясовують відносини між собою, ніж злагоджено вирішують питання, що
перед ними стоять238. Причиною виникнення правової колізії інколи виступає
невірне тлумачення правозастосовними органами, зокрема, у разі зміни
правових позицій Конституційного Суду з питань, з яких раніше вже
виносились рішення. Наявність подібної практики може призвести до
виникнення правових колізій. Як випливає з аналізу правової доктрини, рішення
Конституційного Суду є остаточними й оскарженню не підлягають. Крім того,
вищевказаний орган не пов’язаний жорсткими рамками раніше прийнятих
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правових позицій. Раніше прийняті рішення зберігають юридичну силу та не
підлягають перегляду, а відтак зберігається сформульована ним правова позиція.
Як висновок, можна навести такі положення. Можна виділити суб’єктивні
та об’єктивні причини виникнення муніципально-правових колізій; причини, що
виникають у процесі правотворчості та правозастосовної діяльності.
Основні з них, що виникають у правотворчій діяльності, можна звести до
таких положень:
– законотворчі помилки призводять до колізій нормативно-правових актів
як галузевого, так і локального значення, зокрема неправильність вибору
предмета регулювання, форми акта (закон, постанова, рішення), способу
правового регулювання; невірне виділення статусу органу державної влади та
недооцінка ролі правозастосування; порушення порядку прийняття законів,
внесення до них змін; закріплення в актах загальних положень без деталізації;
– відсутність чіткого розмежування предметів відання між органами
державної влади взагалі та органами державної влади на місцях та органами
місцевого самоврядування призводить до муніципально-правової колізії
компетенції;
– дублювання нормативно-правових актів або врегулювання одних і тих
самих відносин видозміненим способом.
У правозастосовній діяльності колізії виникають у результаті:
– наявності нормативно-правового акта галузевого чи локального
характеру, що містить нормотворчі помилки та породжує муніципально-правову
колізію при його виконанні;
– нечіткості та невизначеності нормативного регулювання;

– внутрішніх суперечностей у самому нормативному акті;
– відмінності в правосвідомості;
– порушень виключної чи делегованої компетенції органами місцевого
самоврядування;
– невірного тлумачення.
Необхідно відмітити, що в даний час більшою мірою переважають ті
муніципально-правові колізії, які викликані недоліками при застосуванні
правил, засобів, методів, прийомів юридичної техніки, що призводить до колізії
нормативно-правових актів. Вказані причини свідчать про наявність проблем
ефективності українського законодавства, оскільки внутрішня та зовнішня
злагодженість нормативно-правових актів, що створюють систему законодавства
та на яких базується та чи інша галузь права, запобігання та відсутність
суперечностей між ними є неодмінною умовою дієвості та ефективності.
У

деяких

зарубіжних

країнах,

як

влучно

зазначає

професор

М. М. Казанцев, існує практика несуперечливих кодексів, що стосуються певної
сфери суспільних відносин239. Одним із авторів даної ідеї є датський юрист
Альф Рос, який розглянув систему пов’язаних між собою предметів
регулювання, що не суперечать один одному і закріплені в єдиному акті.
Наявними

є

три

елементи

такої

непротиставленості:

внутрішня

непротиставленість (несуперечливість), зовнішня непротиставленість і факт
використання кожної норми кожного положення в будь-якому судовому процесі.
Якщо ж відповідні статті не використовуються в судочинстві, то немає і підстав
говорити про наявність того чи іншого логічно несуперечливого зведеного
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нормативного акта240. Якщо брати до уваги такий досвід в Україні, то логічно
було би припустити наявність зведеного Муніципального кодексу, в якому чітко
прописані та деталізовані правила діяльності органів місцевого самоврядування
та їх несуперечливість з іншими нормами держави, що дозволило б запобігти та
не допустити наявності колізій.
У країнах з федеративним устроєм одна з причин виникнення колізій
полягає в суперечності актів, що їх видають суб’єкти федерації. Так, наприклад,
Конституція Російської Федерації 1993 року241 недостатньо чітко закріпила
розмежування повноважень між федеральними органами державної влади та
органами

державної

влади

суб’єктів

Російської

Федерації.

Ускладнює

федеративні відносини, таким чином створюючи передумови виникнення
колізій, те, що порядок розмежування предметів відання в країнах з такою
формою устрою істотно відзначається. У конституціях одних зарубіжних країн
йдеться про розмежування влади не по вертикалі (між федерацією та її
суб’єктами), а по горизонталі (в основному це стосується законодавчої та
виконавчої влад, їх спільної компетенції).
Проаналізувавши все вищесказане, можна допустити, що ще однією із
загальнотеоретичних причин виникнення муніципально-правової колізії є
особливий характер взаємовідносин між органами публічної влади залежно від
форми територіального устрою.
До суб’єктивних причин правових колізій належать ті, що залежать від
волі законодавця, інших органів та посадових осіб публічної влади на місцях.
Наприклад, низька якість законів, прогалини в праві, непродуманість або слабка
240
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координація нормотворчої діяльності, недосконалість юридичної техніки,
законодавчі помилки тощо.
Суб’єктивний характер причин виникнення муніципально-правових
колізій виражається в таких елементах. По-перше, у бажанні регіонів отримати
більший обсяг повноважень за допомогою розмежування предметів відання.
По-друге, у порушенні посадовими особами чинних нормативно-правових актів.
По-третє, у недостатній грамотності актів, що призводить до виникнення колізій
у межах одного нормативно-правового акта. По-четверте, у довільному
тлумаченні правових норм.
Як результат, є доцільним зазначити, що всі причини виникнення
правових колізій як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру закладаються не
тільки на стадії правотворчої діяльності, але й у процесі застосування права.
Останніми

десятиліттями

спостерігається

стрімкий

розвиток

законодавства. Вже при підготовці та прийнятті законів та інших нормативноправових актів «закладаються» помилки, які призводять до правових колізій.
Насамперед

недотримання

правил

юридичної

техніки

при

підготовці

нормативно-правового акта неминуче породжує помилки, у результаті яких
виникають суперечності.
Найбільш повне уявлення про помилки в правотворчості як причини
суб’єктивного характеру дає Ю. О. Тихомиров242, вказуючи на три загальні
групи помилок, які ми детально розглянули в попередньому підрозділі. При
розгляді даного питання варто зосередити свою увагу на тих конкретних, які є
типовими при прийнятті муніципально-правового акта та є причиною
муніципально-правової колізії.
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Типові помилки, що є характерними при прийнятті муніципальноправового акта, при внесенні його до реєстру актів органів місцевого
самоврядування, що тягнуть за собою виникнення муніципально-правової
колізії, є такими:
1) недотримання терміну внесення муніципально-правових актів у реєстр
(хоч на практиці відсутнє будь-яке часове регламентування такого й акти
вносяться на сайт у різний проміжок часу, оскільки відсутня структурна
одиниця в межах органу місцевого самоврядування, відповідальна за таке);
2) копія документа в електронному вигляді не відповідає копії на
паперовому носії;
3) відсутні додатки до актів як на паперовому носії, так і в електронному
варіанті акта;
4) у копії документа в електронному вигляді відсутні найменування
органу, що прийняв акт, реквізити, дата прийняття та номер. Аналогічні
помилки зустрічаються і в додатках до документів;
5) ненадання інформації про опублікування нормативно-правових актів –
порушення терміну надання такої інформації. Слід звернути увагу на те, що
неопубліковані нормативні акти не можуть реалізовуватися;
6) муніципально-правові акти завірені неналежним чином;
7) акти видаються органами місцевого самоврядування з перевищенням
їхніх повноважень;
8) за змістом муніципально-правових актів:
• у преамбулах містяться посилання не на нормативні акти, а на доповіді й
думки окремих осіб (наприклад, заслухавши та обговоривши доповідь

головного бухгалтера та головного спеціаліста, рада прийняла рішення). Є
випадки, коли преамбула відсутня взагалі;
• для нормативно-правових актів не вказуються дата (термін) набрання
актом чинності та інформація про назву джерела офіційного опублікування;
•

використовується

скорочення

найменування

органів

місцевого

самоврядування;
• відсутнє повне найменування посади особи, яка підписала акт;
•

при скасуванні або внесення змін у раніше прийняті акти реквізити

таких актів вказуються не в повному обсязі: присутня або назва акта, але без
дати і номера його прийняття, або дата та номер є, а назви немає;
•

контроль за виконанням рішення ради покладається на посадову

особу або інших службовців, що є невірним, також контроль не повинен містити
таких слів, як «контроль за виконанням рішення залишаю за собою», бо рішення
прийняв колегіальний орган і контроль може бути покладено на конкретну
особу.
Уже наявні дані помилки при прийнятті нормативно-правового акта і
призводять до виникнення колізій у публічному праві й муніципальному
зокрема.
У свою чергу, Р. Надєєв визначає, що особливість законотворчих помилок
полягає в тому, що вони не випливають із тексту закону. Такі помилки важко
довести. Вони знаходять свій прояв у процесі виконання, застосування
нормативно-правового

акта.

Вищезазначені

помилки

майже

неможливо

нейтралізувати навіть на стадії подання, оскільки вони засновані на пропозиціях
певного суб’єкта та не підкріплюються належною емпіричною базою. Він
пропонує для запобігання такому типу помилок направляти проект нормативно-

правового акта на наукову експертизу та здійснювати по можливості локальний
експеримент для прогнозування його необхідності та життєздатності243.
Прикладом такої неточності та суперечності може бути питання реалізації
виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні. В українському
законодавстві виникла правова колізія. У нормах Закону «Про тимчасово
переміщених осіб»244 йдеться про необхідність забезпечення виборчого права
громадян, які змушені були переселитися у зв’язку з війною на Донбасі та
окупацією Криму. Зокрема, у ст. 8 Закону йдеться про те, що внутрішньо
переміщена особа «реалізує своє право голосу на місцевих виборах шляхом
зміни місця голосування без зміни виборчої адреси»245.
Водночас у вересні 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про
місцеві вибори»246, в якому законодавці не передбачили можливості голосування
внутрішньо переміщених осіб, оскільки вони перебувають за межами
населеного пункту, в якому прописані.
Стаття 24 Конституції України передбачає рівність прав громадян, при
цьому створюючи для внутрішньо переміщених осіб особливі правила
визначення належності до територіальної громади і не даючи таких
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можливостей іншим громадянам України247.
Відповідно

до

чинного

законодавства

та

теоретичних

засад

конституційного права, вибори в органи самоврядування тим і відрізняються від
виборів до Верховної Ради України чи виборів Президента, що місцеву владу
обирає місцева громада, тобто громадяни, які постійно проживають на території,
на якій проводяться вибори. А іншого способу довести правовідносини
громадянина і громади, окрім реєстрації, на жаль, в Україні нині не існує.
Проте при цьому виникає низка суперечливих моментів, що суперечать
самому принципу місцевого самоврядування, бо місцеві вибори – це вибори, де
територіальні громади обирають свою владу. Насамперед виникає запитання: чи
можна

вважати

переселенців

повноцінними

членами

тієї

чи

іншої

територіальної громади, зважаючи на те, що зовсім не всі внутрішні мігранти
планують залишатися жити там, де мають надію тепер обирати місцеву владу?
На жаль, на практиці не існує механізму, який дав би змогу відділити тих,
хто вже є членами нових громад, і тих, хто такими не є. І жоден із чинних
нормативно-правових актів не пропонує, як це можна було б зробити. Проте при
виявленні можливих шляхів урегулювання даного спірного питання необхідно
враховувати той факт, що не є можливим надання певних привілей
переселенцям стосовно інших членів територіальних громад, які також не
можуть голосувати на місцевих виборах.
Необхідно зазначити, що законодавчі помилки, які призводять до колізій
нормативно-правових актів, також можливі через об’єктивні (необхідність у
короткі строки створити законодавство, наприклад, відповідно до вимог
247
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Європейського Союзу як умова входження України до нього) та суб’єктивні
причини (поспішність у розгляді та прийнятті нормативно-правового акта,
незнання багатьма суб’єктами та учасниками законопроектної діяльності
чинного законодавства, методології, технік законотворчості тощо).
Муніципально-правові

колізії

виникають

насамперед

у

результаті

порушення правил юридичної техніки, коли порушено порядок прийняття
нормативно-правових актів і внесення до них змін та коли недотриманий
порядок введення їх у дію. Відсутня чітка процедура прийняття акта органів
місцевого самоврядування (порядок поетапного прийняття з проведенням
відповідних експертиз та строків уведення їх у дію). У свою чергу неточності,
орфографічні та граматичні помилки є порушенням правил юридичної техніки
та однією з причин виникнення колізій у муніципальному праві.
Суперечності виникають також у результаті перевищення повноважень
органами місцевого самоврядування.
Крім суб’єктивних та об’єктивних причин колізій, що виникають під час
правотворчості,

муніципально-правові

колізії

часто

виникають

у

ході

правозастосовної діяльності.
Ще одна з причин колізійності в муніципальному праві полягає у
відсутності в Конституції України переліку та ієрархії нормативно-правових
актів. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 2008 року
спробував дати класифікацію нормативно-правових актів, закріпивши серед них
акти

органів

місцевого

самоврядування248.

Крім

того,

вищезгаданий

законопроект уперше в законодавстві України дав вказівку на застосування того
248
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чи іншого акта при виникненні колізій та використав такий термін, як «аналогія
права та закону». Законодавець зазначив, що в разі суперечності правових норм
у нормативно-правових актах різної юридичної сили діють норми акта, що має
вищу юридичну силу. За наявності суперечностей між загальними та
спеціальними нормативно-правовими актами з одного й того самого предмета
регулювання

однакової

юридичної

сили

застосовується

спеціальний

нормативно-правовий акт.
Як доречно і слушно вказує О. Ф. Скакун у своєму підручнику з теорії
держави і права, акт – це офіційний документ, що його ухвалили уповноважені
суб’єкти в певній формі й порядку, який установлює (змінює, доповнює,
скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин249.
Нормативно-правовий акт є правоутворювальним офіційним актом, який
поширюється на зазначене коло осіб і розрахований на неодноразове
застосування, має конкретну форму, яка залежить від органу, що його видає,
розробляється і приймається з додержанням нормотворчої процедури, підлягає
обов’язковій державній реєстрації та обліку й доводиться до відома населення у
встановленому законом порядку.
За юридичною силою акти поділяються на такі: Конституція та
конституційні закони; закони та кодифіковані закони; постанови Верховної Ради
України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України;
накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади; накази, постанови, розпорядження інших органів державної
влади.
Стосовно нормативних актів місцевого значення варто відмітити, що акти
місцевого самоврядування мають пріоритет над актами будь-якого місцевого
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органу виконавчої влади, оскільки на відповідній території органи місцевого
самоврядування є єдиними органами, які мають право (за дорученням
територіальної громади) самостійно вирішувати питання місцевого значення.
Отже, акти органів місцевого самоврядування є тими нормативно-правовими,
що мають пріоритет перед актами органів державної влади на місцях, які
представлені місцевими державними адміністраціями.
Що стосується локальних актів, то це акти територіальних громад,
підприємств, установ, організацій тощо.
Відповідно до положень Конституції України250, населення певної
адміністративно-територіальної одиниці (село, селище, місто) наділено правом
самостійно або через обрані органи місцевого самоврядування вирішувати
питання місцевого значення.
Нормативно-правові акти місцевого самоврядування можна назвати
муніципально-правовими

актами,

оскільки,

відповідно

до

теоретичних

визначень, вони підпадають під основні ознаки, що характеризують певний акт
нормотворчості як нормативно-правовий.
Суперечність у змісті муніципально-правового акта може відповідно до
закону подолати суд, який застосовує цей акт шляхом застосування аналогії
закону чи аналогії права, крім випадків, заборонених законом. Інші державні
органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи застосовують
аналогію закону (аналогію права) у випадках, безпосередньо передбачених
законом.

250

Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:

Право, 2016. 82 с.

Крім того, проект закону закріплює, що за відсутності норми, яка б
безпосередньо регулювала певні відносини, застосовується інша норма, що
регулює подібні відносини, найбільш схожі з тими, що не врегульовані (аналогія
закону), або в разі відсутності їх прямого правового регулювання та
неможливості застосування аналогії закону (аналогія права) застосовуються
загальні принципи права.
Також вказується шлях подолання муніципально-правової колізії. У разі
виявлення прогалин або суперечностей у нормативно-правовому акті суб’єкти
його прийняття (видання) зобов’язані шляхом прийняття нового акта однакового
виду внести до нього відповідні зміни з чітким формулюванням або уточненням
тексту норми, яка усуває прогалини або суперечності.
Правові колізії часто виникають у процесі тлумачення норми права, у тому
числі Конституційним Судом України як єдиним органом конституційної
юрисдикції,

що

наділений

правом

офіційного

тлумачення.

Рішення

Конституційного Суду України є остаточними та не підлягають перегляду й
оскарженню. Даний орган не пов’язаний рамками раніше прийнятих правових
позицій. Раніше прийняті рішення зберігають юридичну силу та не підлягають
перегляду, відповідно чинною залишається і правова позиція, яку сформулював
суд.
Крім того, ще однією важливою причиною виникнення муніципальноправових колізій, на якій варто зосередити свою увагу, є нечітке розмежування
повноважень

між

органами

державної

влади

та

органами

місцевого

самоврядування. Однією із загальнотеоретичних причин виникнення колізій є
особливий характер взаємовідносин між органами публічної влади залежно від
форми територіального устрою.
Проблема розмежування предметів відання та повноважень між органами

місцевого самоврядування та органами державної влади на місцях пов’язана з
недосконалістю галузевого законодавства України. У галузевому Законі «Про
місцеве самоврядування» нечітко сформульовані самі питання місцевого
значення та їх співвідношення з повноваженнями органів державної влади на
місцях у тій чи іншій вузько спрямованій сфері суспільних відносин251.
Конституція України закріпила за органами місцевого самоврядування
наявні власні повноваження, при цьому не давши чіткої класифікації питанням
місцевого значення, які відповідно до законодавства є тим чинником, заради
вирішення якого створюються територіальною громадою органи місцевого
самоврядування. Крім того, наявні ще й делеговані повноваження, які можна
назвати взаємними. З одного боку, вищезазначені повноваження здійснюються
органами державної виконавчої влади на місцях. Так, наприклад, районна
державна адміністрація є виконавчим органом районної ради, оскільки остання
такого власного органу немає252. А з іншого боку, органи державної виконавчої
влади доручають органам місцевого самоврядування здійснення деяких їхніх
«власних» повноважень. При цьому має місце двояке за своєю природою
здійснення, врегулювання питань місцевого значення, без конкретизації
стосовно відповідальності за неповне чи неналежне здійснення, що, у свою
чергу, породжує колізійність.
У даному разі, слушно зауважують В. І. Васильєв253 та Н. О. Ігнатюк254,
процедуру розмежування предметів відання та повноважень необхідно
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Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
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Див.: Васильев В. И. Муниципальное право России. Москва, 2012. 680 с.
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Див.: Игнатюк Н. А., Павлушкин А. В. Муниципальное право: учеб. пособие. Москва: Юстицинформ,
2007. 312 c.

розпочати з ревізії та систематизації правових актів, що регулюють предмети
відання та повноваження місцевого самоврядування, усуваючи при цьому всі
колізії.
Без належного визначення обсягу компетенції, за який має відповідати
кожен із інститутів публічної влади, нормальне функціонування держави
неможливо. Розмежування повноважень між органами місцевої публічної влади
(місцевими

державними

адміністраціями

та

органами

місцевого

самоврядування) є пріоритетним напрямом розвитку процесу державотворення
в

Україні.

При

цьому

необхідно

враховувати,

які

саме

властивості

муніципального утворення впливають на обсяг та характер компетенції, з тим
щоб чітко їх ураховувати в законодавчому процесі (одні адміністративнотериторіальні

одиниці

внаслідок

певних

особливостей

географічного,

соціального, демографічного чи іншого характеру мають потреби, що можуть
відрізнятися від потреб інших одиниць). Законодавець мусить ураховувати всі
вище перелічені особливості. Часто на практиці буває так, що законодавчий
орган приймає нормативно-правовий акт ніби «з умовою»255, незважаючи на те
що він потребує ще вагомого доопрацювання, що безумовно породжує правову
колізію256. Найбільш типовим прикладом такого «умовного» законодавства є
пакет документів, який стосується реформи місцевого самоврядування.
Як бачимо, причини виникнення правових колізій у сфері взаємовідносин
державної влади та місцевого самоврядування пов’язані з відсутністю
системності, злагодженості в нормативно-правовому регулюванні розмежування
предметів відання.
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Див.: Денисенко В. В. Коллизии правовых актов и механизм их разрешения (теоретико-правовой
аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004. С. 113.
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Див.: Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юрінком Інтер,
1998. 432 с.

Деякі вчені-юристи, такі, наприклад, як Н. О. Ігнатюк257, Н. О. Шевчик258,
висловлюють позицію про те, що процедуру розмежування предметів відання та
повноважень необхідно розпочинати з ревізії та систематизації правових актів,
що

регулюють

предмети

відання

та

повноваження

органів

місцевого

самоврядування, усунення правових колізій.
Як слушно відмічає Т. М. Бялкіна, без належного визначення обсягу
компетенції, за який має відповідати конкретний орган публічної влади,
нормальне функціонування держави неможливо. Вона відмічає необхідність
уточнення, які саме властивості муніципального утворення впливають на обсяг
та характер компетенції, з тим щоб ураховувати їх у процесі законодавчого
регулювання259. Незважаючи на те, що прийнятий Закон України «Про місцеве
самоврядування

в

Україні»,

визначення

питань

місцевого

значення

є

незавершеним260.
У свою чергу А. В. Безруков звертає увагу на те, що необхідно визначити
питання місцевого значення не шляхом установлення виключного переліку
таких, а чітко закріпити питання виключної компетенції за органами державної
влади на місцях, залишивши при цьому всі інші за органами місцевого
самоврядування. При цьому він зазначає, що необхідно визначити межі
допустимої співпраці в окремих випадках в інтересах адміністративно-
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Див.: Шевчик Н. А. Государственная власть и местное самоуправление: правовые проблемы
взаимодействия: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2001. 194 с.
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Див.: Бялкина Т. М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового
регулирования: монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. 408 с.
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Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
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територіальної одиниці261. Досить часто можна спостерігати перевищення
органами державної влади на місцях своїх повноважень, а чітке закріплення меж
таких дозволить забезпечити права територіальної громади самостійно
вирішувати ті питання, що залишилися поза чітко встановленими межами, а це,
у свою чергу, надасть органам місцевого самоврядування можливість вільно
діяти.
Таким чином, гостро відчувається необхідність створення ефективного
механізму вирішення правових колізій у муніципальному праві.
Один варіант подолання такого запропонувала І. О. Стародубцева.
Відповідно до нього, механізм реалізації розмежування предметів відання між
органами місцевого самоврядування та органами державної влади на місцях має
бути закріплений на рівні адміністративно-територіальної одиниці, без
втручання держави, тобто без прийняття відповідних нормативно-правових
актів або внесення змін до існуючих органом законодавчої влади262.
Але при цьому необхідно зауважити, що перелік питань, які входитимуть
до виключної компетенції місцевого самоврядування, має бути чітко вказаний у
Конституції як Основному Законі. За відсутності такого вищезазначений
місцевий механізм реалізації породить сам велику кількість суперечностей та
колізій. Варто такий перелік питань місцевого значення залишити відкритим,
щоб мати в подальшому можливість його коригування залежно від виникнення
«нових», пов’язаних із специфікою розвитку того чи іншого населеного пункту
особливостей. При такому не порушується принцип держави на визначення
предметів відання, що не суперечить положенням розділу 11 Конституції
261

Див.: Безруков А. В. Парламентское право и парламентские процедуры: учеб. пособие. Москва,
2015. С. 59.
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Див.: Стародубцева И. А. Конституционные принципы федерального коллизионного права. Журнал
российского права. 2012. № 6. С. 58–63.

України263, але і не дозволяє органам державної влади на місцях самовільно
втручатися в порядок вирішення питань місцевого значення. Такий механізм
сприятиме запобіганню колізіям у муніципальному праві.
Доречно буде зауважити, що при визначенні повноважень місцевого
самоврядування слід ураховувати принципи, що проголошені в Європейській
хартії про місцеве самоврядування. Зокрема, «органи місцевого самоврядування
в межах, установлених законом, мають повну свободу дій для здійснення
власних ініціатив з будь-якого питання, яке не виключене з їхньої компетенції і
не віднесене до компетенції іншого органу влади»264. Звідси випливає, що
питання місцевого значення – це будь-які питання, що законом або іншим
нормативно-правовим актом не належать до загальнодержавних питань та
входять до певної сфери компетенції органу місцевого самоврядування і що
відповідний орган організаційно, фінансово та матеріально здатен вирішувати їх
самостійно.
Найбільш доречним для визначення питань місцевого значення є
компетенційний підхід. Зміст його полягає в тому, щоб через призму визначення
компетенції органу місцевого самоврядування з’ясувати повний обсяг питань
місцевого значення. Даний підхід дещо відрізнятиметься в різних країнах
залежно від того, континентальну чи англосаксонську модель сповідуватиме та
чи інша з них, оскільки англосаксонське право сповідує принцип суверенітету
парламенту265. При цьому інші суб’єкти публічної влади отримують нормативні
263
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повноваження на підставі делегування. В англосаксонських країнах діє
позитивне регулювання компетенції місцевого самоврядування і відповідно
визначення питань місцевого значення. Якщо дії місцевого самоврядування
чітко визначені в законі, то вони є правомочними. Так, наприклад, у Ізраїлі
місцеві органи можуть здійснювати лише ті повноваження, які їм безпосередньо
надані в законі266. У країнах з континентальною системою права компетенція
місцевого самоврядування отримує закріплення на рівні найбільш загальних
норм права. Місцева влада може здійснювати будь-які дії, що не заборонені
законом та не входять до сфери компетенції інших органів влади. При цьому
місцеве самоврядування зобов’язано коректно виконувати закріплений та
визначений за ним певний рівень компетенції, яка отримала назву обов’язкової.
Територіальні громади не можуть при цьому відмовитися від виконання цієї
компетенції та вирішення певних питань місцевого значення, крім випадків,
спеціально обумовлених у законі. Ті компетенції, що не визначені як
обов’язкові, логічно вважаються факультативними, їх виконання винесено на
розсуд органу місцевого самоврядування в залежності від потреб конкретної
територіальної громади.
Слід зазначити, що жодна з розвинутих країн питання розмежування
компетенції

не

піддавала

жорсткій

систематизації.

Сфери

компетенції

утворювалися історично протягом століть, знаходили своє відображення в
законодавстві й у зв’язку з їх послідовним та логічним виникненням.
У теорії муніципального права можна виділити три основні групи
компетенції місцевого самоврядування. По-перше, це компетенції, що існують
традиційно на муніципальному рівні: комунальні послуги, будівництво шляхів
місцевого значення, утримання соціальних об’єктів та закладів культури
266

Див.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Москва:
Междунар. отношения, 1999. 400 с.

тощо267. У даному трактуванні вищевказаних компетенцій більшість країн є
солідарними (їх перелік у різних країнах є майже однаковим). По-друге, це
компетенції в соціальній сфері, у галузі охорони здоров’я та освіти, зайнятості
населення. У визначенні питань місцевого значення, що входять до даного виду
компетенції, держави мають певні відмінності, оскільки всі вищенаведені
моменти пов’язані з принципом соціальної держави268. Так, наприклад, у
скандинавських країнах медичним обслуговуванням та охороною здоров’я
займаються

тільки

самоврядування

в

органи
цій

самоврядування269,

самій

галузі

а

займаються

у

Франції

лише

органи

другорядними

питаннями270. По-третє, це повноваження в галузі охорони навколишнього
природного середовища, економічної та територіальної цілісності, участі в
економічному розвитку.
При визначенні питань місцевого значення варто зупинитися ще й на
компетенціях, що делеговані місцевому самоврядуванню державою, наприклад
стягненні податків, веденні статистики, виконанні функцій поліції, здійсненні
актів громадянського стану, веденні військового обліку тощо. Делегування
здійснюється на підставі закону та в обов’язковому порядку мусить передбачати
передачу коштів, необхідних для здійснення таких повноважень, та посилений
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контроль з боку держави271. Варто відмітити, що вибір тієї чи іншої формули для
виконання кожної групи компетенції органи місцевого самоврядування
визначають самостійно, при цьому держава може регулювати особливо важливі
питання законодавчим шляхом.
При цьому необхідно зазначити, що рівень самостійності органу місцевого
самоврядування у вирішенні питань місцевого значення залежить ще й від того,
наскільки певна сфера відносин потребує спеціальних знань та кваліфікованого
персоналу, фінансової гнучкості.
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» значною мірою є
своєрідним каталогом повноважень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування272. Проводячи розмежування повноважень на власні та
делеговані, вітчизняне право не передбачає поділу повноважень місцевого
самоврядування на обов’язкові та факультативні.
Визначення переліку питань місцевого значення є першочерговим
завданням для муніципального права, оскільки виникає запитання: як можна
здійснювати діяльність, не маючи чіткого уявлення про її предмет? Самі
суспільні відносини не входять до компетенції місцевого самоврядування, вони
є лише колом його діяльності, тому локальні питання не є правовим явищем.
Тільки після їх державного визнання та фіксації в законодавстві такі об’єкти
локальної діяльності набувають юридичного оформлення. При цьому чітке
визначення питань місцевого значення та їх деталізація дасть змогу в
подальшому уникнути великої кількості суперечностей та неточностей,
271
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сформувати виключну компетенцію територіальних громад та розмежувати
компетенцію

органів

місцевої

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування, уникнути дублювання273.
Місцеве самоврядування як самостійний вид публічної влади – публічної
влади територіальних громад – має низку особливостей щодо обсягу, діапазону
та правової природи об’єктів свого впливу, значна частина яких нехарактерна
для

інших

правовідносин.

Основними

об’єктами

локальної

діяльності

територіальних громад є насамперед питання місцевого значення, тобто ті, що
випливають із інтересів жителів адміністративно-територіальної одиниці –
членів відповідної територіальної громади. При цьому держава визнає існування
питань, що, з одного боку, не є державними, а з іншого – не суперечать їм. Проте
сьогодні в Україні відсутнє законодавче закріплення дефініції питань місцевого
значення.
Стаття 140 Основного Закону держави закріпила право територіальної
громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України274. Саме специфічним змістом питань місцевого значення визначається
функціональна роль місцевого самоврядування та територіальної громади. У
законодавстві України є згадування про питання місцевого значення, проте
чіткої дефініції немає.
Сьогодні, аналізуючи доктринальне тлумачення, можна сказати, що немає
єдності думок про «питання місцевого значення». Так, В. М. Кампо275,
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А. А. Коваленко276 відзначають, що основним предметом діяльності органів
місцевого самоврядування є питання місцевого життя відповідних населених
пунктів. Однак коло цих питань держава може «розширювати або звужувати в
залежності від політики, яку вона проводить»277. У свою чергу В. В. Кравченко
та

М.

В.

Пітцик

розуміють

питання

безпосереднього

забезпечення

життєдіяльності територіальної громади, віднесені до таких Конституцією та
законами України278.
Підводячи підсумок причин виникнення муніципально-правових колізій,
можна навести такі положення. Аналіз усіх вищеперерахованих причин
доцільно виділити у дві великі групи: колізії в процесі правотворчості та колізії
в процесі правозастосовної практики. Крім того, вони мають суб’єктивний та
об’єктивний характер. Найбільш вагомі причини виникнення муніципальноправових колізій, крім загальнотеоретичних причин, властиві всім проявам
правової колізії. До того ж для муніципально-правової колізії характерним є
недосконале нормативне розмежування повноважень у системі взаємодії між
органами державної влади та органами місцевого самоврядування як двояких
проявів публічної влади. Крім того, відсутність чіткої вказівки на місце
муніципально-правового акта в системі ієрархії нормативно-правових актів
України, недосконалість та неможливість прийняття єдиного зведеного
нормативно-правового акта про акти, їх систему, відсутність єдиного реєстру
муніципально-правових актів нормативного характеру, наявність великої
кількості помилок при прийнятті такого створюють свою «багатогранну» модель
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та сукупність причин і передумов виникнення такого виду правової
суперечності, як муніципально-правова колізія. Незважаючи на велику кількість
суб’єктивно-об’єктивних причин виникнення правових колізій, що мають
загальнотеоретичний характер, варто вказати, що причини муніципальноправових колізій значною мірою залежать від специфіки та рівня розвитку
адміністративно-територіальної одиниці та здебільшого мають «місцевий»
«специфічний характер». Оскільки, крім типових ситуацій, завжди мають місце
причини суб’єктивного характеру, які залежать від рівня правової свідомості
того чи іншого суб’єкта. У даному разі суб’єктом не завжди виступає тільки
конкретна посадова особа, мається на увазі суб’єкт нормотворення.

2.3. Муніципально-правові колізії в системі правових колізій
та їх особливості
Багатоманітність та неоднорідність правових колізій визначає загальні
моменти в їх існуванні. Проте не варто забувати про той факт, що кожне
конкретне правове явище, крім загальнотеоретичних ознак, наділено ще й
своїми власними особливостями. Питання існування колізій у публічному праві
так

чи

інакше

досліджували

такі

вчені,

як

М.

Т.

Баймаханов279,

М. О. Власенко280, П. С. Дагель281, М. І. Матузов282. Практично всі вчені або
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більшість з них визнають можливість класифікації правових колізій за
юридичною силою (колізії по вертикалі), за їх галузевою належністю (колізії по
вертикалі) та за низкою інших критеріїв. Проте специфічний характер
муніципально-правової колізії, який опосередковано випливає з її основних
причин виникнення, досліджений не був. При цьому не варто забувати, що в
кожного

автора

є

своє

специфічне,

властиве

тільки

йому

бачення

досліджуваного питання.
Для початку варто чітко відобразити ті підходи, що найбільш часто
застосовуються в юридичній літературі та наділені загальнотеоретичними
характеристиками. Це надасть змогу визначити роль, місце та властивості
різних видів правових колізій і на цій підставі дати ґрунтовне визначення такого
підвиду із загальної маси, як муніципально-правової. Зокрема, можна
використовувати

системний

підхід,

який

є

найбільш

важливим

для

виокремлення правових колізій283. Правова система стійко відчуває та реагує на
суперечності, що виникають. Більш часто розбіжності починаються в таких її
складових

компонентах,

як

система

правотворчості

й

законодавства,

праворозуміння, правозастосування. Залежно від того, які компоненти правової
системи мають у себе суперечності, можна виділити деякі види правових
колізій, що виникають у правовій системі. До них можна вважати належними:
колізії конфлікту інтересів, нормативно-правових актів, правових поглядів,
суперечності компетенції, невідповідність між галузевими законами та
підзаконними актами тощо. У першу чергу кожен з елементів може виконувати
роль бази для виявлення правових колізій обумовленого типу.
Розберемо види правових колізій, які існують в юриспруденції.
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Так, професор М. І. Матузов вирішує правові колізії поділити на кілька
родових груп:
1) колізії, що зачіпають деякі правові норми або конкретні нормативні
акти;
2) колізії у сфері правотворчості (дублювання, безсистемність, видання
актів, що суперечать один одному);
3) колізії в правозастосуванні (різне сприйняття та розуміння норм та актів
у процедурі їх здійснення при врегулюванні одних і тих самих відносин,
неузгодженість управлінських впливів);
4) колізії статусів і повноважень різних органів влади та їх посадових осіб;
5) колізії цілей (коли в нормативних актах різних рівнів або різних органів
описуються або вступають одна з однією в суперечність, а часом і наявність
взаємовиключних цільових моментів);
6) колізії між міжнародним та національним правом284.
Потрібно відзначити, що дана класифікація правових колізій не
розмежовує колізії між нормами права та колізії нормативно-правових актів.
Проте останні відіграють роль комплексу різноманітних видів правових колізій,
що виникають у правовій системі. Дана класифікація об’єднує найбільш
поширені правові колізії.
Однак в юридичній літературі вивчаються в основному колізії норм права
і колізії між нормативно-правовими актами. Присутні такі види колізій:
1) колізії між підзаконними актами і законами. Вони вирішуються
284
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відповідно до принципу пріоритету. Яскрава риса даних суперечностей полягає
в тому, що вони є найбільш поширеними, а відтак завдають інтересам країни та
громадянам істотної шкоди285;
2) колізії між Конституцією і всіма іншими актами, наприклад законами.
Вирішуються на користь Конституції. Конституція – Основний Закон будь-якої
держави, тому має безперечний пріоритет. Це закон над законами;
3) колізії між актами органів державної влади. У Конституції України
закріплено принципи відповідності нормативно-правових актів та прописано
принцип ієрархічності. При цьому потребує констатації той факт, що
темпоральний та ієрархічний принципи характерні не для всіх видів правових
колізій;
4) колізії між Конституцією та конституційними законами;
5) колізії між міжнародним і національним (внутрішньодержавним)
правом. Тут верховенство мають міжнародні норми. Особливо це стосується
гуманітарної сфери.
Такі суттєві й найбільш загальні види правових колізій виникають або
мають місце в широкому правовому полі. Але найважливішими є зовсім не всі.
Крім того, слід закріпити успішну, на наш погляд, спробу О. Я. Курбатова
дати вичерпну, повну і всебічну класифікацію колізій норм і нормативноправових актів у вітчизняному праві. Він позначив такі суперечності норм права
між:
нормами національного права та нормами міжнародного права;
нормами, що містяться в актах різної юридичної сили;
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нормами актів, з приводу яких чітко визначено пріоритет норм;
спеціальними та загальними нормами;
раніше функціонуючою правовою нормою і нормою, прийнятою пізніше,
які є, однак, нормами одного рівня;
нормами публічного та приватного права;
нормами різних галузей права;
нормами підзаконних актів тих органів та установ, які не перебувають у
підконтрольних відносинах один з одним;
правовими нормами та принципами права, що фіксують інші правові
принципи, або нормами, що фіксують права й обов’язки;
нормами права, що фіксують інші функції права, тобто не стосуються
загальноправових; між положеннями одного акта286.
Знов-таки зафіксуємо, що це зовсім не всі види правових колізій. Більш
конкретних поточних галузевих колізій – безліч.
У зв’язку з цим у дослідженнях різних авторів розглянуто значну кількість
основ для узагальнення та закріплення всіх вищевказаних суперечностей. Серед
них – поділ правових колізій залежно від різних чинників, а саме:
– від характеру причин та умов, що впливають на право, – колізії
формальні й матеріальні, колізії, що зумовлені об’єктивними та суб’єктивними
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підставами287;
– у підпорядкованості від типу об’єктів правових колізії – між охоронними
і

регулятивними, нематеріальними

та

матеріальними

нормами,

актами

тлумачення і правовими нормами тощо;
– з боку системних закономірностей права – у підпорядкованості від
функціональних особливостей і властивостей об’єктів правових колізій;
– у залежності від присутності наміру нормотворчого органу – колізії
навмисні та ненавмисні288;
– за ступенем безсумнівності виявлення правових колізії – відкриті (явні)
й уявні;
– за ступенем тяжкості – колізії суттєві та незначні;
– за ступенем складності – правові колізії прості та складні289;
– за ступенем пізнання та усунення – правові колізії встановлені та
невизначені, спірні та беззаперечні тощо.
Дослідник М. О. Власенко слушно розподіляє правові колізії на види
залежно від таких чинників:
а)

від

субординаційні

особливостей
(ієрархічні),

і

властивостей

між

–

спеціальними

просторові, темпоральні,
і

загальними

нормами
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(змістовні);
б) з боку юридичної сили норм – норми рівної (по горизонталі) і різної
сили;
в) залежать від обсягу контрольованих колізійних правових приписів –
правові колізії між загальними та спеціальними нормами, а також винятковими,
спеціальними і загальними;
г) з боку системи права і системи законодавства – міжгалузеві й
внутрішньогалузеві, або колізії всередині інституту;
д) залежно від урахування ступеня розбіжності правових норм290.
Колізії, які залежать від обсягу регулювання колізійних правових норм,
можуть виникати в один момент і на одній «території» внаслідок однакових
обсягів регулювання. У конкретній ситуації відбуваються суперечності,
конфлікт між загальними та особливими юридичними нормами та між
загальними, спеціальними і винятковими нормами. Спираючись на праці інших
авторів, М. О. Власенко відштовхується від того, що генеральні норми
зобов’язані контролювати суспільні відносини цілком, а спеціальні – тільки
певний елемент відносин. Інакше – обсяг регулювання спеціальної норми
виробляє «видворення деяких обставин» із загальної норми291. При стиканні
спеціальних і загальних правових норм трапляється збіг обсягів контролювання.
Обсяги ж загальної і спеціальної норми в разі колізії кореспондують як повне і
часткове.
З боку системи права і системи законодавства колізії правових норм
290
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діляться в праці на міжгалузеві й внутрішньогалузеві. В умовах останніх
утворюються конфлікти в межах одного або різних інститутів галузі права.
Нарешті, правові колізії, які виокремлюються за ступенем розбіжності
правових норм, можливі в тому разі, коли, на думку автора, одну фактичну
ситуацію покликані регулювати правові норми, абсолютно різні за внутрішнім
змістом, наприклад уповноважуючі та забороняючі. Такого роду правова колізія
обумовлюється як розбіжності. Передумови, з точки зору автора, ховаються в
тому факті, що колізійні норми організовані на різних способах правового
регулювання. Подібні правові колізії спостерігаються не часто. Часто, на думку
М. О. Власенка, зустрічаються колізійні норми, подібні в предметі регулювання,
але різноманітні за ступенем правових наслідків. У конкретних випадках
починаються колізії у формі суперечностей292.
Можна виділити колізії, що виникають у результаті безперервного
розвитку суспільних відносин, тобто дії об’єктивних факторів та колізій, що
виникають у результаті дії суб’єктивного фактора (боротьба за владу, низький
рівень правової культури населення, у тому числі й законодавців, недостатність
наукового супроводу законодавчого процесу тощо).
Варто пам’ятати, що поділ правових колізій дуже умовний. Аналізуючи
конкретну колізію, важко сказати, в якій сфері виникли причини її утворення.
Відповідно виникнення колізій між будь-якими нормами права обумовлено як
суб’єктивними, так і об’єктивними факторами. При дослідженні причин тих чи
інших колізій варто просто визначити, яким із вищевказаних факторів надавати
перевагу.
Наступна група колізій характеризується тим, що колізійна норма
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міститься в нормативно-правових актах різної юридичної сили. Дана група дуже
доречна для муніципального права, бо при вступі в суперечність різних актів
акти органів місцевого самоврядування завідомо є тими, що програли, оскільки
в ієрархії нормативно-правових актів України відповідно до проекту закону
посідають останнє місце.
Колізії в праві можна класифікувати за такими ознаками:
1)

за юридичною силою правових актів (колізії між конституційними і

звичайними законами, колізії між законом і кодексом, між галузевими законами
тощо);
2)

за дією нормативно-правових актів у часі (колізії між старим і новим

законом з одного й того самого предмета);
3)

за місцем в правовому регулюванні (колізії між загальними та

спеціальними нормами);
4)

залежно від форми державного устрою (колізії між федеральними

нормами та нормами суб’єктів федерації – у федерації та колізії між нормами
загальнодержавними та локальними). Нині існує декілька основних груп видів
колізій.
Привертає увагу досить обґрунтована класифікація, що її запропонував
М. Марченко, згідно з якою правові колізії можна підрозділити на шість родових
груп:
1) колізії між нормативними актами або окремими правовими нормами;
2) колізії в правотворчості (безсистемність, дублювання, видання
взаємовиключних актів);
3) колізії в правозастосуванні (різнобій у практиці реалізації тих самих

актів, узгодженість управлінських дій);
4) колізії повноважень і статусів державних органів, посадових осіб,
інших владних структур;
5) колізії цілей (коли в нормативних актах різних рівнів або різних органів
закладаються суперечні одна одній, а іноді й взаємовиключні цільові
настанови);
6) колізії між національним і міжнародним правом293.
Залежно від причин неузгодженості Г. Дутка правові колізії поділяє на два
основні види: матеріальні й формальні. Матеріальні колізії в законах пов’язані
передусім з таким зовнішнім фактором, як динаміка відносин, і мають
об’єктивну природу. Формальні колізії – це суперечності в середині системи
законів. Вони мають суб’єктивну природу і породжуються внутрішніми
збудниками294.
Також не викликає сумнівів і класифікація колізій на міжгалузеві й
внутрішньогалузеві, яку наводить М. Власенко. Перші виникають між
правовими приписами різних галузей, а внутрішньогалузеві – у межах однієї
галузі законодавства. Останні до того ж припустимо поділяти на стикання, що
виникають у рамках одного чи різних інститутів однієї галузі законодавства295.
Більше того, М. Власенко з урахуванням ступеня стикання юридичних
норм виділяє колізії у формі суперечності (коли одну фактичну ситуацію
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покликані регулювати норми зовсім різні за своїм змістом, скажімо, норма, що
надає повноваження, і норма, що забороняє їх) і колізії, що виступають у формі
розбіжності (коли у колізії перебувають норми однопорядкові за характером
регулювання, але різні за ступенем юридичних наслідків)296.
Темпоральні колізії виникають через різночасове прийняття норм права.
Темпоральна (часова) колізія є колізією, що виникає внаслідок видання в різний
час принаймні двох норм права з того самого питання, просторова
(територіальна) – через так звану «протяжність» правових відносин у просторі.
Змістовні утворюються у випадках збігу обсягів регулювання між нормами
(стикання, що виникають між загальними і спеціальними нормами), а ієрархічні
– у зв’язку з тим, що норми різної юридичної сили претендують на регулювання
однакових фактичних відносин.
Темпоральні колізії становлять собою розбіжність норм у тимчасових
межах, що виникає в результаті видання у різний час декількох норм, які містять
різні правові норми з того самого питання.
Як правило, такі колізії виникають через помилки або недотримання
правил юридичної техніки, коли з прийняттям нової норми в належному
порядку не скасована дія старої.
Темпоральні колізії – є суперечністю юридичних правил, що відбуваються
в результаті видання в різний час з того самого питання двох або більше
правових актів297. Останніми роками вітчизняна система права піддалася
глибоким

корінним

перетворенням.

Незавершеність

правової

реформи,

покликаної відобразити в праві політичні, соціальні й економічні перетворення,
296
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що відбулися в нашій державі, призвели до значного збільшення обсягу
темпоральних суперечностей в українському законодавстві.
Просторові колізії мають місце у випадках, коли суспільні відносини, на
які поширюється дія норми права, мають різні межі з цими нормами та межі
відносин і межі дії норм не збігаються298.
Змістовні

колізії

характеризуються

суперечностями

загальних,

спеціальних норм і норм, діючих одночасно і на одній території. На практиці
часто виникають змістовні колізії в результаті помилок або недоглядів
нормотворчих органів. Колізія правових актів може виникнути одночасно і на
одній «території». Це стикання нормативно-правових актів, що виникає в
результаті збігу обсягів регулювання, у даному разі – через суперечність між
загальними і спеціальними юридичними правилами. У результаті такого
«нашарування» обсягів виникає проблема, якому акту віддати перевагу: акту, що
регламентує фактичні відносини, або акту, який спеціально призначений
регулювати дану ситуацію.
Змістовні колізії мають місце в разі суперечностей між загальними і
спеціальними нормами права, що регулюють ту саму ситуацію, тобто
розходження між нормами полягає в обсязі регулювання: спеціальна норма
робить своєрідне вилучення з окремих обставин дії загальної норми.
Колізії між актами різної юридичної сили (по вертикалі) у правовій науці
зазвичай визначаються як ієрархічні (субординаційні) колізії299. Ієрархічні
(субординаційні) колізії правових актів – це суперечності (розбіжності) між
законами і підзаконними актами, суперечності між Конституцією України і
298
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всіма іншими нормативно-правовими актами, у тому числі законами.
Дослідження видів ієрархічних колізій має велику актуальність, бо обсяг і
негативний вплив на вітчизняну правову систему ієрархічних (субординаційних)
колізій останніми роками значно збільшився. Це пов’язано насамперед із
закріпленням у Конституції України цілком нових принципів побудови правової
системи.
У сучасній українській системі права ієрархічні колізії правових актів
залежно від сфери їх виникнення можна підрозділити на такі види:
– виникаючі в механізмі поділу влади;
– виникаючі між актами однієї галузі влади;
– виникаючі у сфері взаємодії органів державної влади й органів місцевого
самоврядування;
– виникаючі у сфері взаємодії загальновизнаних норм міжнародного права
та актів внутрішнього українського законодавства.
Ієрархічні колізії – це колізії «по вертикалі», коли суспільні відносини
підпадають під одночасне регулювання норм права різної юридичної сили, що
містять різні суперечливі правові норми.
Д. Агашев зазначає, що ієрархічна колізія становить собою розходження
правових норм по юридичній силі при регулюванні тих самих суспільних
відносин300.
Також хочемо звернути увагу на те, що в залежності від того, як
нормативні або індивідуальні правові акти перебувають у колізії, всі колізії
правових актів поділяються на такі групи між:
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1) нормами правових актів;
2) індивідуально-правовими нормами актів;
3) нормами тлумачення (нормами інтерпретаційних актів);
4) нормами актів індивідуального і нормативного характеру, а також між
зазначеними нормами і нормами актів тлумачення.
Колізії правових актів так само можна підрозділити на колізії між
нормами:
1) одного правового акта;
2) різних правових актів.
У свою чергу, колізії нормативно-правових актів на прикладі України
можна поділити на такі підвиди між:
– конституційними законами та звичайними законами;
– старими та новими законами;
– загальними та спеціальними законами;
– законом і кодексом;
– різними кодексами;
– законами та міжнародними договорами;
– законами різних галузей права;
– законами та підзаконними нормативно-правовими актами;
– підзаконними нормативно-правовими актами різних видів;
– законами та локальними актами;

– локальними актами, що видаються різними органами місцевої публічної
влади;
– нормами, що містяться в одній статті нормативно-правового акта;
– нормами, що містяться в різних статтях одного нормативно-правового
акта;
– нормами, що містяться в різних нормативно-правових актах;
– нормами, що містяться в різних нормативно-правових актах, та актами
тлумачення.
Всі вищеперераховані правові колізії, зважаючи на їх особливість та сферу
застосування, можна поєднати в дві великі групи, а саме: зовнішні та внутрішні.
Так, правові колізії між нормативно-правовими актами різної юридичної
сили можна вважати зовнішніми, а колізії між нормами, що містяться в актах
різної сили, – внутрішніми.
Проте залежно від форми територіального устрою можна запропонувати й
іншу класифікацію правових колізій. Так, на прикладі Російської Федерації
можна колізії нормативно-правових актів поділити на такі підвиди:
– колізії між федеральними нормативно-правовими актами (наприклад,
суперечності між нормами Конституції Російської Федерації та федеральними
конституційними законами);
– колізії між федеральними нормативно-правовими актами та нормативноправовими актами суб’єктів;
– колізії між нормативними актами суб’єктів Російської Федерації
(наприклад, суперечності між конституціями (статутами) суб’єкта Російської
Федерації та законами суб’єкта федерації, у тому числі й актами органів

місцевого самоврядування).
Суперечності існують не тільки між окремими галузями права, що
останнім часом розвиваються різними темпами, а й між конкретними нормами
всередині одного закону. Суперечливість законодавства дедалі більше погіршує
реалізацію прийнятих законів. Вона служить живильним середовищем для
зловживань і корупції в системі державної влади.
Колізії, що наявні в рамках одного нормативного акта, поділяються на:
– колізії між нормами, що наявні в одній статті законодавчого акта;
– колізії між нормами, що знаходяться в різних статтях одного
законодавчого акта.
Щоправда,

частіше

зустрічаються

колізії

між

нормами

різних

законодавчих актів. До колізій законодавчих актів належать як колізії
індивідуально-правових актів, так і колізії актів тлумачення. Окремим видом є
колізії між інтерпретаційними актами, а також між нормами права й актами
тлумачення301. Проблемам вирішення колізій, що виникають між нормами права
й актами тлумачення, а так само безпосередньо між актами тлумачення,
приділяється в українській правовій науці недостатньо уваги.
Наступний вид – колізії норм індивідуально-правових актів, тобто
суперечності, або розбіжності, актів, що мають конкретного адресата 302. У
вітчизняній науці довгий час досліджувалися лише питання колізій норм права.
З прийняттям законодавчих актів деякі науковці пов’язують реальне вирішення
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існуючих суспільних проблем. Тим часом забезпеченню дії законів не
приділяється достатньої уваги. Історичний досвід показує, що замало прийняти
законодавчий акт, необхідно ще забезпечити його реалізацію в суспільному
житті. З огляду на це, потрібно досліджувати не лише колізії законодавчих актів,
а й колізії індивідуально-правових актів. Здебільшого виникнення колізій між
індивідуально-правовими актами закладається в правотворчості при створенні
нормативного акта неналежної якості, що затрудняє надалі його тлумачення і
застосування. «Право ніщо, – писав Л. Явич, – якщо його положення не
знаходять своєї реалізації в діяльності людей і їхніх організацій, у суспільних
відносинах. Не можна зрозуміти право, якщо відвернутися від механізму його
реалізації в житті суспільства»303.
При всьому вищесказаному все ж вдається знайти відсутність у літературі
докладної класифікації колізій норм права. Однак загальноприйнятими
визнаються такі основи поділу, як особливості й властивості колізій норм права,
правова основа колізійних норм.
Останніми кількома десятиліттями у вітчизняній системі права і
законодавства

відбулися

докорінні

зміни,

що

дозволяють

крім

даних

загальноприйнятих підстав класифікації виділити й такі, як будова системи
права, правозастосовна сила актів, що включають колізійні директиви, характер
основного призначення колізійних директив, галузева належність колізійних
приписів.
Виходячи з властивостей і особливостей колізійних норм, суперечності
розподіляють на темпоральні, просторові та ієрархічні (субординаційні). Багато
які автори визначають також такий вид правової колізії, як змістовні колізії, або
конкуренцію норм.
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Даний конфлікт правових правил, що відбувається в результаті
неодночасного видання, опублікування з одного й того самого питання
різноманітних норм права, може виникати через те, що відбулося відтворення
норм у часі. Наприклад, приймається більше одного нормативно-правового акта,
що стосується одного й того самого переліку суспільних відносин, які
підпадають під правове регулювання. Подібна правова колізія може початися,
коли нормативно-правовий акт скасований іншим, коли незрозуміло, в якому
розділі одного перекривають певні норми іншого і втручаються взагалі. При
стиканні із справжнім видом суперечностей пристосовується відоме ще
давньоримському

праву

твердження

«наступний

закон

скасовує

дію

попереднього»304. При цьому, вирішуючи питання про застосування вказаного
положення, слід ураховувати, що норма, яка погіршує правове становище
громадян, має щодо цих громадян лише перспективне значення; норма, яка
послаблює або скасовує відповідальність за неправомірні дії або іншим чином
поліпшує становище громадян, має зворотну силу. Винятки з цих постулатів
приймаються тільки при існуванні конкретної колізійної норми, виданої тим
самим органом, який визначив основну норму, у тому разі, якщо йому подібне
право надано.
Великий внесок у дослідження питання співвідношення різночасових
законів зробив М. М. Коркунов, який помітив, що «позитивне право неусталене
в часі й тому потрібно при його використанні мати встановлені умови для
нейтралізації ймовірних стикань різноманітних законів. Такі стикання можливі
між різновіковими законами»305. Під законами в даному разі автор розуміє
всілякі правові норми, визначені не тільки нормативно-правовими актами, а
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також звичаєм або судовою практикою306.
Інший учений, Г. Ф. Шершеневич, не ставить питання про темпоральні
колізії правових норм, але засвідчує, що в межах різноманітності змісту двох
різних правових норм більш рання за часом зобов’язана поступитися
пізнішій307.
Якщо юридичний факт, на основі якого Г. Ф. Шершеневич пропонує
вирішувати правову колізію між старим і новим законом, стався до початку дії
нового закону, він пропонує вживати старий закон, в іншому разі – новий, а
«якщо виникли коливання, обов’язковим є застосування нового закону»308.
Так, правова колізія, що склалася, визначилася між різноманітними
нормативними актами, рівними за юридичною силою і предметом впливу, але
затвердженими в різний час, вирішується на користь останніх.
Просторові колізії визначаються як «конфлікт норм, що найчастіше
починається, після чого одні факти можуть бути врегульовані нормами права,
що діють на різній території», тобто колізії «між нормами, що поширюють свою
дію в різних просторових межах»309. З числа даної колізії потрібно відокремити
«протяжність» фактичної обставини, коли окреме правовідношення, що виникає
в одній державі, знаходить продовження в іншій і, наприклад, завершується в
третій. З цього типу правових колізій наявна множинність колізійних норм, що
стосуються різних галузей права, різних відносин і т. д. (зокрема, закон про
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громадянство, принципи визначення місця укладання угоди, принципи місця
проживання та місця укладення шлюбу тощо).
Безумовно, просторові колізійні норми знаходять своє відображення і в
міжнародному законодавстві. Субординаційні (ієрархічні) правові колізії є за
своєю природою протилежностями між правовими нормами різної юридичної
сили, які в той самий час регулюють одну й ту саму сферу суспільних відносин.
Ієрархічні колізії можуть виражатися в розбіжності між нижчими нормами
з вищестоящими за формою, змістом, порядком прийняття акта, видання,
введення в дію тощо.
Для вирішення розбіжностей цього виду використовується правило:
«вищестоящий закон скасовує дію нижчестоящого»310. Тому, наприклад,
підзаконний нормативно-правовий акт не в змозі суперечити закону.
Сутнісні колізії, або конкуренція норм, становлять собою протилежності
між спеціальними і загальними нормами, а також між спеціальними, загальними
й особливими правовими нормами. Такий поділ норм на загальні й спеціальні
відтворює той факт, що і ті й інші, будучи вимогами загального характеру,
відрізняються між собою за ступенем узагальнення та сферою застосування.
Отже, під загальноприйнятими нормами слід розуміти такі передумови, які, як
правило, належать до загальної частини тієї чи іншої галузі права.
Загальні, спеціальні та виняткові правові норми – це норми різної
правової сили, ступеня, що випливає від нерівності органів, які створюють
правові акти. Таким чином, норми реально ніби змагаються між собою, і в
принципі це нормально. Інакше кажучи, суперечність правових норм не
становить собою спірного нормативного відношення, бо загальні й спеціальні
310
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норми регулюють різноманітні боки одного й того самого виду суспільних
відносин. Негативними і, незаперечно, найменш бажаними є якраз ті правові
колізії, які при зустрічі не корелюють, а часто містять взаємовиключні приписи.
Конкуренція не має ознакою автономність, починається лише в одній галузі
права і тільки між загальною і спеціальною нормами, має місце тільки з приводу
конкретного правовідношення і зосереджена всередині.
Крім того, варто зауважити, що часто трапляється така подія, як збіг
правових колізій, тобто виникає таке явище, як колізія правових колізій, або
колізія колізійних норм, яке потребує відповідно свого з’ясування та вирішення.
Наприклад, може відбуватися поєднання, змішання темпоральної та ієрархічної
колізійної норми. Це відмічається в тих випадках, коли спочатку опублікований
акт має найвищу порівняно з іншим юридичну силу і, таким чином, мусить
застосовуватися, але через таке правило, як «наступний скасовує попередній».
Отже, зобов’язаний застосовуватись останній акт.
Колізії норм права рівної юридичної сили – колізії «по горизонталі» –
виникають між нормами права, прийнятими одним і тим самим нормотворчим
органом, і можуть знаходитися:
– в одному розділі або одному нормативно-правовому акті;
– у різних твердженнях, розділах, главах нормативно-правового акта.
До таких колізій належать колізії між нормами, що:
– знаходяться в різних правових актах;
– зафіксовані в одній статті нормативно-правового акта;
– зафіксовані в різних статтях одного нормативно-правового акта.
Колізії правових норм однакової правової сили виникають між актами

органів державної влади й актами органів місцевого самоврядування та актами
їх тлумачення.
Колізії правових норм однакової юридичної сили також обумовлені
істотним збільшенням меж правового регулювання, диференціацією та
об’єднанням законодавства в рамках галузевого (горизонтального) поділу
системи права і виникають серед норм, що функціонують у межах:
– галузі законодавства – одногалузеві колізії;
– різних галузей законодавства – міжгалузеві колізії.
Одногалузеві правові колізії становлять собою розбіжності між правовими
нормами в межах галузі. Міжгалузеві колізії – колізії, що виникають у
нормативно-правових актах різних галузей законодавства.
Проте серед них варто відмежовувати правові колізії, що виникають між
нормами та актами однієї галузі, міжгалузеві, що утворюються між нормами та
актами різних галузей, та міжсистемні, наявні серед різних норм правових
систем.
Аналізуючи міжсистемні колізії, ми мусимо включити таку важливу
частину правової системи, як норми міжнародного права. Безліч фахівців у
сфері міжнародного права мотивовано визнають, що колізії міжнародних норм
права і норм українського права, ґрунтуючись на характері взаємозв’язку між
такими, виявляються міжсистемними, а не міжгалузевими, бо за міжнародним
правом визначається статус системи, а не галузі права311.
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Однак, на думку окремих учених, що мають інші погляди на сферу
міжнародного права, наприклад О. О. Кутафіна, міжнародне право є галуззю
права. Дослідник відзначає, що міжнародне право становить собою більш
детальне нормативне утворення, ніж галузь права. Це система права, яка
складається з галузей, що подібні галузям усередині національного права 312.
Разом з тим вивчення правових колізій повинно транслюватися як з
позиції норм міжнародного права, так і галузей. Значить, незалежно від
визнання міжнародного права системою або галуззю права процедура усунення
правових колізій має поєднувати участь обох.
Виходячи із зробленого аналізу видів правових колізій, підіб’ємо підсумок
і конкретизуємо вищесказане.
В юридичній літературі дуже часто відображаються правові колізії між
нормативно-правовими актами та колізії норм права.
Наявні такі види правових колізій.
1. Серед норм права припустимо виокремлювати чотири види таких
колізій:
– темпоральні (колізії допускають розмежування норм у часових рамках,
що починається виходом у світ кількох норм, які охоплюють різні правові
приписи по одному й тому самому виду суспільних відносин. Зазвичай подібні
правові колізії виникають через недотримання або помилки в процедурі
юридичної техніки, коли з прийняттям нової норми у відповідному порядку не
скасовано дію старої);
– просторові (допускаються в межах, коли суспільні відносини, на які
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накладають свою дію норми права, мають різноманітні межі з цими нормами –
межі відносин і межі панування норм не поєднуються);
– ієрархічні (неузгодженість норм різної юридичної сили);
– змістовні (виникають між спеціальними і загальними нормами права,
тобто між нормами, що регулюють вид і рід суспільних відносин).
2. Між нормативно-правовими актами, одночасно всередині системи
законодавства; між підзаконними актами і законами; між актами органів
державної влади та актами органів місцевого самоврядування. Правові колізії
між підзаконними актами і законами мають особливо поширений, масовий
характер і завдають інтересам держави і громадян найбільшої шкоди. Колізії
між підзаконними актами і законами вирішуються на користь законів, оскільки
їм належить верховенство і найвища юридична сила.
3. Дискусія про межі або деякі повноваження державних органів і
посадових осіб. Відмітна риса конкретного виду правових колізій зберігається в
зазначеному: по-перше, вони можуть викликатися не двома взаємовиключними
нормами, а дією єдиного комплексу несформованих між собою правових норм;
по-друге, ці правові колізії можуть стати причиною колізій між певними
правовими нормами.
Колізії компетенції можуть формулюватися в тому, що обумовлені
державні органи, посадові особи, органи місцевого самоврядування, які мають
владні повноваження, здійснюють їх недостатньою мірою або, навпаки,
виходять за межі своєї компетенції, нехтуючи компетенцією інших суб’єктів.
4. Розбіжності, що починаються при здійсненні одних і тих самих
правових приписів, наприклад між актами правозастосування.
5. Розбіжності між актами тлумачення.

Таким чином, надана класифікація, безумовно, не вичерпує всіх можливих
видів правових колізій, але позитивно сприяє їх особливому всебічному
вивченню
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досліджуваного матеріалу, полегшення його системного бачення. Отже, деякі
проблеми необхідно досліджувати більш глибоко.
Як було показано, диференціація колізій обумовлена дією різноманітних
обставин. При цьому класифікація дозволяє чітко розмежувати правові колізії з
виникнення та їхні характерні риси, тим самим сприяючи дефініції
спеціалізованого процесу вирішення існуючих колізійних проблем, дієвого в
конкретній ситуації, тобто для будь-якого виду правових колізій необхідно
використовувати спеціальні способи їх подолання.
На стадії правотворчої діяльності муніципально-правові колізії виникають
у зв’язку з недосконалою юридичною технікою та помилками в застосуванні
засобів. Вони полягають у такому:
– законодавчі помилки призводять до колізій у нормативно-правових
актах;
– втручанні одного органу в діяльність іншого;
– відсутність чіткого розмежування предметів відання між органами
публічної влади на місцях призводить до колізії компетенції, яка має два рівні:
колізія компетенції між органами державної влади й органами місцевого
самоврядування та колізія компетенції між органами місцевого самоврядування
й місцевими органами державної влади;
– подвійне дублювання одного й того самого питання різними органами
місцевої публічної влади.

На стадії правозастосовної діяльності причинами виникнення колізій у
муніципальному праві є:
– нормативний акт, що містить певну кількість неточностей, породжує
колізії при його виконанні;
– нечіткість та невизначеність нормативного регулювання;
– відмінність у праворозумінні;
– порушення компетенції органів місцевого самоврядування;
– неправильне тлумачення правозастосовними органами.
Варто зазначити, що в місцевому самоврядуванні наразі переважають
колізії, які виникли в результаті недоліків при застосуванні правил, способів та
методів юридичної техніки. Крім того, причинами виникнення колізій у
муніципальному

праві

можна

вважати

такі:

недостатнє

врахування

особливостей розвитку кожної конкретної адміністративно-територіальної
громади, потреб та інтересів територіальної громади, відсутність фінансових та
матеріальних ресурсів для вирішення всіх питань місцевого значення,
перевищення

органами

місцевого

самоврядування

своїх

повноважень,

швидкозмінне законодавство у сфері регулювання муніципально-правових
відносин.
Залежно від місця в правовій системі правові колізії поділяються на
фактичні та формальні.
Фактичні правові колізії – це суперечності між елементами правової
системи:

правом,

правовідносинами

та

юридичною

практикою,

правосвідомістю. Вони лежать в основі та є основною причиною появи
формальних колізій – неузгодженостей у формі суперечностей між нормами,
спрямованими на регулювання одних і тих самих суспільних відносин.

У сфері місцевого самоврядування виникають і фактичні (недотримання
органами публічної влади розмежування компетенції, недостатня розробленість
взаємодії між ними, недостатність фінансових і матеріальних ресурсів для
виконання своїх повноважень), і формальні колізії (між нормативними актами).
При цьому варто вказати на той факт, що автор пропонує таке визначення
муніципально-правових колізій: це правові суперечності, що виникають через
суб’єктивні й об’єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з
вирішення

населенням безпосередньо

і

(або) через органи

місцевого

самоврядування питань місцевого значення, що виявляється при прийнятті
нормативних актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Вони включають у себе дві основні групи муніципально-правових колізій:
1)

класичні муніципально-правові колізії, що виникають між різними

елементами правової системи, між різними чи однаковими за силою
нормативно-правовими

актами,

їх

ще

можна

назвати

ієрархічними

муніципально-правовими колізіями;
2) муніципально-правові колізії компетенції, які виникають через
недостатність у нормативному закріпленні та розмежуванні повноважень і
компетенції.
При цьому необхідно зауважити, що обидва види є темпоральними, тобто
цей принцип обумовлює спосіб їх вирішення. Темпоральні колізійні норми в
муніципальному праві вирішують колізії, які можуть виникнути, коли з
прийняттям нового нормативно-правового акта неможливо відразу перебудувати
всі правові відносини. У зв’язку з цим у муніципальному праві, як і в інших
галузях, є так звані темпоральні колізійні норми, покликані вирішувати
суперечності між раніше і пізніше прийнятими нормативно-правовими актами.

На наш погляд, темпоральна колізійна норма є загальнообов’язковим
правилом поведінки, за допомогою якого здійснюється подолання виниклої
суперечності між раніше і пізніше прийнятими нормативно-правовими актами.
Темпоральні колізійні норми в муніципальному праві представлені
формулою «раніше прийняті нормативно-правові акти застосовуються в частині,
що не суперечить іншому рівнозначному акту».
Відповідно, ці норми – суть правило lex posterior derogat priori –
«наступний закон з того самого питання скасовує дію попереднього».
Темпоральні колізійні норми можуть використовуватися і в тих ситуаціях,
коли суспільні відносини виникли при дії однієї муніципально-правової норми,
а закінчилися при дії іншої.
Ієрархічні муніципально-правові колізії, що стосуються діяльності
місцевого самоврядування, є суперечностями між правом, правовідносинами,
юридичною практикою, правосвідомістю, що виникають при вирішенні питань
місцевого значення. Сюди ж належать неузгодженості, що містяться в
муніципально-правовому акті, з одного боку, та відповідному законі України або
Конституції – з іншого.
Муніципально-правові колізії в муніципально-правових актах (колізії
компетенції) – це неузгодженість (суперечність або відмінність) правових норм,
що містяться в муніципально-правових актах рівної юридичної сили.
Конституція України закріпила самостійність місцевого самоврядування;
органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної
влади. Дана конституційна норма розділила діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
На першому плані зазвичай знаходиться проблема слабкості місцевого

самоврядування, відсутність у нього достатніх ресурсів для виконання
поставлених перед ним функцій.
Це лише наслідок ситуації, коли цілі сфери життєзабезпечення і
задоволення повсякденних потреб громадян формально передані місцевому
самоврядуванню, насправді тим самим просто виведені з-під державного
контролю і більше ніяким реальним чином не закріплені. Деколи місцеве
самоврядування перетворюється на «сіру зону», з якої народжується цілий
спектр соціальних патологій. На жаль, місцеве самоврядування було побудовано
на базі найбільш нестабільної форми співвідношення державної влади і
місцевого самоврядування.
Вона відзначається тим, що місцеве самоврядування, з одного боку, у
суворо визначених питаннях є самостійним саме в тих випадках, коли воно
вирішує питання місцевого значення, а з іншого – є частиною системи органів
публічної влади (у всіх тих випадках, коли йдеться про реалізацію державних
завдань). Нестабільність даної моделі породжує її постійну еволюцію – або в
напрямі

адміністративної,

або

в
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децентралізованої

моделі

взаємовідносин313.
Особливість муніципально-правових колізій компетенції полягає в такому:
по-перше, вони можуть утворюватися не двома суперечливими нормами, а дією
цілого комплексу неузгоджених між собою правових норм; по-друге, дані колізії
можуть бути причиною колізій між конкретними правовими нормами.
Колізії компетенції можуть полягати в тому, що певні органи, посадові
особи, інші суб’єкти, що мають владні повноваження, реалізують їх неповною
мірою або, навпаки, виходять за межі своєї компетенції, ігноруючи компетенцію
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інших суб’єктів. Так само це може бути деформацією статусу або незаконним
утворенням органу.
Власне, муніципально-правові колізії в системі сучасної держави
закономірні й неминучі не тільки через саму природу нормативно-правового
регулювання, а й природу самої людини, оскільки джерела правових колізій слід
шукати не лише в правовій сфері. У пошуках причин їх виникнення й існування
необхідно розкривати більш ширшу низку суспільних відносин (економічних,
політичних, духовних, соціально-моральних і т. д.), оскільки законодавство по
своїй природі є регулятором соціальних відносин з усіма властивими їм
суперечностями.
Що стосується правової природи муніципально-правових колізій, то тут
слід зазначити, що за своїм характером це є правова норма. Колізійна норма
становить собою загальнообов’язкове правило поведінки для всіх осіб і установ.
Воно встановлено державою на невизначений час. Крім того, колізійна норма
може застосовуватися невизначену кількість раз. Таким чином, колізійна норма
відповідає всім ознакам правової норми. Незважаючи на те що така структурна
одиниця правової норми, як санкція, у самій нормі (правилі поведінки) не
прописана, дія будь-якого органу або посадової особи, що суперечить правилам
колізійної норми, розглядатиметься як порушення нормативно-правового акта з
наслідками, визначеними конкретними обставинами.
Відповідно до загальнотеоретичних понять, колізійні норми можуть бути
як матеріальними, так і процесуальними. Це залежить від того, правові колізії
якої галузі права вони регулюють.
Ієрархічні
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норми

будуть
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розбіжності, що виникають між приписами різної юридичної сили. Для
усунення таких колізій і існують спеціальні колізійні норми. У праві можна

виділити такі їх різновиди:
1) норми, що вирішують суперечності між Конституцією і всіма іншими
нормативно-правовими актами. Вони містяться в Конституції: «Конституція
України має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території
України. Закони та інші правові акти, прийняті в Україні, не повинні суперечити
Конституції України»;
2) норми, що вирішують суперечності між законами; між законами і
підзаконними актами; між підзаконними актами.
За допомогою муніципально-правових колізійних норм долаються
стикання між нормами законів і підзаконних актів.
Необхідно відзначити, що колізійні норми, що вирішують суперечності
між законами і підзаконними актами, містяться не тільки в Конституції, а й в
інших нормативно-правових актах. Муніципально-правові акти також не
повинні суперечити Конституції України та законам України. Крім того,
відповідно не повинні суперечити статуту муніципального утворення та
правовим актам, прийнятим на місцевому референдумі (сході громадян);
3) норми, що вирішують суперечності між актами органів виконавчої
влади й актами органів місцевого самоврядування та актами їх посадових осіб;
4) норми, що вирішують суперечності між національним і міжнародним
правом.
Окремий вид колізійних норм, наявних у муніципальному праві,
представляють муніципально-правові колізії компетенції. Це норми, які
встановлює

чітко

визначений

орган,

який

може здійснювати

правове

регулювання конкретного питання на рівні підзаконного нормативно-правового
акта. У разі виникнення правової колізії акту даного органу надається перевага,

або пріоритет. До цієї ситуації можна вважати належними такі норми: ті, що
регулюють вибір між нормами, що містяться в актах різного рівня; ті, що
регулюють вибір між нормами за предметною або територіальною ознакою; ті,
що регулюють вибір між нормами за тимчасовою ознакою.
Всі ці норми базуються на загальноправових принципах побудови системи
права і застосування норм права, у тому числі є характерними у вирішенні
муніципально-правових колізій.
Варто вказати, що серед особливостей муніципально-правової колізії
необхідно виділити те, що приписи, за якими вирішується остання, заздалегідь
невідомі. Залежно від кожного конкретного випадку виникнення муніципальноправової колізії застосовується своє характерне правило вирішення останньої.
Загальні правила, що властиві кожній галузі права, закріплені в
Конституції і конституційному праві та є характерними для врегулювання і
вирішення суперечностей і неточностей для всієї правової системи країни.
Тобто конституційне право містить загальногалузеві принципи вирішення
правових колізій, а в рамках конкретної галузі вказано ті чи інші особливості
такого. Отже, помітно простежується існування загальних принципів та
загальних колізійних норм і приписів.
Таким чином, муніципально-правова колізія, будучи правовим явищем,
характеризується певними наявними ознаками та особливостями.
Серед них варто відмежувати такі:
1) муніципально-правова колізія, будучи явищем та поняттям, виступає
складовою частиною більш об’ємного, такого як «правова колізія»;
2)

будучи складним та багатогранним явищем, муніципально-правова

колізія знаходить свій прояв у різноманітних формах та видах залежно від

специфіки причин її виникнення та способів вирішення;
3)

причинами виникнення такого явища, як муніципально-правова

колізія, поряд із типовими причинами виникнення правових колізій, є ще
властиві тільки даному виду, а саме відсутність чіткого нормативного
розмежування предметів відання між органами державної влади й органами
місцевого самоврядування та велика кількість помилок при прийнятті
муніципально-правового акта через брак нормативного закріплення процедури
його прийняття і проведення правової експертизи проекту. Причини виникнення
такого є суб’єктивними й об’єктивними та специфічними залежно від
адміністративно-територіальної одиниці та специфіки нормативно-правового
акта муніципального характеру;
4) наявний генетичний нерозривний зв’язок із загальнотеоретичним
поняттям правової колізії не виключає наявності характерних тільки даному
виду притаманних ознак;
5) муніципально-правова колізія, залежно від своїх особливостей,
включно з характером та рівнем розвитку виступає не тільки у своїх власних
формах, але і поділяється на певні характерні підвиди;
6)

у своїх проявах муніципально-правова колізія стосується меж

здійснення безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань
місцевого значення та виникає при реалізації повноважень та прийнятті
відповідних муніципально-правових актів органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб;
7)

муніципально-правовій

колізії

притаманний

власний

перелік

елементів механізму вирішення, серед яких вагома роль належить превентивним
заходам, оскільки, враховуючи специфіку останньої, простіше і легше запобігти
їй, ніж вирішити;
8)

відсутність регламентації та визначення рівня муніципально-

правових актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у ієрархії

нормативно-правових актів України породжує апріорі величезну кількість
суперечностей при виникненні муніципально-правової колізії. Відсутність
єдиного акта про систему нормативно-правових актів України призводить до
неефективності механізму врегулювання та вирішення муніципально-правової
колізії.

2.4. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування
та муніципально-правові колізії
У рамках правової доктрини в даний час, як правило, використовуються
типології правових систем, що спираються головним чином на конкретногеографічні, національно-історичні та техніко-юридичні ознаки права. Найбільш
поширеною на сьогоднішній день є типологія, в основі якої лежить виділення
певної правової сім’ї. Тут правова сім’я – це сукупність національних правових
систем, виділена на основі спільності джерел, структури права та історичного
шляху його формування314.
Відповідно до цих критеріїв, виділяють зазвичай такі правові сім’ї, як:
загального права; романо-германську; слов’янську; мусульманську; індуську; а
також змішані правові сім’ї. На основі певних класифікаційних ознак Р. Давид
виділяв три головні групи правових систем: романо-германську сім’ю, сім’ю
загального права і сім’ю соціалістичного права315.
Романо-германська правова сім’я включає країни, в яких юридична наука
склалася на основі римського права. Тут на перший план висунуті норми
314

Див.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Москва:
Междунар. отношения, 1999. 400 с.
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Див.: Там само. С. 178.

поведінки, що відповідають вимогам справедливості й моралі. Визначити,
якими мають бути ці норми, складає основне завдання юридичної науки. У
романо-германській сім’ї, починаючи з XIX століття, пануюча роль відведена
закону, і в країнах, що належать до цієї правової системи, діють кодекси 316.
Внаслідок історичних причин право виступає тут насамперед як засіб
регулювання відносин між громадянами; інші галузі права були розроблені
набагато пізніше і менш досконало в порівнянні з цивільним правом, яке і
залишається основою юридичної науки. У результаті колонізації романогерманська система поширилася на великі території, де в даний час діють
правові системи, що належать до цієї сім’ї або споріднені з нею. Разом з тим
відбувалася і її добровільна рецепція317, у результаті якої ми стикаємося з
романо-германської системою в низці країн, що не були під пануванням
європейців, але куди проникали європейські ідеї і де були сильні прозахідні
тенденції. Пов’язані з романо-германською правовою сім’єю системи знайшли
певні специфічні риси, які вимагають їх розбиття на різні підгрупи.
Інша правова сім’я, на якій варто зосередити свою увагу, включає право
Англії та країн, що наслідували його зразок. Характерні риси цього права зовсім
інші, ніж романо-германське право. Загальне право створили судді, що
вирішували суперечки між окремими особами318. Цю особливість свого
походження дана правова система зберегла і сьогодні. Норма загального права
менш абстрактна, ніж норма права романо-германської правової сім’ї, і
спрямована на те, щоб вирішити конкретну проблему, а не сформулювати
316

Див.: Енгибарян Р. В., Тадевосян Е. В. Конституционное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
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загальне правило поведінки на майбутнє. Норми, що стосуються здійснення
правосуддя, судового процесу, доказів і навіть виконання судових рішень, в очах
юристів цих країн мають не менше, а навіть більше значення, ніж норми, які
стосуються матеріального права. Їх основна турбота полягає в негайному
відновленні статусу кво, а не встановлення основ суспільного порядку. Нарешті,
загальне право внаслідок свого походження пов’язано з королівською владою.
Воно одержувало імпульс для свого розвитку тоді, коли порядок у країні
перебував під загрозою або коли будь-які інші важливі обставини вимагали чи
виправдовували втручання королівської влади. У цих випадках воно як би
набувало рис публічного права, бо спори приватного характеру цікавили суди
загального права лише тією мірою, якою вони торкалися інтересів держави. При
формуванні та розвитку загального права вчення романістів, засновані на
цивільному праві, відігравали досить обмежену роль. Класифікації загального
права, його ідеї, основні тенденції та понятійний апарат цієї формації зовсім
інші, ніж у правових системах романо-германської сім’ї. Потрібно відзначити,
що у США і Канаді вони (основні положення) отримали широку автономію в
рамках правової сім’ї загального права319.
На сьогоднішній день сучасна правова практика – конституційне визнання
і захист звичаєвого права – поставили юристів (і практиків і теоретиків) перед
завданням переглянути класичний конституційний централізм, принципи
відносин державної влади і місцевого самоврядування. Це необхідно для того,
щоб заново визначити місце звичаєвого права серед безлічі правових порядків,
які співіснують в одній державі або в межах єдиної загальнонаціональної
системи.
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Див.: Мишин А. А. Принцип разделения власти в конституционном механизме США. Москва: Наука,
1984. С. 69.

Як відомо, термін «самоврядування» (selfgovernment) з’явився в Англії
наприкінці XVII століття, після Англійської революції, і означав перш за все
стан англійського народу, самоврядного за допомогою парламенту і місцевих
представницьких органів, які не знають адміністративної опіки з боку урядового
апарату і його чиновників. Місцеве управління з того часу перестало називатися
самоврядуванням. Народ Англії став керувати собою самостійно. Влада монарха
як самостійна і незалежна від народу зникла. Як результат, народ став
найвищою посадовою особою в системі парламентського правління320.
Правознавці, які вивчали британську політичну систему, механічно
перенесли

термін

«самоврядування»

(selfgovernment)

на

європейський

континент, де політична обстановка була іншою. З легкої руки Р. Гнейста, який
називав англійські муніципалітети місцевим самоврядуванням, це найменування
автоматично було перенесено на прусські землі й міське місцеве управління 321. І
німецька назва «selbstverwaltung» (місцеве самоврядування) швидко прижилося
в умовах німецького абсолютизму, а потім влаштувалося в дореволюційній
юридичній літературі322.
Сьогодні дуже часто в зарубіжній і вітчизняній літературі, присвяченій
питанням організації місцевої влади, використовуються поняття «місцеве
самоврядування» та «місцеве управління», виділяється різна кількість рівнів у
системі місцевого управління і самоврядування. При цьому не проводиться
чіткого розмежування рівнів власне місцевого самоврядування і місцевого
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управління.
Одні дослідники вважають, що не варто жорстко протиставляти ці
поняття. Місцеве управління, вважають вони, може включати в себе як
державну адміністрацію на місцях, так і органи, що їх обирає населення, тобто
органи місцевого самоврядування, бо місцеве самоврядування є складовою
частиною місцевого управління323. Інші дослідники припускають деяке
протиставлення місцевого самоврядування і місцевого управління. Під місцевим
управлінням слід розуміти управлінську діяльність у місцевій територіальній
одиниці, яку здійснює центральна влада або адміністрація вищестоящого
територіального рівня. Тут місцеве управління здійснюється, як правило, через
адміністративні

органи,

які

самоврядування

трактується

призначає
як

вищестояща

діяльність

самого

влада324.

Місцеве

населення

місцевої

територіальної одиниці, тобто територіального колективу і його виборних
органів задля вирішення місцевих питань. Але всі вони сходяться в одному:
місцеве управління і самоврядування найбезпосереднішим чином пов’язані з
населенням, з його повсякденним життям.
Сьогодні поняття «місцеве управління» найчастіше вживається як
узагальнене поняття, під яким зазвичай слід розуміти все те, що не підпадає під
центральне управління. Наочний приклад з американської практики: немає
загальноприйнятого визначення, що слід розуміти під одиницею місцевого
управління у США, просто громадянин знає, що американський уряд ділиться
на три частини: федеральний, штатний і місцевий, а з цього випливає, що
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місцеве управління – це особливе самоврядування місцевою громадою325. У
системі місцевого управління зарубіжних країн можна виділити дві групи, або
два види, органів: органи місцевого управління та органи місцевого
самоврядування. Головний критерій віднесення до того чи іншого виду –
порядок формування органу, який визначає, відповідно, і інші характеристики
його функціонування, перш за все взаємовідносини з центральною владою326.
До органів місцевого управління слід уважати належними ті, що
призначаються з центру, а отже, відповідають за свою діяльність за вирішення
місцевих питань перед урядом. Ці органи виступають як «агенти» центрального
уряду на місцях, однією з ланок єдиної управлінської системи, включених, як
правило, в ієрархічні відносини327.
Статус незалежності досягається й у тому разі, коли одиниця має
призначений орган управління, але для виконання функцій, що відмінні від тих,
які здійснюються владними. Функціональний критерій має певний сенс для
віднесення органів саме до місцевої, а не центральної ланки управлінської
системи, але не для характеристики ступеня їх автономності.
Поряд з місцевим управлінням місцеве самоврядування виступає як один з
основоположних принципів здійснення влади в суспільстві та державі. Разом з
принципом поділу влади він визначає систему управління сучасної правової
держави. Право громадянина на участь у вирішенні питань місцевого
самоврядування, автономність останнього щодо державних органів є важливими
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характеристиками демократичного суспільства328. Як таких їх визнали всі
держави-члени Ради Європи, яка 15 липня 1990 року прийняла «Європейську
хартію місцевого самоврядування». Місцеве самоврядування – це перш за все
право громадян даної території на самостійне завідування місцевими справами,
це також форма, спосіб здійснення й організації населенням влади на місцях.
Європейська хартія місцевого самоврядування визначає це поняття як «право і
справжню здатність місцевих громад контролювати й управляти в рамках закону
під свою відповідальність і на благо населення значною частиною громадських
справ»329.
Немає чітких параметрів, ознак віднесення тих чи інших питань до
предмета відання місцевого управління або центрального управління на місцях.
Немає двох замкнутих кіл, двох самостійних сфер, що мають особливий,
специфічний зміст: місцеві інтереси, з одного боку, і національні інтереси – з
іншого.
Місцеві справи – це лише частина загальнодержавних справ, які з
міркувань доцільності передані у відання місцевих органів. Природно, є певне
коло питань, які, безперечно, перебувають у віданні загальнонаціонального
уряду (наприклад, питання національної безпеки). У багатьох же інших
випадках віднесення питання до відання місцевих або центральних органів
залежить від того, який інтерес є на даний момент переважним. Не випадково
тому компетенція місцевих органів не є статичною: в їх відання передаються
питання, які раніше вважалися загальнонаціональними, і навпаки – вилучаються
ті

питання,

які,

з

точки

зору

центральних

328

органів,

набувають
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загальнодержавного значення.
Більше того, досить широкого поширення набувають так звані делеговані
повноваження, коли місцевим органам передають виконання конкретних
функцій або заходів, які фактично не втрачають загальнонаціонального значення
і не передаються в постійне відання місцевих органів.
Отже, основна ознака, яка дозволяє відрізнити органи місцевого
самоврядування від органів місцевого управління, – виборність, а не предмети
відання. Це знаходить своє підтвердження і в «Європейській хартії місцевого
самоврядування»330. Але виборність органів – не єдиний критерій, який
відрізняє місцеве самоврядування від місцевого управління. Органи місцевого
самоврядування відзначаються більшим ступенем автономності, самостійності у
вирішенні переданих в їх відання питань, а також відсутністю в системі
місцевого

самоврядування

ієрархічних

відносин

(система

місцевого

самоврядування несумісна з поділом на вищі й нижчі).
Однак не можна говорити про повну відсутність у органів місцевого
управління самостійності у вирішенні місцевих справ, так само як наділяти
органи місцевого самоврядування абсолютною самостійністю. Навіть при
найсуворішій

централізації

влади

органи,

наділені

відповідними

повноваженнями щодо здійснення конкретних функцій, наділяються й
відносною самостійністю дій. Якраз і має йтися про ширину та жорсткість цих
рамок, а відповідно, про більш чи менш відносну самостійність органів
місцевого управління і самоврядування.
Володіння органами місцевого самоврядування відносною, але не
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абсолютною самостійністю не слід розглядати як обмеження їхніх прав. Цілком
виправданим можна визнати поширену думку, що повністю автономне місцеве
управління перешкоджає узгодженості загальнонаціональних заходів, створює
підґрунтя для будь-якого роду зловживань331.
Таким чином, і органи місцевого управління, і органи місцевого
самоврядування мають відносну самостійність у вирішенні питань місцевого
значення. Тільки така відзначається різним ступенем. І для органів місцевого
самоврядування

визначення

розумних,

виправданих

рамок

відносної

самостійності відіграє, мабуть, життєво важливе значення, оскільки зайве їх
звуження,

встановлення

надмірної

опіки

може

вилитися

в

пряме

адміністрування, втручання ззовні, а значить, і зруйнувати саму основу
самоврядування. Надання ж необмеженої свободи може призвести до
трансформації місцевого самоврядування в місцеве самоуправство, що
утруднить функціонування держави як єдиного цілого.
Реформи місцевого управління торкнулися як держав з відносно сталими
конституційними системами (Велика Британія, Нідерланди, Бельгія), так і
держав, у яких у повоєнний час відбулися серйозні зміни в державному устрої
(Франція, ФРН, Італія, Іспанія)332.
Реформи в цих країнах мають різноманітний характер, стосуються різних
рівнів місцевого управління, але всі вони зачіпають відносини між місцевими і
центральними органами державної влади та управління, відносини між різними
рівнями місцевого і регіонального управління та самоврядування.
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У Західній Європі система місцевих органів будується відповідно до
адміністративно-територіального поділу, який в унітарних державах належить
до компетенції центральної влади, а у федеративних, як правило, до ведення
суб’єктів федерації.
Однак зовсім не завжди територіальні одиниці мають органи, які обирає
населення. У низці випадків, наприклад у кантонах і округах Франції, німецьких
округах, здійснюється пряме державне управління. Представницькі органи в них
не утворюються333.
Первинним осередком місцевого самоврядування в західноєвропейських
країнах виступають, як правило, міські та сільські комуни, які можуть
іменуватися по-різному, а також значно відрізнятися один від одного розмірами
території і чисельністю населення.
Всі реформи місцевого самоврядування більшою чи меншою мірою
торкнулися значного числа країн Західної Європи.
Ці країни є родоначальницями певних систем місцевого самоврядування,
тому, вивчивши досвід організації та функціонування в них органів місцевого
самоврядування, можна буде досить повно судити про місцеве управління і
самоврядування

в

інших

західноєвропейських

країнах.

Формування

централізованих держав стало причиною «роздвоєння» публічної влади між
двома

системами

організації

суспільного

життя

–

централізованою

і

децентралізованою (місцевою, муніципальною), але через те що процес
«збирання» громад в одну централізовану державу був не однаковий,
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децентралізований рівень публічної влади теж формувався по-різному334.
Сьогодні в західноєвропейських країнах склався досить чіткий механізм
поділу функцій центрального і місцевого державного управління, дедалі ширше
делегуються органам місцевого управління державні функції і розширюються
їхні права у вирішенні місцевих питань. Цей досвід може дати досить багату
поживу для роздумів, пов’язаних з побудовою та науковим обґрунтуванням
організаційно-управлінської моделі. Разом з тим абсолютно ясно, що немає і не
може бути єдиної моделі для всіх країн. Кожна модель завжди відображатиме
національні, територіальні та політичні особливості тієї чи іншої держави.
Різноманітний досвід європейських країн дозволяє вибрати зразок,
найбільш доступний для різних частин нашої країни, який дає можливість
побачити

наслідки

децентралізації

суперечливої

державної

влади,

боротьби

тенденцій

розвитку

основ

централізації

і

самоврядування

громадянського суспільства.
У світовій практиці склалося кілька моделей місцевого самоврядування,
більшою чи меншою мірою орієнтованих на ту правову сім’ю, до якої належить
правова система даної держави. У Великій Британії, Канаді, США, Індії, Новій
Зеландії, ПАР та інших країнах діє так звана англосаксонська система. У
Франції, Італії, Голландії, Португалії, Бельгії, Іспанії та інших європейських
державах використовується система місцевого самоврядування, що характерна
для романо-германської правової сім’ї – так звана французька система. Поряд з
англосаксонською

і

французькою

моделями

самоврядування

як

щодо

самостійної моделі, сформованої в рамках романо-германської правової сім’ї,
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можна виділити місцеве (комунальне) самоврядування Германії335.
Поряд із багатьма загальними, типовими рисами ці системи мають
відмінності. Найбільш важливі з них пов’язані із ступенем самостійності
місцевих властей, їх відносинами з центральним урядом. У різних країнах
місцева влада різною мірою вплетена в єдину ієрархію державного управління.
Іноді функції державного управління чітко відмежовані від місцевої влади і
персоніфіковані

у

спеціально

призначеному

чиновнику,

котрий

підпорядковується центральному уряду (префекту, наміснику). В інших типах
місцевого управління можливо суміщення, особливо на нижніх рівнях, де мери
поєднують

обов’язки

державних

чиновників

і

керівників

місцевого

самоврядування336.
Функціональна диференціація і зростаюча централізація – дві важливі, хоч
зовсім не завжди гармонійні тенденції в процесі подальшого затвердження
правового характеру взаємовідносин між публічною владою і підвладними
суб’єктами права337. Хоч структура і функції місцевих органів влади і
самоврядування неодноразово змінювалися відповідно до вимог центрального
уряду, все ж вони мають значний потенціал для вираження і реалізації
населення.
Одним із найбільш поширених у сучасному світі типом місцевого
самоврядування є англосаксонський, що виник на батьківщині класичних
муніципальних реформ – у Великій Британії. Основна ознака цього типу –
відсутність на місцях повноважних представників центрального уряду, що
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опікують виборні муніципальні органи338.
Муніципальні органи у США і Великій Британії складають частину
конституційного механізму цих держав. Поняття «місцеве управління»,
прийняте в їх законодавстві для позначення організації і діяльності
муніципальних установ, вказує на один із критеріїв їх відмежування від інших
державних органів, а саме: на локальний характер і близькість до місцевого
самоврядування339. Будучи апаратом місцевого управління, муніципальні органи
за функціональною ознакою відрізняються і від місцевих органів юстиції.
Раніше вони були поєднані в одній ланці. Місцеві суди стоять поза системою
місцевого управління, виступаючи учасниками державного регулювання
муніципального життя.
Основні начала сучасної організації місцевого самоврядування у Великій
Британії, у низці інших європейських держав і у США складалися головним
чином у результаті реформ місцевої влади, початок яким було покладено в
XIX столітті та які тривали аж до останнього часу340.
Ці реформи привели до створення органів місцевого самоврядування,
розділених за принципом «місто – село». Зростання урбанізації у XX столітті
викликало конфлікт між сільською та міською владою, бо виникнення і
зростання міст відбувалося без урахування адміністративних кордонів і міські
агломерації стрімко наступали на сільські місцевості.
Створена 1966 року Королівська комісія з питань місцевих органів влади в
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Англії та Уельсі визнала у своїй доповіді, що існуюча структура системи
місцевого самоврядування не в змозі позбутися свого головного дефекту –
нерозуміння чи неприйняття взаємозалежності міських і сільських регіонів.
Комісія запропонувала створити більш великі унітарні адміністративнотериторіальні одиниці, визначивши місцеперебування органів самоврядування в
містах – великих, середніх і малих – у залежності від характеру регіону341.
Для

сучасного

муніципального

управління

характерно

поєднання

виборних муніципальних рад з розвинутим адміністративно-управлінським
апаратом, укомплектованим платними службовцями. Адміністративний апарат
муніципалітетів визначається в законодавстві (США і Великої Британії) як
виконавчий апарат цих органів, але не держави в цілому342.
У країнах, що належать до романо-германської правової сім’ї, відносини
уряду з муніципалітетами охоплюються поняттям «адміністративна опіка» і
муніципальні органи значно більшою мірою є частиною адміністративної
структури. У США і Великій Британії вплив держави на місцеву владу
забезпечується в основному тільки тим, що права, обов’язки та предмети
відання муніципалітетів установлює держава343.
Особлива увага в правничій літературі приділяється системі місцевого
управління і самоврядування Великої Британії. Це обумовлено тим, що саме там
зародилася англосаксонська система місцевого управління, що одержала широке
поширення у світі, а також тим, що вона має великий вплив на формування
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місцевих представницьких органів у країнах, що звільнилися від колоніальної
залежності.
Суперечливі оцінки місцевих установ Великої Британії, їх місця в
державному механізмі знаходять своє відображення в законодавстві з питань
організації компетенції і функцій муніципальних утворень. У цілому ж наукові
концепції і законодавча практика додержуються висунутої ідеї жорсткого
контролю центрального уряду за діяльністю органів управління на місцях344.
Необхідність державного контролю муніципальних органів ніколи не
заперечувалася в Англії. Виконання ними завдань державного регулювання на
своїх територіях, забезпечення «доброго врядування» в інтересах місцевого
населення складають зміст діяльності виборних представницьких органів
загальної компетенції.
У літературі з даного питання не ставиться під сумнів той факт, що
компетенція державних органів пов’язана з парламентською і що вони є
креатурою парламенту. Однак їх місце в системі державних органів оцінюється
по-різному. Переважною є концепція, відповідно до якої місцеві органи –
автономні утворення, які здійснюють владу, покладену на них парламентом.
П. П. Крейг уважає, що не вся державна влада зосереджена в парламенті. Її
носіями є й інші політичні інститути. Крім горизонтального існує й
вертикальний поділ влади, що здійснюють різні державні органи (і квазіоргани),
до яких належать муніципальні утворення345. «Місцева влада, – пише
А. Дженінгс, – має бути агентами центрального уряду, для того щоб вирішувати
питання національної політики на місцях»346. Місцева влада – це політичні
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інститути із самостійними повноваженнями і функціями, які мають власне
політичне життя, незалежні від центрального уряду.
У Великій Британії повноваження муніципальних органів, основи їх
взаємовідносин з центральним урядом, міністрами і їх департаментами
регламентуються актами парламенту. Причому статути містять норми, що
визначають

порядок

звернення

муніципалітетів

у

центр

(парламент,

департаменти центрального уряду), діяльність центральних органів у такій
ситуації.
У даний час у Великій Британії дві ланки місцевого управління (графств і
округів) тісно пов’язані з центральним урядом, у їх віданні питання місцевого
значення, вони мають свій виконавчий апарат. Разом з тим вони зберегли низку
ознак органів місцевого самоврядування, а саме: обираються місцевим
населенням, мають фінансову самостійність, забезпечують політичне утворення,
живуть у цих графствах і округах. Характерно, що третина депутатів палати
общин пройшли практику державної роботи як муніципальні радники.
Муніципальні ради і низові ланки місцевого управління є формою розвиненої
демократії, у рамках якої відбувається взаємодія різних соціальних сил,
політичних партій. Місцеве управління є представницьким політичним
інститутом у країні, не рівнозначним парламенту, і, будучи тісно пов’язаним з
місцевими справами, потребами, думками, становить важливу частину системи
демократії. Центральний уряд відповідно до його природи є бюрократичним.
Вважається, що тільки комбінація місцевих представницьких інститутів з
центральними інститутами парламенту може створити дійсно національну
демократію347.
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Муніципальні ради Великої Британії є органами загальної компетенції, що
обираються місцевим населенням і включають виконавчий апарат, службовці
якого за своїм правовим і фактичним станом наблизилися до статусу чиновників
державної служби. Будучи обраними органами, муніципалітети зберігають з
населенням зв’язок більш тісний, ніж департаменти і регіональні органи
центрального уряду.
З 1 квітня 1974 року закон передбачає збори виборців, громад, якщо в
цьому є необхідність, для постійного виконання функцій управління.
Державний секретар у справах Уельсу може своїм наказом дати округу нове
найменування, змінити територію місцевого органу управління, укрупнити її.
Для цього він має направити в комісію по Уельсу свої пропозиції, щоб вона дала
свої рекомендації. Такі акти можуть зачіпати питання власності, прибуткового
податку, прав і свобод громадян348. Це показує, що роль центру виключно
важлива в організації та діяльності муніципалітетів.
Перш за все закон указав порядок переходу повноважень і функцій ради
Великого Лондона районним муніципалітетам, різним галузевим урядовим
установам і органам. Компетенція метрополітенських органів була передана
метрополітенським окружним радам і відповідним урядовим агентствам. Однак
передбачалося, що перспективне (стратегічне) планування здійснюватимуть
призначені урядом чиновники. Вони також наділялися правом вирішувати
питання використання земель, водопостачання, рекреації парків у межах
колишніх метрополітенських графств і Великого Лондона. Урядовим органам
належало здійснювати координацію діяльності районних (boroughs у Лондоні) і
окружних

муніципальних

органів.

Функцію

контролю

за

здійсненням

повноважень передбачалося передати відповідному міністрові центрального

348

Див.: Местные органы власти в структуре управления Великобританией. Москва, 1993. С. 98.

уряду, і перш за все міністрові з питань навколишнього середовища. Закон
доручив міністрам, їх департаментам постійно аналізувати діяльність органів
управління (урядових і муніципальних)349.
Взаємодія між органами нової системи управління, вдосконалення
механізму

їх

співпраці,

узгодженість

дій,

забезпечення

нормального

функціонування господарського і соціально-культурного комплексу – основна
мета нового закону. Тому урядовим міністерствам надані широкі повноваження
відносно реалізації завдань, що стоять перед новою системою керівних органів,
наприклад право видання наказів з питань управлінської діяльності нових
органів. Закон визначає процедуру передачі власності окружним і районним
державним радам і створюваним урядом новим агентствам350.
Скасування «стратегічних» місцевих представницьких органів відображає
суперечливість розвитку муніципальної системи Великої Британії, її залежність
від співвідношення політичних сил як в парламенті, так і в інших державних
органах.
Діяльність міністерств, яка не врегульована статутами, регламентувалася
наказами міністрів, які повинні були періодично затверджуватися у всій
сукупності парламентськими актами. З 1909 року розвиток процедури
«примусового відчуження землі на основі міністерських наказів» став основним
у діяльності муніципалітетів. Було визнано, що на практиці делеговане
законодавство стало більш прийнятним, ніж парламентські акти351.
Міністерські накази і схеми можуть стати об’єктом судового розгляду,
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якщо вони порушують приписи приватних або публічних актів парламенту.
Наприклад, закон про житлове господарство 1936 року забороняє примусове
відчуження землі, на якій розташовані парки. У цьому разі рішення відповідних
муніципалітетів на основі міністерських актів суд може витребувати і
розглянути. Однак делеговане законодавство в даний час є основною правовою
базою місцевих органів управління, оскільки, на думку англійських учених,
центральний уряд найбільш ефективно забезпечує в діяльності місцевих органів
реалізацію національної політики352.
Слід

підкреслити,

що

міністерства

контролюють

нормотворчість

муніципалітетів. Їхні акти вважаються певною формою існування норм, що
складають частину делегованого законодавства. Тому рішення місцевих рад, як
акти публічного характеру, підконтрольні міністерствам і судовим органам353.
Законодавство про муніципальні органи встановлює порядок, відповідно до
якого їхні нормативні рішення можуть набирати чинності тільки в тому разі,
якщо проекти зазначених актів схвалив міністр. За своїм змістом нормативні
акти муніципальних органів більше належать до кримінального права, ніж до
адміністративного. Вони містять норми закріплюючого характеру, їх порушення
може спричинити санкції адміністративного або кримінального характеру.
Судові органи мають право змінити їх, а міністр скасувати. Примітно, що
місцеві органи (крім громадських та парафіяльних рад) мають право
висловлювати свою незгоду з приватними актами парламенту. У законодавстві
розроблена процедура подачі петицій до парламенту, порядок розгляду їх у
законодавчому органі та прийняття того приватного акта, який необхідний

352

Див.: Там само. С. 17-19.

353

Див.: Там само. С. 18.

конкретному органу354.
Адміністративний контроль уряду над місцевим управлінням тлумачиться
як контроль, що його здійснює уряд під час своєї адміністративної діяльності.
Одна з форм адміністративного контролю – загальний нагляд і нормативна
діяльність департаментів шляхом видання листів-циркулярів, інструкцій,
установлення обов’язкової звітності місцевих органів. Теоретично парламент
надає міністрові своє право видання нормативних актів для деталізації статутів,
але на практиці міністр часто може змінити норми закону. Особливим видом
нормативної діяльності є видання «тимчасових» і «спеціальних» наказів.
Формально ті й інші вимагають схвалення парламенту або принаймні
відсутність з його боку несхвалення, але насправді доля наказів у парламенті
ніякою мірою не вирішується, бо накази набирають чинності майже
автоматично, оскільки їм в палатах гарантується підтримка урядової більшості.
Друга форма адміністративного контролю – затвердження актів місцевих
органів до того, як вони наберуть чинності. Ця форма контролю реалізується в
три способи: за допомогою затвердження нормативних постанов ради, шляхом
схвалення призначень і

звільнень низки

посадових

осіб

і

способом

затвердження адміністративних схем і проектів. Адміністративний контроль
уряду може поширюватися й на рішення, які набрали чинності. Це досягається в
результаті «квазісудової» діяльності міністра, тобто шляхом розгляду апеляцій
на рішення місцевої влади355.
Розгляду апеляції часто передують розслідування. Місцеві розслідування й
інспекції
354
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застосовуються тоді, коли, на думку міністра, є необхідність в попередньому
розгляді питання на місці. Розслідування проводяться по підприємствах місцевої
влади, які вимагають згоди міністра, якщо ці пропозиції викликали протидію і
зачіпають інтереси багатьох осіб або органів. Інспектори здійснюють перевірки
або регулярно, або виїжджаючи на місця за дорученням міністра. Місцеві
розслідування й інспекції часто розцінюють як процедуру демократичну,
посилаючись на те, що стосовно неї враховується думка населення і призначена
вона для більш консультативної, ніж адміністративної діяльності. Однак і
застосування цієї процедури, і її підсумки для місцевої влади повністю залежать
від міністра. Особливим різновидом адміністративного контролю є дії міністра
при

невиконанні

місцевою

владою

своїх

обов’язків.

У

цій

ситуації

законодавство дозволяє міністрові втрутитися в місцеві справи й або самому
вжити необхідних заходів, або доручити цей обов’язок іншій владі. Раніше
«іншою владою» могли бути лише місцеві ради іншого рівня, однак закон
1972 року допускає передачу обов’язків представницького органу спеціальним
уповноваженим356.
Місцеві органи влади Великої Британії останніми десятиліттями
будувалися за принципом однаковості. Їхні бюджети, як і система місцевих
податків, регулювалися центральним урядом, і в своїй основі структура їх була
однакова, що не виключало, природно, глибоко укорінених регіональних
відмінностей357.
Уряд

затверджував

необхідність

зробити

чіткий

вибір

між

децентралізацією358, тобто наданням місцевим властям більшої автономії, і
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централізацією,

інакше

процес

розмивання

місцевої

демократії

буде

поглиблюватися359.
У системі управління, де розподіл відповідальності й повноважень між
центральними і місцевими органами влади не закріплено конституційно, де
фінансова база місцевої влади слабкіша, ніж в будь-якій іншій індустріально
розвинутій країні, складність податкової системи могла лише послабити
структуру місцевого самоврядування і не сприяла вирішенню її проблем.
Велика Британія – країна класичного типу місцевого самоврядування.
Органи місцевого управління ніякою мірою не є органами центрального уряду.
Центральний уряд контролює лише спосіб, яким діють органи місцевого
управління360.
Ні в теорії, ані на практиці конституційного розвитку Великої Британії
ніколи не передбачалося існування такої жорсткої ієрархії конституційних та
звичайних законів, а також звичайних законів та інших джерел англійського
права, які мають місце у США або інших країнах англосаксонського чи романогерманського права.
Якщо в правових системах інших країн, де визнається верховенство
закону, у разі порушення встановленої процедури прийняття нормативноправових актів або коливання ієрархічного ланцюжка «конституція – звичайний
закон – будь-який інший акт», такі акти визнаються, як правило, недійсними
(неконституційними), то в правовій системі Великої Британії справи виглядають
дещо інакше.
Як слушно зазначає І. Ю. Богдановська, «внаслідок відсутності писаної
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конституції закони не можуть бути визнані неконституційними». Подібне
твердження може призвести до того, що одні статути суперечитимуть іншим 361.
Для уникнення такого в англійській правовій системі встановлена «презумпція
пріоритету більш пізнього закону над більш раннім». На практиці це
твердження означає, що якщо між різними законами (статутами) виникає колізія,
то буде застосовуватися той закон, який у часі був прийнятий пізніше.
Це, з одного боку, свідчить про існування в рамках англійської правової
системи принципу рівного статусу всіх без винятку законів (статутів), що їх
приймає парламент, про відсутність у ній традиційного для інших правових
систем поділу законів на основні та неосновні, звичайні, а з іншого – про повну
самостійність, «непов’язаність» кожного
рішеннями,

що

прийняті

попереднім

наступного складу парламенту
за

наявної

можливості

шляхом

використання звичайної процедури розгляду «скасувати або змінити будь-який
чинний закон».
Крім поділу законів на конституційні та звичайні в англосаксонській
правовій сім’ї, що існує у федеративних країнах, об’єктивно складається їх
поділ на федеральні закони та ті, що діють на рівні окремих суб’єктів.
Відповідно перші діють на території всієї федерації, а інші лише на території
окремого суб’єкта362.
У Великій Британії та деяких інших країнах загального права всі закони за
ознакою публічності класифікуються на публічні та приватні. Сама назва
визначає, що публічні закони (статути) містять у собі правила загального
характеру, розраховані на невизначене коло суб’єктів та невизначену кількість
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застосувань363.
За загальним правилом вони діють на території всієї країни. На відміну від
публічних, приватні закони (статути) містять у собі норми, що стосуються
певного кола осіб та визначених стосовно них відносин (приписів). При цьому
йдеться про встановлення або скасування різноманітних привілеїв особам,
надання їм певних повноважень, зміну правового статусу тощо.
Говорячи про норми приватного порядку, необхідно відмітити, що, задля
уникнення термінологічних та понятійних непорозумінь, поняття норми права,
яка використовується в англійській правовій системі, не збігається з поняттям
норми, що застосовується в правовій теорії та практиці інших країн. Сутність
вищевказаного положення зводиться до того, що поняття норми в англійському
праві тлумачиться значно ширше та багатогранніше, ніж в будь-якому іншому,
зокрема «континентальному».
Як відомо, у правовій системі Англії «будь-яке правило поведінки,
незалежно від того, має воно загальний чи індивідуальний характер, підпадає
під правову норму»364. В англійському праві фактично відсутній поділ на
нормативні та індивідуальні акти. Останні, у свою чергу, розглядаються як
нормативні.
Такого роду специфіка в розумінні норми права безпосередньо пов’язана з
історичною традицією законодавчої діяльності англійського парламенту, що
часто наділяють юридичні акти однаковою юридичною силою. В англійському
праві певне місце посідають приватні закони, які за своїм змістом містять
індивідуальні положення, але поряд з публічними вважаються нормативними.
До останніх належать і акти виконавчих органів.
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З іншого боку, специфіка в розумінні норми права в англійській правовій
системі значною мірою обумовлена нормотворчою діяльністю вищих судових
органів країни, що створюють прецедентне право.
Розглядаючи питання співвідношення норми права, Р. Давид слушно
вказував, що особливість розуміння норми англійським юристом порівняно з
аналогічним у Франції пов’язана насамперед з тим, що «англійська» норма
права своїм виникненням зобов’язана не загальним (публічним), а конкретним
обставинам. Вона нерозривно пов’язана з обставинами конкретної справи і
застосовується для вирішення конкретних справ, аналогічних тій, у якій дане
рішення було прийнято. Таку норму права не можна зробити більш загальною
чи абстрактною, оскільки це призведе до зміни характеру англійського права,
перетворивши його на доктринальне365. Сьогодні англійське право залишається
консервативним і гнучким одночасно, щоб мати змогу органічно та механічно
пов’язувати норми права з нормами приватного порядку, публічні акти з
приватними. Крім того, варто зауважити, що спостерігається посилення ролі
публічних актів та перенесення центру з видання приватних актів на
делегування своїх законодавчих функцій виконавчим органам. При цьому не
відбувається зміни характеру правової системи Великої Британії.
Крім вищевказаної класифікації, у низці країн загального права, таких як
США, частково Австралія та Канада, спостерігається поділ законів залежно від
способів їх систематизації. Це кодифіковані та консолідовані акти. Поняття
«кодифікація» та «кодекс» мало чим відрізняються в англосаксонському праві
від того, що застосовується в інших правових сім’ях366.
Кодифікація – це термін, що використовується для характеристики таких
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актів парламенту, які об’єднують між собою в єдине ціле на базі єдиного
предмета регулювання як чинні закони, так і існуючі судові рішення –
прецеденти367. За допомогою кодифікації можуть відбуватися зміни в правових
системах. Остання, у свою чергу, також може виступати як один із методів
правової реформи. Для прийняття кодексів не потрібно особливої процедури.
Наприклад, кодифікація отримала найбільшого поширення та популярності у
США, де прийнято цілу низку кодексів як на рівні федерації, так і на рівні
окремих штатів. При цьому варто зауважити, що у Великій Британії кодифікація
отримала найменше популярності.
Ідея кодифікації в Англії виникала неодноразово на різних етапах
розвитку англійського права та відбувались спроби такої єдиної кодифікації,
однак значних результатів це не дало. Одна з причин такого, на думку
теоретиків, полягає в тому, що неможливо кодифікувати суддівське право
взагалі368. Оскільки відповідно до англосаксонської системи права норма права
менш загальна та абстрактна і в ній немає звичного поділу норм на імперативні
та диспозитивні, то кодифікація за континентальним типом в Англії неможлива.
Крім того, труднощі кодифікації вбачаються також у його складності та
чисельності, бо загальне право, право справедливості, статутне право – лише
маленька частинка такого.
Внаслідок усіх вищевказаних причин кодифікація у Великій Британії
традиційно заміняється консолідацією законодавчих актів. Остання є такою
формою систематизації, яка дозволяє об’єднати в одному загальному
законодавчому акті, на основі єдиного предмета регулювання, без зміни тексту
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та змісту декілька подібних законодавчих актів369.
Крім різних способів систематизації та інших критеріїв класифікації
законів у англосаксонському праві здійснюється і їх градація. Найбільш
поширеною серед них є класифікація законів за часовою ознакою, виділення
серед загальної маси тих, що розраховані на чітко визначений період.
Особливість часових актів полягає в тому, що в них вказується чіткий строк,
після закінчення якого даний закон втрачає юридичну силу, проте в разі
необхідності вищий законодавчий орган країни шляхом видання іншого
спеціального акта може продовжити строк його дії. Це може відбуватися
неодноразово. Прийняття таких актів є типовим для Великої Британії.
Варто вказати на той факт, що у Великій Британії значна увага
приділяється актам тлумачення законів. У широкому розумінні це означає
діяльність судів, пов’язану з роз’ясненням змісту правових норм, що містяться в
законі. У результаті такої діяльності можливим є розширення або звуження
розуміння змісту закону. Разом з тим допускається і видозмінення норм
(modifying). У вузькому розумінні тлумачення розуміють як роз’яснення судами
значення фраз, що містяться в законі чи статуті. Воно не зачіпає змісту закону.
При такому розумінні акти тлумачення не є ні законами, ані підзаконними
актами. Вони є твором суду. Віднесення же останніх до категорії законів
можливо тільки в тих випадках, коли вони виходять не від судових органів, а від
законодавчих. До категорії актів тлумачення можна вважати належними також ті
статути, які встановлюють принципи, порядок, процедуру та положення
(презумпції) процесу тлумачення370.
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Особливе місце в англосаксонській системі права належить законам, що
скасовують ті або інші положення загального права (disabling Acts), та законам,
які доповнюють загальне право, встановлюючи нові положення (enabling
Acts)371.
В Англії особливо поширено застосування статутів, що доповнюють
загальне право. Такі часто мають місце в соціальній сфері. Система соціального
забезпечення населення країни опосередковується в основному за допомогою
статутного права. Крім того, статути мають місце в системі охорони здоров’я й
освіти, економіки і транспорту, науки і культури.
У зв’язку з розвитком правової системи англійського суспільства постійно
простежується збільшення кількості парламентських актів, що скасовують
положення загального права, або, навпаки, тих, що заповнюють прогалини в
праві. Це, у свою чергу, відображає загальну тенденцію посилення значення
законодавчих актів, які формують статутне право. При цьому збільшення ролі
закону виражається не тільки в зростанні його ваги в системі джерел права, але
й у розширенні сфери відносин, що він регулює. Останнє відбувається внаслідок
того, що деякі відносини, які раніше регулювались іншими правовими актами,
отримали статутне закріплення. А з іншого боку, це вказує на створення
передумов для ускладнення процесу взаємозв’язку статутного та загального
права, що має складати єдине ціле. У теоретичному та практичному значенні це
свідчить

про

подальше

ускладнення

і

самого

характеру,

і

форм

взаємовідношення закону, прецеденту як основних джерел англосаксонського
права.
У зазначеному контексті необхідно вказати на той факт, що закон, згідно з
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класичною,

традиційною

теорією

англійського

права,

«не

вважається

нормальною формою вираження права, а завжди є чужим тілом у системі
англійського права»372. Звичайно, що судді застосовують закон, але норма, яку
він містить, приймається остаточно, інкорпорується остаточно в англійське
право тільки після того, як вона буде неодноразово застосована та витлумачена
судами в тій формі й тією мірою, яку встановлять судді. В Англії завжди
перевага буде надаватися цитуванню саме судового рішення373. Тільки за
наявності таких правозастосувач буде дійсно знати, що хотів сказати закон,
оскільки тільки в такому разі норма права буде в звичній для неї формі судового
рішення. На противагу можна навести традиції романо-германської системи, за
якої акти, що їх видає вищий орган державної влади країни, наділені вищою
юридичною силою, верховенством у системі всіх інших актів. При цьому, за
логікою речей, закон як акт вищого законодавчого органу Великої Британії має
також бути таким. Однак це зовсім не так, оскільки принцип парламентського
верховенства, що існує у Великій Британії, відрізняється від принципу
верховенства закону, що існує в континентальних країнах. У багатьох країнах
утвердження принципу парламентського верховенства тягне автоматично
встановлення принципу верховенства закону. Для Великої Британії це не є
характерним. Англійська правова система, на відміну від континентальної,
ніколи не знала і не знає ієрархічного підпорядкування джерел права на чолі із
законом.
Традиційно

парламент

визнавався

державним

органом,

у

якому

зосереджена вся вища державна влада. Варто вказати, що суверенітет
англійського парламенту тлумачиться щодо його законодавчої діяльності так
само, як відсутність будь-яких юридичних обмежень у процесі підготовки та
372
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прийняття законів. При цьому вказується, що слід під цим розуміти
(парламентський суверенітет). По-перше, відсутність фундаментального акта,
який не міг би бути змінений звичайними парламентськими актами. По-друге,
ніхто не може монополізувати право законодавчої ініціативи та право визначати,
що є предметом законодавчої діяльності парламенту, а що таким не є.
Крім того, в Англії не існує системи судового контролю за законодавчим
процесом та самим законодавством. Єдиним винятком із правила абсолютного
суверенітету є те, що, поширюючи дію актів на всі сфери, парламент не може
здійснити таку щодо себе у сфері правотворчості та складу наступного
парламенту. Можна вважати, що прецедент не є рівнозначним за своєю
юридичною силою із законом, але підпорядкований йому, оскільки жоден суд не
може піддати сумніву правомірність видання актів парламенту374.
При дослідженні даного питання варто звернути увагу на співвідношення
вищевказаних питань в інших країнах загального права. Серед них на особливу
увагу заслуговують Сполучені Штати Америки.
Останні посідають особливе місце в англосаксонській сім’ї і наділені
відповідно своєрідним характером взаємовідносин її елементів. Стикання різних
правових традицій, звичаїв, культур у період розвитку американського права,
протиставленість романо-германській правовій сім’ї посприяли тому, що право
США набуло специфічного характеру, оскільки багато норм у Америці не
застосовувались, оскільки за типом мислення вони були там неприйнятними.
Насамперед це стосувалось норм англійського права, що містились у
парламентських статутах. Крім того, важливим є той факт, що у США
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вершиною ієрархічної драбинки завжди була Конституція375. Верховний суд
США, а разом з ним і вищі судові інстанції на рівні штатів визнали особливий
характер Конституції країни та вказали на її особливий статус, її не варто
розглядати як звичайний закон, поряд з іншими законами, що вносять тільки
зміни та доповнення в загальне право. Конституція – Основний Закон країни, це
прояв суспільного договору, що об’єднує всіх громадян, визначає засади самого
суспільства та виступає як один із найважливіших факторів легітимації влади.
Конституція виступає як основний, домінуючий фактор, що має вирішальний
вплив як на загальне законодавство, так і на судові прецеденти376. Специфіка
США полягає в тому, що тут прийнятним і застосовним є принцип верховенства
закону як джерела права, що втілене в Конституції, над всіма іншими
джерелами, включаючи прецедент377. Це, по-перше. А по-друге, в установленні
та застосуванні принципу судового контролю за конституційністю всіх без
винятку законів – як локальних, так і федеральних. У США суд наділений
правом розглядати закони під кутом їх відповідності або невідповідності
Конституції. У разі невідповідності Верховний суд анулює закон, що
розглядається, і визнає його неконституційним378. У країні закони повністю не
інтегруються в правову систему доти, поки їх значення не уточнено судовими
рішеннями. При цьому зовсім необов’язково, що суд оголошує той чи інший
закон неконституційним та повністю виключає його з правової системи країни.
Так, у разі визнання прийнятого закону конституційним він може розглядатися і
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застосовуватися в одному варіанті – як основа для застосування аналогії щодо
тієї чи іншої норми права чи одночасно як сама норма, так і принцип, який
сприяв її обґрунтуванню.
Місцеве самоврядування США і Канади, у цілому відтворюючи багато
характерних ознак англійської системи, має, проте, низку глибоко своєрідних
рис, що зумовлено як історичним розвитком цих країн, так і особливостями
юриспруденції.
Будучи правовою державою з розвиненою системою децентралізованого
управління, Сполучені Штати роблять суттєвий внесок у світовий досвід
місцевого самоврядування. Властива місцевим органам влади й управління
особливість полягає в множинності організаційних форм їх побудови як
всередині даного штату, так і від штату до штату.
Коріння цього явища лежать в історично сформованих у американському
суспільстві демократичних традиціях, що, у свою чергу, лежать в основі
самоврядування і самоорганізації структур влади міст, а також в особливостях
певних територій та етносоціальних відмінностях населення.
Спочатку для США було характерно досить жорстке регулювання
місцевого самоврядування з боку штатів. У результаті тривалої боротьби
муніципалітетів до конституцій багатьох штатів були прийняті поправки, що
забороняли видання спеціального законодавства, і замість нього поступово
склалася система диференційованого регулювання для певних категорій міст, що
відзначалися за чисельністю населення.
Одним із ключових напрямів курсу на реформу муніципалітету стало
введення home rule, що означало прийняття муніципалітетами хартій
самоврядування. Такі хартії вводилися з метою надання містам повноважень
впроваджувати без втручання штату такі форми правління і забезпечення

муніципальних послуг, які вони вважатимуть необхідними. Такі надавалися
містам відповідно до конституції даного штату або шляхом прийняття закону.
Теоретично хартія самоврядування, що надається згідно із законом, вважається
менш надійною, оскільки законодавчі збори штату можуть відкликати або
переглянути прийнятий закон за власним бажанням379.
З точки зору правової теорії, за аналогією з повноваженнями штатів,
повноваження

означають

надання

містам

так

званих

«залишкових

повноважень», або правила Дайлона, відповідно до якого якщо міській владі
забороняється робити будь-що, що не передбачено спеціальним законодавчим
актом або статтею конституції штату, то home rule, навпаки, надає
американським

муніципалітетам

можливість

використовувати

будь-які

повноваження, які не заборонені легіслатурою або конституцією штату380. Разом
з тим статті закону про самоврядування в конституціях штатів помітно
варіюють: у конституціях одних штатів передаються права законотворчої
діяльності й самостійності в питаннях форм устрою влади або всі повноваження
щодо муніципальних справ. У цих випадках діє правило затвердження хартії
самоврядування шляхом місцевих референдумів.
До 1990 року більше половини штатів надали містам можливість
самостійно визначати форми самоврядування в рамках існуючих законів. У
даний час лише шість штатів з 50 не передбачають для своїх муніципалітетів
хартій самоврядування. У низці штатів право прийняття хартій самоврядування
закріплено за містами, чисельність населення яких відповідає певному
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мінімуму381.
Говорячи про значення хартій самоврядування, слід виділити низку
переваг, які роблять їх привабливими для муніципальних органів і городян. У
соціально-політичному плані такі хартії уособлюють саму суть самоврядування
як можливість самоорганізації і саморегулювання, які забезпечують населення
вагомою роллю в здійсненні демократичної влади на місцях. Хартії
самоврядування надають велику можливість ураховувати думку городян у
впровадженні міської політики, стимулюють інтерес громадян до місцевого
управління та їх реальну участь у його здійсненні. З функціональної точки зору
такі хартії сприяють обмеженню втручання легіслатур штатів у справи міських
громад, сприяють розширенню прав місцевого самоврядування, особливо в
таких питаннях, як пошук додаткових джерел доходів, фінансування інвестицій,
стимулювання підприємництва, вжиття заходів соціального захисту будинків і
малозабезпечених

груп

городян,

використання

землі

та

інших

видів

муніципального майна, формування різних місцевих програм382.
Можна назвати дві основні функції, які виконують органи місцевого
самоврядування у США. Перша і найголовніша функція, яка лежить переважно
у фінансовій сфері, – це функція обслуговування. Вона визначається таким
рівнем і структурою місцевих витрат і податків, які найбільшою мірою
відповідають потребам місцевого населення. Найважливіше значення в
задоволенні цих потреб має правильний вибір при формуванні структури
бюджету між програмами, здійснення яких приносить користь різним групам
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населення383.
Друга – це політична функція: управління конфліктом у процесі реалізації
муніципальної політики384. Зрозуміло, на практиці функції обслуговування та
міської політики розділити вкрай складно. Наприклад, мер, який бере участь у
формуванні структури витрат міського бюджету, виступає одночасно і як
керівник найважливішої муніципальної служби, і як вища посадова особа, яка
несе відповідальність за політичний конфлікт, який може виникнути, якщо якась
частина городян вважатиме себе обділеною. Політична функція може
знадобитися мерові при вирішенні навіть такого, здавалося б, далекого від
політики питання, яким є місце розташування паркової зони: тут конфлікт може
виникнути через суперечку про те, який міський район отримує найбільші
переваги від створення парку. У щоденному виконанні своїх функцій міська
влада вирішує різноманітні питання, як, наприклад, місце розміщення закладів з
надання міських послуг та їх вартість; створення агентств і служб або
призначення посадових осіб з покладанням на них обов’язків з надання
різноманітних послуг; розробка політики, яка забезпечує найкращі умови для їх
реалізації; контроль за рівнем їх якості; нарешті, розробка такого бюджету, за
допомогою якого міські послуги населенню можуть бути забезпечені на
відповідному рівні385.
Не менше значення має й інша компонента політичного процесу на рівні
муніципалітетів, що відповідає за процес прийняття рішень, які є безпосереднім
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результатом

політичного

процесу.

Йдеться

про

структуру

місцевого

самоврядування і про взаємовідносини, що складаються між місцевою владою
одного рівня й адміністраціями штатів і країни. На характер і структуру місцевої
влади у США вплинули певні політичні погляди. Одним із них було прагнення
забезпечити максимальну політичну підзвітність місцевих органів влади386. Це
прагнення суперечило поглядам тих, хто розглядав місцеву владу як продукт
штатного уряду, так само як і тих, хто виступав за незалежний від політичних
впливів професійний уряд на місцях.
Для досягнення політичної підзвітності використовується інститут
виборності місцевої законодавчої та виконавчої влади. Для цієї самої мети
останнім часом використовується юридична незалежність передмість, за
допомогою якої забезпечується контроль над своєю місцевою владою.
Прагнення мати «свою» владу, незалежну від влади центрального міста,
насправді є лише бажанням уникнути високих податків, мати «кишеньковий
уряд», що перебуває в руках близьких і навіть знайомих осіб, зберегти соціальну
виключність даного поселення.
У штатах, де діє велика кількість загальних обмежувальних законодавчих
актів, конституційних положень, практично неможливо інтерпретувати їх
юридичну дію відповідно до інтересів спільноти. Однак якщо певні проекти
санкціоновані та здійснюються відповідно до законодавства конкретного
характеру, що діє на рівні штату, але необхідно внести деякі корективи в його
положення, то вирішення цієї проблеми можливо в процесі судового розгляду,
на якому буде розглянута правомірність спільноти робити такі кроки. Політичні
проблеми, а також конституційні обмеження або обмеження, що вводяться після
прийняття відповідних законодавчих актів, які впливають на повноваження
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місцевих органів влади, вимагають обговорення. Так, існуючий правовий
контроль над місцевими органами влади з боку штату зазвичай викликає
необхідність законодавчого схвалення великих інвестицій на фінансування
спільних з іншими адміністративними одиницями проектів387.
Дуже важливе місце в системі місцевого самоврядування у США посідає
проблема державно-правового та адміністративно-правового регулювання
місцевих органів влади. Місцеві органи влади формувалися в рамках штатів і
тому наділені такими повноваженнями, які надані їм конституціями штатів. За
відсутності

конституційних

статей,

що

регламентують

діяльність

муніципалітетів, вони керуються положеннями законодавчих зборів штату.
Основний Закон США не містить жодних положень про органи місцевого
самоврядування. Стягуючи податки, вводячи пільги, проводячи зондування
території і регулюючи діяльність будівельних і промислових компаній і
приватного сектора в цілому, а також надаючи послуги городянам, місцеві
органи влади тим самим виконують повноваження, делеговані їм виключно
своїм штатом388.
Федеральний апарат влади може впливати на політику графств і
муніципалітетів непрямим чином – через підпорядковані йому фінансові
організації. Незважаючи на розвинену систему державного контролю, органи
місцевого самоврядування спираються на гарантовану систему прав. Ось,
наприклад, як виглядають права місцевих органів влади за конституцією штату
Нью-Йорк (столиця Олбані389): у статті IX записано, що цілями народу цього
штату є «ефективне місцеве самоврядування і міжурядова співпраця». Крім прав
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громадян, які містяться у статтях конституції даного штату, місцеві органи
управління мають такі права: 1) «будь-який місцевий орган управління може
бути обраний громадянами, а також має право приймати місцеві закони, як це
передбачено ст. IX розділу 1; 2) всі посадові особи будь-якої одиниці місцевого
самоврядування, чиї вибори або призначення не передбачені конституцією
штату, можуть бути обрані або призначені зборами членів місцевих органів
влади, як це передбачено законом штату; 3) місцеві органи управління мають
повноваження укладати самостійно контракти з федеральним урядом, його
департаментами або з одним і більше штатними урядами, а також місцевими
адміністраціями і спеціальними округами, розташованими в межах або за
межами штату390; 4) ніяке місцеве управління або частина території (графства,
міста тощо) не можуть бути передані іншій одиниці управління доти, поки за це
не проголосують громадяни на референдумі більшістю голосів, і доти, поки всі
органи місцевої одиниці управління не прийдуть до одностайної думки про те,
що така анексія повністю відповідає суспільним інтересам; 5) муніципалітети в
цьому штаті мають повноваження щодо вилучення частини великих земельних
володінь (або іншої власності) в рамках своїх територій для суспільної користі,
але не більше, ніж це необхідно для належного використання землі або іншої
власності в комунальних цілях, а також для продажу або здачі в оренду».
Легіслатура штату не має права накладати обмеження для місцевої одиниці
управління, «отримувати справедливий прибуток від експлуатації даної
власності, якщо вона приносить вигоду місту»391.
Крім зв’язків муніципалітетів по вертикалі існують і багатогранні зв’язки
по горизонталі, тобто зв’язки органів місцевого самоврядування між собою. У
390
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США налічується понад 80 тис. місцевих територіальних підрозділів. Найбільш
тісні, але разом з тим і найбільш суперечливі зв’язки між територіальними
одиницями спостерігаються у великих містах392.
Запозичаючи окремі американські форми місцевого самоврядування,
Канада разом з тим внесла в них суттєві корективи.
Отже, проаналізувавши англосаксонську правову сім’ю та її особливості
місцевого самоврядування, можна зробити такі висновки.
Характерними рисами цієї системи є:
•

значна автономія органів місцевого самоврядування щодо держави –

вони формально виступають як такі, що діють автономно в межах наданих їм
повноважень, а пряме підпорядкування органів різного територіального рівня
відсутнє;
•

відсутність на місцях повноважних представників центральної

влади, які б опікали органи місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю
органів місцевого самоврядування здійснюється переважно непрямим шляхом –
через центральні міністерства. Цій моделі притаманний також жорсткий
судовий контроль;
•

виборність

низки

посадових

осіб

місцевого

самоврядування

територіальною громадою;
•

відсутність

ієрархії

нормативно-правових

актів

та

визнання

верховенства закону в різних його проявах ускладнює розуміння моделі
виявлення та вирішення правової колізії;
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•

акти органів місцевого самоврядування є непідпорядкованими

нікому, але при цьому перебувають під судовим контролем, оскільки судовий
прецедент є важливим джерелом права;
•

для вирішення колізії в разі її виникнення застосовується тільки

одне правило: «більш пізній акт підлягає застосуванню порівняно з раннім»;
•

функціонування органів місцевого самоврядування в межах своєї

компетенції, закріпленої в законі (доктрина inter vires), і заборона їх виходу за
межі

своєї

компетенції

(ultra

vires).

Тобто

повноваження

місцевого

самоврядування визначаються згідно з позитивним принципом правового
регулювання (органи місцевого самоврядування можуть робити лише те, що
прямо передбачено законом).
Щоб краще зрозуміти основні риси й особливості континентальної
правової сім’ї на сучасному етапі, розглянемо правові системи Німеччини і
Франції. Правова система Франції у своїх основних сучасних рисах визначилася
ще в період Великої французької революції 1789–1794 років і в наступні за нею
десятиліття393.
Серед джерел сучасного французького права центральне місце посідають
конституційні акти й у першу чергу сама Конституція. Прийнята 1958 року, вона
зберігає свою юридичну силу й понині. Однією із специфічних особливостей
цього нормативно-правового акта є те, що Конституція Франції не лише
закріплює традиційні для такого роду актів суспільні відносини, але й чітко
визначає і тим самим обмежує сферу законодавчої діяльності парламенту394.
Відповідно до ст. 34 Конституції, парламент правомочний ухвалювати
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лише ті закони, які торкаються таких відносин, тобто встановлено виключну
парламентську компетенцію, як: громадянські права й основні гарантії, надані
громадянам для користування публічними свободами; обов’язки, що їх накладає
національна оборона особисто на громадян і на їхнє майно; громадянство, стан і
правоздатність осіб, сімейні стосунки, спадкоємство і дарування; визначення
злочинів і правопорушень, а також покарань, що накладаються на них;
кримінальне судочинство; амністія; створення нових судових установ та статусу
суддів; розподіл ставок, податків і умов покриття будь-якого роду податків;
порядок випуску грошей.
Закон установлює також правила, що стосуються порядку виборів у
центральні й місцеві органи державної влади; основних гарантій прав
державних службовців і військовослужбовців; націоналізації підприємств і
передачі їх з державного сектора у приватний. Згідно з Конституцією, за
допомогою закону визначаються і закріплюються, крім того, основні принципи:
загальної

організації

національної

оборони;

управління

місцевих

адміністративних одиниць, їх компетенції і розподілу доходів; освіти; режиму
власності; речових прав, а також громадянських і торгових зобов’язань;
трудового і профспілкового права, а також права соціального забезпечення.
Підрозділяючи існуючі закони на низку видів, Конституція Франції
передбачає, зокрема, що: а) фінансові закони визначають доходи і витрати
держави; б) програмні закони закріплюють цілі економічної і соціальної
діяльності держави; в) органічні закони визначають порядок діяльності
парламенту, число членів кожної з його палат, умови і порядок їх обрання, а
також «умови заміщення вакантних посад депутатів або сенаторів аж до повного
або часткового оновлення відповідної палати» (ст. 25). За допомогою
органічного

закону

можуть

уточнюватися

і

доповнюватися

положення

Конституції, які торкаються ст. 34, а також положення деяких інших статей, що

стосуються Конституційної Ради, тощо395.
Таким чином, встановлюючи класифікацію відповідних законів і
визначаючи конкретні сфери кожного з них, Конституція Франції тим самим
досить чітко окреслює сферу законодавчої діяльності парламенту, обмежує її
колом лише певних питань і влади, надає ніяк не окреслені в конституційному
устрої широкі можливості правового регулювання за допомогою актів, що їх
видають виконавчо-розпорядчі та інші державні органи396.
Усі питання, що не входять у сферу законодавчу, як указано в частині
першій статті 37 Конституцій, «вирішуються в адміністративному порядку»,
відповідними нормативно-правовими актами. Серед такого роду актів дуже
значну роль відіграють ордонанси. Вони є актами Ради міністрів – уряду
Франції, що видаються з дозволу парламенту і спрямовані на опосередкування
стосунків, зазвичай регульованих законодавством. Ордонанси підлягають
затвердженню з боку парламенту впродовж певного терміну, після чого вони
набирають чинності закону. Їх зміна або скасування можливі лише за допомогою
закону. Юридичної сили ордонанси набирають згідно з Конституцією, відразу ж
після їх публікації, але втрачають її, якщо законопроект про їх затвердження не
внесений до парламенту «до закінчення терміну, вказаного законом, що
дозволив їх видання» (ч. 2 ст. 38)397.
Ордонанси є актами делегованого законодавства. Відразу ж після
прийняття Конституції ці акти розглядалися скоріше як виняткові заходи, що
приймаються за соціальних та інших надзвичайних обставин. Пізніше вони
395
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стали широко використовуватися як звичайні заходи управління країною.
Широке застосування ордонансів зумовило появу тенденції поступового
розмивання меж між актами парламенту й актами урядових органів398.
Важливе місце в системі джерел права Франції разом із законами і
ордонансами посідають урядові декрети. Деякі з них може безпосередньо
прийняти сам уряд, проте тільки після укладення Конституційною Радою,
однією з функцій якої є вирішення питання про конституційність або
неконституційність актів, що приймаються. Інші ж декрети видає Президент
країни без попередніх їх обговорень в уряді й без будь-яких висновків399.
Основи правової системи Німеччини були закладені після створення
1867 року низкою держав на чолі з Пруссією Північно-германського Союзу і
утворення на його основі 1871 року Германської імперії. До виникнення
загальнонімецького права на території нової держави продовжували діяти
законодавчі акти і звичаї колишніх держав і державних утворень. Особливу роль
при цьому відігравало законодавство Баварії, Пруссії, Саксонії та інших
впливових у той період германських держав400.
У сучасній правовій системі Німеччини визначальне значення належить
Конституції, прийнятої 23 травня 1949 року, і розробленим на її основі
конституційним актам. При цьому німецькі дослідники конституцію розуміють
не в традиційному загальноприйнятому сенсі, а як «деяку матеріальна єдність,
зміст якої відображений в основних цінностях позитивного права», які укладач
конституції пов’язує з традиціями ліберально-представницької парламентської
398

Див.: Мишин А. А. Центральные органы власти буржуазных государств. Москва: Изд-во МГУ, 1972.
С. 66.
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Див.: Там само. С. 69.

Див.: Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты. Москва: Прогресс,
1991. 286 с.

демократії, а також з принципами соціальної держави401.
Конституція – Основний Закон Німеччини, так само як і будь-який інший
подібного роду акт, закріплює основи державного і суспільного ладу,
конституційні права, свободи й обов’язки, форму правління (республіку) і
форму державного устрою (федерацію), структуру державних органів і порядок
їх формування, ієрархію нормативно-правових актів, що видаються на їх основі
та на їх виконання. «Законодавство, – йдеться в п. 3 ст. 20 Конституцій, –
пов’язано конституційним ладом, виконавча влада і правосуддя – законом і
правом»402.
Разом з Конституцією і звичайними законами важливе значення серед
джерел права сучасної Німеччини мають постанови, що їх видають центральний
уряд федерації і уряди земель. На основі й на виконання законів видаються й
інші підзаконні акти. У кількісному відношенні вони посідають дедалі більш
важливе місце серед інших джерел права403.
Як одне з провідних джерел права в правовій системі Німеччини
виступають рішення Конституційного Суду країни. Що ж до тлумачень
Конституційним Судом парламентських законів, то вони у відомому сенсі навіть
перевищують юридичну силу останніх. Рішення, що їх прийняв Конституційний
Суд

відносно конституційності

або

неконституційності

законів, мають

вирішальний характер для подальшої долі цих нормативно-правових актів і є
обов’язковими для всіх без винятку державних органів, у тому числі й для
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Див.: Там само. С. 87.

402

Там само.
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Див.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. Москва: БЕК, 1997.
Т. 3: Особенная часть: Страны Европы. 490 с.

судів404.
Особливістю континентальної правової сім’ї є її доктринальність та
логічність. У всіх країнах сім’ї кодифікують основні галузі матеріальної частини
та процесуального права. Здійснюється поділ матеріального права на публічне і
приватне і визнається принцип дуалізму частки права. Для неї характерний
принцип первинності частки права і вторинності публічного права, принцип
первинності матеріального права і вторинності процесуального права, принцип
первинності закону і вторинності судової практики.
Для континентальної системи права характерною є усталена ієрархія його
джерел.
Основним джерелом права є нормативно-правові акти. Найвище юридичне
становище

займає

конституція,

яка

закріплює

основи

статусу

особи,

політичного, економічного і соціального устрою, атрибути держави і має вищу
юридичну силу. Головна роль належить закону. Верховенство закону –
стабільний принцип континентальної правової системи. Право в країнах такої
системи складається не лише з правових норм, які сформулював законодавець,
воно включає також і їх тлумачення суддями.
Характерною рисою цієї сім’ї є використання абстрактних юридичних
понять і їх дефініцій. Дедалі більше значення надається кодифікації
законодавства по окремих галузях права. Правові норми виступають загальними
правилами поведінки, позбавленими, як правило, казуїстичних деталей.
Загальний характер правових норм дозволяє уникнути прогалин та неточностей
у законодавстві. Але оскільки вони повністю не виключаються, суди мають
право долати останні шляхом застосування закону або аналогії права. Виняток
404

Див.: Конституционное право зарубежних стран: учебник / под ред.: М. В. Баглай, Ю. И. Лейбо,
Л. М. Энтин. Москва: Инфра–М-Норма, 2000. 480 с.

становлять норми, що передбачають юридичну відповідальність. Тут діє
принцип: немає правопорушення без прямої вказівки про це в законі.
Ознаками,

що

відрізняють

дану

сім’ю

від

англо-американської,

визнаються такі: правова традиція характеризується специфічною формою
правового мислення, своєрідна структура судового рішення, своєрідність
уживаних

юридичних

дефініцій,

специфічна

юридична

термінологія

і

специфічна правова ідеологія.
Як уже зазначалося вище, серед джерел сучасного французького права
важливе місце посідають конституційні акти. Однією із специфічних
особливостей цього нормативно-правового акта є традиція закріплення
різноманітних суспільних відносин та обмеження законодавчої діяльності
парламенту405.
Відомо, що джерела романського права традиційно діляться на первинні
(основні) і вторинні (додаткові). До першої групи входять державні нормативні
акти, до другої – судова практика. Нині судова практика дедалі більше набирає
ваги серед джерел406.
Нижче наведемо ті акти, що є основними джерелами права. Серед них:
1) Конституція Республіки;
2) міжнародні договори й угоди, які ратифікували чи схвалили повноважні
державні інстанції;
3) загальноєвропейські норми;
4) основні принципи законодавства Республіки, що їх формулює
405

Див.: Dadomo Ch., Farran S. The French Legal System. L., 1998. Р. 45.
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Див.: Курильски-Овжен Ш. Образы права в России и Франции. Санкт-Петербург, 1996. С. 56–67.

Конституційна Рада;
5) формальні закони (loi) – референдумні закони (lois referendaires),
конституційні закони (lois organiques), звичайні закони (lois parlamentaires) і
кодекс (Code) – сукупність взаємопов’язаних законів або адміністративних актів
(de texts administratif), що належать до певної сфери права чи відповідного
предмета правового регулювання;
6) загальні принципи права, які формулює Державна Рада (principes
generaux);
7) ордонанси (ordonnances);
8) укази прем’єр-міністра або президента, включаючи укази, схвалені в
Державній Раді, та звичайні укази (Decrets du Premier minister ou du President de
la Republique – decrets en Counseil d’Etate simples). Укази або декрети є
нормативно-розпорядчими рішеннями, що підлягають виконанню всіма чи
конкретними особами;
9) постанови міністрів, циркуляри (аrretes ministeriels, Circulare), що є
службовими інструкціями, адресованими вищестоящою адміністративною
інстанцією нижчестоящим інстанціям з метою управління діяльністю останніх у
сфері застосування ними законів і нормативних актів (de lois et des reglements);
10) постанови префектів (аrretes prefectoraux);
11) постанови або рішення керівників адміністративних округів і
департаментів (аrretes ou decisions des directeurs administratifs regionaux ou
departamentaux);
12)

постанови

або

рішення

начальників

різних

державних

адміністративних служб. Під поняття «аrrete» підпадають різноманітні
постанови, розпорядження, що підлягають виконанню як адміністративно-

розпорядчі акти, які прийняли міністри або керівники органів виконавчої влади;
13) рішення окружних рад (постанови голів окружних рад) (deliberations
des conseils regionaux);
14) рішення Генеральних Рад (постанови голів);
15) рішення муніципальних рад (муніципальні постанови) (аcte), вживані
щодо письмового документа, який приймається для встановлення, установи,
введення або визначення конкретної юридичної ситуації;
16) постанови і рішення початкових адміністративних служб місцевих
колективів;
17) постанови судових органів (аrret) вживаються як найменування
судового рішення, вироку, що їх виносять суди другої інстанції;
18) нормативні договори (сontracts), що становлять собою вид угод
(сonvention), відповідно до яких формулюються і приймаються певні
зобов’язання407.
Що стосується формального закону, то тут йдеться про норми як
загального, так і приватного характеру, що їх сформулювали органи
законодавчої влади408. Виділяють такі види формального закону:
1. Конституція.
2. Референдум.
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Див.: Сандевуар П. Структура правовой системы: государственная и частная. 2-е изд. Дюно. 1994.
N 27.
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Див.: Буше Р. Доступ к праву. Москва, 2000. С. 121.

3. Парламентські закони (конституційні, органічні, звичайні)409.
У Франції як країні, що належить до системи континентального права,
традиційно судовій практиці в системі національного права приділяється велика
увага. Тут питання про визнання судової практики як джерела права завжди
викликало жваву дискусію. Причому деякі вчені вважають джерелом права
тільки рішення касаційного суду, інші ж звертають увагу на те, що французьке
цивільне право майже непомітно перестає бути писаним правом, стаючи
загальним410.
У зв’язку з цим первинне значення має бути надано праву, що ґрунтується
на судовій практиці, яке закріплюється конституційно411.
У всіх галузях права роль судді залишається основною в частині
застосування закону, його інтерпретації, заповнення наявних прогалин.
Незважаючи на те що місія судді передбачає підпорядкування закону, його
застосування, він, виконуючи роль необхідної сполучної ланки між виданням
юридичного правила і його ефективним використанням у дійсності, може його
оспорити. Суди, стикаючись з конкретними реаліями, заповнюючи прогалини
законодавства, здійснюючи його тлумачення, невпинно відкривають нові засоби
впливу на законодавця412.
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Див.: Сандевуар П. Общая характеристика французского права: российско-французская серия
учебных и информационных материалов. 1994. N 31. С. 56.
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Див.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права.
Москва, 2000. Т. 1. С. 148; Иванов С. А. Судебные постановления как источник трудового права.
Москва, 1997. С. 27.
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Див.: Waline M. Le pouvoir normatif de la jurisprudence. Melanges G. Scelle. 1950. T. II. P. 613;
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Провідні фахівці оспорюють думку про те, що судова практика є
джерелом права, але бачать у ній чинник, що визначає істотний авторитет права.
Інші характеризують її як джерело права413.
Р. Давид уважає справедливим твердження про те, що судові рішення не є
правилами, які мають обов’язкову юридичну силу для всіх, окрім сторін,
задіяних у процесі, навіть у ситуаціях, коли внаслідок ієрархії судових інстанцій
прецеденти можуть найістотнішим чином впливати на рішення, що приймають
інстанції більш нижчого рівня414.
З точки зору теорії права у Франції взагалі відсутнє прецедентне право (la
jurisprudence), оскільки воно традиційно є джерелом англійського права.
Вважається, що законодавчі положення всіх кодексів теоретично охоплюють
будь-яку правову ситуацію, з якою стикаються звичайні суди. Тому можна
стверджувати, що у Франції прецедентне право не є джерелом правових норм
тому, що суддя не зобов’язаний враховувати його при винесенні ухвали. Проте
існує цілком ґрунтовне зведення норм прецедентного права, що належить до
тлумачення кодексів і вирішення питань, на які фактично немає відповіді в
законодавстві415.
З точки зору судової практики найбільш суттєва відмінність між
англійською і французькою судовою практикою полягає в тому, що французький
суддя не вважає себе зобов’язаним додержуватися раніше винесеного рішення.
Він намагається з’ясувати, яким чином у цей період суди вирішують те або інше
питання. Судова практика доти не стає джерелом права, поки вона не буде
413

Див.: Давид Р. Основные правовые системы современности. Москва, 1988. С. 130–131.

414
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Див.: Ibid. P. 189.

абсолютно безперечно закріплена повторенням прецедентів, у яких однаковим
чином вирішується одне й те саме питання. Тут виявляється типовий підхід до
інтерпретації цього джерела права, властивий континентальному праву.
Відмінності у французькому й англійському підходах до доктрини
прецеденту пояснюються щонайменше трьома причинами: передусім англійські
судді набагато гостріше, ніж більшість суддів на континенті, відчули
необхідність визначеності в праві; ієрархія англійських судів відзначається
значною централізацією; і нарешті, становище суддів у цих двох країнах
різниться.
Французьке право дотримується своєї власної одноманітності, яку
проголошують кодекси в порядку la doctrine (думками юристів), а не в порядку
la jurisprudence. На значення цього питання свого часу звернув особливу увагу
Д. Гудхарт. Він спирався на норми римського права і звичаї, що кодифікували, а
пізніше – на кодекси наполеонівської епохи. Ці обставини зробили європейське
право достатньою мірою визначеним. В Англії ж не було ні рецепції римського
права, ані кодексу у формі письмового викладу права в усій його повноті. «Для
того щоб англійське правосуддя не залишилося мінливим і хитким, був
потрібний міцний цемент. Він був знайдений у створеній загальним правом
доктрині прецеденту з її основним і особливим упором на суворість і
визначеність»416, – говорив учений.
Французький суддя займає зовсім інше становище, ніж англійський.
По-перше, у вищих судах Великої Британії значно менше суддів; по-друге,
французький суддівський штат поповнюється, на відміну від англійського, не за
рахунок адвокатського стану, а за рахунок чиновників цивільної служби; і
по-третє, серед французьких суддів багато порівняно молодих людей без
416
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достатнього досвіду роботи. Обираючи судову кар’єру, вони поступають на
службу до Міністерства юстиції і через деякий час, що не набагато перевищує
період

стажування,

стають

молодшими

суддями

в

судах

невеликих

департаментів.
Що стосується взаємодії державної влади і місцевого самоврядування в
країнах класичної континентальної групи, то тут варто зупинитися на таких
країнах, як Італія, Німеччина, Франція, Іспанія.
Правові системи в межах групи істотно розрізняються у зв’язку з
особливостями політичних систем і ступенем централізації систем управління.
Відповідно розрізняються і структури органів місцевого самоврядування, а
також їхня правова база417.
Місцеві органи державного управління в європейських країнах не слід
змішувати з місцевими адміністративно-територіальними одиницями, хоч межі
їх територіального управління іноді збігаються. Наприклад, трапляється так, що
місцеві органи державного управління зливаються відповідно до принципу
функціонального поділу з органами самоврядних колективів. Так, мер одночасно
є представником держави в даному місті, керівником комунальних служб і
виконавчим органом комуни як адміністративно-територіальної одиниці. Крім
того, виконавчим органом департаменту як адміністративно-територіальної
одиниці в країнах континентальної групи до початку 80-х років був префект,
який одночасно був і представником держави, і її посадовою особою.
У Франції адміністративно-територіальний поділ має три ланки: комуна,
департамент і регіон. На рівні місцевих органів управління держава має у
своєму розпорядженні не менше ніж п’ять ланок, що підпорядковуються нормам
загального права: початковою ланкою є комуна, яка іноді ділиться на округи (як,
417
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наприклад, у Парижі), потім – кантон, округ, департамент і, нарешті, регіон.
Кантон і округ переживають у даний час занепад. Регіон перебуває скоріше на
підйомі. Головною ж ланкою в цій системі залишається департамент418. У
Німеччині, наприклад, головною адміністративно-територіальною одиницею є
округ419. У Великій Британії наразі в рамках реформи намагаються впровадити
такий елемент, який би відповідав французькому департаменту. Департамент
був створений з урахуванням географічних умов того часу.
Система державного управління Італії сьогодні перебуває у стадії
радикальних перетворень. По-перше, триває процес децентралізації державного
управління і передачі частини повноважень центру на місцевий рівень.
По-друге, спостерігається посилення обласної автономії і зміцнення місцевих
органів влади. По-третє, впроваджується принцип ефективності в діяльність
органів управління. По-четверте, змінюються концептуальні підходи до
практики державного регулювання – відмова від прямої фінансової допомоги
окремим виробникам і галузям на користь непрямих методів сприяння
підприємництву. Зазначені процеси впливають на формування самостійності
місцевих органів влади420.
У новій системі управління обласним органам влади належить важлива
роль не лише в питаннях розвитку відповідних територій, але й у реалізації
загальнонаціональних

програм

розвитку

охорони

здоров’я,

транспорту,

структурної перебудови промисловості, підтримки сільського господарства і
розвитку сільської місцевості. Для виконання покладених на них завдань
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обласні органи управління наділені юридичною і фінансовою автономією, а
також свободою ухвалення рішень. Органи обласного управління складаються з
ради – органу, що здійснює законодавчі, розпорядчі та інші функції, і джунти –
виконавчого органу ради. Вибори обласних рад регулює національний закон.
Рада обирається на основі пропорційної системи, кількість депутатів залежить
від числа жителів у області й працює сесійно. Усі обласні ради Італії діють на
основі статутів, які вони розробили, а затвердив парламент країни421.
Відповідно до нормативно-правових документів, обласні ради наділені
правом

видавати

нормативно-правові

акти

з

питань,

що

стосуються

життєдіяльності відповідної території.
Нормотворчу процедуру регламентують статут і регламент ради. Ухвалені
радою акти діють на території області, і вищестоящі органи не можуть
скасовувати їх або вносити до них зміни. Вищестоящі органи можуть лише
оспорювати їх у Конституційному Суді. У той самий час існують межі
нормотворчих повноважень рад. Обласні акти не можуть суперечити принципам
державного правопорядку, соціально-економічним стандартам, що приймає
центральний уряд, міжнародним зобов’язанням країни, інтересам держави в
цілому або її регіонам.
Як зазначалось вище, виконавчим органом ради є джунта. Джунта
впроваджує в життя рішення ради, розробляє і подає на розгляд ради проекти
планів і програм розвитку області, бюджет і контролює їх виконання. Джунта
управляє обласним майном, укладає угоди і договори від імені області,
координує діяльність підприємств і організацій обласного підпорядкування.
Голова джунти представляє інтереси області ззовні. Усі статути областей
передбачають періодичну звітність виконавчих органів перед радою, що обрала
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їх422.
Конституція країни, надавши обласним радам досить широкі права, у той
самий час наділила центральні органи влади повноваженнями з контролю за
діяльністю областей. У кожній області декретом Президента Республіки
призначається урядовий комісар. Урядовий комісар, котрий має резиденцію в
головному

місті

області,

є

державним

службовцем

і

перебуває

в

безпосередньому підпорядкуванні уряду. Він керує діяльністю державної
адміністрації в області й координує її з адміністративною діяльністю місцевих
органів влади, здійснює контроль за актами областей, має право нагляду за
функціонуванням місцевих органів влади для надання уряду необхідних даних,
на підставі яких останній може прийняти рішення про необхідне втручання423.
Кожний обласний акт, який схвалила рада, передається на візування
урядовому комісарові, який відправляє його зацікавленим міністрам і в бюро
областей при Голові Ради міністрів. Якщо уряд визнає, що акт не суперечить
національним інтересам і інтересам інших областей, а також відповідає
принципу законності, то урядовий комісар накладає свою візу в 30-денний
термін з дня подання йому акта місцевого органу влади. Обласні органи влади –
основна сила, що відповідає за розвиток цього регіону, забезпечує в цих цілях
співпрацю комун і провінцій, що входять в області, між собою і з обласними
органами влади. При цьому акт установлює, що обласна влада має виконувати
покладені на них функції, враховуючи інтереси комун і через комунальні та
провінційні органи управління424.
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У спільній компетенції держави і областей залишаються такі сфери, як
торгівля, промисловість, кредит і деякі інші питання. Уряд зберіг за собою також
централізоване програмування соціально-економічного розвитку країни і
централізовану систему розподілу фінансових ресурсів. У результаті обласні
органи влади виявилися не лише тісно пов’язаними з державною стратегією
економічного

розвитку

і

методами

проведення

політики

економічного

регулювання, але також досить обмеженими законодавчо і ще більшою мірою
фінансово у здійсненні автономної політики в економічній сфері.
Для повноти розкриття дослідження ще варто трошки детальніше
зупинитися на питанні місцевого самоврядування в Німеччині. Так, усі
шістнадцять федеральних земель мають власні обрані населенням парламенти,
свої уряди і мають у повноваженнях законодавчі функціональні елементи тільки
в тих сферах, у яких законодавець прямо не передбачив державного
регулювання, наприклад у сфері шкільної освіти, виборчого права (за винятком
виборів у бундестаг) і, окрім усього іншого, сфері комунального права, тобто
органів місцевого самоврядування425. Основний Закон держави закріплює за
громадами сильні позиції. Пункт 2 статті 28 Основного Закону гарантує
громадам право на самоврядування. У ньому йдеться про те, що «громадам має
надаватися право самостійно регулювати всі питання місцевого рівня в рамках
законів. Об’єднання громад також мають у рамках своєї законодавчої
компетенції і за умови дотримання законів право на самоврядування, ведення
фінансової діяльності»426.
Основний Закон Німеччини гарантує громадам право на основі власної
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відповідальності регулювати всі проблеми міського розвитку і життєдіяльності
населення. Залежно від місця розташування, яке визначає належність до тієї або
іншої землі зі своїм законодавством, історичними традиціями, чисельністю
населення, міста мають свої особливості у структурі органів управління427.
Крім відмінних є і спільні риси місцевого самоврядування для всіх міст.
Структура місцевого самоврядування в усіх містах Німеччини складається з
двох основних блоків влади: законодавчої і виконавчої, принципи організації і
взаємодії яких засновані, як правило, на концепції сильної виконавчої влади і
достатньою мірою уніфіковані по усіх територіальних одиницях – землях428.
У той самий час кожна земля і в принципі багато міст мають свої
специфічні, закріплені в земельному і місцевому законодавствах організаційні
особливості, які виражають своєрідність структури, функцій і засобів обрання
глави органів управління містами і можуть послужити прикладом для
вирішення того або іншого завдання розвитку міста.
У цілому по країні можна виділити чотири основні форми місцевого
самоврядування, які мають такі загальні риси. Всіма містами управляють міські
ради, які відповідно до Конституції країни обирають жителі общин на
п’ятирічний термін на основі публічних, прямих, вільних, рівних і таємних
виборів. Відповідно до ст. 116 Конституції, виборцями є жителі старше 18 років,
що мають німецьке громадянство і прожили в місті (общині) не менше трьох
місяців429.
Як найвищий законодавчий орган общини рада приймає рішення з усіх
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питань управління. Крім того, рада може приймати рішення з управління
міською виконавчою владою (адміністрацією), стежить за виконанням своїх
рішень, здійснення адміністративних справ. Рішення ради мають значення для
розвитку та процвітання общини. Різноманітність і складність обов’язків ради
та вирішуваних нею питань обумовлюють обов’язковість детальної та
компетентної підготовки таких рішень430.
Ще раз повернемося до досвіду місцевого самоврядування у Франції.
Французькі громадяни надзвичайно піклуються про законодавче забезпечення
своєї влади, про чіткі правила регулювання стосунків між громадянами і
владою, так само як і між різними гілками влади. Слід віддати їм належне, вони
в цьому досягли успіху за багато десятиліть будівництва республіканської
правової держави. У правовій державі закон – основний регулятор суспільних
відносин і основне знаряддя в руках влади. Інших, рівних йому, немає, хіба що
сила традицій і «моральний закон» у душі народу431.
Реформа децентралізації влади ось вже понад десятиліття реалізується й
адаптується до життя. Вона продовжує викликати обмін думками в засобах
масової інформації між представниками місцевої влади, вищими державними
чиновниками, юристами, політологами, партійними лідерами, громадськістю.
Аналізуються її наслідки, пропонуються шляхи її вдосконалення. Зокрема, нині
відбуваються особливо жваві суперечки про те, чи не варто скасувати один із
рівнів влади (регіон або департамент) і прийти до трирівневої, навіть
дворівневої системи. Прибічники скасування вказують, що Франція – одна з
430
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небагатьох країн, яка забезпечує функціонування чотирьох рівнів влади, кожна з
яких має свою раду, виконавчу владу, адміністративну службу, органи
контролю432.
Як раніше відзначалося, Франція – одна з небагатьох країн сучасного
світу, що має чотири рівні управління: рівень держави, регіону, департаменту і
комуни. Усі рівні мають виборні органи й органи виконавчої влади. Крім того,
відомі ще дві структурні одиниці: округ і кантон, які нині не мають своїх
органів, але управління, що зберігається для зручності. Наприклад, кантон
служить виборчим округом під час виборів генеральних (департаментських)
рад433.
Комуна як сукупність людей, що живуть на певній території, є елементом
громадянського суспільства. Будучи організованим і керованим колективом,
вона складає базову одиницю в ієрархії влади. Комуни служать основою владної
піраміди і є найбільш сталою адміністративною одиницею434.
Державна адміністративно-територіальна система управління у Франції
досить складна435. Часто спостерігається накладення та перенесення функцій
безпосередньо місцевій владі різних територіальних рівнів, що доповнюється і
діяльністю міжмуніципальних об’єднань.
Варто зауважити, що окрім прибічників такого детального розподілу
влади на рівні є і противники такого. Найперше, вони аргументують свою
позицію тим, що в пошуках найбільш дієвих форм надання суспільних благ і
432

Див.: Структура органов местного самоуправления в городах Германии. Ленинград, 1991. С .76.

433

Див.: Межкоммунальное сотрудничество во Франции: нормативные материалы / авт. вступ. ст. и
пер. В. В. Маклаков. Москва: ИНИОН, 1995. С. 65.
434

Див.: Стародубцева Т. В. Культура местной власти во Франции. Москва, 1994. С. 6-7.

435

Див.: Брэбан Г. Французское административное право. Москва, 1988. С. 49.

створення їх як таких місцева влада витрачає надто багато сил і засобів, ніж
цього потрібно було би для центральних органів436. Це особливо очевидно, коли
в органах місцевої влади працюють молоді люди, що не мають досвіду.
Противники розподілу також посилаються на неефективність асигнування
ресурсів місцевою владою у зв’язку з нерівномірним охопленням податками
осіб, що перебувають на цій території, вказують на можливість уникнути виплат
податків тими, хто не мешкає постійно в цьому районі, але цілком може
користуватися суспільними благами, які надаються на відповідній території437.
Проте більшість дослідників та фахівців схиляються до думки про
важливість діяльності місцевої влади.
Організаційні та функціональні питання діяльності органів місцевого
управління регулює загальнонаціональне законодавство, що закладає основи для
конкретніших подальших законодавчих актів, закони автономних областей, що
стосуються названого інституту на місцях, а також положення, які приймаються
на місцях.
Відносно систем місцевого самоврядування в деяких країнах можна
констатувати, що сучасна континентальна модель організації влади на місцях є
результатом тривалої еволюції римської системи, і свій кінцевий вигляд вона
отримала у Франції. Ця система характеризується такими рисами:
•

порівняно з англосаксонською системою права характеризується

більш високим ступенем централізації і, як наслідок, наявністю вертикальної
підпорядкованості;
•
436
437

поєднанням місцевого самоврядування і прямого державного

Див.: Серебренников В. П. Местное управление и самоуправление Франции. Минск, 1981. С. 14.

Див.: Бьейн Ж.-П., Верпо М., Лашом Ж.-Ф. Юридические и материальные средства
административной деятельности во Франции. Москва, 1994. С. 6-7.

управління на місцях. Це знаходить свій прояв у функціонуванні на одному
територіальному рівні обраних територіальною громадою органів місцевого
самоврядування

та

призначених

центральною

владою

уповноважених

представників (префектів, комісарів та ін.), які здійснюють адміністративний
нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування;
•
негативним

повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з
принципом

правового

регулювання

(органам

місцевого

самоврядування дозволяється робити все, що не заборонено законом);
•

визначена на загальнодержавному рівні ієрархія нормативно-

правових актів дозволяє чітко визначити місце актів органів місцевого
самоврядування;
•

при

вирішенні

правових

колізій

застосовуються

принципи

пріоритету акта за його юридичною силою;
•

сильна позиція суду та безумовна можливість звернутися до нього

для вирішення спірного питання, що виникає між актами;
•

дублювання актів як на рівні місцевого самоврядування, так і на

рівні центральної влади на місцях та посилений контроль з боку центральної
влади зменшує ризик виникнення правових колізій;
•

багатовікова

традиція

існування

континентальної

системи

є

засадами ефективних методів запобігання та вирішення тих суперечностей у
праві, які можуть виникнути.

Висновки до розділу 2
Зважаючи на все вищевикладене, можна зробити такі висновки. Серед

усієї теоретичної різноманітності визначень логічним є виділення таких видів
правових колізій і серед них специфічного різновиду – муніципально-правових.
1. Серед норм права припустимо виокремлювати чотири види таких
колізій:
– темпоральні (колізії допускають розмежування норм у часових рамках,
що починається виходом у світ кількох норм, які охоплюють різні правові
приписи з одного й того самого виду суспільних відносин. Зазвичай подібні
правові колізії виникають через недотримання або помилки в процедурі
юридичної техніки, коли з прийняттям нової норми у відповідному порядку не
скасовано дію старої);
– просторові (допускаються в межах, коли суспільні відносини, на які
накладають свою дію норми права, мають різноманітні межі з цими нормами –
межі відносин і межі панування норм не поєднуються);
– ієрархічні (неузгодженість норм різної юридичної сили);
– змістовні (виникають між спеціальними і загальними нормами права,
тобто між нормами, що регулюють вид і рід суспільних відносин).
2. Між нормативно-правовими актами одночасно всередині системи
законодавства; між підзаконними актами і законами; між актами органів
державної влади та актами органів місцевого самоврядування. Правові колізії
між підзаконними актами і законами мають особливо поширений, масовий
характер і завдають інтересам держави і громадян найбільшої шкоди. Колізії
між підзаконними актами і законами вирішуються на користь законів, оскільки
їм належить верховенство і найвища юридична сила.
3. Дискусія про межі або деякі повноваження державних органів і
посадових осіб. Відмітна риса конкретного виду правових колізій зберігається в

зазначеному:

у

першу

чергу

вони

можуть

викликатися

не

двома

взаємовиключними нормами, а дією єдиного комплексу несформованих між
собою правових норм; по-друге, ці правові колізії можуть стати причиною
колізій між певними правовими нормами.
Колізії компетенції можуть формулюватися в тому, що обумовлені
державні органи, посадові особи, органи місцевого самоврядування, які мають
владні повноваження, здійснюють їх недостатньою мірою або, навпаки,
виходять за межі своєї компетенції, нехтуючи компетенцією інших суб’єктів.
4. Розбіжності, що починаються при здійсненні одних і тих самих
правових приписів, наприклад між актами правозастосування.
5. Розбіжності між актами тлумачення.
Таким чином, надана класифікація, безумовно, не вичерпує всіх можливих
видів правових колізій, але позитивно сприяє їх особливому всебічному
вивченню

та

характеризується

розумінню

особливостей.

самостійністю

і

Як

спрямована

і

будь-яка
на

інша,

краще

вона

засвоєння

досліджуваного матеріалу, полегшення його системного бачення, деякі
проблеми необхідно досліджувати більш глибоко.
Як було показано, диференціація колізій обумовлена дією різноманітних
обставин. При цьому класифікація дозволяє чітко розмежувати правові колізії з
виникнення та їхні характерні риси, тим самим сприяючи дефініції
спеціалізованого процесу вирішення існуючих колізійних проблем, дієвого в
конкретній ситуації, тобто для будь-якого виду правових колізій необхідно
використовувати спеціальні способи їх подолання.
Причинами виникнення муніципально-правових колізій є такі.
По-перше, на стадії правотворчої діяльності муніципально-правові колізії

виникають у зв’язку з недосконалою юридичною технікою та помилками в
застосуванні засобів. Вони полягають у такому:
–

законодавчі помилки призводять до колізій у нормативно-правових

актах;
–

втручанні одного органу в діяльність іншого;

–

відсутності чіткого розмежування предметів відання між органами

публічної влади на місцях, що призводить до колізії компетенції, яка має два
рівні: колізії компетенції між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування та колізії компетенції між органами місцевого самоврядування
та місцевими органами державної влади;
–

подвійне дублювання одного й того самого питання різними

органами місцевої публічної влади.
По-друге, на стадії правозастосовної діяльності причинами виникнення
колізій у муніципальному праві є:
–

нормативний акт, що містить певну кількість неточностей, породжує

колізії при його виконанні;
–

нечіткість та невизначеність нормативного регулювання;

–

відмінність у праворозумінні;

–

порушення компетенції органів місцевого самоврядування;

–

неправильне тлумачення правозастосовними органами.

Варто зазначити, що в місцевому самоврядуванні наразі переважають
колізії, які виникли в результаті недоліків при застосуванні правил, способів та
методів юридичної техніки. Крім того, до причин виникнення колізій у

муніципальному праві можна вважати належними такі: недостатня врахованість
особливостей розвитку кожної конкретної адміністративно-територіальної
громади, потреб та інтересів територіальної громади, відсутність фінансових та
матеріальних ресурсів для вирішення всіх питань місцевого значення,
перевищення

органами

місцевого

самоврядування

своїх

повноважень,

швидкозмінне законодавство у сфері регулювання муніципально-правових
відносин.
Муніципально-правова колізія – це правова суперечність, яка виникає
через суб’єктивні й об’єктивні причини та помилки під час реалізації
повноважень з вирішення населенням безпосередньо і (або) через органи
місцевого самоврядування питань місцевого значення, що виявляється при
прийнятті нормативних актів органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами.
Вони включають у себе дві основні групи муніципально-правових колізій:
1)

класичні муніципально-правові колізії, що виникають між різними

елементами правової системи, між різними або однаковими за силою
нормативно-правовими

актами,

їх

ще

можна

назвати

ієрархічними

муніципально-правовими колізіями;
2) муніципально-правові колізії компетенції, які виникають через
недостатність у нормативному закріпленні та розмежуванні повноважень та
компетенції.

РОЗДІЛ 3
СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
3.1. Основні принципи вирішення муніципально-правових колізій
Правові колізії є суб’єктивно-об’єктивним явищем, яке завжди присутнє в
усіх правових системах. Тому для ефективного функціонування правової
системи необхідно регулювати на законодавчому рівні й застосовувати в
практичній діяльності способи вирішення та вирішення такого явища, як
правові колізії.
Право регулює суспільні відносини, у тому числі й суперечності, за
допомогою особливого інструменту соціального управління – механізму
правового регулювання438.
Правове регулювання слід розуміти як діяльність держави і суспільства з
підготовки та прийняття нормативно-правових актів439. У цьому процесі
провідна роль належить державі, її законодавчим і виконавчим органам. Саме
вони приймають найбільшу частину чинних у суспільстві норм права. Активну
правотворчу діяльність здійснює так само суспільство, його організації та
об’єднання. Нормативно-правові акти в межах своєї компетенції видають органи
місцевого самоврядування.
Правове регулювання здійснюється з певними і цілком конкретними

438

Див.: Шундиков К. В. Правовые механизмы: основы теории. Государство и право. 2006.
№ 12. С. 12–21.
439

Див.: Толстик В. А. Технико-юридические приемы выявления, устранения и преодоления
формально-логических противоречий. Проблемы юридической техники. Новгород, 2000. С.
22-31.

юридичними і соціальними цілями440. Загальні юридичні цілі правового
регулювання зводяться до створення в суспільстві стабільного правового
порядку, а також органів, інститутів і установ, здатних забезпечити захист і
охорону від порушень тих прав, свобод і законних інтересів, громадян та інших
осіб, які закріплені чинними нормами права. Загальні соціальні цілі правового
регулювання мають за мету досягнення соціально корисних результатів, і в
першу чергу створення необхідних умов для прогресивного розвитку і
процвітання суспільства.
Ми вже говорили про те, що основним засобом узгодження суперечливих
інтересів громадян, інших осіб, забезпечення їх взаємовідносин на засадах
рівності,

справедливості

є

право.

Відповідно

і

предметом

правового

регулювання виступає не будь-яка поведінка людини, а тільки така поведінка,
яке зачіпає інтереси інших осіб, породжує між ними певний соціальний зв’язок,
який слід розуміти як суспільні відносини. І право регулює не стільки
діяльність, скільки соціальний зв’язок між особами, породжений цією
діяльністю. Під суспільними відносинами слід розуміти соціальний зв’язок між
особами, що виникає в ході їх виробничої, політичної та іншої соціально
значущої предметної діяльності.
Предмет правового регулювання має об’єктивний характер і в кінцевому
підсумку визначається суспільними закономірностями, рівнем економічного і
культурного розвитку суспільства441. Однак кожна держава, її органи в пошуках
оптимального варіанта правового регулювання суспільних відносин можуть
допускати відомі коливання у визначенні сукупності відносин, урегульованих
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правом. Із скасуванням застарілих актів частина суспільних відносин може
випадати із сфери правового регулювання, втрачати правовий характер і
переходити у сферу соціального регулювання за допомогою норм моралі,
звичаїв і традицій. Може спостерігатися і прямо протилежна ситуація, коли
держава, її органи приймають нові нормативно-правові акти, якими регулюють
суспільні відносини, що раніше не входили в предмет правового регулювання.
Правове регулювання як інструмент соціального управління покликаний
упорядкувати суспільні відносини, забезпечуючи реалізацію позитивних
інтересів громадян. У рамках цього процесу зустрічаються різноманітні й
численні перешкоди, які без своєчасного їх усунення знижують ефект правового
регулювання442. Отже, механізм правового регулювання – це система правових
засобів, організованих найбільш послідовним чином з метою подолання
перешкод, що стоять на шляху задоволення інтересів суб’єктів права.
Механізм правового регулювання становить собою систему різних за
своєю природою і функціями правових засобів, що дозволяють регулювати
соціальні відносини. Це вже формальна ознака, яка свідчить про те, що названий
механізм є комплексом правових елементів, з одного боку, різних за своєю
природою і функціями, а з іншого – все ж взаємопов’язаних загальною метою в
єдину систему.
Механізм правового регулювання показує, як працює та чи інша його
ланка при досягненні цілей, дозволяє виділити основні, ключові, опорні
юридичні інструменти443, що займають певне ієрархічне становище серед усіх
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інших. При цьому – це організаційний вплив правових засобів, що дозволяє тією
чи іншою мірою досягати поставлених цілей, тобто бути результативним. Як і
інший будь-який управлінський процес444, правове регулювання прагне до
оптимізації, до дієвості правової форми та створює режим сприяння для
розвитку суспільних відносин.
Метою механізму правового регулювання є забезпечення безперешкодного
руху інтересів суб’єктів до цінностей, тобто гарантування їх справедливої
сатисфакції. Це головна змістовна ознака, яка пояснювала б значимість даної
категорії і показувала, що роль механізму правового регулювання полягає в
знятті можливих перешкод, що стоять на шляху здійснення інтересів суб’єктів.
Механізм правового регулювання становить собою специфічний юридичний
«канал», що з’єднує інтереси суб’єктів з цінностями і доводить процес
управління до логічного результату. Останній здійснює регулювання соціальних
відносин за допомогою спеціальних засобів, під якими в теорії права слід
розуміти інституційні явища правової дійсності, що втілюють регулятивну силу
права, його енергію, яким належить роль її активних центрів.
У найзагальнішому вигляді під правовими засобами слід розуміти всі ті
юридичні інструменти, за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів
права, забезпечується досягнення поставлених правових цілей445. Як правові
засоби виступають норми права, правозастосовні акти, договори, юридичні
факти, суб’єктивні права, юридичні обов’язки тощо.
Ознаками правових засобів є перш за все те, що вони виражають собою
юридичні способи забезпечення інтересів суб’єктів права, мають юридичну
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силу і підтримуються державою. Правові засоби своєю дією показують
можливості права, його потенціал у врегулюванні суспільних відносин, у
задоволенні різного роду правомірних інтересів індивідуальних і колективних
суб’єктів. Власне правові засоби і надають соціальну цінність праву.
Залежно

від

галузевої

належності

правові

засоби

можуть

бути

конституційними, цивільними, адміністративними, муніципальними тощо.
Залежно від характеру – матеріальними і процесуальними. Залежно від того, в
якому правовому акті вони містяться, – нормативними або правозастосовними.
У залежності від функціональної ролі – регулятивними та охоронними446.
Механізм правового регулювання – це система правових засобів, яка
дозволяє найбільш послідовно і юридично гарантовано боротися з перешкодами
(суперечностями), бо окремо взяті юридичні інструменти цього повною мірою
забезпечити не зможуть. Звідси об’єктивна необхідність у такому інструменті
правових засобів, який створював би можливість для безперешкодного
задоволення інтересів суб’єктів. До того ж правове регулювання в процесі свого
здійснення складається з певних етапів і відповідних їм елементів, що
забезпечують рух інтересів суб’єктів до цінності. Кожен з етапів і юридичних
елементів механізму правового регулювання викликається до «життя» через
конкретні обставини, які відображають логіку правової впорядкованості
суспільних відносин, особливості впливу правової форми на соціальний зміст.
В юридичній науці розрізняються способи усунення і подолання правових
колізій, які охоплюються терміном «вирішення» останніх. Оскільки різниця між
усуненням і подоланням колізій є досить умовною, більшість учених уживають
446
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тільки вирішення колізій, то в цьому дослідженні використовується термін
«вирішення» колізій, що включає в себе всі способи й усунення, і подолання
колізій.
У своєму дослідженні В. В. Денисенко визначає механізм вирішення
колізій правових актів як системи взаємодіючих правових засобів, спрямованих
на подолання та усунення колізій (правові засоби подолання колізій у
правозастосуванні, правові засоби усунення колізій шляхом правотворчості,
нормативне тлумачення, правові засоби подолання розбіжностей)447. У теорії
права правовий механізм визначається як «об’єктивно визначений на
нормативному рівні, системно організований комплекс юридичних засобів,
необхідний і достатній для досягнення конкретної мети (сукупності цілей)» 448.
Спеціальні конструкції позитивного права, що формалізують певний «набір»
юридичних регуляторів (правових засобів), таких як: права, обов’язки,
заборони, принципи, презумпції, фікції, терміни, процедури, заходи заохочення,
заходи відповідальності тощо, є елементами правового механізму вирішення.
За своєю природою правовий механізм є об’єктивно визначеним на
нормативному рівні, стабільним за складом комплексом юридичних засобів.
Правовий механізм характеризується наявністю мети, для досягнення якої він
сконструйований, і системністю (завершеністю інструментальної структури)449.
На основі загальнотеоретичних та відомих положень теорії права пропонується
таке
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правового
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колізій
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муніципальному праві: це нормативно закріплений, системно організований
комплекс правових засобів, що перебувають у тісному взаємозв’язку та єдності,
за допомогою яких справляється вплив на правові колізії з метою їх вирішення.
Як і будь-яке правове явище, що є комплексом нерозривно пов’язаних
елементів, до правового механізму мають входити за належністю певні
елементи. Без їх тісного взаємозв’язку та єдності неможливо ефективне
функціонування

правового

механізму

вирішення

муніципально-правових

колізій.
Він включає такі елементи:
1)

загальні

принципи,

або

основоположні

правила,

вирішення

муніципально-правових колізій;
2) наявність нормативно закріплених та детально прописаних процедур
уникнення та вирішення муніципально-правових колізій;
3) нормативно встановлена міра відповідальності за порушення норм
права.
Всі вищезазначені елементи становлять собою зміст правового механізму
вирішення муніципально-правових колізій.
Слово «принцип» (від лат. «principium») українська мова запозичила з
французької та англійської мов. В англійській мові існують три основних
значення слова «principle»: фундаментальна істина, або правило, як основа
міркування або дії; моральне правило поведінки, або переконання; основний
закон, або закон, який формує основу для створення або функціонування чогонебудь. Перше і третє значення базуються на розумінні принципу як

основоположної категорії, що не дає деталізації (у принципі) 450.
В українській мові основне значення слова «принцип» визначається в
декількох значеннях. По-перше, як основне вихідне положення якої-небудь
наукової системи, теорії, ідеологічного напряму. По-друге, переконання, норма,
правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці. По-третє, правило,
покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства тощо451. В
юридичній науці поняття «принцип» характеризує основу, вихідне положення,
основний початок будь-якого правового явища452.
Принципи вирішення муніципально-правових колізій – це основні засади,
що визначають вирішення правових суперечностей, які виникають при
вирішенні

населенням

безпосередньо

і

(або)

через

органи

місцевого

самоврядування питань місцевого значення при виданні актів органів місцевого
самоврядування або їх посадових осіб.
До них належать загальноюридичні принципи – це ті основні правові
положення,

юридичні

правила453,

що

вироблені

під

час

практики

правозастосування та спрямовані на її здійснення.
Правова

процедура

становить

собою

особливий,

нормативно

встановлений порядок здійснення юридичної діяльності, що забезпечує
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реалізацію норм матеріального права і заснованих на них матеріальних
правовідносин, охороняється від порушень правовими санкціями454.
Процедури уникнення, запобігання та вирішення муніципально-правових
колізій – це нормативно закріплений порядок здійснення правової діяльності
уповноважених

суб’єктів,

спрямований

на

запобігання

та

вирішення

суперечностей, що виникають при прийнятті актів органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб при вирішенні населенням безпосередньо і
(або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення.
Вищевказані процедури логічно поділяються на два види залежно від того,
які органи-суб’єкти їх здійснюють та що вони мають за мету. Це превентивні
(запобіжні) та судові.
Превентивні правові процедури – це нормативно закріплений та детально
прописаний порядок здійснення правової діяльності уповноважених суб’єктів,
спрямований на запобігання та уникнення правових суперечностей у
муніципальному праві при виданні актів органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб у сфері місцевого самоврядування.
До них належать:
1) прокурорський нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування
та застосування заходів прокурорського реагування;
2) форми взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування,
спрямовані на запобігання колізіям (контроль і координація);
3) правова експертиза муніципально-правових актів.

454 Див.: Егорова Н. Е., Иванюк О. А., Потапенко В. С. Проблемы противоречий в
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Основний Закон нашої держави у статті 19 Конституції України визначає,
що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України455.
Органи прокуратури найчастіше вказують на відсутність необхідної
правової бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування,
недооцінку ролі юридичних служб при розробці проектів нормативно-правових
актів та їх застосуванні.
Стаття 71 Закону «Про місцеве самоврядування» визначає гарантії
місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб456. Зазначені гарантії
передбачають, що органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, а також вирішувати питання, які Конституція України457 та інші
закони вважають належними до повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами
повноважень та в інших випадках, передбачених законом. Стаття 20 Закону
визначає, що державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і
не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових
455 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.
456 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-вр.
Відомості Верховної Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
457 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.

осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних
повноважень458.
Про спроможність органів прокуратури оскаржувати акти органів
місцевого самоврядування влучно висловився Конституційний Суд України у
рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 у справі за конституційним
поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень
частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини
чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», де роз’яснює, що нагляд за додержанням
прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань
органами місцевого самоврядування покладено на прокуратуру України 459.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про прокуратуру», предметом нагляду
за додержанням і застосуванням законів є, зокрема, додержання законів про
недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і
свободи громадян, захист їх честі й гідності, якщо закон не передбачає іншого
порядку захисту цих прав460. Конституційний Суд України зазначає, що право
прокурора оскаржувати до суду рішення органів місцевого самоврядування не є
абсолютним, оскільки в Конституції України закріплено, що її норми є нормами
прямої дії, а отже, звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина, як і право на оскарження в суді рішень органів місцевого
самоврядування, гарантується безпосередньо на підставі Конституції України
458 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-вр.
Відомості Верховної Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
459 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
Харківської міської ради щодо [...] від 16.04.2009 р. № 7-рп/2009. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09
460 Див.: Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-18. Відомості Верховної
Ради України. 2015. № 2-3. 120 с. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

кожному (частина третя статті 8, частина друга статті 55)461.
До превентивних процедур доречно вважати належними форми взаємодії
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на
вирішення правових колізій. Крім того, превентивною процедурою цілком
слушно можна вважати процедуру здійснення правової експертизи нормативноправового акта органу місцевого самоврядування та акта їх посадових осіб.
В Основному Законі України передбачено форми та засоби реалізації
права територіальних громад на місцеве самоврядування і вказано, що органи
місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території
(ч. 1 ст. 144 та ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування»)462.
Відповідно до регламенту виконавчого комітету Ужгородської міської
ради, затвердженого рішенням сесії від 8 червня 2016 року, у розділі другому
чітко вказано, що підготовка та винесення на розгляд виконавчого комітету
міської ради проектів рішень здійснюється згідно з вимогами регламенту та
інструкції з діловодства в міській раді та її виконавчих органах 463. Підготовку
питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету, здійснюють виконавчі
органи міської ради, міські комунальні підприємства та заклади, контролюють –
заступники міського голови, керуючий справами виконкому. Підготовка та
винесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки
регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої
461

Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.
462 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280-97-вр.
Відомості Верховної Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
463 Див.: Регламент Ужгородської міської ради: затв. рішенням сесії Ужгородської міської
ради від 08.06.2016 р. URL: rada-uzhgorod.gov.ua

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»464. Організаційне забезпечення здійснення державної
регуляторної політики в міській раді покладено на управління правового
забезпечення. Відповідальним за дотримання процедури підготовки є керівник
виконавчого

органу

міської

ради.

Відповідальність

за

законність

та

достовірність текстів проектів рішень несуть керівники виконавчих органів
міської ради, заступники міського голови, які беруть участь в їх підготовці та
погодженні.
Проект рішення має містити:
посилання на норми чинного законодавства;
обґрунтування необхідності його прийняття;
джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення
бюджету та цільових фондів;
інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті
раніше;
інформацію про те, хто особисто буде контролювати виконання
документа;
запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з
цього приводу тощо.
Проект рішення повинен містити вичерпну оцінку стану справ з
відповідного питання з урахуванням раніше прийнятих рішень, щоб уникнути

464 Див.: Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України
від 26.11.2016 р. Відомості Верховної
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

Ради

України.

2004.

N

9.

С.

79.

URL:

повторень або суперечностей465. Відповідно пункт 2.6 регламенту – основне
положення, яке стосується уникнення та запобігання правовій колізії в
муніципально-правовому акті.
У проектах рішень виконавчого комітету міської ради з найбільш
важливих питань життєдіяльності міста, таких як: тарифи на житловокомунальні послуги, вартість проїзду в транспорті, та проектах рішень
виконавчого комітету, що є регуляторними та нормативними актами, розробник
передбачає пункт про доведення рішення до відома громадськості через засоби
масової інформації та розміщення на офіційному сайті міської ради.
Проекти рішень в обов’язковому порядку погоджуються:
з питань ціноутворення, тарифної та регуляторної політики – з
начальником управління економіки та підприємництва;
з фінансових питань – з начальником фінансового управління:
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та
благоустрою – з керівником департаменту міського господарства;
з питань містобудування та земельних ресурсів – з начальниками
управління містобудування та архітектури, відділу землекористування466.
З вказаного вище можемо зробити висновок, що регламент виконавчого
комітету передбачає погодження проектів нормативних актів і з відповідними
спеціалістами. З питань же належної юридичної експертизи всіх вищевказаних
актів у регламенті дуже мало зазначено. А зважаючи на достатньо велику
кількість муніципально-правових колізій у муніципально-правових актах,
465 Див.: Регламент Ужгородської міської ради: затв. рішенням сесії Ужгородської міської ради від
08.06.2016 р. URL: rada-uzhgorod.gov.ua

466 Див.: Там само.

уважаємо за доцільне доповнення до кожного пункту вказівки про те, що кожен
проект відповідного акта крім погодження з відповідним спеціалістом ще
мусить передбачати правове забезпечення та експертну відповідність не тільки
встановленим фінансовим, економічним, містобудівним, земельним показникам,
а й в кожному разі у правовій відповідності. Вбачається, що регламенти є
типовими документами і варто вказані положення чіткіше та детальніше
прописати, оскільки без належної правової

підтримки, експертизи та

відповідності права та чинним спеціальним галузевим законам важко досягти
ефективного механізму запобігання та вирішення муніципально-правових
колізій. Так, вказується, що термін перебування проекту рішення на візуванні в
управлінні правового забезпечення не має перевищувати одного робочого дня, в
окремих випадках (у разі необхідності проведення детальної правової
експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів. Із
вказаного можна констатувати таке. Строк перебування проекту правового акта
органу місцевого самоврядування на правовій експертизі є критично малим і
недостатнім для ґрунтовного правового аналізу. У вказаному пункті відмічено,
що тільки в поодиноких випадках, у разі необхідності проведення детальної
правової експертизи, такий становить два робочі дні. При цьому перелік таких
випадків у жодному документі не прописаний і не вказаний. Брак реального
часу для проведення правової експертизи муніципально-правового акта часто і є
причиною виникнення муніципально-правових колізій. Часто у відділі
правового забезпечення працюють, як правило, дві особи, одна з яких керівник,
а інша – його підлеглий, які за браком часу та фізичних сил не завжди
спроможні належно правильно оцінити той потік проектів актів муніципального
характеру, що виносяться на сесію ради. Тут знов же ж таки простежується
реальна причина виникнення правових колізій.
Проект відповідного рішення супроводжується доповідною запискою за
підписом керівника підрозділу, який відповідає за підготовку проекту такого

рішення. Розробник проекту рішення несе відповідальність за підготовку
проекту рішення відповідно до вказаних вимог. Управління правового
забезпечення протягом двох робочих днів проводить перевірку проекту на
предмет його відповідності вимогам чинного законодавства та нормативним
актам

міської

ради467.

У

даному

положенні

простежується

паралель

відповідності муніципального акта – спеціальному галузевому закону та
нормативному акту міської ради.
Проект відповідного рішення перевіряється на:
належність предмета проекту рішення до повноважень виконавчого
комітету міської ради;
відповідність проекту рішення нормам Конституції України, законам
України, іншим актам законодавства;
відповідність проекту рішення вимогам нормопроектувальної техніки,
системі правил і прийомів підготовки проектів актів, що забезпечує
максимально повну і точну відповідність форми нормативних положень їх
змісту, простоті викладу та доступності для розуміння468.
Згідно з регламентами відповідних органів місцевого самоврядування,
передбачено здійснення правової експертизи проектів рішень даних органів, яка
передбачає спеціальне дослідження проектів на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з наданням відповідного висновку.
Повноваження із здійснення правової експертизи актів відповідно до
467 Див.: Регламент Ужгородської міської ради: затв. рішенням сесії Ужгородської міської ради від
08.06.2016 р. URL: rada-uzhgorod.gov.ua

468 Див.: Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова
Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153. Офіційний вісник України. 1997. Число 43. С. 50.

регламенту та внутрішніх положень про виконавчі органи відповідних рад
зазвичай надано департаменту правового забезпечення, або відділу, або ж
окремій посадовій особі з відповідною освітою.
Таким чином, відповідний департамент:
– проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів,
підготовлених виконавчими органами відповідних рад, за результатами якої
готує висновки за затвердженою формою, а також погоджує (візує) їх;
– перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам
України проекти розпоряджень, наказів, договорів та інших актів, що подаються
на підпис голові відповідного рівня.
Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться
на предмет їх відповідності Конституції та законам України, нормам чинних
міжнародних договорів України, зокрема щодо відповідності положенням
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, чинним
нормативно-правовим актам більшої, рівної або меншої юридичної сили,
усталеним принципам побудови нормативно-правових актів даного виду тощо.
При проведенні експертизи правовий департамент вирішує виключно
питання права.
За результатами проведення правової експертизи складається мотивований
експертний висновок, який мусить містити такі відомості:
• відповідність предмета правового регулювання компетенції відповідного
органу місцевого самоврядування;
• відповідність змісту проекту нормативно-правового акта Конституції та

законам України469;
• відповідність форми і тексту проекту правового акта правилам
нормопроектувальної техніки;
• відомості про виявлення корупціогенних норм та розроблення
рекомендацій стосовно їх усунення;
• пропозиції щодо приведення проекту нормативно-правового акта у
відповідність до Конституції та законодавства України (у разі виявлення норм,
що не відповідають Конституції або законодавству України)470.
Висновок візує особа, яка проводила правову експертизу, та підписує
начальник правового департаменту.
У разі позитивного висновку за результатами правової експертизи проекту
нормативно-правового акта, його в установленому регламентом порядку візує
директор юридичного департаменту471.
За наявності неврахованих структурним підрозділом у робочому порядку
при проведенні експертизи зауважень і пропозицій проект нормативноправового акта після складання відповідного висновку директор юридичного
департаменту не візує.
Проект

нормативно-правового

акта

після

проведення

експертизи

повертається структурному підрозділу-ініціатору його розроблення (головному
469 Див.: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів
нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм: наказ Міністерства юстиції України від
23.06.2010 р. N 1380/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/v3099323-11 (дата звернення
12.04.2017 р.)

470 Див.: Регламент Ужгородської міської ради: затв. рішенням сесії Ужгородської міської ради від
08.06.2016 р. URL: rada-uzhgorod.gov.ua

471 Див.: Там само.

розробникові) разом з висновком для прийняття відповідного рішення за
результатами експертизи472.
Правова експертиза проекту нормативно-правового акта залежно від
кількості фахівців, які беруть у ній участь, може бути одноособовою або
груповою473.
Під час проведення одноособової правової експертизи здійснюється
уніфікація критеріїв оцінки та узагальнення окремих оцінок за блоками питань,
але не усувається значна ймовірність допущення суб’єктивізму, фактичних
помилок унаслідок відсутності стороннього контролю в процесі роботи474.
Групова правова експертиза передбачає оцінку проекту нормативноправового акта певною кількістю фахівців. Якість групової експертної оцінки
забезпечується шляхом залучення до роботи різних за фахом та досвідом
юристів, які могли б максимально повно виконати всі завдання експертизи475.
Групова правова експертиза дає змогу забезпечити більш усебічну та об’єктивну
оцінку проекту нормативно-правового акта, але під час її проведення можуть
виникати труднощі, пов’язані з формулюванням єдиної думки експертів476.

472 Див.: Регламент Ужгородської міської ради: затв. рішенням сесії Ужгородської міської ради від
08.06.2016 р. URL: rada-uzhgorod.gov.ua

473 Див.: Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова
Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153. Офіційний вісник України. 1997. Число 43. С. 50.

474 Див.: Муромцев П. И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия. Проблемы
юридической техники: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2000. С. 78-82.

475 Див.: Лисюткин А. Б. Юридическая техника и правовые ошибки. Государство и право. 2001. № 11.
С. 56-63.

476 Див.: Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. ... канд. юрид.
наук. Київ, 2004. 175 с.

За підставами для проведення правова експертиза може бути первинною,
повторною, додатковою і контрольною477.
Первинна правова експертиза проводиться вперше згідно з певним
порядком. Повторна правова експертиза проводиться вдруге, у межах предмета
первинної експертизи або згідно з новим предметом за наявності обґрунтованих
зауважень розробників або інших учасників процесу розгляду проекту
нормативно-правового акта щодо висновку первинної експертизи. Повторну
правову експертизу може проводити експерт або група експертів, які виконували
первинну експертизу, чи інший експерт або група експертів. Додаткова правова
експертиза проводиться в разі внесення до проекту нормативно-правового акта в
процесі його доопрацювання істотних змін і доповнень, а також у разі зміни
соціально-економічних

відносин,

що

становлять

предмет

правового

регулювання даного проекту478. Додаткову правову експертизу проводить, як
правило, той самий експерт або та сама група експертів, які проводили первинну
експертизу.
Контрольна правова експертиза проводиться за наявності істотних
розбіжностей між висновками первинної та повторної експертизи щодо проекту
нормативно-правового акта. Контрольну правову експертизу завжди проводить
новий експерт або група експертів479.
Необхідність проведення правової експертизи зумовлена в першу чергу
вимогами Основного Закону України, а саме – частини другої статті 19
477 Див.: Керимов Д. А. Место юридической техники в правотворчестве. Правоведение. 1979. № 5.
С. 24–32.

478 Див.: Карташов В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местного
самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. 241 с.

479 Див.: Рибікова Г. В. Види правової експертизи нормативно-правових актів України. Юридичний
вісник. 2008. № 4 (9). С. 74–77.

Конституції України480, згідно з якою: органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже, для забезпечення дії в Україні принципу верховенства права, що
проголошено Основним Законом України, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи покликані додержуватись вимог
законодавства, а правова експертиза актів є одним із способів для забезпечення
даного принципу в дії. У правозастосовній практиці при вирішенні правових
колізій насамперед застосовуються загальні правила та принципи вирішення
колізій правових норм та нормативно-правових актів. В основному вони
виходять із принципу пріоритету одного нормативного акта над іншим.
Відповідно до теорії права, правові акти перебувають у певній ієрархії між
собою і їх відповідність визначається із загальноправових принципів та
пріоритетів.
Виділяють такі загальноправові принципи:
•

загальні начала правової системи та законодавства;

•

офіційна класифікація нормативно-правових актів;

•

критерії виділення та співвідношення галузей, інститутів та норм;

•

основні положення Конституцій як Основного Закону;

•

загальні наукові поняття та юридичні терміни481.

Оскільки правові колізії за своєю природою є дуже різноманітними та
480 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.
481 Див.: Тихомиров Ю. А. Юридические приоритеты. Законодательство и экономика. 1999.
№ 6 (184). С. 4–7.

неоднозначними, наразі єдиної форми усунення або будь-якого універсального
способу їх вирішення не може бути. Цікавим щодо цього може бути зарубіжний
досвід. Так, наприклад в Основному Законі Федеративної Республіки Німеччини
є спеціальні норми, що регулюють можливі шляхи уникнення правових колізій.
Закріплюється, що для врегулювання міждержавних суперечностей федерація
приєднується до угод про міжнародний арбітраж з єдиною й обов’язковою для
всіх юрисдикцією. В Основному Законі стаття 37 передбачає механізм
подолання порушень конституційної законності482.
У

конституціях

зарубіжних

країн

закріплюються

також

колізійні

процедури та ієрархія правових актів. Наприклад, Конституція Іспанії гарантує
принцип ієрархії нормативно-правових актів, їх обов’язкове опублікування,
відсутність зворотної сили, право на юридичний захист, судову відповідальність
за зловживання органів влади та їх представників. Для делегування
законодавчих повноважень виділяються спеціальні закони, що вказано у статті 9
Конституції Іспанії 1978 року483.
Співвідношення правових актів достатньо чітко та повно відображає
Конституція Польщі. Так, у розділі 3 «Джерела права» вищевказаного акта чітко
закріплені такі джерела загальнообов’язкового права: конституція, закони,
ратифіковані міжнародні договори, розпорядження та акти місцевого права.
Ратифікований міжнародний договір розглядається як частина правопорядку
країни та підлягає безпосередньому застосуванню. Якщо ратифікований договір
конституював

міжнародну

організацію,

то

встановлене

нею

правило

482 Див.: Основной Закон Федеративной Республики Германии. ФРГ. Конституция и
законодательные акты: пер. с нем. / под ред. Ю. П. Урьяса. Москва: Прогресс, 1991 (наводиться за:
Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л. А. Окунькова. Москва: Инфра–МНорма, 1997. С. 181-234).

483 Див.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник / под ред.
А. С. Автономова. Москва: Юриспруденция, 2001. С. 210.

застосовується безпосередньо, маючи при цьому пріоритет у разі колізії із
законом (ст. 92 Конституції Польщі 1997 р.). Також у тексті Основного Закону
Польщі встановлюється чіткий порядок видання підзаконних актів (ст.ст. 92–
97)484.
Способи вирішення правових колізій становлять собою конкретні заходи,
засоби, схеми, механізми, процедури подолання та уникнення суперечностей. У
залежності від виду колізії застосовується той чи інший метод, відповідний
механізм усунення наявної суперечності. Цікавим при цьому видається
розмежування понять «запобігання колізії», «подолання колізії», «уникнення
колізії» та «вирішення правової колізії».
Запобігання правовій колізії передбачає здійснення певних дій до
виникнення суперечності та здійснюється в процесі правотворчої діяльності.
Подолання правової колізії означає, що суперечність уже існує і необхідно
вживати заходів з її усунення. Подолання не виключає наявності колізії. Вона
продовжує

існувати.

Проте

в

кожному

конкретному

випадку

суб’єкт

правозастосування за допомогою певного технічного та юридичного засобу
вказує, яка саме норма, серед суперечливих одна одній, має бути застосована.
Подолання здійснюється насамперед у процесі правозастосування.
Вирішення правової колізії є більш широким поняттям, оскільки
передбачає необхідні зусилля та внутрішню роботу. Воно включає в себе процес
дослідження та знаходження правильного вирішення485.
Як тільки рішення буде знайдено, настає процес усунення колізії.
Усунення правової колізії як заключний етап вказує на те, що даної колізії
484 Див.: Там само. С. 209.
485 Див.: Сухов Э. В. Правовые коллизии и способы их разрешения: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний
Новгород, 2004. 148 с.

більше не існує. Усунення – це ліквідація суперечності, виключення колізії з
правової системи взагалі.

3.2. Загальні правила запобігання, уникнення та усунення
муніципально-правових колізій
В юридичній літературі вироблені рекомендації з вирішення колізій. Так,
професор М. І. Матузов, розглядаючи найбільш поширені способи вирішення
правової колізії, виділяє такі:
1. тлумачення;
2. прийняття нового акта;
3. скасування старого акта;
4.

внесення змін або уточнень у чинні акти;

5.

судовий, адміністративний та третейський розгляд;

6.

систематизація законодавства;

7.

створення погоджувальних комісій;

8.

конституційне правосуддя;

9.

оптимізація праворозуміння;

10. міжнародні процедури486.
У свою чергу, О. Ю. Буяков, погоджуючись з класифікацією професора
М. І. Матузова, доповнює перелік способів вирішення колізії такими
елементами,

як:

узгодження

національного

законодавства

з

нормами

міжнародного права, законів та підзаконних актів, нормативних актів органів

486 Див.: Матузов Н. И. Юридические коллизии и способы их разрешения. Теория государства и
права: курс лекций / под ред.: Н. И. Матузов, А. В. Малько. Саратов, 1995. 411 с.

державної влади та органів місцевого самоврядування487.
Варто зосередити свою увагу на тих способах, що характерні
муніципальному праву. Автор схильна вважати, що правовим колізіям легше
запобігти, ніж їх усунути. Першим і одним із найбільш вагомих засобів
запобігання

муніципально-правовій

колізії

доцільно

вказати

попередню

юридичну експертизу актів та їх узгодження. Особливо дозволяє запобігти
виникненню

правової

колізії

передбачення

суперечливої

ситуації

в

нормативному полі. Такому сприяє й оптимізація взаємозв’язку теорії з
практикою, й аналіз ефективності нормативно-правових актів. У свою чергу,
систематизація законодавства робить його оглядовим та дозволяє своєчасно
виявляти колізію.
Запобіганню колізіям у нормативно-правових актах, що їх видають органи
місцевого самоврядування, сприяє їх чітка узгодженість. Вона досягається
шляхом гармонізації нормативно-правових актів. Гармонізацію в такому разі
слід розуміти як процес забезпечення узгодження, зіставлення обсягу
повноважень тих суб’єктів, що їх видали, та досягнення цілей і завдань
інститутами публічної влади488. Гармонізація актів є при цьому одним із
способів

подолання

суперечностей.

Вона

здійснюється

поетапно

та

підпорядковується певним правилам. Гармонізація дозволяє досягти балансу
між

нормативно-правовими

актами,

а

це,

у

свою

чергу,

забезпечує

функціональність та ефективність правової системи.
Об’єктом гармонізації можуть бути окремі нормативно-правові акти або їх
487 Див.: Буяков А. Ю. Юридические коллизии и способы их устранения: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Саратов, 1999. С. 24.

488 Див.: Илькина Н. А. Качество закона и юридическая техника. Юридическая конфликтология:
материалы науч.-практ. конф. (г. Москва, 26 нояб. 2007 г.) / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. Москва, 1995.
С. 251.

частини, що суперечать одна одній. Гармонізація при цьому дозволяє подолати
юридичні суперечності та забезпечити таке співвідношення нормативноправових актів, що повністю відповідає статусу органів, які їх прийняли, та
визначається конституційними засадами правової системи. Підтримуючи таке
твердження, маємо на увазі відновлення раніше порушеного співвідношення
нормативних актів між собою. Гармонізація цілком може супроводжуватися і
скасуванням акта, який визнаний недійсним. Однак найкращим способом є той,
коли

опосередковано

гармонізацією

приводиться

відповідність

актів

конституційним засадам. Зближення суперечливих один одному актів приводить
до зниження гостроти їх суперечностей. При цьому необхідно відмітити, що
гармонізація актів не завжди досягається шляхом узгодженості. Ступінь
гостроти правових суперечностей визначає спосіб та засіб, що братиметься до
уваги при його врегулюванні. Гармонізація актів найбільш потрібна в часи
інтенсивного проведення реформ у правовій та суспільній сферах. Особлива
роль належить узгодженості нормативно-правових актів з вищою та нижчою
юридичною силою, відповідності національного та міжнародного права тощо.
Вирішення муніципально-правових колізій полягає у виявленні їх у
нормативно-правових актах та застосуванні найбільш ефективних способів для
їх подолання та усунення. Насамперед виявлення колізій полягає в тому, щоб їх
побачити та знайти. Серед таких способів виявлення правової суперечності
варто відзначити моніторинг нормативно-правових актів, який дозволяє
побачити невідповідності та суперечності. Як слушно відмічає Ю. Г. Арзамасов,
моніторинг правового простору та правозастосовної практики – це система
оцінки аналізу та прогнозу стану і динаміки законодавства та практики його
застосування з метою виявлення їх відповідності планованому результату
правового регулювання, а також очікування учасників законодавчого процесу,
посадових осіб виконавчих, судових або інших органів і в кінцевому результаті

громадян489. На етапі нормотворчої діяльності моніторинг виконує низку
функцій, а саме: спостереження, контролю, аналізу, що дозволяє своєчасно
виявити правову колізію490. Важливе значення відіграє функція складення
програм правотворчої діяльності. У разі коли дія акта поширюється не на всю
країну, а лише на її окрему територію, наприклад конкретну адміністративнотериторіальну одиницю, важливе значення мають правовий прогноз та
експеримент. Як указує Ю. Г. Арзамасов, правовий експеримент – це
експеримент, де як досліджуваний фактор виступає правовий акт. У ньому
здійснюється перевірка ефективності вже чинного акта чи прогнозується дія
правової новели491. Проведений експеримент показує всі плюси та мінуси
підготованого проекту нормативно-правового акта. Моніторинг нормативноправових актів включає спостереження, збір, вивчення, аналіз тих нормативноправових актів, що стосуються предмета регулювання, та аналіз інших
аналітичних, статистичних, службових матеріалів, дослідження суспільної
думки про стан законодавства, прогнозування дії тих чи інших нормативних
актів. Таким чином, це систематизований обсяг необхідної правової інформації
про розвиток, функціонування та скасування нормативно-правових актів.
Важливу роль у виявленні правових колізій у правозастосовній діяльності
відіграє аналіз нормативно-правових актів, який передбачає, у свою чергу,
обов’язок державних органів та інших структур постійно збирати та оцінювати
інформацію про виникаючі колізії між нормативно-правовими актами.
На нашу думку, до способів виявлення муніципально-правових колізій
можна вважати належним реєстр нормативно-правових актів, що дозволяє
489 Див.: Арзамасов Ю. Г. Понятие и функции мониторинга нормативных актов. Государственная
власть и местное самоуправление. 2007. № 10. С. 35–39.

490 Див.: Там само.
491 Див.: Там само.

виявляти суперечності між правовими актами, тим самим допомагати в їх
вирішенні. В Україні Міністерство юстиції створило Єдиний державний реєстр
нормативно-правових актів, який дозволяє відстежувати вже наявні та щойно
прийняті нормативно-правові акти492. Проте такий реєстр не уявляється
можливим повноцінно застосовувати для виявлення колізій у муніципальному
праві, оскільки останні найчастіше виникають при суперечках між різними за
силою нормативно-правовими актами. Для муніципального права характерними
є підзаконні нормативно-правові акти, які видають відповідні органи місцевого
самоврядування, а вони, відповідно, під умови Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів не підпадають.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та
користування ним» від 23 квітня 2001 року, чітко встановлено, що до Реєстру
включаються такі види: нормативно-правові акти чинні, опубліковані та
неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України,
постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України,
декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і
висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативноправові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, Національного банку, а також
міжнародні договори України493. Як убачається з тексту Постанови КМУ, акти
органів місцевого самоврядування як підзаконні нормативно-правові акти, тобто
ті, що мають нормативний характер, до даного Реєстру не включаються. Проте
492 Див.: Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ Президента України від 27.06.1996 р.
№ 468. Урядовий кур’єр. 1996. № 122–123.

493 Див.: Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів та користування ним: постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. URL:
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/kp010376?OpenDocument

необхідно зазначити, що кожна рада, як орган місцевого самоврядування, має
свій власний реєстр актів. При цьому варто відмітити прогресивний бік даного
питання, оскільки більшість рад нині мають власні електронні сайти, де
звичайний користувач може знайти у вільному доступі будь-який акт органу
місцевого самоврядування. На жаль, такі реєстри не перебувають у зв’язку між
собою, тож використання їх дає можливість зацікавленим особам вишукувати
колізії тільки власноруч, при зверненні до суду, при вирішенні відповідної
справи. Так, наприклад, Ужгородська міська рада має інтернет-сайт, на якому
розміщується вся необхідна інформація, у тому числі перелік усіх нормативних
актів із зазначенням часу їх прийняття, часу опублікування та повної інформації,
що в них міститься.
До способів подолання муніципально-правових колізії належать: колізійні
правила, що встановлюють порядок застосування правових актів та норм у разі
їх невідповідності; погоджувально-примирювальні процедури; тимчасові або
спеціальні режими; оскарження відповідного акта в адміністративному суді
тощо.
Погоджувально-примирювальні процедури, як відмічає Ю. О. Тихомиров,
як спосіб вирішення колізій у муніципальному праві, становлять собою
передбачений законом або іншим нормативно-правовим актом порядок розгляду
колізій між органами місцевого самоврядування та органами державної влади,
що вводиться після їх добровільного узгодження. Такий порядок вводиться
уповноваженим органом на власний розсуд або на основі звернення сторін494.
За загальним правилом для подолання колізій у муніципальному праві
можливим є застосування двох великих груп легальних процедур. Варто

494 Див.: Тихомиров Ю. А., Рахманина Т. Н., Хабибуллин А. Г. Закон о нормативных правовых актах –
актуальная повестка дня. Журнал российского права. 2006. № 5. С. 89.

відмітити, що будь-який конфлікт має бути приведений у правове поле, а тому
необхідним є застосування тих чи інших правових процедур, якими є
погоджувальні та судові495. Такі погоджувальні процедури є першим кроком для
врегулювання розбіжностей. Проте вони найбільш характерні для країн з
федеративним устроєм. Хоч даний вид легальних процедур не притаманний
Україні, проте дуже цікавим є його розгляд на прикладі деяких зарубіжних
країн, що надасть змогу покращити повноту дослідження. Вони є процесом
розгляду розбіжностей, що передбачений нормативно-правовим актом. Для
вирішення колізій можливим є створення погоджувальних комісій, які готують
проект рішення, мета якого усунути колізію в праві. Така процедура є
добровільною.
Практика багатьох демократичних держав передбачає створення таких
погоджувальних комісій у межах нормотворчого процесу. Логічним було би
допустити, щоб у роботі такого органу брали участь ті суб’єкти нормотворчості,
які приймали акт, що містить колізію.
Цікавим з цього погляду уявляється досвід зарубіжних країн. Наприклад,
Конституція Німеччини передбачає погоджувальний комітет. У Франції такий
орган називається змішаною паритетною комісією французького парламенту. У
Сполучених

Штатах

Америки

–

погоджувальна

конференція
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представників та Сенату. Таким чином, представники парламенту спільно
знаходять шляхи виявлення496. Все вищезгадане характеризує шлях вирішення
колізії в праві взагалі.
Як слушно зауважує В. М. Кудрявцев у своїй праці «Юридична

495 Див.: Тихомиров Ю. А. Коллизии между правовыми актами: способы преодоления. Колізії у
законодавстві України: проблеми теорії і практики. Київ: Ґенеза, 1996. С. 340.

496 Див.: Юридическая конфликтология / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. Москва, 1995. С. 229.
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погоджувальних та координуючих органів. Так, палатами парламенту Російської
Федерації створено Координаційну раду із взаємодії з органами законодавчої
влади в суб’єкта федерації. Даний орган забезпечує співробітництво не тільки з
органами державної влади регіонів, але й з недержавними міжрегіональними
асоціаціями та надає рекомендації497. Отже, для вирішення правових колізій
органи державної влади мають право створювати погоджувальні, або паритетні,
комісії, що забезпечують мирний спосіб вирішення суперечливих моментів між
різними нормативно-правовими актами в системі права, між різними рівнями
федеративного устрою. Як свідчить практика на прикладі Російської Федерації,
такий спосіб є часто вживаним у федеративних країнах, де останніми роками
було проведено понад сотні таких погоджувальних засідань498.
Правові колізії в муніципальному праві дуже різні за своєю природою,
вони не однозначні й мінливі. Це означає, що єдиної форми усунення колізії чи
якогось універсального способу їх вирішення не може бути. Для повноти
дослідження варто зупинитися на загальних правилах запобігання, виявлення та
вирішення правових колізій.
Ефективними способами вирішення правових колізій є конкретні
прийоми, засоби, механізми, процедури, спрямовані на запобігання, виявлення,
вирішення

та подолання

правових колізій. Залежно

від

виду колізії

використовується той чи інший метод, застосовується той чи інший механізм
усунення або подолання наявної суперечності (невідповідності). Насамперед
варто з’ясувати та розмежувати такі поняття, як запобігання, виявлення та
подолання або вирішення правових колізій.
497 Див.: Там само. С. 109.
498 Див.: Стародубцева И. А. Коллизии конституционного законодательства на уровне субъектов
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. 249 с.

Як уже відзначалося раніше, необхідними та найчастіше вживаними
засобами запобігання колізіям є такі:
діяльність суб’єктів прийняття відповідного правила поведінки в межах
закону чи наданої компетенції;
попередня експертна оцінка нормативно-правових актів та визначення
напрямів їх узгодження;
систематизація законодавства з метою виявлення суперечливих норм;
інвентаризація підзаконних нормативних актів, їх чіткий облік;
чітке визначення повноважень суб’єктів застосування норм права;
нормативне визначення статусу актів офіційного тлумачення та їх ієрархії;
нормативне закріплення різноманітних юридичних процедур;
визначення найоптимальніших способів співвідношення різних норм
права.
Вживаючи той чи інший термін, можна співвідносити вид правової колізії
і механізм її вирішення.
Вирішення правових колізій у муніципальному праві полягає у виявленні
колізій правових актів та правових норм і застосуванні найбільш ефективних
способів з їх подолання й усунення.
Як уже автор відмічала раніше, до способів виявлення колізій у праві
можна вважати належним моніторинг нормативно-правових актів. Моніторинг
дозволяє виявляти невідповідність і суперечність, що містяться в нормативноправових актах. На етапі правотворчої діяльності моніторинг виконує низку
функцій, а саме: функції спостереження, контролю, аналітичну функцію і

функцію моніторингового аналізу нормативних актів, які дозволяють своєчасно
виявити правові колізії між законами, іншими нормативно-правовими актами.
Особливе значення має така функція моніторингу, як функція складання
планів і програм нормопроектної діяльності.
У тих випадках, коли дія будь-якого нормативно-правового акта
поширюється не на всю території держави, а тільки на певну територію (місто,
село, селище тощо), особливе значення мають правові прогнози й експерименти.
Правовий експеримент – це експеримент, у якому експериментальним фактором
виступає правовий акт499. Під час правового експерименту чи перевіряється
ефективність уже чинного нормативно-правового акта, чи прогнозується
ефективність правової новели, яку пропонується внести. Так, проведений
правовий експеримент наочно показує всі наявні плюси і мінуси підготовленого
проекту

нормативно-правового

акта.
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експеримент
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спрогнозувати дію того чи іншого правового акта в країні в цілому або на
території певної адміністративної одиниці. Дані, отримані в результаті
проведеного експерименту, можуть бути використані в нормотворчому процесі
на загальнодержавному та муніципальному рівнях.
Слушно зауважує професор Ю. Г. Арзамасов, що моніторинг нормативноправових актів включає в себе спостереження, збір, вивчення, аналіз законів та
підзаконних актів, матеріалів наукових досліджень, позитивної і негативної
практики застосування чинних актів, а також аналіз інших аналітичних,
статистичних, службових матеріалів, соціологічних досліджень суспільної
думки про стан законодавства, прогнозування дії тих чи інших нормативних
актів. Таким чином, це систематизований обсяг необхідної правової інформації

499 Див.: Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Харків, 2001. 20 с.

про розвиток, функціонування та скасування нормативно-правових актів500.
Виявляти правові колізії можна за допомогою проведення моніторингу
загальнодержавного та муніципального законодавств. Важливу роль у виявленні
правових колізій у правозастосовній діяльності відіграє аналіз нормативноправових

актів.

Проводиться

спостереження,

збір,

вивчення

й

аналіз

законодавства.
Аналіз правових актів, перш за все, передбачає обов’язок державних
органів та інших структур постійно збирати й оцінювати інформацію про нові
чи вже існуючі правові колізії.
На наш погляд, до способів виявлення правових колізій у муніципальному
праві, крім вищенаведених, можна вважати належним також реєстр нормативноправових актів, що дозволяє виявляти суперечності між правовими актами, тим
самим сприяючи та пришвидшуючи їх вирішення.
Міністерство юстиції України на виконання Указу Президента України від
27 червня 1996 року № 468/96 створило Єдиний державний реєстр нормативноправових

актів як

автоматизовану систему збирання, накопичення та

опрацювання актів законодавства501. Метою такого запровадження стало
забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації та державного обліку
нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх у
контрольному стані. Крім того, доведення у найкоротший термін до відома
населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права й
обов’язки громадян, є необхідним елементом функціонування правової держави.

500 Див.: Арзамасов Ю. Г. Понятие и функции мониторинга нормативных актов. Государственная
власть и местное самоуправление. 2007. № 10. С. 35–39.

501 Див.: Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ Президента України від 27.06.1996 р.
№ 468. Урядовий кур’єр. 1996. № 122–123.

Забезпечення доступності до офіційних джерел правової інформації всіх
зацікавлених осіб, можливість автоматизованого підтримання контрольного
стану всієї нормативно-правової бази нашої держави є вагомою перевагою та
позитивним моментом у діяльності органів державної влади.
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів є довгостроковим
проектом розвитку системи надання правової інформації в Україні502. Його
функціонування

забезпечить

офіційність,

достовірність,

контрольність,

актуальність і повноту правової інформації, яка надаватиметься юридичним та
фізичним особам, що, у свою чергу, позитивно впливатиме на підвищення
правової свідомості й правової культури громадян.
Правовими засадами створення Єдиного державного реєстру нормативноправових актів є Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр
нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 468/96503 та Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів та користування ним» від 23 квітня
2001 року № 376504. Відповідно до вищевказаних актів, держателем Реєстру
вказано Міністерство юстиції України.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2001 року № 376505, до складу Реєстру включаються:
1) нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта
502 Див.: Там само.
503 Див.: Там само.
504 Див.: Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів та користування ним: постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 376. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/376-2001 (дата звернення 12.03.2017 р.)

505 Див.: Там само.

проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) – чинні, опубліковані та
неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами:
– закони України;
– постанови Верховної Ради України;
– укази і розпорядження Президента України;
– декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
– рішення і висновки Конституційного Суду України;
– зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю, Національного банку;
– міжнародні договори України;
2) нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення
незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не
суперечать законодавству України;
3) тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з
терміном дії менше року в разі подальшого його продовження506.
Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною та відкритою.
Відомості надаються як в документальному, так і в електронному варіанті у
відповідності

з

письмовим

запитом

та

на

офіційному

інтернет-сайті

www.nais.gov.ua. Проте все вищеперераховане відносно Реєстру нормативноправових актів стосується виключно тих, що приймаються органами державної
влади.
506 Див.: Там само.

У даний час ведення реєстру муніципально-правових актів, або актів
органів місцевого самоврядування, та актів їх посадових осіб здійснює тільки
конкретна рада. Наразі законопроект про ведення такого реєстру досі не
прийнятий. На противагу вказаній думці та необхідності прийняття і ведення
такого реєстру можна вказати на думку начальника відділу реєстрів та контролю
Департаменту державної реєстрації нормативних актів. З метою реалізації та
захисту конституційних прав і свобод громадян проводиться правова експертиза
та здійснюється державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер.
Ця функція покладена на органи юстиції Указом Президента України
«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 року № 493 та здійснюється з
1 січня 1993 року507.
Слід більш детально зупинитися на здійсненні державної реєстрації
нормативно-правових актів саме місцевих органів виконавчої влади.
Завдяки здійсненню державної реєстрації нормативно-правових актів та
юридичної експертизи управління юстиції щороку запобігають прийняттю
незаконних правових норм, у тому числі тих, які порушують законні інтереси
громадян, підприємств, установ та організацій.
Якість нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію
до управлінь юстиції, перебуває на низькому рівні. Подаються акти, які не

507 Див.: Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731. Урядовий
кур’єр. 1993. Лют. (№ 25–26).

узгоджені із зацікавленими органами, видані з перевищенням компетенції
суб’єктів нормотворення або з порушенням чинного законодавства, зокрема
порушено чи обмежено встановлені законом права, свободи й законні інтереси
громадян, підприємств, установ та організацій або покладено на них не
передбачені законодавством обов’язки.
Місцеві органи виконавчої влади не вживають заходів щодо приведення
своїх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.
Державна реєстрація нормативно-правових актів є одним із засобів забезпечення
їх законності та захисту прав людини.
Слід зауважити й те, що, крім нормативно-правових актів обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, на місцевому
рівні застосовуються також прийняті в межах повноважень, визначених законом,
рішення органів місцевого самоврядування, які відповідно до статті 144
Конституції України508 є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Такі нормативно-правові акти безпосередньо зачіпають права й законні
інтереси громадян, проте, на відміну від нормативно-правових актів органів
виконавчої влади, застосовуються без державної реєстрації у відповідних
органах юстиції.
Відповідно до чинного законодавства, управління юстиції не здійснюють
державної

реєстрації

нормативно-правових

актів

органів

місцевого

самоврядування та не мають важелів впливу щодо скасування таких актів.
З метою законодавчого врегулювання питання державної реєстрації
508 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

нормативно-правових актів обласних, районних, Київської та Севастопольської
міських рад, сільських, селищних, міських, районних у місті рад, Міністерство
юстиції підготувало проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
На сьогодні розгляд адміністративних справ щодо законності та
відповідності актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування є компетенцією адміністративного суду (ст. 171
Кодексу

адміністративного

судочинства

України)509.

Право

оскаржити

нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також
особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.
Кожне місто на сьогодні має свій власний сайт та реєстр муніципальних
нормативно-правових актів. Проте варто зауважити той факт, що, у зв’язку з
низьким рівнем впровадження мережі Інтернет у селах, селищах та хуторах,
таке питання, як ведення реєстру на відповідних територіях, стає неможливим і
тягне за собою виникнення суперечностей та неточностей і неузгодженостей. Як
наслідок, виникнення правових колізій, зокрема колізій компетенції, є
неминучим, оскільки система запобігання, моніторингу і гармонізації майже
немає відчутного впливу.
Реєстр муніципально-правових актів ведеться з метою забезпечення
відповідності

муніципальних

нормативно-правових

актів

Конституції,

законодавству, а також з метою систематизації та обліку муніципально-правових
актів.
До способів подолання правових колізій у муніципальному праві
належать: колізійні правила, що встановлюють порядок застосування правових
509 Див.: Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. Відомості Верховної
Ради Української РСР. Дод. до № 51. 1122 с. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

актів і норм у разі їх невідповідності; погоджувальні та примирювальні
процедури; тимчасові або спеціальні режими; оскарження нормативно-правових
актів у спеціальних судах та судах загальної юрисдикції тощо.
Для усунення таких колізій і існують спеціальні колізійні норми. У праві
можна виділити такі їх різновиди:
1) норми, що вирішують суперечності між Конституцією і всіма іншими
нормативно-правовими актами. Вони містяться в Конституції: «Конституція
України має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території
України. Закони та інші правові акти, прийняті в Україні, не повинні суперечити
Конституції України»;
2) норми, що вирішують суперечності між законами; між законами і
підзаконними актами; між підзаконними актами.
За допомогою колізійних норм долаються стикання між нормами законів і
підзаконних актів. Необхідно відзначити, що колізійні норми, що вирішують
суперечності між законами і підзаконними актами, містяться не тільки в
Конституції, а й в інших нормативно-правових актах. Муніципально-правові
акти також не повинні суперечити Конституції України та законам України. Крім
того, відповідно не повинні суперечити статуту муніципального утворення і
правовим актам, прийнятим на місцевому референдумі (сході громадян);
3) норми, що вирішують суперечності між актами органів виконавчої
влади, актами органів місцевого самоврядування та актами їх посадових осіб;
4) норми, що вирішують суперечності між національним і міжнародним
правом.
Окремий вид колізійних норм, наявних у муніципальному праві,
представляють компетенційні колізійні норми. Це норми, які встановлює чітко

визначений орган, який може здійснювати правове регулювання конкретного
питання на рівні підзаконного нормативно-правового акта. У разі виникнення
правової колізії акту даного органу надається перевага або пріоритет.
За юридичним змістом в юридичній літературі виділяють три групи
колізійних норм:
колізійні норми, що регулюють вибір між нормами, які містяться в актах
різного рівня;
колізійні норми, що регулюють вибір між нормами за предметною або
територіальною ознакою;
колізійні норми, що регулюють вибір між нормами за часовою ознакою.
Всі ці норми базуються на загальноправових принципах побудови системи
права і застосування норм права, у тому числі вирішення правових колізій.
За сферою застосування можна виділити загальні та спеціальні колізійні
норми. Загальні колізійні норми встановлюють загальні правила вирішення
колізій для галузі в цілому. Тобто приписи, за якими вирішується правова
колізія, заздалегідь не визначені. Варто вказати на той факт, що в
конституційному праві закріплені загальні начала вирішення суперечностей та
неточностей для всієї правової системи країни. Тобто конституційне право
містить загальногалузеві принципи вирішення правових колізій, а вже в рамках
конкретної галузі вказано ті чи інші особливості такого. Тобто простежується
існування загальних принципів та загальних колізійних норм і приписів.
За допомогою колізійних норм також установлюється співвідношення між
нормативно-правовими актами, які часто є суперечливими. Особливе значення
колізійні норми набувають у державі, де існує необхідність вирішення правових
колізій між актами органів виконавчої влади та актами органів місцевого

самоврядування. Крім того, такі колізійні норми є дуже доречними з приводу
вирішення правових колізій компетенції, які є найбільш характерними для
муніципального права, оскільки трапляються найчастіше.
Для подолання правових колізій у праві за допомогою погоджувальнопримирювальних процедур створюються спеціальні, погоджувальні, комісії, що
складаються не тільки з представників сторін, а й посередників, фахівців.
Погоджувальні комісії готують проект рішення, мета якого усунути колізію в
праві. Дана процедура є добровільною. Для України такі процедури дуже мало
застосовуються і практика такого є недослідженою. Проте в деяких країнах, як
свідчить практика, передбачено створення таких погоджувальних комісій у
рамках законодавчого процесу і в роботі даного погоджувального органу беруть
участь представники палат парламенту, а іноді й уряду. Наприклад,
передбачений Конституцією ФРН погоджувальний комітет, змішана паритетна
комісія

французького

парламенту,

погоджувальна

конференція

Палати

представників і Сенату у Сполучених Штатах Америки. Так, члени парламенту
спільно знаходять шляхи вирішення суперечностей510.
Конституція Російської Федерації 1993 року вперше ввела поняття
погоджувальних комісій з врегулювання суперечностей палат Федеральних
Зборів за прийнятими законопроектами. Відповідно до частини четвертої статті
105 Конституції Російської Федерації, у разі відхилення федерального закону
Радою Федерації палати можуть створити погоджувальну комісію для
подолання розбіжностей, що виникли, після чого федеральний закон підлягає
повторному розгляду Державною Думою511.
510 Див.: Лисюткин А. Б. Юридическая техника и правовые ошибки. Государство и право. 2001. № 11.
С. 29-38.

511 Див.: Мальцев Г. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Москва: Изд-во
РАГС. 2004. 431 с.

Необхідно відзначити, що використання погоджувальних процедур не
обмежується рамками законодавчого процесу. Виконавча влада також має досвід
у використанні погоджувальних процедур. Є і практика організації роботи
проблемних

комісій

уряду

для

вирішення

регіональних

проблем,

що

складаються не тільки з представників виконавчої та законодавчої влади на
місцях, а й з лідерів громадських та національних рухів, релігійних організацій.
Так, для вирішення правових колізій органи державної влади мають право
створювати погоджувальні, паритетні, комісії. За неможливості вирішити
правові колізії шляхом переговорів і погоджувальних процедур ефективним
способом подолання виникаючих суперечок є звернення до суду.
Варто відзначити, що для України не врегульований порядок вирішення
муніципально-правових

колізій

шляхом

погоджувально-примирювальних

процедур, оскільки такі найбільш характерні для правових колізій, що
виникають на загальнодержавному, а не на місцевому (рівні муніципального
утворення) рівні.
Можливо застосування таких погоджувальних процедур у рамках
правозастосовного та правореалізаційного процесу.
Судовий порядок становить собою ще один радикальний спосіб
вирішення

правових

колізій

у

муніципальному

праві.

Необхідність

використання судових процедур виникає в разі, коли інші процедури вирішення
правових колізій не дали результатів. Ефективність і досконалість даного
способу полягає в тому, що рішення суду носять імперативний характер, вони є
загальнообов’язковими, а також у судовому засіданні сторони суперечки
подають докази, викладають свої доводи, аргументують свої позиції. Особливої
ролі судові процедури щодо вирішення правових колізій набули після прийняття
Конституції 1996 року, яка закріпила за судами право не застосовувати

неконституційні закони й інші нормативно-правові акти.
Провідна роль у вирішенні виникаючих публічно-правових спорів, перш
за все, належить Конституційному Суду.
У більшості європейських країн конституційний суд є спеціальним
органом конституційної юрисдикції. У даний час існування спеціального органу
юрисдикції, покликаного спостерігати за дотриманням конституції іншими
органами, є характерною рисою конституційного ладу в демократичній правовій
державі. Конституційне судочинство стає необхідною гарантією збереження
рівноваги перш за все між державними органами. Суд спостерігає за
дотриманням конституції іншими державними органами, використовує різні
процедурні форми і приймає обов’язкові рішення.
У багатьох країнах існують правові основи для розгляду та вирішення
правових колізій, що виникають у ході діяльності державного апарату. Як
зазначає професор В. М. Кудрявцев, процедура суперечок про компетенцію
державних органів може надавати цим рішенням більш однозначного і
політично яскраво вираженого характеру, ніж у США, де всі рішення
Верховного Суду підпадають під формулу «конкретної судової справи»512. Так,
діяльність конституційного суду можна уявити як арбітра між іншими органами,
який остаточно визначає зміст їхніх конституційних обов’язків і перевіряє їхні
рішення на конституційність.
В Основному Законі України передбачено форми та засоби реалізації
права територіальних громад на місцеве самоврядування і вказано, що органи
місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території

512 Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт. Государство и право. 1995. № 9. С. 10–16.

(частина перша статті 144)513.
На основі цього положення Конституції України в Законі визначено, що у
формі рішень рада приймає нормативні та інші акти (частина перша
статті 59)514. Проаналізувавши функції і повноваження органів місцевого
самоврядування, врегульовані Конституцією України та іншими законами
України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що органи місцевого
самоврядування, вирішуючи питання місцевого значення, представляючи
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, приймають
нормативні та ненормативні акти. До нормативних належать акти, які
встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний
характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а
ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого
суб’єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації
вичерпують свою дію515.
Закріплені у статті 144 Конституції України516 і статті 59 Закону517 норми
про акти органів місцевого самоврядування, крім юридичної форми реалізації
завдань і функцій, визначають порядок прийняття і перевірки рішень органів
513 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

514 Див.: Там само.
515 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 27.12.2001 р. № 20-рп/2001 у справі про укази
Президії Верховної Ради України щодо Компартії України, зареєстрованої 22.07.1991 р. Офіційний
вісник України. 2002. № 1. Ст. 28. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-01 (дата
звернення: 12.02.2017).
516 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

517 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-вр.
Відомості Верховної Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

місцевого самоврядування. У Законі встановлено, що ради правомочні
розглядати і вирішувати питання, які Конституція України та закони України
вважають належними до їх відання, і що рішення відповідної ради може бути
внесено на повторний розгляд цієї самої ради (стаття 25, частина четверта
статті 59). У Законі передбачено, що рішення виконавчого комітету ради з
питань, які належать до компетенції виконавчих органів ради, можуть бути
скасовані відповідною радою, і що раді належить право скасовувати акти
виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України,
іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень (частина дев’ята статті 59, пункт 15 частини першої статті 26)518.
У

законах

України

також

передбачено

право

органів

місцевого

самоврядування скасовувати та змінювати свої рішення. Так, у Законі України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
органу місцевого самоврядування надано право за його ж ініціативою
переглянути, зупинити дію та скасувати власний регуляторний акт (частини
перша, друга статті 11)519. Зі змісту Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» випливає, що органи місцевого
самоврядування в місячний строк повинні усунути порушення прав і свобод
людини і громадянина (пункт 11 статті 13, частина третя статті 15), що їх виявив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, тобто скасувати або
змінити свої рішення520. У Законі України «Про державний контроль за
518 Див.: Там само.
519 Див.: Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України
від 26.11.2016 р. Відомості Верховної
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

Ради

України.

2004.

N

9.

Ст.

79.

URL:

520 Див.: Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р.
Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97%D0%B2%D1%80

використанням та охороною земель» визначено право органів місцевого
самоврядування привести у відповідність із законодавством прийняті ними
рішення з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель (абзац другий пункту «б» статті 6), тобто змінити власні акти521. Згідно із
Законом України «Про основи містобудування», сільські, селищні, міські ради
уповноважені затверджувати місцеві правила забудови окремих частин
населених пунктів та вносити в них зміни за поданням спеціально
уповноважених органів містобудування та архітектури (частина друга статті 12,
частина п’ята статті 17)522. Закон України «Про звернення громадян» установив
право

органів

місцевого

самоврядування

скасовувати

або

змінювати

оскаржувані рішення (абзац п’ятий частини першої статті 19)523.
Системний аналіз наведених положень Конституції і законів України дає
підстави вважати, що за органами місцевого самоврядування законодавець
закріплює право на зміну та скасування власних рішень. Таке право випливає з
конституційного повноваження органів місцевого самоврядування самостійно
вирішувати питання місцевого значення шляхом прийняття рішень, що є
обов’язковими до виконання на відповідній території, оскільки вони є
суб’єктами правотворчості, яка передбачає право формування приписів, їх зміну,
доповнення

чи

скасування.

Це

узгоджується

з

правовою

позицією

Конституційного Суду України, викладеною в Рішенні від 3 жовтня 1997 року

521 Див.: Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від
28.12.2015 р.
Відомості
Верховної
Ради
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15

України.

2003.

N

39.

Ст.

350.

URL:

522 Див.: Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. Відомості Верховної Ради
України. 1992. N 52. Ст. 683. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

523 Див.: Про звернення громадян: Закон України від 05.10.2016 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 47. Ст. 256. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

№ 4-зп у справі про набрання чинності Конституцією України 524, що конкретна
сфера

суспільних

відносин

не

може

бути

водночас

врегульована

однопредметними нормативно-правовими актами однакової сили, які за змістом
суперечать один одному.
Загальновизнаною та звичайною є практика, коли наступний у часі акт
містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування
попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо
інше не визначено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний
акт, який діяв у часі раніше. Отже, Конституційний Суд України дійшов
висновку, що органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення,
вносити до них зміни та скасовувати їх на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, керуючись у своїй
діяльності ними та актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Усувати правові колізії можна також за допомогою прийняття «нового»
акта замість того, що суперечить, або скасування одного з тих, що суперечать.
На відміну від скасування правового акта призупинення дії правового акта
передбачає необхідність звернення до суду органу або посадової особи, яка
призупинила дію акта, з метою остаточно визначити долю цього правового акта.
Дієвим способом усунення правових колізій у муніципальному праві
служить процес внесення змін або уточнень до чинних актів. У даний час
відзначається тенденція частих і масштабних змін законодавства про
розмежування повноважень між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування. При цьому необхідно зазначити, що внесення змін і
524 Див.: Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням Барабаша
Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції
України (справа про набрання чинності Конституцією України) від 03.10.1997 р. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97

доповнень стає сталою законодавчою практикою, яка істотно ускладнює
правозастосовну практику.
Слід підкреслити, що будь-який спосіб вирішення правових колізій, навіть
найгостріших, мусить бути правовим. Суперечності в муніципальному праві
мають вирішуватися законним цивілізованим методом, інакше колізійна
проблема збережеться.
Таким чином, дослідження способів запобігання і вирішення правових
колізій у муніципальному праві дозволяє зробити такі висновки й узагальнення.
Проаналізовано

способи,

спрямовані

на

запобігання,

виявлення,

подолання та усунення правових колізій у муніципальному праві.
Запобігання правовим колізіям спрямовано на недопущення виникнення
правових колізій і включає:
– проведення попередньої юридичної експертизи нормативно-правових
актів і їх узгодження;
– складання планів і програм проектів нормативно-правових актів,
здійснення правових прогнозів тощо.
Виявлення правових колізій спрямовано на їх з’ясування та включає:
– моніторинг законодавства;
– ведення реєстру нормативно-правових актів і реєстру муніципальноправових актів тощо.
Подолання правових колізій спрямовано на вирішення правових колізій,
але не виключає їх повністю. Воно включає:
– колізійні правила, що встановлюють порядок застосування правових

актів і норм у разі їх невідповідності;
– погоджувально-примирювальні процедури;
– оспорювання нормативно-правових актів у судах загальної юрисдикції
тощо.
Усунення правових колізій спрямовано на повне виключення колізій у
муніципальному праві. Воно полягає в:
– прийнятті правового акта замість тих, що суперечать один одному;
– скасуванні одного з тих актів, що суперечать один одному;
– визнанні акта неконституційним тощо.
На наш погляд, усі способи вирішення правових колізій, закріплені у
вітчизняному законодавстві, взаємодіють між собою. При цьому кожен з них
виконує свої функції. Зв’язок окремих способів вирішення правових колізій у
муніципальному праві наочно можна простежити на прикладі вирішення
правових колізій нормативно-правових актів. Так, у процесі вирішення таких
між Конституцією й іншим нормативним актом у процесі судочинства суд
вирішить колізію, але при цьому може звернутися за тлумаченням до
Конституційного Суду. Таким чином, взаємодіють способи усунення і подолання
колізій.
Для вирішення правових колізій необхідним є активне і комплексне
застосування способів щодо запобігання, виявлення, подолання та усунення
таких. Так, проаналізувавши існуючі методи, спрямовані на запобігання і
вирішення

(виявлення,

подолання,

усунення)

правових

колізій

у

муніципальному праві, можна зробити висновок, що при вирішенні таких
необхідно активне і комплексне застосування даних способів (перш за все
нормотворчих і судових процедур).

3.3. Муніципальна правотворчість та вирішення муніципальноправових колізій
Пріоритет полягає в тому, що визначає міру юридичної сили одного
нормативного акта щодо іншого. Так, існує пріоритет Конституції України перед
іншими нормативно-правовими актами. Варто погодитись із М. І. Козюброю,
який уважає, що верховенство Конституції України виявляється насамперед у її
найвищій юридичній силі, під якою слід розуміти пріоритет (верховенство)
норм Конституції перед нормами звичайних законів, а тим паче перед актами
виконавчої влади та іншими нормативними актами, що діють на території
України525. До того ж вища юридична сила Конституції України забезпечується
її гарантіями, зокрема особливим порядком правового захисту Основного
Закону.
Безпосередня дія прямих норм гарантується й існуючим в Україні
механізмом правового захисту Конституції України. Оскільки нормативноправові акти, що приймаються з метою розвитку і деталізації положень
Конституції України, можуть порушувати ці положення або неадекватно
відтворювати їх, Конституційний Суд України згідно з частиною другою статті
147 Конституції України526 має право вирішувати питання про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення
Конституції України та законів України. Тим самим гарантується пряма дія норм
конституційного права, реалізація яких не вимагає обов’язкового прийняття
відповідного закону України або іншого правового акта. Всі вищенаведені

525 Див.: Козюбра М. Верховенство права і Україна. Право України. 2012. № 1–2. C. 30–63.
526 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

пріоритети встановлені офіційно та мають конституційний характер. Їх
порушення тягне визнання правового акта неконституційним.
Загальні правила вирішення правових колізій отримують більш визначну
регламентацію в різних нормативно-правових актах, а також у законах та інших
нормативно-правових актах. Так, наприклад, органи нормотворчої діяльності
України не спромоглися до сьогодні прийняти акт вищої юридичної сили, де
вказали б шляхи вирішення колізії. Наразі чинним є лист Міністерства юстиції
України «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» від
26 грудня 2008 року № 758-0-2-08-19527, де визначається кілька способів
визначення нормативно-правового акта, яким слід керуватися при виникненні
конкретного юридичного факту, тобто правової колізії. Якщо виникає
неузгодженість між нормами, що видав один і той самий орган влади, то
застосовується той акт, що виданий пізніше528. Тобто розкривається можливість
застосування правила «пізнішого акта». Якщо виникає колізія між актами, які
прийняли різні за ієрархічною системою органи, то застосовується акт того, що
є вищестоящим органом та таким, що має більшу юридичну силу. Стосовно
даного положення варто зауважити, що така ієрархічна структура нормативноправових актів у державі має бути визначена на законодавчому рівні органом,
який приймає акти вищої юридичної сили, а не розумітися апріорі відповідно до
основних

теоретико-правових

тенденцій.

Ієрархічність

має

бути

чітко

визначеною, щоб уникати наявності колізії та прогалини в даному питанні.
На сьогодні в Україні відсутній єдиний акт, який таке врегульовує. Існує
тільки законопроект, який поки що не прийнятий. У листі Міністерства юстиції
527 Див.: Щодо практики застосування норм права у випадку колізії: лист Міністерства юстиції України
від 26.12.2008 р. N 758-0-2-08-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення 23.03.2017
р.)

528 Див.: Там само.

зазначається, що в разі існування неузгодженості між актами, які видав один і
той самий орган, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої
юридичної сили. Наприклад, у разі суперечності Конституції України і норм, які
прийняла Верховна Рада України, колізія вирішується на користь Конституції,
яка має найвищу юридичну силу. Якщо ми говоримо про колізію між
загальними і спеціальними нормативно-правовими актами, то перевага
відповідно надається спеціальному. Спеціальність і загальність нормативноправового акта поки що теж є не до кінця врегульованими. Для повноти
розуміння даного твердження варто більш детально зупинитися на визначенні
загального

та

спеціального

нормативно-правового

акта.

Такий

поділ

нормативних актів законодавства здійснюється в залежності від їх призначення.
На відміну від інших відомих класифікацій нормативних актів (за їх юридичною
силою і масштабом дії), що мають універсальний характер, класифікація за їх
призначенням є спеціальною, що відбиває за змістом співвідношення загального
та галузевого права.
Загальні нормативні акти призначені для всіх суб’єктів права і
закріплюють загальні правила поведінки без урахування тих чи інших
особливостей

певного

виду

діяльності.

Спеціальні

нормативні

акти

відображають особливості правового регулювання в певній сфері суспільних
відносин. Практичне значення поділу нормативних актів на загальні й
спеціальні, як зазначалося, полягає в тому, що спеціальним актам у процесі
правозастосування віддається перевага перед загальними. Норми загальних
актів застосовуються лише тоді, коли відношення не врегульовано або не
повною мірою врегульовано у спеціальному нормативному акті.
Між загальним і спеціальним законодавством є нерозривний зв’язок.
Спеціальне законодавство базується на загальному законодавстві й залежно від
нього використовує конструкції і категорії загальних нормативних актів як дані.

У цьому сенсі без загальних нормативних актів неможливо існування і тим паче
застосування спеціальних нормативних актів. Загальне законодавство більш
стабільно, бо воно відображає систему об’єктивного права безпосередньо і
містить достатньо абстрактні (загальні) норми: про систему, структуру,
повноваження тощо. Спеціальне законодавство більш рухоме, оскільки
пов’язано з об’єктивною системою права опосередковано через загальне
законодавство. Воно містить конкретніші норми, що відображають політику
даного періоду розвитку суспільства. Це наочно виявляється в тому, що багато
які спеціальні закони останніми кількома роками зазнали змін і діють у даний
час у новій редакції. Диференціація законодавства, прийняття спеціальних
нормативних актів, безумовно, необхідна риса сучасного законодавства, але їх
надмірність практично завжди свідчить про значне посилення регулюючої
(детально регламентує) ролі держави, про її втручання в ту чи іншу сферу
приватного життя суспільства, про звуження ініціативи і самостійності суб’єктів
права.
Щодо

питання

застосування

нормативно-правових

актів

у

разі

суперечності норми підзаконного акта нормам закону Міністерство юстиції
України своїм листом від 30 січня 2009 року529 роз’яснило, що юридична сила
закону як основного джерела права закріплена в Конституції України.
Відповідно констатовано, що пунктом третім частини першої статті 85
Конституції

України

закріплено,

що

прийняття

законів

належить

до

повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади530.
Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року
529 Див.: Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між
ними:
лист
Міністерства
юстиції
України
від
30.01.2009
р.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09 (дата звернення 23.03.2017 р.)

№

Н-35.

URL:

530 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

№ 17-рп щодо повноважності Верховної Ради України 531, визначення Верховної
Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший
орган державної влади не уповноважений приймати закони. Критерієм, що
відрізняє закон від інших нормативно-правових актів, є урегульованість
найбільш важливих суспільних відносин. Зокрема, стаття 92 Конституції
України532 визначає коло питань, які можуть бути врегульованими виключно
законами України. Як логічно випливає з вищенаведеного твердження, вища
сила закону полягає в тому, що всі підзаконні акти приймаються на основі
закону та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Така підпорядкованість
закріплена в Конституції України, яка відповідними розділами чітко визначає
акти інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
встановлюючи

при

цьому

їх

віддалену

ієрархічність.

Щодо

порядку

застосування того чи іншого акта в разі наявної колізії між підзаконними
актами, що їх видав один і той самий орган, і за умови, що такі акти мають різну
юридичну силу, вказується, що застосуванню підлягають акти вищої юридичної
сили. Про те, яка існує ієрархія між підзаконними нормативно-правовими
актами, варто зупинитися детальніше, оскільки дане питання дозволить більш
повно з’ясувати причини вирішення колізії в муніципальному праві.
Загальні правила вирішення правових колізій отримують більш детальну
регламентацію в різних нормативно-правових актах.
Так, наприклад, у Конституції Чеської Республіки виділено конституційні
закони, звичайні закони, рішення Президента, що контрасигновані підписами

531 Див.: Рішення Конституційного Суду від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 щодо повноважності
Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02(дата звернення
21.03.2017 р.)

532 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

голови Уряду і повноважного представника Уряду533 та встановленим порядком
законодавчої правонаступності. У Конституції Польщі виділені такі джерела
права,

як:

Конституція,

закони,

ратифіковані

міжнародні

договори,

розпорядження та акти місцевого права – на відповідній території. Такий чітко
встановлений порядок та умови набрання ними чинності. У Швейцарії
характеристики джерел права включають пріоритети між різними формами
писаного права, наприклад федерального права перед кантональним, конституції
– перед звичайними законами534.
У зв’язку з цим можна виділити основні правила співвідношення актів:
«наступне» право має пріоритет перед «попереднім», спеціальні акти – над
загальними.
Доцільно буде в ракурсі даного твердження розглянути загальні правила
вирішення правових колізій, які засновані на юридичних пріоритетах. Важливо
звернути увагу на те, що реальних і цілком потенційних форм вирішення
конкуренції багато, але варто виділити найбільш типові.
По-перше, це конкуренція кодифікованого та звичайного. Суть цієї форми
полягає в тому, що в процесі регулювання одних і тих самих відносин
стикаються і конкурують декілька законів, тобто рівні за своєю силою і
природою акти, один з яких кодифікований, а інші такими не є. Проте дані
ситуації є типовими для таких галузей права, як цивільне, кримінальне, сімейне
та ін. За загальним правилом такі ситуації вирішуються на користь цивільного,
земельного або іншого кодексу. Це означає, що при виникненні конкуренції між
кодифікованим актом і не кодифікованим питання вирішується на основі

533 Див.: Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 10-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Юстицинформ, 2003. С.78.
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принципу пріоритету кодифікованого акта щодо не кодифікованого. Дане
правило застосовується, незважаючи на те, що статтею кодексу передбачена
норма, яка вказує на його пріоритет перед звичайним законом або ні. З
формально-юридичної точки зору такі преференції важко пояснити, оскільки і
кодекс і закон є актами одного й того самого органу правотворчості
(парламенту). Вони регулюють одні й ті самі за характером суспільні відносини
(первинні, найбільш важливі), наділені однаковою юридичною силою та іншими
ознаками, що властиві закону535, а в ієрархії нормативно-правових актів
перебувають на одному рівні. З точки зору звичайної логіки та теорії права
взагалі не простежується ніяких ознак та передумов для надання переваги
кодифікованому акту. Варто відмітити, що в даному разі логічно буде відмітити
певну стурбованість, оскільки такі експерименти порушують стабільність
законодавства із середини, внаслідок чого знижується ефективність усієї
правової системи. Чому Цивільний кодекс є головним у даній галузі, а Трудовий
в іншій? Якщо відсутній кодифікований акт тієї чи іншої галузі, то при
виникненні суперечностей узагалі неможливо говорити про якісь способи
врегулювання. Дані твердження залишаються без чіткої відповіді. При цьому
такі спірні питання залишаються дуже важливими для дослідження, для
практики

правозастосування.

Внаслідок

цього

питанням

конкуренції

кодифікованих актів варто приділити особливу увагу. Варто як слід
впорядкувати та законодавчо закріпити у спеціальному нормативно-правовому
акті специфічні риси та особливості, види, ієрархічний порядок та інші ознаки
законів, особливості взаємовідносин актів між собою. У разі не закріпленості
такого питання на законодавчому рівні й використання принципу пріоритету
кодифікованого

акта

перед

не

кодифікованим,

практика

вимушена

використовувати останній як своєрідний звичай, що закріпився в результаті
535 Див.: Ленгер Я. І. Форми співвідношення закону та підзаконного акта як умова уникнення колізій в
муніципальному праві. Право і державне управління. 2017. № 1. С. 31-36.

багаторазового застосування. Такий стан речей не можна вважати ні
задовільним, ані переконливим.
З метою реалізації конституційних принципів правової держави, рівності і
єдності режиму законності, забезпечення державної гарантії прав і свобод
людини, законодавець має право визначити пріоритет кодифікованих актів перед
іншими законами. Проте пріоритет кодексу не є безумовним. Він обмежений
рамками спеціального предмета регулювання. Пріоритет кодексу при цьому
може бути обмежений, якщо орган правотворчості встановить, що в разі колізії
між різними законами пріоритет надається тому, який спеціально визначений
для врегулювання відповідних відносин, а також тому, що встановлює додаткові
гарантії прав та законних інтересів окремих категорій осіб. Так, наприклад, у
Законі України «Про місцеве самоврядування»536 закріплені гарантії фінансовоекономічної самостійності місцевого самоврядування та положення про місцеві
бюджети (порядок отримання доходів та здійснення видатків, отримання
субвенцій тощо), які також належать до бюджетної та податкової галузей. У
зв’язку з цим виникає проблема співвідношення закону та кодексу, або
кодифікованого та не кодифікованого актів. За загальним правилом, за такої
суперечливості перевага в застосуванні надається кодифікованому акту537. Проте
цілком підтримуємо думку, яка панує в юридичній літературі, про те, що
галузеві кодекси та закони покликані забезпечувати реалізацію закріплених у
Конституції України основ конституційного ладу, прав і свобод людини і
громадянина. Оскільки Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
наділений більш високим конституційним статусом інституту місцевого
самоврядування, він має пріоритет щодо відповідного кодексу. Принцип
536 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

537 Див.: Ленгер Я. І. Закономірності вирішення правових колізій в муніципальному праві. Науковий
вісник публічного і приватного права. 2017. № 1. С. 22–25.

пріоритету кодексу перед кодексом полягає в тому, що залежно від ситуації, яку
розглядає суд, пріоритет надається одному або іншому.
По-друге, іншою формою конкуренції є конкуренція загального і
спеціального законів. Така вирішується на основі принципу пріоритету
останнього щодо першого. Аналізуючи та порівнюючи з конкуренцією
кодифікованого та не кодифікованого, доцільно констатувати, що вищевказане
розглядається тільки в межах однієї галузі права. Конкуренція ж загального і
спеціального може виникати як в рамках однієї галузі права, так і на
міжгалузевій основі. У теоретичному і практичному значеннях це означає, що
норми, які містяться в законі чи іншому нормативно-правовому акті, не повинні
суперечити

змістовному

навантаженню

основного

базового

закону.

У

прикладному плані це означає, що при виникненні суперечностей, а тим паче
між спеціальним законом та іншими щодо нього законами, пріоритет буде
залишатися за тим першим. Основою для такого нерівного співвідношення
фактично рівних за своїм формально-юридичним статусом законів є, з одного
боку, законодавче закріплення пріоритету спеціального закону щодо загального,
а з іншого – своєрідний звичай, який склався в результаті багаторазового
застосування принципу пріоритетного значення «спеціальних» законів щодо
«загальних». Дане застосування слушно викликає низку зауважень. Оскільки
має місце фактично самовільне, нічим не мотивоване застосування пріоритету
спеціального закону перед загальним, це призводить до порушення підґрунтя
правової системи взагалі. За загальним правилом акти, що приймаються в
однаковому порядку, та такі, що мають однакову назву та приймаються органом
правотворчості, який у більшості випадків прийняття таких актів є одним і тим
самим, мають різну юридичну силу. Автор поділяє дану думку, при цьому
зауважуючи, що для впорядкування відносин між різними одногалузевими та
різногалузевими

законами,

для

надання

чіткості

та,

як

наслідок,

упорядкованості правовій системі та системі законодавства необхідно більш

чітко визначити та законодавчо закріпити поряд із поняттям спеціального та
загального закону також їх статус та порядок взаємодії між ними.
По-третє, серед різних форм конкуренції виділяється ще й така, як
конкуренція раніше та пізніше прийнятого нормативно-правового акта. Вона
вирішується на основі принципу пріоритету більш пізнього закону перед тим,
що прийнятий раніше. У разі розходження норм, що містяться в законі чи
іншому нормативно-правовому акті однакової юридичної сили, пріоритет має
той, що прийнятий пізніше. Принцип пріоритету більш пізнього акта – lex
posterior derogate priori – визнавався ще у Стародавньому Римі. Слушно
зауважити, що він актуальний і тепер, проте ніколи не абсолютизувався. Це
цілком зрозуміло, оскільки поряд із ним застосовувалися і застосовуються різні
принципи, що нерідко стикаються та пересікаються один з одним. У тих
випадках, коли вищевказані принципи не закріплені на законодавчому рівні та
офіційно не формалізовані, але фактично визнаються судовими та іншими
державними органами як самостійні та загальнообов’язкові, виникає проблема
пріоритету самих «принципів пріоритету» та їх ієрархії. Найбільш оптимальним
варіантом та найбільш продуктивним щодо встановлення ефективності правової
системи та системи законодавства є формально-юридичне закріплення
вищевказаних принципів у спеціальному або загальному нормативно-правовому
акті. Для цього необхідним є його прийняття, оскільки такий акт нині відсутній
у країні, до того ж, як убачається, жоден склад парламенту країни ніяк не
наважиться його прийняти. Отже, при вирішення цілої низки спірних та
колізійних питань дослідники даної правової матерії мусять покладатися тільки
на цілком недосконалу та нерідко суперечливу юридичну практику, що
складається в даній сфері правозастосування. Виходячи з аналізу та логіки
правозастосовної діяльності, допустимо уявити таку ієрархічну структуру
принципів пріоритету:

1)

законодавчо закріплені форми конкуренції та принципи пріоритету

того нормативного акта, що підлягає застосуванню;
2) пріоритет кодифікованого акта щодо не кодифікованого;
3) пріоритет спеціального перед загальним;
4) пріоритет пізнішого перед попереднім538.
Крім названих форм конкуренції та відповідних принципів, варто
зауважити, існують галузеві форми та пріоритети. Так, при виникненні
конкуренції норм різних галузей права, що містяться в тому чи іншому законі,
перевага визначається та встановлюється щоразу в залежності від того, який
характер і особливості тих чи інших відносин, які регулюються суперечливими
нормами. Наприклад, при виникненні суперечливості норм податкового та
муніципального права, що претендують на врегулювання відносин, які
стосуються місцевого самоврядування, безперечний пріоритет буде надаватися
нормам муніципального права.
Пріоритет нормативно-правового акта, що наділений більш високою
юридичною силою. Дане правило чітко відображено в цілій системі колізійних
норм. Розуміння такого зводиться до того, що нормативно-правовий акт певного
виду не може суперечити нормативному акту більш високої юридичної сили.
Колізії між такими актами вирішуються за принципом пріоритету нормативного
акта з більшою юридичною силою. Так, Конституційний Суд України своїм
рішенням щодо повноважності Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 року
№ 17-рп визначив її єдиним органом законодавчої влади, який уповноважений
приймати закони з найбільш важливих суспільних відносин. Це означає, що
жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони. Вища
сила закону полягає в тому, що всі підзаконні акти приймаються на основі
538 Див.: Ленгер Я. І. Принципи вирішення правових колізій в муніципальному праві. Право і
суспільство. 2017. № 3. С. 21–26.

закону та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Крім того, суд, визначивши
при вирішенні справи, що нормативний акт не відповідає іншому нормативному
акту, що має вищу юридичну силу, застосовує норми акта, який має більшу
юридичну силу. Тобто відбувається логічний ланцюжок відповідності актів – від
найнижчої юридичної сили до найвищої. Варто зазначити, що і в галузевому
законодавстві також закріплюється пріоритет актів, що наділені вищою
юридичною силою.
У муніципальному праві замість правила про пріоритет нормативноправового акта, що наділений більш високим ступенем юридичної сили, та при
неможливості застосування правила про пріоритет спеціального перед
загальним застосовується окремий спосіб вирішення колізії в муніципальному
праві. Це – обмеження сфери дії. Він може застосовуватися при виникненні
колізій підзаконних актів одного рівня, але прийнятих різними органами.
Вищевказаний принцип полягає в тому, що правове регулювання конкретного
питання на підзаконному рівні може здійснювати тільки чітко уповноважений
орган, акту якого і надається пріоритет. При цьому здійснюється оцінка
правомочності органу, що прийняв відповідний підзаконний акт, його
можливості здійснювати правове регулювання даного питання. Так, наприклад,
питання,

що

належать

до

виключної

компетенції

органів

місцевого

самоврядування, можуть адекватно вирішувати тільки сільська, селищна, міська
рада, їх посадові особи та інші органи в системі органів державної влади. Це
означає, що акти Президента, міністерств, відомств та інших органів виконавчої
влади на місцях безпосередньо дані питання місцевого значення врегулювати не
можуть. Тому при виникненні правових колізій у муніципальному праві
пріоритет будуть мати акти відповідних органів місцевого самоврядування.
Зважаючи на всі вищеперераховані загальні правила пріоритету, автор
уважає за необхідне звернути увагу на той факт, що відсутність нормативно-

закріплених правил пріоритету того чи іншого нормативно-правового акта тягне
за собою відсутність у формально-юридичному сенсі достатніх підстав до
застосування такого пріоритету.
Для муніципального права характерним є велика кількість актів органів
місцевого

самоврядування,

дехто

вважає

їх

місцевими.

За

загальним

теоретичним правилом такі є різновидом підзаконних нормативно-правових
актів. Автор уважає за необхідне спочатку зосередити свою увагу на
дослідженні питання взаємодії закону та підзаконного акта, з’ясувати роль і
місце актів органів місцевого самоврядування в даній ієрархічній системі, що
покращить та надасть змогу вдосконалити механізм вирішення правових колізій
у даній галузі.
Відповідно до проекту Закону України «Про систему нормативноправових актів в Україні»539, визначено, що нормативно-правовий акт –
офіційний документ, який прийняв (видав) уповноважений на це суб’єкт у
визначених законом формі та порядку, що встановлює норми права540. Якщо в
тексті такого офіційного документа одночасно містяться норми права та
організаційно-розпорядчі

норми,

він

уважається

нормативно-правовим.

Відповідно підзаконним нормативно-правовим актом є нормативно-правовий
акт суб’єкта нормотворення, що прийнятий на основі Конституції і законів
України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, та спрямований на їх реалізацію. Тобто визначено
три основні ознаки підзаконного акта: видання такого акта відповідним
суб’єктом нормотворення; прийняття відповідно до Конституції та законів
539 Див.: Про нормативно-правові акти: проект Закону України, розроблений народним депутатом
України В. Стретовичем, від 05.01.1995 р. № 923. URL: http://www.rada.gov.ua(дата звернення
15.04.2017 р.)
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України; такий акт повинен бути прийнятий для реалізації основних положень
Конституції та закону України. Відповідно до першої ознаки, суб’єктом
нормотворення такого підзаконного акта можуть бути територіальна громада та
органи місцевого самоврядування. Відповідно до статті 5 Закону України «Про
місцеве самоврядування»541, до системи місцевого самоврядування включаються
територіальні громади та сільські, селищні, міські ради, сільський, селищний,
міський голови, староста, виконавчі органи відповідних рад. Тобто, виходячи з
положень статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»542, рада в
межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Крім того, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування мають
нормативно-правовий характер.
Для повного та належного розкриття питання уникнення правових колізій
у муніципальному праві та наявності ефективного механізму їх усунення
важливим є, на думку автора, з’ясування питання взаємодії закону та
підзаконного нормативно-правового акта. Крім того, дослідження можливих
шляхів усунення та вирішення правових колізій у муніципальному праві варто
розпочати з аналізу основних положень Конституції України з приводу
юридичної сили різних нормативно-правових актів, виокремити спеціальний
закон, його пріоритет та відповідність йому підзаконних актів, що видають
органи місцевого самоврядування.
Насамперед необхідно вказати, що нормативно-правовий акт – це
офіційний

владний

документ

компетентного

органу

правотворчості,

спрямований на встановлення, зміну, припинення або утвердження правових
норм. У даному визначенні вже вказані його основні характеристики. По-перше,
541 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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нормативний акт з’являється на світ у результаті правотворчої діяльності
компетентних державних органів, органів місцевого самоврядування, в
особливих випадках – у результаті прямого народного волевиявлення шляхом
референдуму. Повноваження правотворчих органів на видання нормативних
актів визначаються в Конституції. Відповідно до статті 93 Конституції
України543, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить
Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів
України. Крім того, відповідно до статті 107 Конституції544, Президент України
на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і
розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. Акти
Президента України, видані в межах повноважень, скріплюють підписами
Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
Стаття 117 Основного Закону545 містить норму про нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України, вказуючи, що останній у межах своєї компетенції
видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку,
встановленому законом.
Відповідно до статті 144 Конституції України546, органи місцевого
самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають
рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Правотворчі повноваження судових органів узагалі є особливими,
543 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.
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оскільки відповідно до загальновідомих теоретичних засад конституційного
ладу вони не можуть приймати нормативно-правові акти, але можуть визнавати
їх такими, що не відповідають Конституції, незаконними. Після цього орган, що
прийняв такий акт, мусить його скасувати547. Тобто судова юрисдикція в процесі
правотворчості наділена зворотним характером, оскільки змушує інший орган
правотворчості змінити або скасувати нормативний акт з тих чи інших причин,
тобто певним чином утвердити нові правові норми.
Як уже відмічалося раніше, кожний правотворчий орган має право на
видання нормативного акта тільки конкретного виду з тих питань, регулювання
яких входить у коло його компетенції. Всі види нормативних актів створюють
систему нормативних актів, засновану на ієрархічній підпорядкованості.
Кожний вид актів займає чітко визначений рівень у такій ієрархії. Цей рівень
визначається, виходячи з нормативно закріпленого положення нормативного
акта в системі нормативно-правових актів, виходячи з його співвідношення із
законом. Таким чином, становище нормативно-правового акта та обсяг
повноважень, закріплених за органами, що його видають, визначають юридичну
силу акта, який видається. У свою чергу, від юридичної сили акта залежить його
місце

в

правовій

системі,

встановлення

ієрархічних

зв’язків

та

підпорядкованості з іншими актами.
По-друге, у нормативно-правових актах установлюються норми права, які
є

загальнообов’язковими

правилами,

приписами,

що

розраховані

на

багаторазове застосування. Такі правові норми поширюють свою дію на всіх
учасників правовідносин або на певну категорію осіб. Вони діють постійно і
безперервно, застосовуються багаторазово при регулюванні певних видів
суспільних відносин. Вони поширюють сферу своєї дії на неперсоніфікованих

547 Див.: Там само.

суб’єктів. Це означає, що нормативно-правові акти містять норми права, які
мають адресатів, що персонально не визначені, не вказані в тексті самої норми,
тобто конкретного правила поведінки.
Поєднання в акті органу нормотворчості вищевказаних двох особливостей
дозволяє вважати акт належним до групи нормативно-правових і відмежовувати
від нього ненормативні акти.
До нормативно-правових актів слід уважати належними також «акти, що
спрямовані на утвердження, зміну або скасування дії правових норм, але не
закріплюють їх»548. Дану групу актів ще називають актами нормативнодопоміжного значення. Прикладами таких є закони про скасування різних актів
у зв’язку з прийняттям інших законів.
По-третє, акт має офіційно-документальну форму та особливу структуру,
що характерна тільки йому. Сам термін «акт» має родове значення. У
нормативному акті в обов’язковому порядку мусять відображатися певні
характеристики: найменування органу, що його видав, особи (особа), що його
прийняли, вид (форма) акта, назва, місце видання, відповідно структура акта,
підпис уповноваженої особи.
По-четверте, особливість акта полягає у спеціальному порядку його
підготовки, прийняття, опублікування та набрання чинності. Не випадково часто
використовують такий термін, як «технологія створення нормативно-правового
акта»549, що полягає в певній послідовності операцій, у результаті здійснення
яких у правовій системі народжується новий нормативно-правовий акт.
Дотримання спеціально передбаченої правотворчої процедури є обов’язковою
548 Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Свердловск, 1973. Т. 2. С. 13.
549 Пиголкин А. С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Москва, 1972. С. 12.

умовою законності та ефективності нормативного акта. Саме під час
правотворчого процесу розглядаються питання співвідношення майбутнього
нормативно-правового

акта

з

іншими

актами.

Використання

терміна

«нормативно-правовий» невипадково, оскільки воно вказує на особливу групу
актів, які пов’язані з правом та сферою правового регулювання суспільних
відносин, одночасно відділяючи від них всі інші акти, що мають нормативні
властивості, але ніяким чином не пов’язані з правовою сферою та не входять у
поняття, що розглядається (наприклад, статути партій, громадських організацій,
збірки молитов тощо). Виходячи з вищевказаних ознак та особливостей
нормативно-правових актів, можна констатувати, що закон є ключовим у системі
права. Через аналіз основних ознак можна вивести поняття закону.
Закон може бути тільки нормативним, більшість основних форм
нормативно-правових актів (укази, розпорядження, рішення) можуть бути
нормативними і ненормативними. На нормативність закону вказує те, що він
може бути змінений або скасований тільки іншим законом, а не правовою
нормою іншого акта, навіть якщо це акт законодавчого органу550. Іншою
важливою ознакою є те, що закон приймається відповідно до чітко встановленої
процедури, яка закріплена в Конституції або іншому законі. Прийняття закону
відповідно до чітко законодавчої процедури в більшості сучасних держав
парламентської
дотримання

демократії

процедурного

називається
порядку

законодавчим

прийняття

закону

процесом.
є

умовою

Точне
його

легітимності й необхідним елементом принципу законності в законотворчій
сфері, характерною рисою закону як форми юридичного акта.
Наступною ознакою закону є те, що він наділений найбільшою
юридичною силою щодо інших нормативно-правових актів. Закон регулює
550 Див.: Lenger Y. Law making activity as an effective means of avoiding and resolution of conflicts in the
municipal law. Science of Europe. 2017. № 13 (13), Vol 4. Р. 97–100.

найбільш важливі, значимі та стабільні суспільні відносини. Не всі відносини,
що входять до сфери правового регулювання, можуть бути врегульовані
законом, а тільки ті, що становлять найбільший суспільний інтерес та цінність.
Доцільно, коли сфера виключного регулювання законом визначена в Конституції
чи у спеціальному законі. Визначення такої сфери обумовлено необхідністю
забезпечення громадського порядку, умов життя громадян, охорони їхніх прав та
обов’язків, закріплення їхніх обов’язків551. Основна частина цих відносин
підлягає обов’язковій нормативній регламентації. Так, відповідно до статті 92
Конституції України552 виключно законами України визначаються: права і
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки
громадянина; громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та
осіб без громадянства; права корінних народів і національних меншин; порядок
застосування мов; засади використання природних ресурсів, виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного
простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; правові
засади

і

гарантії

антимонопольного

підприємництва;
регулювання;

правила

засади

конкуренції

місцевого

та

норми

самоврядування;

правовий режим державного кордону тощо553. Таким чином, виключно в законах
здійснюється первинна регламентація найбільш важливих для суспільства та
держави відносин. За предметами виключного регулювання законом межі
регулювання актом вищої юридичної сили нічим не обмежені.
Характерною властивістю для закону є те, що він в основному містить

551 Див.: Ленгер Я. І. Ієрархічний та змістовний принципи вирішення правових колізій в
муніципально-правових актах. Вісник Херсонського університету. 2017. № 2. С. 23–29.

552 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
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загальні норми, тобто ті, що наділені більшим ступенем абстрактності. Закон є
сталим, стабільним та відносно незмінним. Це твердження випливає з того, що
закон закріплює основні загальні засади, сталі відносини. Проте це зовсім не
виключає можливості його зміни чи скасування взагалі. Основне, щоб такі, у
свою чергу, не стали звичним порядком.
Закони є звичайними та конституційними. Прикладом конституційного
закону в Україні є Конституція України, яка прийнята 28 червня 1996 року554.
Конституція є нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили, вона
закріплює регулювання найважливіших сфер суспільних відносин і є ядром усієї
правової системи держави, першоосновою для прийняття інших видів
нормативно-правових актів. Норми Конституції України мають пряму дію та
застосовуються на всій території країни. Це означає, що Конституція не
декларативний документ, а нормативно-правовий акт, статтями якого слід
керуватися всім органам державної влади, посадовим особам, громадянам також
і при розгляді конкретних справ у судах, органах виконавчої влади. Для
ефективного формування правової системи країни дуже важливо дотримуватися
тих параметрів, що закріплені в Конституції України. Відповідно до Основного
Закону, вказано, що акти органів місцевого самоврядування мають прийматися
відповідно до Конституції України.
Однією з основних класифікацій нормативно-правових актів є поділ їх на
закони

та

підзаконні

акти.

Для

різних

нормативно-правових

актів

установлюється варіанти їх співвідношення із законом: «не повинні йому
суперечити», «повинні видаватися на основі закону, на його виконання» тощо.
Такий розподіл нормативних актів показує, що правове регулювання суспільних
відносин у сучасних державах здійснюється не тільки одними законами, але й
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іншими видами нормативно-правових актів у зв’язку з високою динамікою та
складністю

відносин,

що

регулюються.

Підзаконні

акти

покликані

конкретизувати положення законів. У підзаконних актах закріплена значна
частина всіх правових приписів555. Існування даної групи підзаконних актів
пов’язано з реалізацією принципу розподілу влади. Крім законодавчої влади, що
формується на основі прямого обрання народом своїх представників та
наділення їх правом приймати закони, у державі має існувати і виконавча влада,
яка виконує ці закони, і судова, яка здійснює правосуддя на їх основі. Звідси
незалежність та самостійність кожної гілки влади обумовлена правом приймати
свої правові акти.
Підзаконний акт – різновид нормативно-правового акта, що видає
повноважений орган на основі закону, відповідно до нього та для його
конкретизації.
Основними ознаками такого підзаконного акта можна вивести такі:


закріплення в Конституції, законі або іншому акті повноважень за

конкретним органом видавати нормативно-правові акти, що засновані на законі.
При цьому вказуються рамки правотворчої компетенції та види нормативноправових актів, що їй відповідають. В українському законодавстві дане питання
чітко та належним чином не вирішено ні в Конституції, ані у спеціальному
законі. Така неврегульованість є причиною для порушення законності в
правотворчій сфері та веде до суперечливості;


підзаконний нормативний акт може прийматися в межах чітко

визначених формул «на основі закону», «на його виконання», «у відповідності із
законом», «не повинен суперечити закону» тощо;

555 Див.: Ленгер Я. І. Пріоритет нормативно-правового акта як спосіб вирішення колізії. Держава та
регіони. 2017. № 1. С. 19–25.



через підзаконні акти здійснюється опосередкованість норм закону

через відновлення, доповнення, конкретизацію, розвиток, деталізацію тощо.
Підзаконний акт розкриває більш повно норми закону;


підзаконним актам властивий більш «легкий» порядок прийняття,

опублікування та введення в дію в порівнянні із законом. Підзаконні акти
швидше та оперативніше реагують на зміни життєвих ситуацій, з більшим
ступенем ефективності адаптуються до змін дійсності;


норми підзаконних актів є видовими щодо норм законів, які є

родовими. Така взаємозалежність породжує правило про те, що орган, який
приймає підзаконний акт, не може прийняти видову норму, якщо відсутня
родова, тобто відсутність регулювання з даного питання в законі унеможливлює
його розкриття підзаконним актом;


система підзаконних актів має свою ієрархічну основу, яка базується не

стільки на ієрархії органів, що їх видають, скільки більше на нормативно
закріпленому становищі нормативно-правових актів того чи іншого органу в
системі нормативно-правових актів України.
Таким чином, різні види підзаконних нормативно-правових актів
мають різну юридичну силу, форму, але всі вони у своїй сукупності перебувають
в ієрархічній залежності від закону. У даному разі префікс «під» вказує на
підпорядкованість одного предмета іншому, системну залежність, ієрархічну
властивість хоч би на одну сходинку нижче від закону.
Характеристика

нормативно-правових

актів

органів

місцевого

самоврядування
Органи місцевого самоврядування (наприклад, ради народних депутатів
районів у містах) населення утворює для вирішення завдань місцевого значення,
їх рішення діють у суворо визначених територіальних рамках.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у
формі рішень556.
Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення
більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених
цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу
сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський
голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його
голос.
Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або
таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у
випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43
та статтями 55, 56 цього Закону557.
Рішення сільської, селищної, міської ради в п’ятиденний строк з моменту
його прийняття сільський, селищний, міський голова може зупинити і внести на
повторний розгляд відповідної ради з обґрунтуванням зауважень. Рада
зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення558. Якщо рада
відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила
попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно
набирає чинності.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня
їх офіційного оприлюднення, якщо рада не встановила більш пізнього строку
556 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

557 Див.: Там само.
558 Див.: Там само.

уведення цих рішень у дію.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її
створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення
виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від
загального складу виконавчого комітету, їх підписує сільський, селищний,
міський голова, голова районної в місті ради.
У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної в
місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради, він може зупинити дію цього
рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної
ради.
Сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті, районної,
обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Рішення виконавчого комітету ради з питань, належних до власної
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною
радою.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування за мотивами їх
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в
судовому порядку.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до
відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних
актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Пропозиції щодо посилення контролю актів органів і посадових осіб
місцевого самоврядування
Кабінет

Міністрів

України

запропонував

запровадити

державну

реєстрацію нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого

самоврядування559.
Законопроект пропонує встановити, що нормативно-правові акти органів
та посадових осіб місцевого самоврядування набирають чинності лише за умови
їх подання в установленому порядку на державну реєстрацію. Проектом закону
також пропонується надати право органам Міністерства юстиції оскаржувати до
суду акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування за мотивами їх
невідповідності Конституції чи законам України560.
Чинне законодавство України не передбачає обов’язку органів та
посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати державну реєстрацію
нормативно-правових

актів,

які

вони

ухвалюють.

Як

зазначається

в

пояснювальній записці до законопроекту, такий стан речей унеможливлює
контроль держави за діяльністю органів і посадових осіб місцевого
самоврядування в частині прийняття ними власних нормативно-правових актів.
Як наслідок – відсутнє ведення державного обліку, створення фонду цих
актів і підтримання їх у контрольному стані. Це в подальшому створює
передумови для порушення з боку органів, посадових осіб місцевого
самоврядування Конституції і законів України, прав, свобод і законних інтересів
громадян.
Пропонується Закон України «Про місцеве самоврядування» доповнити
статтею 59, у якій було б зазначено про те, що нормативно-правові акти органів
559 Див.: Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731. Урядовий
кур’єр. 1993. № 25–26. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF (дата звернення:
12.02.2017).

560 Див.: Про закони і законодавчу діяльність: проект Закону України, розроблений народним
депутатом України В. Стретовичем, від 14.05.2002 р. № 894. URL: http://www.rada.gov.ua (дата
звернення: 20.02.2017).

та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають державній реєстрації,
яку відповідно мають здійснювати органи Міністерства юстиції України з
відповідним визначенням територіальної підпорядкованості. Для проведення
державної реєстрації нормативно-правового акта орган або посадова особа
місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів після його прийняття
подає відповідному органу Міністерства юстиції України оригінал та дві
завірені ним копії нормативно-правового акта на паперовому та електронному
носіях.
Для проведення державної реєстрації орган Міністерства юстиції України
перевіряє нормативно-правовий акт органу або посадової особи місцевого
самоврядування на відповідність Конституції та законам України і включає його
до Державного реєстру нормативно-правових актів, про що повідомляє орган
або посадову особу місцевого самоврядування, які його прийняли.
У разі виявлення невідповідності нормативно-правового акта органу чи
посадової особи місцевого самоврядування Конституції чи законам України,
орган Міністерства юстиції України вмотивовано відмовляє в проведенні
державної реєстрації цього нормативно-правового акта та повертає його
оригінал органу чи посадовій особі місцевого самоврядування, які його видали.
Одночасно орган Міністерства юстиції України оскаржує такий акт до суду в
порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, про
що повідомляє орган чи посадову особу місцевого самоврядування, які видали
нормативно-правовий акт.
Крім ієрархічної залежності варто виділити ще й матеріальну, яка полягає
в тому, що закон регулює всі найбільш важливі, принципові відносини – так
зване первинне регулювання. Всі інші відносини регулюють інші нормативноправові акти – вторинне регулювання. Існування сфери вторинного регулювання
обумовлено тим, що органи, у віданні яких перебуває виконання того чи іншого

закону, видають норми, які розподіляють обов’язки між різними службами із
своєчасного виконання закону. За обсягом сфера вторинного регулювання не
може бути меншою або навіть більшою за сферу первинного регулювання.
Варто погодитися з думкою, яка панує серед теоретиків, що сфера підзаконних
актів займає самостійну позицію, яка свідчить про її «свідомість та велику
життєву активність порівняно з іншими джерелами права»561.
З даної класифікації найбільшу увагу для повноти дослідження
привертають акти органів місцевого самоврядування. Тож на них детальніше і
зупинимось.
У системі нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
та їх посадових осіб виділяють такі види:
1) статут органу місцевого самоврядування;
2) акти, рішення, що їх приймає населення відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, тобто територіальна
громада;
3) акти, що приймає відповідна рада;
4) акти голів відповідних рад;
5) акти апарату органу місцевого самоврядування.
Нормативно-правові
самоврядування

акти

органів

характеризуються

та

певними

посадових
ознаками.

осіб

місцевого

По-перше,

вони

видаються в межах компетенції органів та посадових осіб місцевого
самоврядування та вирішують питання місцевого значення. Перелік питань
місцевого значення розглядався раніше, у попередньому розділі роботи, тому
зараз на них зупинятися не будемо. По-друге, обов’язкові для виконання всіма
громадянами,

підприємствами,

установами,

організаціями

на

561 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник: пер. з рос. Харків: Консум, 2001. С. 205.

території

муніципального

утворення

(адміністративно-територіальної

одиниці).

Відповідно до Конституції України, територіальний устрій України ґрунтується
на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості й соціальноекономічного розвитку регіонів, з урахуванням їхніх історичних, економічних,
екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій. Стаття 133 Конституції закріпила, що до системи адміністративнотериторіального устрою України входять: Автономна Республіка Крим, області,
райони, міста, райони в містах, селища і села. По-третє, публікуються для
всезагального ознайомлення562. Так, наприклад, офіційним друкованим засобом
масової інформації Ужгородської міської ради є газета «Ужгород». Крім того, є
інтернет-сайт Ужгородської міської ради, де так само простежуються всі
рішення та інші акти даного органу. По-четверте, акти органів місцевого
самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку. По-п’яте, акти
органів місцевого самоврядування не потребують додаткового затвердження
будь-якого державного органу, оскільки органи місцевого самоврядування не
входять до системи органів державної влади. Відповідно до статуту
територіальної громади м. Ужгорода, статті 3 та 4 встановлюють, що
територіальна громада самостійно, шляхом проведення референдуму або через
Ужгородську міську раду як представницький орган, може приймати рішення,
які мають загальнообов’язкову силу щодо питання місцевого значення563.
Рішення, які мають загальнообов’язкову силу, оприлюднюються через засоби
масової інформації. Рішення Ужгородської міської ради набирають чинності
562 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.
563 Див.: Статут територіальної громади міста Ужгорода. URL: http://old.rada-uzhgorod.gov.ua (дата
звернення: 20.02.2017).

через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено
самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому
виданні.
Рішення Ужгородської міської ради нормативно-правового характеру не
пізніше як у 30-денний строк після їх прийняття у встановленому порядку і
підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних
друкованих виданнях564. Рішення Ужгородської міської ради мусить мати такі
реквізити:

герб

держави

та

м.

Ужгорода,

назву

органу

місцевого

самоврядування, місце видання, дату прийняття, заголовок до тексту, текст,
підпис особи, яка підписала рішення, із зазначенням її посади. Якщо рішення
включає в себе карти, плани, схеми, то ці елементи можуть виставлятися для
загального ознайомлення протягом робочого часу в певних місцях органу
місцевого самоврядування територіальної громади за умови, що в рішенні в
загальних рисах є опис змісту цих карт, планів та схем565.
Відповідно до Конституції України, всі види підзаконних нормативноправових актів за юридичною силою підпорядковуються закону. Специфіка
взаємовідносин різних нормативно-правових актів полягає в тому, що їх ієрархія
побудована, як правило, не на ієрархії органів, що їх видають, а на нормативно
закріпленому становищі актів певного органу щодо Конституції та закону. Це
один із ключових принципів формування сучасної правової системи України. За
часів СРСР саме на ієрархії державних органів і будувалася правова система
радянської держави. Бо ж насправді немає чіткої вказівки на те, що, наприклад,
Верховна Рада України підпорядковує собі Президента або що Кабінет
564 Див.: Там само.
565 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.

Міністрів підпорядковується Президентові, тощо. Навпаки, Основний Закон
держави закріплює самостійність кожної з гілок влади. Проте становище органу
в системі органів державної влади впливає на становище його актів лише тоді,
коли безпосередньо закріплена підпорядкованість цього органу вищестоящому
органу. Наприклад, голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого
рівня. Інший аспект співвідношення закону та підзаконного акта це з’ясування
підстав прийняття та меж нормативно-правових актів. Виходячи із залежності за
юридичною силою, можна констатувати, що всі підзаконні нормативно-правові
акти можуть бути прийняті тільки за наявності вже існуючого закону.
Уявляється, що право прийняття певного виду підзаконних нормативноправових актів або конкретного нормативно-правового акта за відсутності
закону (або його випереджаючи) мусить бути безпосередньо закріплено в
Конституції України або спеціальному законі, оскільки таке питання належить
до числа важливих для держави і суспільства. Закон, на відміну від підзаконного
акта, може видаватися будь-коли і, як правило, за відсутності акта, тобто майже
на «чистому полі». У деяких випадках вказівка на необхідність прийняття
закону та принципове регулювання тих чи інших відносин може міститися в
Конституції. Проте найчастіше закон приймається якраз за відсутності будьякого акта. Відповідно, у законі здійснюється первинне врегулювання
суспільних відносин, а в підзаконному актів – вторинне. Визначення предметної
сфери регулювання суспільних відносин законом та підзаконним актом є
необхідним для визначення особливостей співвідношення таких. Так, предмети
регулювання вказаних актів у одному разі можуть бути чітко визначені в
Конституції чи у спеціальному законі у вигляді прямої вказівки на сфери
регулювання того чи іншого акта. Дані сфери отримали назву «сфери
виключного регулювання». В іншому разі в законі можуть вказуватися

відсилочні норми до чинних підзаконних нормативно-правових актів або до тих,
що необхідно буде прийняти з уведенням в дію закону через певний проміжок
часу. Крім того, державний орган, виходячи із закріпленої за ним компетенції,
може видавати підзаконний нормативно-правовий акт з метою реалізації
положень закону або за відсутності спеціальної вказівки на таке в законі. При
цьому використовуються різні форми розвитку та конкретизації положень
законів

та

підзаконних

нормативно-правових

актів.

Тому

питання

співвідношення закону та підзаконного акта варто пов’язувати з визначенням
зв’язків між нормативно-правовими актами різної юридичної сили та різних
рівнів.
Отже, у питанні співвідношення закону та підзаконного акта варто
визначити ступінь їх ієрархічної залежності та підпорядкованості, визначити
підстави видання підзаконних нормативно-правових актів, меж їх прийняття та
встановити предметні сфери такого. Всі вищевказані елементи не можуть
існувати самостійно та відірвано один від одного, вони є взаємопов’язаними та
взаємозалежними.
Формули, що закріплюють співвідношення закону та підзаконного акта,
містяться в різноманітних нормативно-правових актах. Єдиної для всіх не існує.
Кожен

вид

підзаконного

нормативно-правового

акта

наділений

своєю

специфікою та особливостями, які найбільш чітко виявляються в його
взаємозв’язку із законом.
Існує

багато

теоретичних

формулювань,

за

допомогою

яких

у

законодавстві закріплюється співвідношення закону та конкретного виду
підзаконного акта. Найбільш часто вживаною серед інших є загальна формула
«на основі та на виконання закону». Відповідно до неї, вказується не тільки
підпорядкування правового акта щодо закону, але й визначається, що основою
прийняття підзаконного акта є закон. У законі може міститись загальна вказівка

на необхідність прийняття нормативно-правового акта іншого виду або на
прийняття акта конкретного виду певним органом з чітко визначеного законом
питання. Крім того, орган, керуючись уже прийнятим законом, може в рамках
компетенції прийняти відповідний нормативно-правовий акт з метою виконання
закону566.
Формула «на основі та для виконання закону» показує, що підзаконний
нормативно-правовий акт, конкретизуючи та розвиваючи закон, не може
виходити за рамки предмета такого та не може йому суперечити. Наприклад, у
підзаконному акті не можуть бути встановлені якісно інші, ніж у законі,
обов’язки суб’єктів567. Крім того, відповідно до вищевказаної формули
предметна сфера підзаконного нормативно-правового акта може бути вказана в
законі. Нормативно-правові акти, що прийняті на основі та для виконання
закону,

безперечно

вважаються

підзаконними.

При

цьому

вказане

формулювання є класичною формою визначення підзаконності актів та таким,
що закріплює оптимальне співвідношення закону та підзаконного акта.
Співвідношення закону та підзаконного акта, що виражається формулою «на
основі та на виконання закону», може бути опосередковано іншими видами
підзаконних актів. Акти, що опосередковують співвідношення закону з
конкретним видом підзаконних актів, не можуть і не мусять руйнувати
двосторонні зв’язки між законом та підзаконним нормативно-правовим актом.
Різноманітні аспекти співвідношення конкретного закону з визначеним у
законі видом підзаконних актів краще реалізовувати за відсутності вказівок
будь-якого органу, якщо в законі безпосередньо не прописано, що даний орган
566 Див.: Ленгер Я. І. Закономірності вирішення правових колізій в муніципальному праві. Науковий
вісник публічного і приватного права. 2017. № 1. С. 24.

567 Див.: Ленгер Я. І. Форми співвідношення закону та підзаконного акта як умова уникнення колізій в
муніципальному праві. Право і державне управління. 2017. № 1. С. 33.

мусить видати конкретний підзаконний акт з питання, що регулюється законом.
Якщо в законі безпосередньо встановлено зв’язок закону з певним видом
підзаконного акта, то такий не потребує опосередкованості іншими актами,
навіть якщо акти займають проміжне становище в ієрархії підзаконних актів.
Найкращою є ситуація, коли в законі оговорені повноваження конкретного
органу з видання свого підзаконного акта з питання, що вказано в законі. При
дотриманні таких умов співвідношення закону з підзаконним актом буде
здійснюватися в повній відповідності з принципом верховенства закону.
Перелік нормативно-правових актів, на основі та для виконання яких
можуть прийматися нормативно-правові акти конкретного органу, найкраще
визначати повною мірою вичерпним способом. Текст закону при цьому може
бути збільшений на декілька норм, проте наявним буде повний чітко
закріплений нормативно-правовий акт568.
Подібного виду неточності стосуються нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування. Відповідно до Конституції України, закріплено, що
органи місцевого самоврядування приймають акти відповідно до Конституції та
законів України з питань місцевого значення. Насправді це десятки та сотні
нормативно-правових актів, від яких залежатиме прийняття підзаконних актів
конкретним органом, а можуть бути й одиниці.
Необхідно вказати, що існує й така формула співвідношення закону з
конкретним підзаконним актом: «не повинні суперечити закону». У чіткому
дотриманні вказаного терміна нормативно-правовий акт, який не повинен
суперечити закону, не вкладається в рамки терміна «підзаконний нормативноправовий акт». Це пов’язано з тим, що формулювання співвідношення закону з
568 Див.: Ленгер Я. І. Пріоритет нормативно-правового акта як спосіб вирішення колізії. Держава та
регіони. 2017. № 1. С. 23.

підзаконним актом залишає для останніх можливість нормативного регулювання
відносин за відсутності закону. Насправді дане формулювання не відображає
підстави видання підзаконного нормативно-правового акта. Однак у ній чітко
вказано підпорядковане становище такого акта щодо закону, оскільки він не
повинен суперечити йому. Встановлення інших, ніж передбачено в законі,
приписів для такої категорії актів заборонено. Акт, який не повинен суперечити
закону, залежний від нього, підпорядковується йому, його юридична сила щодо
юридичної сили закону поступатиметься останньому. Нормативно-правові акти,
які прийняті з дотриманням формулювання «не повинні суперечити йому»,
безумовно, треба вважати належними до підзаконних нормативно-правових
актів. Проте необхідно відмітити, що нормативно-правові акти, які прийняті за
формулою «не повинні суперечити йому», мають не таку жорстку залежність
порівняно з підзаконними актами, що приймаються «на основі та на виконання
закону».
Відсутність прямої вказівки на підставу видання, прийняття нормативноправового акта дає можливість його прийняття за відсутності закону. Предмет
регулювання підзаконним нормативно-правовим актом, що приймається за
відсутності закону, не може виходити за межі компетенції органу, що його
прийняв569. Це означає, що такий акт не може бути прийнятий узагалі з будьякого питання, що належить до сфери правового регулювання, оскільки може
бути прийнятим тільки з питань, які входять до сфери компетенції органу, що
його видав. Крім того, підзаконний нормативно-правовий акт, який не повинен
суперечити закону, не може втручатися у сферу виключного регулювання
законом. Таким чином, підзаконний нормативно-правовий акт, який не повинен
суперечити закону, у визначенні юридичної сили може залежати тільки від
569 Див.: Ленгер Я. І. Взаємодія органів публічної влади як спосіб попередження та вирішення
муніципально-правової колізії. Юридичний науковий електронний журнал (фаховий електронний
журнал). 2017. № 3. URL: http://lsej.org.ua/

закону. Для такого акта, з одного боку, характерна більша самостійність у
питаннях видання, ніж для інших підзаконних актів, а з іншого – регулювання
різних питань суспільного життя, що входять до компетенції органу, який видає
акти такого роду, має підпорядковуватися змістовному регулюванню цих
відносин законом. Закріплене в Конституції України твердження про те, що
закони та інші підзаконні акти, що приймаються в державі, не повинні
суперечити Конституції України, є загальним. Воно не дозволяє визначити
юридичну силу кожного конкретного виду нормативно-правового акта. Воно
закріплює тільки юридичну силу Конституції та закріплює її верховенство щодо
інших видів нормативних актів.
Дане твердження також не встановлює підстав для видання того чи іншого
виду нормативного акта з конкретного питання. Воно встановлює тільки те, що
всі нормативні акти не мусять мати принципових розходжень між ними та
Конституцією. Предметної сфери для регулювання кожного виду нормативних
актів Основний Закон також не встановлює. Він закріплює тільки загальні рамки
компетенції органів, що видають нормативні акти.
Трохи інше значення матиме вищевказана формула для співвідношення
закону та підзаконного акта. Принципи ієрархічної побудови системи
нормативно-правових актів диктують необхідність того, щоб наступний за
законом ієрархічний рівень міг займати тільки один конкретний вид актів або
нормативні акти двох або більше органів, але за умови, що ці органи є
рівноправними між собою. Для такого виду або видів нормативно-правових
актів співвідношення із законом обумовлюється формулою «не повинні
суперечити йому». Колізія у співвідношенні двох різних видів підзаконних
нормативно-правових актів із законом може частково вирішуватися через
внесення доповнень у закон.
Формула «не повинні суперечити закону» створює нормативну основу для

реалізації принципу несуперечливості законодавства, який характеризується
вимогою уникнення суперечностей у тексті актів нижчого рівня. У такому разі
вона створює умови для уникнення суперечностей у тексті підзаконних
нормативно-правових актів. Тобто таким чином дана формула опосередковано
створює передумови уникнення як колізій правових норм, так і колізійності
взагалі в праві570. Порушення вимог несуперечливості підзаконного акта закону
призводить до деформації всієї правової системи. Тоді право перестане бути
єдиним, цілісним та ефективним регулятором суспільних відносин. Відповідно
до ієрархічного принципу побудови системи нормативно-правових актів
України, кожний нормативний акт не може містити нормативних приписів, що
суперечать нормативним приписам акта вищої юридичної сили. Знайдені в
тексті підзаконного нормативного акта суперечності із законом є грубим
порушенням законності. За таке варто застосовувати адекватні міри юридичної
відповідальності. Ієрархічний зв’язок між нормативно-правовими актами
знаходить своє вираження в тому, що нормативні акти мають певне місце в
ланцюжку і не можуть містити норми, що суперечать вищестоящим актам. У
свою чергу, кожен наступний у структурній ієрархії нормативний акт є
ґрунтовною базою для нормативних актів, що знаходяться нижче нього.
Нормативний акт, який порушує ієрархічний зв’язок та має норми, що
суперечать вищестоящим актам, не підлягає застосуванню в конкретних
правовідносинах. Таким чином, ієрархічний зв’язок, що знаходить своє
відображення опосередковано співвідношенням закону та підзаконного акта,
має основоположне значення для побудови не тільки системи нормативноправових актів, але й правової системи країни взагалі.
Крім двох розглянутих загальних формул, що закріплюють нормативне
570 Див.: Ленгер Я. І. Закономірності вирішення правових колізій в муніципальному праві. Науковий
вісник публічного і приватного права. 2017. № 1. С. 23.

співвідношення закону з конкретними видами підзаконних нормативноправових актів, зустрічається й інша загальна формула: «повинні відповідати
закону». Найчастіше в тексті нормативно-правових актів зустрічається вказівка,
що будь-який підзаконний нормативно-правовий акт, виданий відповідно до
визначеного законом, або що будь-яке питання в підзаконному нормативному
правовому акті врегульовано відповідно до визначеного законом.
Таких актів, де поняття «відповідно» зустрічається в даному значенні,
налічується кілька десятків тисяч. Однак за допомогою такого значення поняття
«відповідно до конкретного закону» загальне співвідношення між певним видом
законів
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нормативно-правових

актів

не

закріплюється, оскільки воно використовується як синонім підстави видання
конкретного підзаконного нормативно-правового акта, як вказівка на причину
видання такого підзаконного нормативно-правового акта.
Постає питання про формулу співвідношення закону і підзаконного
нормативно-правового акта – «повинні відповідати закону». Саме поняття
«відповідність» передбачає наявність двох співвідносних об’єктів, а стосовно
аналізованого формулювання передбачає можливість порівняння одного
конкретного акта з іншим конкретним актом з певного питання. Співвідношення
Конституції як Основного Закону з підзаконними актами закріплено в тексті
самого нормативного акта.
Звідси випливає, що закон є правовою основою для видання інших видів
нормативно-правових актів. Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно
закон України визначає засади місцевого самоврядування571. Отже, підзаконний
нормативно-правовий акт, що його видає орган місцевого самоврядування, не
571 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.

повинен йому суперечити. Акт органу місцевого самоврядування повинен бути
прийнятий відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», крім
того, кожне конкретне рішення орану місцевого самоврядування на виконання
його повноважень, що визначені відповідно Конституцією України та
вищевказаним Законом відповідно до загального визначення підзаконного акта,
повинно прийматися відповідно до закону та для його виконання.
Наприклад, вирішенням колізії, коли йдеться про суперечливість норм, що
знаходяться в рівнозначних нормативно-правових актах, можна назвати ухвалу
Вищого адміністративного суду України від 27 червня 2013 року про визнання
цих норм такими, що не відповідають актам вищої юридичної сили 572.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31 травня
2011 року № 857 встановлено тарифи на теплову енергію, що виробляють
підприємства, установи та організації, на балансі яких перебувають котельні,
для потреб населення, встановлено тарифи на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцями цих послуг
усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням573. Визначено, що
місцевий орган державної виконавчої влади встановив тарифи на користування
холодною водою, а такі надані органу влади в особі Національній комісії
регулювання ринку комунальних послуг України. За загальним правилом
державні адміністрації не уповноважені затверджувати відповідні тарифи. А
відповідно органом, що уповноважений на такі дії, є орган місцевого
самоврядування в особі Київської міської ради.
Варто відзначити та слушно зауважити, що основними проблемами в
572 Див.: Ухвала Вищого адміністративного суду України від 27.06.2013 р. про визнання такими, що не
відповідають актам вищої юридичної сили. URL: http://document.ua/pro-viznannja-nakazuderzhavnoyi-podatkovoyi-administraciyi--doc185175.html (дата звернення: 17.03.2017).
573 Див.: Там само.

регулюванні діяльності суб’єктів природних монополій є те, що законодавчо не
розмежовано повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, на які покладено як функції з управління майном у
житлово-комунальному господарстві, так і функції з регулювання діяльності
суб’єктів природних монополій. Поєднання таких функцій не дає змоги
збалансувати інтереси споживачів та суб’єктів природних монополій.
Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житловокомунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво.
Стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлює, що
до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать
власні (самоврядні) повноваження: встановлення в порядку і межах, визначених
законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову
енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та
захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні
та інші послуги574.
Пункт 37 статті 43 цього самого Закону передбачає, що виключно на
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підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад,
представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а
також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію)

574 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 15.03.2017).

цілісними майновими комплексами таких підприємств575.
Тобто в даному разі суд за наявності конкретних документів та доказів
приймав рішення, керуючись чинним законодавством про відсутність чи
наявність колізії або суперечність актів. Можемо констатувати, що таке право і
свобода вибору надано державою судовій владі. У кожному конкретному
випадку суд установлює наявність колізій та застосування тієї чи іншої
колізійної норми.
Конституційне закріплення пріоритету закону серед інших нормативних
актів дозволяє, у свою чергу, характеризувати їх як підзаконні, що створюються
відповідно до закону на його основі та для його виконання. Важливо, щоб
предмети регулювання підзаконних актів не пересікалися з предметами
регулювання законів, оскільки останні є основою для створення системи
підзаконних актів, у яких положення законів знаходять свою деталізацію. При
цьому важливим є встановлення та чітке розмежування предметів відання
органів місцевого самоврядування, що, у свою чергу, надасть змогу загалом
окреслити широку зовнішню межу тих питань, що входять у сферу загального
регулювання спеціальним законом. При цьому такий акт вищої юридичної сили
чітко окреслить коло регламентованих та тих, що входять до виключної
компетенції органів місцевого самоврядування, питань місцевого значення.
Зауважимо, що може мати місце жорстока нормативна орієнтація
діяльності всіх органів на виконання насамперед закону. Закон, як акт вищої
юридичної сили, встановлює компетенційні рамки діяльності суб’єктів, що
правомочні
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установлюється певний вид примусу – вирішувати питання певного характеру,
приймати рішення того чи іншого змісту, прийняти конкретний нормативно575 Див.: Там само.

правовий акт. Щоб уникнути колізій, необхідно, щоб підзаконний акт відповідав
закону. Останнім часом значна кількість законів не реалізується, а підзаконні
акти, що приймаються у відповідності з такими, вступають у суперечку з
останніми.
Від того, який ступінь деталізації Основним Законом країни таких понять,
як закон, підзаконний акт, міжнародний акт, зіставлення національного та
міжнародного законодавства, ступеня визначеності джерел права, їх юридичної
сили, способів прийняття, деталізації суб’єктів нормотворення, залежить те,
наскільки точним та всебічно проникним буде механізм усунення та вирішення
правової колізії. Оскільки повнота закріплення Конституцією держави основних
понять дає змогу гарантувати їх здійснення.
Крім того, аналізуючи вищевказане, варто зосередити свою увагу на тому,
що ефективність засобів та заходів уникнення і подолання правової колізії в
муніципальному праві насамперед залежить від наявності в державі чіткої,
нормативно закріпленої, ієрархічно узгодженої та злагодженої системи
нормативно-правових актів, у якій визначається взаємозв’язок закону та інших
підзаконних актів, визначено пріоритет їх застосування.
У даному разі варто виділити кілька ознак, що характеризуватимуть таку
ефективність:
чітка регламентація та нормативне закріплення суб’єктів нормотворчості з
вказівкою на те, який акт, якої юридичної сили він матиме право приймати. Це
надасть змогу територіальній громаді та органу місцевого самоврядування:
гарантувати місце того чи іншого нормативно-правового акта в системі;
встановити взаємозв’язок між нормативно-правовими актами однакової
сили;
визначити наявність ієрархічної підпорядкованості між нормативно-

правовими актами.

3.4. Судова практика та вирішення муніципально-правових колізій
Подолання судами правових колізій відбувається таким чином: обирають
одну із суперечних норм, керуючись колізійними правилами галузевого
верховенства: «наступний закон скасовує дію попереднього», «спеціальний
закон скасовує дію загального».
Вірний вибір на основі визначення і вивчення об’єктивних умов справи і
пояснення норм, застосовних у конкретній справі, належить до відання
адміністративних судів і судів загальної юрисдикції. Адміністративні суди і суди
загальної юрисдикції зобов’язані індивідуально вирішувати, які норми слід
використовувати у справі, що розглядається, за наявності колізії в правовому
регулюванні, а також у випадках виявлення не скасованих в установленому
порядку, але насправді таких, що втратили чинність, норм права. Проте мирний
шлях не завжди є тим найкращим для усунення чи взагалі вирішення правової
колізії. За неможливості вирішити таку шляхом переговорів та погоджувальних
процедур ефективним є інший вище згадуваний легальний спосіб, а саме
звернення до суду.
Судовий порядок становить собою ще один спосіб вирішення колізій у
праві. У судовому порядку розглядаються спори в колізійних ситуаціях.
Необхідність використання судових процедур виникає в тому разі, коли інші
процедури та способи вирішення правових колізій не дали належних
результатів. Ефективність і досконалість даного способу полягає в тому, що
рішення суду носять імперативний характер, вони загальнообов’язкові.
Особливого значення судовий спосіб вирішення правових колізій набув після
прийняття в Основному Законі держави положення про те, що суд не може

застосовувати неконституційні закони та інші нормативно-правові акти.
Авторитет судових процедур забезпечується визнанням і закріпленням їх у
конституційному порядку. Судова влада відповідно до загальних конституційних
засад здійснюється через систему відповідних судів576. Ключова роль у
вирішенні правових колізій належить Конституційному Суду України. У
більшості європейських країн конституційний суд є органом конституційної
юрисдикції для вирішення конституційних спорів. На сьогодні існування
спеціального органу конституційної юрисдикції, що наглядає за дотриманням
конституції іншими органами, є характерною рисою конституційного порядку в
демократичній правовій державі. Конституційне судочинство стає необхідною
гарантією збереження рівноваги насамперед між державними органами. Суд
наглядає за дотриманням конституції іншими державними органами та
органами місцевого самоврядування, використовує різні процедурні форми та
виносить обов’язкові рішення.
Вказані методи вирішення муніципально-правових колізій організують
обумовлену систему взаємопов’язаних заходів, вибудувану за принципом
володіння законодавцем і судом великими повноваженнями з результативного
вирішення різноманітних суперечностей. Колізію, яку не вирішив законодавець,
має вирішити суд.
Також важливо відзначити, що кількість правових колізій у кожний період
розвитку правової системи суспільства є досить значною. Тому ситуація в
чомусь виявляється нормальною, бо може успішно продемонструвати процес
зміни самої системи, у тому числі її прогрес. Проте кількість правових
суперечностей не може бути занадто великою, оскільки в такому разі можуть
576 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.

початися практично незворотні процеси дезорганізації в довговічних засадах
системи й остання втратить стабільність та сталість. Тому держава здійснює
масштабну і систематичну роботу із запобігання та вирішення правових колізій,
яка санкціонує забезпечення сталості конституційного ладу і правопорядку.
Для кожної правової держави стрижневим принципом виявляється
першочергове значення закону в усіх сферах життя держави577. Бо процес
реалізації законів не зводиться до механічного прийняття «на виконання» тих чи
інших правових актів або вдосконалення різноманітних юридичних дій, у ньому
виразно виявляються правосвідомість і правові настанови громадян, посадових
осіб, службовців, їх правова культура. Розуміння права відшукує формулювання
в обізнаності й знанні закону та визначених цим дій або бездіяльності. Значення,
зміст закону в цілому і його деяких положень, зрозуміло, різні люди сприймають
по-різному. Суб’єктивізм присутній578. Тому значним і важливим є питання
тлумачення законів з метою ліквідації правових колізій, а також з метою їх
справедливого застосування.
Варто зупинитися детальніше на умовах необхідності тлумачення
правових норм, зокрема муніципально-правових.
По-перше, норма права має загальний характер, а застосовувати її
необхідно до конкретних життєвих ситуацій. По-друге, правові норми
зберігають багато особливих правових термінів, оцінних категорій, понять.
По-третє, інтерпретація права порушується неправильним застосуванням
законодавчої техніки, відсутністю точної, ясної, зрозумілої мови нормативноправового акта, тому окремі формулювання виходять розпливчастими, а часом

577 Див.: Заєць А. Г. Тлумачення норм права – спеціальний вид юридичної діяльності. Держава і
право: зб. наук. пр. Київ, 2005. № 28. С. 87.

578 Див.: Закон: создание и толкование / под ред. А. С. Пиголкина. Москва: Спарк, 1998. С. 67.

двозначними. По-четверте, інтерпретація породжується суперечливістю змісту,
який законодавець вніс у норму права, і тим змістом, який випливає з
текстуального вираження норми права.
У цілому проблема інтерпретації властива правовим системам, у яких
норма права осмислюється як загальне правило поведінки. У цьому разі суть
інтерпретації правової норми полягає в тому, щоб підвести конкретний випадок
під загальний закон. Потреба у тлумаченні положень юридичних текстів
визначається потенціалом різного розуміння їх норм і неадекватним їх
здійсненням у процесі правотворчості або правозастосування. Потрібно
зауважити про всяк випадок, що тлумачення не є панацеєю і не позбавлено
певних недоліків, оскільки навіть найбільш проникливий і ерудований юрист не
є універсальною енциклопедією, а всього лише конкретним суб’єктом, що
обмежений межами свого часу, своєї культури, своїм рівнем ерудованості, своїм
життєвим і літературним багажем, своєю свідомістю, своєю інтуїцією.
У рамках дослідження інтерпретації, як способу вирішення правових
колізій, слід проаналізувати головні його характеристики, починаючи з
визначення. Оскільки з того, наскільки повно дається визначення, можна
зрозуміти сутність об’єкта.
По-перше, варто зауважити багатозначність терміна «тлумачення», що
вживається в юридичній науці. Одні дослідники під тлумаченням розуміють
розумову діяльність, спрямовану на осмислення змісту правової норми, інші
визначають тлумачення норм права579. Треті під тлумаченням усвідомлюють

579 Див.: Липпот И. Законодательство и толкование законов: постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 17.11.1997 г. Право и политика. 2001. № 9. С. 118.

розуміння та пояснення правових норм580.
Здається, що думка, відповідно до якої тлумачення є не тільки
з’ясуванням, а й роз’ясненням норми права, виявляється найбільш правильною.
Безперечно, «розуміння як конструкція процедури тлумачення може і не перейти
в роз’яснення»581, як допустимо при окремих видах неофіційного тлумачення,
коли немає необхідності тлумачення правової норми іншій особі або ж і зовсім
потреби в зовнішньому вираженні думок про значення норми. Одночасно дуже
часто, навіть при неофіційному тлумаченні, неупереджено зароджується потреба
в матеріалізації результату тлумачення.
Думку про те, що тлумачення позиціонує собою тільки роз’яснення,
сумнівно можна вважати єдино вірною, бо без попереднього пізнання змісту
правової

норми

розтлумачити

її

зміст

неможливо.

І,

як

відзначає

О. Ф. Черданцев, незважаючи на те що тлумаченням права вважається знання
інтерпретатором змісту норм права, тобто їх розуміння, конкретні процедури
можуть цілком не поєднуватися з причинами їх різноманітних цілей582.
Отже, основні точки зору науковців з приводу вищевказаного можна
класифікувати так:
а) тлумачення є розумінням змісту права;
б) тлумачення є роз’ясненням змісту права;
в) тлумачення становить собою як з’ясування, так і роз’яснення змісту
права. Передбачається, що найбільш правильним буде думка про тлумачення як
580 Див.: Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення. Вісник Академії правових наук
України. 2000. № 4. С. 245.

581 Там само. С. 247.
582 Див.: Черданцев А. Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие. Москва, 2003. С. 98.

про діяльність, зумовлену необхідністю з’ясування та роз’яснення конкретного
змісту нормативно-правових приписів у процесі як правотворчої, так і
правозастосовної діяльності. У разі недоліків і неправильного вживання
законодавчої

техніки, повної

відсутності

зрозумілої, однозначної

мови

нормативного акта, окремі поняття і положення виражаються не конкретно, а
іноді й двозначно, у результаті чого виникають правові колізії.
Для підтвердження вищесказаного і виявлення дефініції тлумачення
здійснимо короткий розбір процесу тлумачення.
Під час останнього осягається зміст правової норми для себе, а потім з
метою визначення однакового розуміння і вживання тлумачать зміст правового
припису небайдужим особам.
Основну сферу цієї роботи становить з’ясування. Це внутрішній
розумовий процес, що відбувається у свідомості особи, яка вживає норму права.
Це розуміння для себе і всередині себе, тому воно не містить зовнішніх форм
формулювання і в цьому сенсі не має юридичного значення. Розуміння
відбувається за допомогою всіляких прийомів і способів тлумачення, таких як
граматичний (філологічний), логічний, історико-політичний, систематичний
тощо583.
Подальшою віхою процесу тлумачення є роз’яснення. Воно продовжує
розумову діяльність і спрямовано вже не на себе, як при з’ясуванні, а
пропонується іншим суб’єктам відносин. Виражене ззовні тлумачення змісту
правової норми об’єктивується або письмово у формі офіційного акта,

583 Див.: Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України. Колізії у
законодавстві України: проблеми теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ,
23–24 жовт. 1995 р.). Київ: Генеза, 1996. С. 7.

документа, або в усній – у формі ради або рекомендації584. Отже, пояснення
норм права – це передача змісту державної волі, сформульованої в нормативних
актах, що стало можливим в результаті здійснення її розуміння. Акт
інтерпретації, будучи третім елементом, увінчує собою процес тлумачення.
Співвідношення акта тлумачення з розумінням і роз’ясненням аналізується в
юридичній літературі на основі взаємозалежності філософських дефініцій
форми і змісту. При цьому розуміння і тлумачення виступають у формі
спеціального змісту терміна тлумачення, а акт інтерпретації є формою. Акт
тлумачення становить собою характерний спосіб вираження пізнавальної
діяльності, спрямованої на розуміння і пояснення змісту правових норм.
Тлумачення права використовується в єдності свого внутрішнього змісту –
розуміння і тлумачення виявляються в цьому акті, який служить зовнішньою
формою процедури осягнення і тлумачення змісту правових норм. Акт
тлумачення показує свій внутрішній зміст і виявляється механізмом його
функціонування.
Отже, тлумачення норм права становить собою процес, що формується у
взаємозв’язку трьох

головних

компонентів:

з’ясування, роз’яснення та

акумулювання двох вказаних у акт інтерпретації.
Не заглиблюючись детально в суть питання встановлення юридичного
тлумачення, підкреслимо лише, що ми додержуємося принципу тих юристів, які
під інтерпретацією розуміють особливий різновид юридичної діяльності, що
спрямована на виявлення сутності нормативно-правових приписів і тлумачення,
формулювання волі суб’єктів правотворчості. Також варто погодитися з ідеєю,
що тлумачення становить собою соціально-перетворюючу діяльність, оскільки
пов’язано з насиченням життєвих потреб та кругозору суб’єктів суспільства та
584 Див.: Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр.
енцикл., 1998. Т. 2. С. 502.

справляє об’єктивно-реальний вплив на різноманітні сфери соціальної
реальності. «Якби тлумачення не давало нам чергових знань, – зазначає
О. Ф. Черданцев, – то воно було б не потрібним ні теоретично, ані
практично»585.
Важливість тлумачення в контексті наміченої проблеми виявляється як в
процесі

правотворчої

діяльності,

так

і

при

здійсненні

права.

Так,

В. М. Карташов зауважує, що форма та закріплення тексту нормативноправового акта дає можливість правильно зрозуміти значення та зміст
нормативно-правових приписів586. При цьому тлумачення є дієвим способом
вирішення правових колізій та має наслідком дієвість правового регулювання.
Потреба в чіткому та зрозумілому правовому акті в кінцевому підсумку виникає
ще у сфері застосування права, а також при інших формах його реалізації,
недопущенні виникнення правової колізії. Так, уявлення змісту досліджуваної
норми інтерпретаційного акта вирішує колізію в праворозумінні, вказуючи на
єдино вірний варіант її розуміння і застосування.
Основи тлумачення розмежовують на дві категорії. До першої категорії
належать фактори, що відзначаються компетенцією суб’єкта тлумачення, до
чийого повноваження належить таке. Другий блок підстав тлумачення
складають реальні підстави, детерміновані недоліком законодавства (вживання
законодавцем абстрактних слів і виразів в нормативно-правовому акті587;
недостатність чіткої термінологічної визначеності значень, що вживаються в
нормативно-правовому акті; недостатність знання законодавцем проекту
585 Черданцев А. Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие. Москва, 2003. С. 98.
586 Див.: Карташов В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местного
самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 143.

587 Див.: Карташов В. Г. Коллизии в муниципальных правовых актах и причины их возникновения.
Конституционное и муниципальное право. 2007. № 11. С. 34.

нормативно-правового акта функціонуючого законодавства тощо).
Можна зазначити, що причинами застосування інтерпретації як способу
вирішення правової колізії виявляється присутність останньої в положеннях
нормативно-правових актів або в тексті одного нормативно-правового акта, а
також присутність двозначних правоположень. При цьому останні мають
неоднозначне розуміння в правозастосовній практиці й у процесі реалізації
права. Тому мета інтерпретації – це справедливе застосування приписів, що
містяться в нормі права до конкретних випадків життя, усунення нечіткостей,
незрозумілих моментів у міркуванні положень норм права, переклад змісту
норми, що тлумачиться, мовою конкретних висловлювань та запобігання появі
іншого тлумачення. У зв’язку з цим можна стверджувати, що мета тлумачення –
це подолання та усунення правової колізії, а завдання тлумачення, згідно з
поглядами Є. В. Васьковського, виявляється в такому формулюванні:
«Тлумачення має відтворити ті поняття і уявлення, які цементував з конкретною
нормою її творець»588. Через те, що ці зображення і поняття складають зміст і
волю творця, завдання тлумачення можна ще висловити як «розкриття змісту
норми», або «вироблення її сенсу», або «з’ясування ідеї чи думки
законодавця»589.
Таким чином, можемо констатувати, що правова колізія може бути
ліквідована, по-перше, якщо будуть з’ясовані передумови та причини її
виникнення, і, по-друге, тільки в результаті тлумачення, сформульованого в
інтерпретаційному акті, що фіксує правороз’яснювальне рішення.
У першу чергу, ліквідація правової колізії можлива при визнанні
нормативно-правового акта не предметом використання. А одним з дієвих
588 Васьковский Е. В. О судейском усмотрении при толковании законов. Право. 1901. № 50. С. 15.
589 Там само. С. 16.

способів ліквідації колізій нормативно-правових актів у даний час є визнання
Конституційним

Судом

України590

нормативного

акта,

що

суперечить

Конституції України. Іншим варіантом ліквідації правової колізії можна вважати
офіційне тлумачення тексту нормативно-правового акта, що походить від
компетентної особи, під час якого ліквідується неясність і двозначність норми
права.
В інших випадках ймовірно тільки подолання правової колізії щодо певної
процедури. У цьому контексті помітні вузькі потенціали тлумачення в механізмі
ліквідації правової колізії, які не дозволяють колізію ліквідувати у всіх випадках
її наявності.
У науковій літературі виділяють різноманітні види тлумачення: неофіційне
й офіційне, делеговане (легальне) й автентичне, казуальне і нормативне,
буденне, компетентне і доктринальне, буквальне (адекватне), поширене та
обмежене591.
Проведення короткого змістовного аналізу всіх вищеперерахованих видів
тлумачення правової норми надасть змогу чітко виявити ті, які характерні для
усунення муніципально-правової норми в рамках механізму вирішення
останньої.
Офіційну інтерпретацію в теорії права заведено визначати як тлумачення
змісту норм права, яке надають компетентні органи публічної влади. Описовість
офіційного тлумачення дають окремі значущі характеристики. У першу чергу,
взаємозв’язок з функціонуванням навмисно уповноважених на це державних
органів і посадових осіб. З можливістю здійснення типової реалізації своїх
590 Див.: Тодика Ю. Способи тлумачення конституції і законів України Конституційним Судом. Вісник
Академії правових наук України. 2001. № 2. С. 56.

591 Див.: Там само. С. 58.

вказівок і правил, планомірного підпорядкування соціальній системі, держава
повинна не тільки давати гарантію дотримання норм права за допомогою
особистих примусових механізмів, а й нагороджувати загальнообов’язковістю
похідні тлумачення, які супроводжують процедуру, конкретизацію, кодифікацію
тощо592. У результаті вони вливаються в той конгломерат способів, за
допомогою якого справляється організуючий, реформуючий вплив на суспільні
відносини. Держава та її посадові особи, конкретні органи влади, яким
довіряється випускати акти офіційного тлумачення, організовані та наділені
певною компетенцією для матеріалізації тієї чи іншої функції держави.
Крім того, це регламентація процедури його реалізації. Підпорядкування
процесів інтерпретації права кінцевим і найближчим цілям наявні перед
конкретною особою (органом) у процесі її роботи, і, таким чином, неминучий
вплив основних процедурно-процесуальних правил на ті її ступені, які
відтворюють

пізнавальну

і

роз’яснювальну

ініціативність

державного

службовця. Вона поєднана з розумінням і тлумаченням змісту тих норм, які
визначають його компетенцію, і норм, які забезпечують дотримання прав
громадян. У науковій літературі це знайшло своє вираження в дефініції
«правороз’яснювальний процес»593. Він є інтелектуально-вольовою роботою з
роз’яснення випробуваної в процесі розуміння волі органу влади, що полягає в
нормах права. По-третє, обов’язковість юридичних наслідків, які випливають із
наслідків

офіційного

тлумачення.

Під

обов’язковістю

осмислюється

беззаперечне, неодмінне, абсолютне здійснення чого-небудь. Обов’язковість
офіційного тлумачення базується на дійсних приписах нормативних актів або
приписах державного змісту, які визначають компетенцію відповідних органів.
592 Див.: Шикин Е. П. Факторы, определяющие эффективность норм права. Государство и право.
1970. № 3. С. 42.

593 Див.: Тодика Ю. Способи тлумачення конституції і законів України Конституційним Судом. Вісник
Академії правових наук України. 2001. № 2. С. 55.

Таким чином, у юридичних публікаціях відмічають два істотних фактори
офіційної інтерпретації: належність її уповноваженим органам; правові
результати, що виділяються з державно-владних приписів, які полягають у
роз’ясненні. Крім показаних ознак офіційне тлумачення описується особливим
порядком і формою реалізації. Способами офіційного тлумачення зазвичай
виявляються письмові документи з усіма потрібними реквізитами.
Узагальнюючи сказане, можна обумовити офіційне тлумачення як
реалізовану

в

рамках

певної

юридичної

процедури

роботу

свідомо

уповноважених на це посадових осіб і державних органів із з’ясування і
роз’яснення змісту норм права, наслідки якої мають зобов’язуюче значення для
всіх суб’єктів, що підпорядковуються їх дії.
Офіційне тлумачення правових норм за ознакою юридичних наслідків
можна поділити на нормативні й казуальні. За нормативного тлумачення
результат тлумачення містить офіційний характер і обов’язки для необмеженої
кількості осіб та передбачає звичайні правові обставини. За казуального
тлумачення останнє надається з конкретної юридичної справи і призначено
тільки для сторін.
Різновидами

нормативного

тлумачення

виявляються

автентичне

і

делеговане (легальне) тлумачення. Автентичне тлумачення становить собою
тлумачення змісту норми права, що поширюється від імені самого органу, який і
сформулював цю норму594. Делеговане тлумачення має підзаконний і залежний
від автентичного тлумачення характер. Тлумачення норми від імені тих органів,
які раніше визначили цю норму, іншими державними органами (громадськими
об’єднаннями), як правило, здійснюють центральні сили апарату управління і
влади щодо нижчестоящих структур з проблем у їх компетенції і через
594 Див.: Там само. С. 57.

діяльність нижчестоящих структур досягають реальних адресатів права. Інакше
кажучи, у ситуації, якщо правовий акт наділяє повноваженнями конкретний
орган, то ситуація трактується як делеговане (легальне) тлумачення.
Неофіційне тлумачення поділяють на повсякденне, компетентне і
доктринальне. Під повсякденним слід розуміти тлумачення, що люди реалізують
у своєму повсякденному житті, яке не організовано на будь-яких спеціальноюридичних знаннях. Компетентним є тлумачення, яке дають особи, котрі мають
спеціально-юридичні

знання.

Доктринальне

тлумачення

аналізується

як

компетентне тлумачення або як автономний вид неофіційного тлумачення595.
Дослівним результат інтерпретації буде в тих випадках, коли значення
норми права поєднується з формою текстуального вираження. Обмежувальним
результат є в тому разі, якщо зміст правового припису менше за його зовнішнє
вираження. Результат тлумачення є наслідком інтерпретації, зображеним у
вигляді усного або письмового пояснення. Зрозуміло, що плодом офіційної
інтерпретації може бути письмове пояснення, яке існує в механізмі
інтерпретаційного акта.
Усунення

правової

колізії

найбільш

можливо

в

результаті

трансформаційних змін або скасуванні суперечливих положень, однак залежить
від компетенції органу, що його видав у процесі правотворчої діяльності. Тоді в
процесі тлумачення допустима виключно констатація наявності суперечливого
положення, або визнання нормативно-правового акта в основних його
положеннях таким, що суперечить іншому нормативно-правовому акту, з
врахуванням його місця в ієрархічній системі.
Досягнення правового результату можливо у випадках, коли реалізацію
595 Див.: Карташов В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местного
самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. 241 с.

процедур тлумачення здійснює той органам, до компетенції якого належало
право приймати відповідний акт. Крім того, таким може бути орган, що
наділений правом здійснювати тлумачення, або суд. Рішення, сформульовані у
формі інтерпретаційних актів, є такими, що роз’яснюють право, їх прийняття
має різноманітні правові результати, вони мають або загальний характер, або
персональне, суб’єктивне значення і впливають тільки на сторони у справі.
Під інтерпретаційними актами слід розуміти правові акти, які зберігають
тлумачення правових норм. Рішення, сформульовані у формі інтерпретаційних
актів, за своїм змістом виявляються правороз’яснювальними, їх прийняття має
різноманітні правові наслідки. Ми погоджуємось з ідеями тих юристів, які під
інтерпретаційними

актами

розуміють

акти-документи,

що

фіксують

роз’яснювальні правові рішення, документи, які конкретизують нормативні
директиви, що формулюють тлумачення правових норм.
Таким чином, у міру дослідження інтерпретаційної практики можемо
зафіксувати, що одним із способів досягнення однакових, скоординованих і
відповідних чинному праву рішень аналогічних справ є видання належним
органом влади або судовим органом компетентного рішення.
Як зауважує О. В. Капліна, «акти тлумачення, як юридично існуючі
документи, виявляються результатом виключно офіційного тлумачення, тобто
здійснення

завідомо

уповноваженими

особами

відповідної

діяльності.

Насправді, коли йдеться про акт тлумачення, мається на увазі акт офіційно
зафіксованого тлумачення права»596.
Необхідність актів тлумачення визначається загальною потребою в
тлумаченні норм права та механізмом, який вимагає наявності відповідних актів.
596 Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія.
Харків: Право, 2008. С. 165.

До загальних підстав необхідності тлумачення належать такі:
1. Порівняльна незалежність права, що може полягати в дії на суспільство.
Незалежність виявляється в певній формі. Відносність полягає в тому, що право
здатне відставати від еволюції соціальних відносин або обганяти процес
функціонування. У суспільному житті суперечності між фактичним і
юридичним невеликі. Вони можуть бути ліквідовані засобами офіційної
інтерпретації компетентних органів.
2. Присутність суспільних суперечностей, які зумовлюють труднощі
реалізації права. Вони

можуть бути

ліквідовані

за допомогою актів

інтерпретації.
3. Загальні умови, які аргументуються потребами юридичної практики.
Юридична практика – це заняття стосовно запровадження права в суспільне
життя. Змістом юридичної практики є створення і здійснення правових норм,
виходячи з вимоги однакового розуміння і застосування законодавства.
Окремі випадки необхідності актів тлумачення численні:
– недостатня ясність вираження думки законодавця;
– вади правових норм через недоліки законодавчої техніки;
– специфіка юридичної термінології.
У свою чергу дослідник О. В. Міцкевич виділив такі випадки виникнення
потреби в тлумаченні:
– відповідність практики застосування одних правових норм;
– невиразність значення закону;

– поява конкуренції та зіставлення нормативно-правових актів597.
М. М. Вопленко виділяє свої випадки появи потреби в публікації актів
тлумачення:
1. Неправильний шлях практики реалізації деяких правових норм
(усунення помилок юридичної практики). Тут можна виділити:
– незастосування закону, що підлягає використанню у вказаних
обставинах;
– використання закону, який не обов’язково вживати до конкретних
суспільних відносин;
– помилкове пояснення змісту закону;
– антитеза законності й доцільності при здійсненні права;
– порушення визначеного процесуальним законом порядку реалізації
правових норм.
2. Суб’єкти правозастосовної роботи, реалізуючи застосування правових
норм до конкретних фактів, здійснюють і тлумачення норми права. Це
найчастіше виявляється в діяльності судових органів598.
Необхідність видання актів офіційного тлумачення визначена сукупністю
об’єктивних і суб’єктивних факторів. В юридичній практиці це сприяє реалізації
управління процесами реалізації права в житті.
Спеціальне місце в процедурі усунення правових колізій приписується

597 Див.: Мицкевич А. В. Субъекты советского права. Москва: Госюриздат, 1962. С. 56.
598

Див.: Вопленко Н. Н. Источники и формы права: учеб. пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.
С. 54.

такому виду офіційної інтерпретації, як конституційне тлумачення. Вирішення
правової колізії відбувається шляхом усунення норми, розпізнаної як
неконституційна.

Зазначена

правомочність,

зафіксована

в

Конституції,

заздалегідь ліквідує правову колізію між Конституцією України та всіма іншими
правовими актами.
Використання в механізмі вирішення правової колізії лише офіційного
тлумачення, що має нормативний або казуальний характер, визначено й тим, що
інтерпретаційні акти, які приймаються в результаті офіційного тлумачення,
мають обумовлений зовнішньою формою вираження неминучий характер, який
забезпечує індивідуально-конкретне і нормативне регулювання суспільних
відносин. Їх необхідно забезпечити за допомогою держави різноманітними
правовими

засобами.

Так,

невиконання,

неналежне

виконання

або

перешкоджання виконанню рішень (актів) Конституційного Суду тягне за собою
відповідальність, яку визначає закон.
Результат тлумачення викладається в установленому стилі. Цей стиль має
відповідати стилю акта і встановленим вимогам, до яких учені вважають
належними простоту і ясність, однозначність, офіційний характер, найбільшу
точність формулювання юридичних приписів, компактність і лаконічність,
експресивну

нейтральність

і

неупередженість

тексту,

стереотипність

і

формалізм, уніфікованість стилю тощо.
Із зазначеного випливає, що в межах механізму вирішення муніципальноправових колізій можуть бути вжиті такі види інтерпретації: офіційна,
автентична, делегована нормативна, казуальна, обмежувальна.
Аналізуючи інтерпретацію як спосіб усунення правових колізій, усе ж
доводиться констатувати той факт, що вона часто викликає нові, ще більш
злободенні колізії, бо часто одні й ті самі події тлумачаться різноманітними як

офіційними, так і неофіційними структурами, соціальними елітами, лідерами і
громадянами неоднаково, що, безумовно, є вираженням їх протистояння, а в
кінцевому підсумку – ризиками для суспільства.
Конституція 1996 року сприйняла основні принципи організації і
функціонування Конституційного Суду599 у сфері вирішення спорів на
конституційному рівні, характерні для цих органів у західноєвропейських
країнах.
Конституційний Суд розглядає справи про відповідність Конституції
інших нормативних актів.
Необхідно відзначити, що Конституційний Суд не розглядає справи про
відповідність Конституції актів органів місцевого самоврядування.
Конституційний Суд України вирішує

питання про відповідність

Конституції України законів України та в передбачених цією Конституцією
випадках інших нормативно-правових актів, здійснює офіційне тлумачення
Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.
Відповідно до статті 147 Конституції України, діяльність Конституційного
Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності,
колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним
рішень i висновків600.
До повноважень Конституційного Суду України належить:
1)

вирішення

питань

про

відповідність

Конституції

України

599 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.
600 Див.: Там само.

(конституційність):
– законів та інших правових актів Верховної Ради України;
– актів Президента України;
– актів Кабінету Міністрів України;
– правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України601.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним

поданням

Харківської

міської

ради

щодо

офіційного

тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України,
статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування
актів органів місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009,
вказано, що відповідно до Конституції України народ здійснює владу
безпосередньо і

через органи державної

влади

та органи

місцевого

самоврядування (частина друга статті 5)602. В Основному Законі України
встановлено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади –
жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох
сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в
601 Див.: Там само.
602 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської
міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції
України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого
самоврядування)
від
16.04.2009
р.
№
7-рп/2009.
URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09 (дата звернення: 15.02.2017).

межах Конституції і законів України (частина перша статті 140). Виходячи з цих
конституційних положень у системному зв’язку з положеннями статті 6
Конституції України про те, що державна влада в Україні здійснюється на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, Конституційний Суд
України у своєму Рішенні від 26 березня 2002 року визначив політико-правову
природу органів місцевого самоврядування, які не є органами державної влади,
а є представницькими органами, через які здійснюється право територіальної
громади самостійно вирішувати не будь-які питання суспільного життя, а
питання саме місцевого значення, тобто такі, які пов’язані передусім з
життєдіяльністю територіальних громад і перелік яких визначено в Конституції і
законах України (пункти 4, 5 мотивувальної частини Рішення від 26 березня
2002 року № 6-рп/2002 у справі про охорону трудових прав депутатів місцевих
рад)603.
Гарантоване

державою

місцеве

самоврядування

здійснюється

територіальною громадою через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи

і

передбачає

правову,

організаційну

та

матеріально-фінансову

самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема,
приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Основного Закону України604. З аналізу
вказаних конституційних положень убачається, що ці органи місцевого
самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого
значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є
обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та

603 Див.: Там само.
604 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків:
Право, 2016. 82 с.

законами України. Такі самі положення закріплені у статті 4 Європейської хартії
місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції
органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом;
органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно
вирішувати будь-яке питання, яке не вилучено із сфери їхньої компетенції і
вирішення якого не доручено жодному іншому органу; повноваження, якими
наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними
і виключними605.
У Конституції України зазначено, що рішення органів місцевого
самоврядування за мотивами їх невідповідності Конституції чи законам України
зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до
суду (частина друга статті 144). Цьому конституційному положенню відповідає
Закон, у частині десятій статті 59 якого визначено, що акти органів та посадових
осіб місцевого самоврядування за мотивами їх невідповідності Конституції або
законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Таким чином,
передбачено та обґрунтовано звернення до суду для вирішення всіх правових
колізій, які виникають у системі місцевого самоврядування. Рішення
Конституційного Суду є загальнообов’язковим та підлягає виконанню на всій
території країни. Звернення до суду для вирішення спору та вирішення правової
колізії є найефективнішим способом для усунення правових колізій у
муніципальному праві. Хоч невідворотним та безспірним явищем є той факт, що
судова система України потребує вдосконалення606. Але за наявності такого цей
605 Див.: Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р.: ратифікована Законом
України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» N452/97-ВР від 15.07.1997р.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 18.02.2017).

606 Див.: Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws (дата звернення:
12.02.2017).

спосіб урегулювання колізійності в муніципальному праві уявляється найбільш
прогресивним та ефективним.
Зі змісту частини другої статті 144 Конституції України607 та частини
десятої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування»608 вбачається, що
рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб за мотивами
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з
ініціативи заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, тобто в судовому
порядку. Однак, як уважає Конституційний Суд України, це не позбавляє орган
місцевого самоврядування права за власною ініціативою або ініціативою інших
заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому
числі й за мотивами невідповідності Конституції чи законам України).
Конституційний Суд України зазначає, що в Конституції України
закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою
діяльність (стаття 3)609. Органи місцевого самоврядування є відповідальними за
свою діяльність перед юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону).
Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої
попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих
рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних
прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин
заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є своєрідною «гарантією

607 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

608 Див.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної
Ради України. 1997. № 28. Ст. 34. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 20.02.2017).
609 Див.: Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідно офіц. тексту. Харків: Право, 2016.
82 с.

стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і
громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їх існуюче
становище не буде погіршено прийняттям більш пізнього рішення, що
узгоджується з правовою позицією, викладеною в абзаці другому пункту 5
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 травня
1997 року № 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата610.
Все вищевказане стосувалося нормативних актів органів місцевого
самоврядування та актів посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами
одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їх виконання, тому
вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування
після їх виконання.
Особливу позицію з даного повноваження висловлює Ж. І. Овсепян,
вказуючи на те, що, з одного боку, конституційне судочинство у спорах про
компетенції – це найбільш вразлива сфера юрисдикції судів611. Надмірне
захоплення відповідними повноваженнями може ускладнити взаємовідносини
Конституційного Суду з гілками законодавчої і виконавчої влади, призвести до
трансформації органу конституційного судочинства із судової установи в
політичну структуру. З іншого боку, через цю сферу своєї юрисдикції
конституційні суди можуть за допомогою судової діяльності найбільш активно
впливати на процеси становлення демократичних правових режимів у своїх
610 Див.: Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,
243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського
мандата): рішення Конституційного Суду України від 13.05.1997 р. № 1-зп. Офіційний вісник

України. 1997. № 20. С. 117. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення:
12.02.2017).

611 Див.: Овсепян Ж. И. Деятельность Конституционного Суда РФ по разрешению споров о
компетенции. Москва, 2000. С. 45.

державах. Причина в тому, що суперечка про компетенції – це багато в чому
суперечка про те, як розуміти конституційні моделі «поділу влади» по
«горизонталі» й «вертикалі», якщо учасниками спору є органи та посадові
особи, які належать до різних гілок влади або до різних рівнів територіальної
організації. Таким чином, справи у спорах про компетенції можуть зажадати від
органів конституційного правосуддя висловити свою позицію з приводу
глобальних питань, що стосуються форми державного правління, ступеня
децентралізації муніципальних утворень.
Шляхом інтерпретаційної діяльності відбувається вирішення правових
колізій у муніципальному праві. Так, внісши чіткість у зміст норми, що
тлумачиться, інтерпретаційний акт тим самим вирішує правову колізію в
праворозумінні, вказуючи на єдино вірний варіант її розуміння і застосування.
Особлива роль у процесі подолання правових колізій за допомогою тлумачення
норм права належить Конституційному Суду. Специфіка конституційного
судочинства як засобу вирішення колізій полягає в тому, що, усуваючи колізійні
норми, він не створює самостійної норми права. Тлумачення Конституції не є,
на нашу думку, процесом створення самостійних норм, і положення, створювані
під час тлумачення, перебувають у нерозривній єдності з нормами Конституції, є
їх продовженням. Вирішення правової колізії відбувається шляхом позбавлення
норми, визнаної неконституційною, юридичної сили.
Однак тлумачення як спосіб подолання колізій не гарантує повного
вирішення суперечностей.
Необхідно зазначити, що й у Конституційному Суді, покликаному
тлумачити відповідні юридичні норми й акти, немає єдності думок і деякі його
судді офіційно заявляють про свою особливу позицію з тих чи інших питань.
Таким чином, у тлумаченні права неминуче присутній суб’єктивний момент.

Необхідно неупереджено оцінювати різноманітні правові погляди і
неоднакове

праворозуміння.

У

них

зберігається

не

тільки

сутність

перспективних законів та інших правових актів, а й ставлення до них
правовиконавців та їх ймовірні розбіжності й суперечки. Виявлення правових
позицій дозволяє використати ті способи інтерпретації і пояснень дискусійних
правових постулатів, які бувають головною перепоною на шляху руху права в
реальності. Ліквідація його законними методами також підвищить рівень
правової культури політичної еліти, службовців і посадових осіб, усіх громадян,
а отже, зміцнить правовий порядок у країні.
Висновки до розділу 3
До способів усунення правових колізій, що виникають між нормативноправовими актами, можна вважати належним такий спосіб, як тлумачення права.
У свою чергу, тлумачення є складним процесом, у результаті якого дається точне
та повне визначення змісту того положення, що закріплено в нормативноправовому акті. Процес тлумачення полягає в тому, що суб’єкт, який тлумачить,
спочатку сам усвідомлює зміст правового акта для себе, визначає напрям своєї
діяльності, а потім з метою однакового розуміння і застосування правового акта
роз’яснює його сенс та зміст іншим зацікавленим суб’єктам. Таке роз’яснення
об’єктивізує

результати

з’ясування.

Об’єктивізація,

пов’язана

з

роз’яснювальною діяльністю, знаходить своє вираження в письмовій формі у
вигляді офіційного документа, правового акта або в усній формі у вигляді
поради або рекомендації.
Запобігання – застосовується на стадії підготовки, ухвалення і введення в
дію законів. Превентивні заходи щодо виникнення колізій: 1) прогнозування та
планування нормотворчої діяльності; 2) вдосконалення законодавчої техніки;
3) проведення

правової

експертизи

проектів

нормативно-правових

(узгодження їх із системою чинних актів); 4) систематизація законодавства.

актів

Усунення – повне звільнення від колізій у процесі законодавчої діяльності,
їх ліквідація. Способи усунення колізій: 1) скасування одного (або кількох)
колізійних актів; 2) внесення змін у нормативно-правовий акт; 3) прийняття
нової норми (або нормативно-правового акта); 4) судовий розгляд (визнання
судом – Конституційним Судом та адміністративними судами – нормативного
акта таким, що не відповідає акту вищої юридичної сили).
Подолання – тимчасове вирішення колізій із застосуванням певної
правової норми, проте без остаточного зняття суперечностей між ними (колізія
між нормами не зникає). Способи подолання колізій: 1) використання колізійних
норм (норм-арбітрів); 2) тлумачення законодавчих актів, особливо коли вибір
між нормами неможливо зробити на підставі колізійних норм; 3) застосування
загальних правил подолання колізій: темпоральної (часової), ієрархічної
(субординаційної), змістової, змішаної, види колізій у законодавстві й загальні
правила їх подолання.
Шляхом інтерпретаційної діяльності відбувається вирішення правових
колізій у муніципальному праві. Так, вносячи чіткість у зміст норми, що
тлумачиться, акт інтерпретації тим самим вирішує правову колізію в
праворозумінні, вказуючи на єдино правильний варіант її розуміння та
відповідного застосування. Особлива роль у процесі подолання правових колізій
за допомогою тлумачення норм права належить Конституційному Суду України.
Специфіка конституційного судочинства як засобу вирішення правових колізій
полягає в тому, що, усуваючи колізійні норми, орган тлумачення не створює
самостійної норми права. Тлумачення нормативно-правового акта не є, на нашу
думку, процесом створення самостійних норм, і положення, що виникають під
час тлумачення, перебувають у нерозривній єдності з нормами Основного
Закону та інших актів, можна сказати, що вони є їх своєрідним продовженням.
Вирішення правової колізії відбувається шляхом позбавлення норми, визнаної

неконституційною, юридичної сили. Дане положення знайшло своє закріплення
в Конституції України.
Однак варто зауважити, що, будучи способом подолання правової колізії,
тлумачення при цьому не гарантує повного вирішення суперечностей.
Навіть у Конституційному Суді, покликаному тлумачити відповідні
правові норми й акти, немає єдності думок, і деякі його судді офіційно
заявляють про свою особливу позицію з тих чи інших питань. Таким чином, у
тлумаченні права неминуче присутній суб’єктивний момент.
Усувати правові колізії можна також за допомогою такого способу, як
прийняття «нового» акта замість того, що суперечить, або скасування одного з
тих, що суперечать.
Так, наприклад, оскаржувати правові акти органів влади можна шляхом
звернення до органу або посадової особи, яка має право скасувати або
призупинити виданий акт.
На відміну від скасування правового акта призупинення дії правового акта
передбачає необхідність звернення до суду органу або посадової особи, яка
призупинила дію акта, з метою остаточного визначення долі цього правового
акта.
Дієвим способом усунення правових колізій у муніципальному праві
також можна вважати внесення змін чи уточнень або доповнень до нормативноправового акта. У даний час відзначається тенденція частих і масштабних змін
законодавства про розмежування повноважень між органами державної влади та
органами місцевого самоврядування. При цьому необхідно зазначити, що
внесення змін і доповнень до законів про внесення змін і доповнень стає сталою
законодавчою практикою, що істотно ускладнює практику правозастосовну.

Слід підкреслити, що будь-який спосіб вирішення правових колізій, навіть
найгостріших, мусить бути правовим. Суперечності в муніципальному праві
мають вирішуватися законним цивілізованим методом, інакше колізійна
проблема збережеться.
Таким чином, дослідження способів запобігання та вирішення правових
колізій у муніципальному праві дозволяє зробити такі висновки та узагальнення.
Проаналізовано

способи,

спрямовані

на

запобігання,

виявлення,

подолання та усунення правових колізій у муніципальному праві.
Запобігання правовим колізіям спрямовано на недопущення виникнення
таких у муніципальному праві. Воно включає:
– проведення попередньої юридичної (правової) експертизи нормативноправових актів і їх узгодження. При цьому варто зосередити свою увагу на тому,
що така експертиза має проводитися і стосовно галузевого закону, і всіх
муніципально-правових актів;
– складання планів і програм проектів нормативно-правових актів,
правових прогнозів їх застосування тощо.
Виявлення

правових

колізій

спрямовано

на

виявлення

таких

у

муніципальному праві та включає такі елементи. По-перше, здійснення
моніторингу всього законодавства (галузевого включно). По-друге, ведення
реєстру

нормативно-правових

муніципально-правових

актів

актів
у

у

державі

межах

в

цілому

конкретної

та

реєстрів

адміністративно-

територіальної одиниці та можливість їх зіставлення, що дозволить виявляти
правові колізії.
Подолання правових колізій спрямовано на їх вирішення та вирішення в
муніципальному праві. Проте таке не виключає їх повного існування. До таких

належать: по-перше, колізійні правила, що встановлюють порядок застосування
правових актів і норм у разі їх невідповідності; по-друге, погоджувальні
процедури; по-третє, тимчасові або спеціальні режими; по-четверте, оскарження
нормативно-правових актів у судах загальної юрисдикції або у спеціалізованих
судах.
Усунення правових колізій спрямовано на повне їх виключення. Воно
полягає в тому, що виникає можливість та необхідність прийняття нового
правового акта замість того, що суперечить, або скасування одного з двох
суперечливих, або визнання акта неконституційним тощо.
На наш погляд, усі способи вирішення правових колізій, закріплені в
чинному законодавстві, взаємодіють між собою. При цьому кожен із них
виконує свої функції. Взаємозв’язок окремих способів вирішення правових
колізій у муніципальному праві наочно можна простежити на прикладі
вирішення колізій муніципально-правових актів. Так, у процесі вирішення
колізії між галузевим законом та муніципально-правовим актом у процесі
судочинства суд вирішить її, але при цьому можна звернутися за тлумаченням до
Конституційного Суду. У разі якщо суб’єкти видали такий муніципальноправовий акт, що суперечить, вони зобов’язані в необхідний термін привести
його у відповідність. Таким чином, взаємодіють способи усунення і подолання
правових колізій у муніципальному праві.
Для вирішення правових колізій у муніципальному праві необхідно
активне і комплексне застосування способів щодо запобігання, виявлення,
подолання та усунення правових колізій. Так, проаналізувавши існуючі методи,
спрямовані на запобігання і вирішення (виявлення, подолання, усунення)
правових колізій у муніципальному праві, можна дійти висновку, що при
вирішенні правових колізій необхідно активне і комплексне застосування даних
способів (перш за все нормотворчих і судових процедур).

ВИСНОВКИ
Проведений

загальнотеоретичний

аналіз

правових

колізій

у

муніципальному праві дозволяє зробити такі узагальнення та висновки з даної
проблеми.
На сучасному етапі розвитку законодавства діє велика кількість правових
актів, а також активно розвивається муніципально-правове регулювання.
Найчастіше в процесі правотворчості та в правозастосовній діяльності
виникають правові колізії. Вони становлять собою суперечності між правовими
нормами, між правовими актами.
Численні колізії правових актів свідчать про порушені зв’язки, перш за все
всередині системи законодавства, що вказує на проблеми його розвитку та
ефективності застосування.
Причини виникнення правових колізій закладаються як у процесі
правотворчості, так і в правозастосовній діяльності. У даний час більшою мірою
превалюють причини, які викликані недоліками при застосуванні правил,
способів, прийомів юридичної техніки, що призводить до численних колізій
муніципально-правових актів. У свою чергу, як показує практика, прийняття
великої кількості нормативно-правових актів призводить до досить частого
внесення до них змін, що сприяє виникненню правових суперечностей.
Найчастіше належна взаємодія органів державної влади між собою, а
також між органами державної влади та органами місцевого самоврядування
ускладнюється виникаючими правовими колізіями у сфері розмежування їх
компетенції. Перш за все, повний і детальний аналіз причин виникнення
правових колізій у муніципальному праві дозволяє правильно застосовувати той
чи інший спосіб вирішення даних суперечностей.

Важливе значення у вирішенні правових колізій у муніципальному праві
мають загальні правила вирішення правових колізій. Вони полягають у тому,
що: у разі суперечності нормативно-правових актів різної юридичної сили
застосовується акт, що має вищу юридичну силу; у разі суперечності між
загальними та спеціальними нормативно-правовими актами застосовується
спеціальний нормативно-правовий акт; у разі суперечності між нормативноправовим актом, прийнятим раніше, і нормативно-правовим актом, прийнятим
пізніше, з одного й того самого питання діє нормативно-правовий акт,
прийнятий пізніше; закони та інші правові акти не повинні суперечити
Конституції. Загальні правила вирішення правових колізій у муніципальному
праві відіграють важливу роль у подоланні та вирішенні таких.
У даний час законодавство потребує своєчасного вирішення правових
колізій. Подолання й усунення муніципально-правових колізій досягається за
допомогою ефективних способів вирішення таких. Способи вирішення
правових колізій у муніципальному праві спрямовані на виявлення, подолання
та усунення останніх.
Особливе значення має моніторинг як спосіб виявлення правових колізій у
процесі правотворчості й у правозастосовній діяльності. Такі функції
моніторингу, як спостереження, збір, вивчення, аналіз нормативно-правових
актів, складання планів і програм нормопроектної діяльності, правові прогнози,
дозволяють своєчасно виявляти суперечності (невідповідності) між правовими
актами і застосовувати найбільш ефективні способи їх вирішення.
Виявляти

правові

колізії

можна

за

допомогою

ведення

реєстру

нормативно-правових актів.
Також на закінчення треба відмітити, що більше уваги слід приділяти
запобіганню

правовим

колізіям

у

муніципальному

праві.

Запобігання

спрямовано на недопущення правових колізій і, на нашу думку, включає:
проведення попередньої юридичної експертизи нормативно-правових актів і їх
узгодження; складання планів і програм законопроектів, правових прогнозів
тощо.
За допомогою ефективних способів вирішення всіх можливих правових
колізій у публічному праві забезпечується їх своєчасне подолання. Останнє
полягає в наявності колізійних правил, що встановлюють: порядок застосування
правових актів і норм у разі їх невідповідності; погоджувальні процедури;
тимчасові або спеціальні режими; оскарження нормативно-правових актів у
судах загальної та спеціальної юрисдикції.
Природа розвитку правової системи сьогодні об’єктивно зумовила
розвиток колізійного права, яке перш за все сприяє вирішенню правових колізій.
Колізійне право становить собою комплексний правовий інститут, що поєднує
норми різних галузей права (конституційного, адміністративного, фінансового,
муніципального тощо), виконує спрямовану на впорядкування системи
законодавства функцію щодо подолання правових колізій, що передбачає
способи запобігання їм та їх вирішення.
Забезпечення ієрархії нормативно-правових актів, проведення правового
моніторингу, широке використання погоджувальних процедур, створення і
застосування колізійних норм – ось головні орієнтири розвитку законодавства. У
свою чергу, активне і комплексне застосування способів, спрямованих на
запобігання, виявлення, подолання та усунення правових колізій, дозволить
підтримувати стабільність правової системи країни.
Правовий

механізм

вирішення

муніципально-правових

колізій

є

системою взаємопов’язаних спеціальних правових засобів, за допомогою яких
справляється правовий вплив на правові колізії з метою їх вирішення.

Елементами механізму вирішення правових колізій у сфері місцевого
самоврядування є принципи вирішення колізій, процедури запобігання та
вирішення колізій. Принципами вирішення правових колізій у сфері місцевого
самоврядування є основні засади, що визначають вирішення суперечностей у
правовій системі, які виникають при вирішенні населенням безпосередньо і
(або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення.
Правовим колізіям у сфері місцевого самоврядування притаманні такі
особливості:
1) залежність від правової системи країни і відповідно законодавчого
регулювання місцевого самоврядування;
2) сфера суспільних відносин, у якій виникають правові колізії, – питання
місцевого значення і делеговані органам місцевого самоврядування державні
повноваження;
3) найбільш часто правові колізії виникають при регулюванні таких
типових питань: встановлення тарифів за різні види послуг, розпорядження
земельними

ділянками,

запобіганні

та

муніципальний

ліквідації

наслідків

земельний

контроль,

участь

у

надзвичайних

ситуацій,

володіння,

користування і розпорядження муніципальним майном.
Правові колізії у сфері місцевого самоврядування поділяються на групи:
правові колізії в правотворчості (у муніципально-правових актах) і правові
колізії в правозастосуванні (між елементами правової системи, що стосуються
діяльності місцевого самоврядування і виникають при вирішенні питань
місцевого значення).
Основними закономірностями виникнення правових колізій у сфері
місцевого самоврядування є:

1) відсутність юридично закріплених у нормативно-правових актах
стратегії і прогнозу соціально-економічного розвитку територіальних громад та
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) неврахування певною мірою специфіки тієї чи іншої адміністративнотериторіальної одиниці при прийнятті нормативно-правових актів;
3) недостатня розробленість механізму взаємодії між органами державної
влади та органами місцевого самоврядування;
4) залежність правових колізій від кваліфікації суб’єктів на рівні місцевого
самоврядування

(перевищення

повноважень

органами

місцевого

самоврядування, порушення правил юридичної техніки).
Інститут вирішення муніципально-правових колізій має ознаки, що
властиві комплексним міжгалузевим інституціям (однорідність фактичного
змісту, юридична єдність (комплексність) норм різних галузей права, виділення
у структурі інституту субінститутів).
Правовідносини, що виникають у процесі вирішення правових колізій у
сфері місцевого самоврядування, є особливим видом суспільних відносин. Вони
характеризуються ознаками, що відрізняють їх від інших правовідносин, і
мають особливу мету: запобігання і вирішення суперечностей у правовій
системі, що виникають при вирішенні населенням безпосередньо і (або) через
органи місцевого самоврядування питань місцевого значення.
Зміст механізму вирішення муніципально-правових колізій складають
права й обов’язки суб’єктів правовідносин, які реалізуються в правозастосовній
діяльності. Повноваження суб’єктів правовідносин є різними. Одні з них мають
широкі права з виявлення і вирішення правових колізій у сфері місцевого
самоврядування, діяльність же інших – спрямована тільки на вирішення

суперечностей, треті – мають лише право звертатися в суд для вирішення
правових колізій у муніципально-правових актах.
У зміст механізму вирішення колізій у сфері місцевого самоврядування
входять способи виявлення та вирішення колізій, засновані на відповідних
повноваженнях органів державної влади та місцевого самоврядування.
На

основі

теоретичного

дослідження

правового

регулювання

та

правовідносин, що виникають при вирішенні правових колізій у сфері місцевого
самоврядування, вироблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства і
правозастосовної діяльності.
Для вдосконалення правового інституту вирішення правових колізій у
сфері місцевого самоврядування пропонуються такі моменти. По-перше,
закріпити в законодавстві темпоральний колізійний принцип та принцип
пріоритету повноважень.
Темпоральний колізійний принцип установлює пріоритет правової норми,
прийнятої пізніше, тобто в разі суперечності між правовими нормами (або
актами), що мають однакову юридичну силу, але прийняті в різний час,
пріоритет має норма, прийнята пізніше.
При проведенні правової експертизи враховувати, що основними ознаками
порушень муніципально-правовим актом законодавства є: а) відсутність
правових

підстав,

які

необхідні

для

видання

муніципального

акта;

б) неправильний вибір закону, застосованого при прийнятті муніципального
акта, видання муніципального акта на виконання скасованого закону;
в) прийняття акта органом, у компетенцію якого це не входить, або видання з
перевищенням повноважень, наданих даному органу; г) порушення порядку
прийняття і введення в дію муніципального акта.

Для запобігання правовим колізіям у сфері місцевого самоврядування
рекомендується ширше використовувати координацію як узгодження діяльності
державних органів і органів місцевого самоврядування (рішень і дій, планів
проведення заходів, форм навчання державних і муніципальних службовців).
Реалізація вищезазначених пропозицій щодо вдосконалення законодавства
і правозастосовної діяльності дозволить запобігати муніципально-правовим
колізіям, підвищувати ефективність правового механізму вирішення правових
колізій, розвивати взаємодію органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
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