
Розділ XV Форми (джерела) права

  

  

Право завжди на боці народу. Дж. Престлі

  

 

  

§ І. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ФОРМ (ДЖЕРЕЛ) ПРАВА

  

 

  

Як цілісне явище соціальної дійсності право має певні форми свого вираження. В науці
розрізняють внутрішню і зовнішню форми права. Під внутрішньою формою права
розуміють його структуру, систему елементів, що складають зміст цього явища. Під
зовнішньою формою —об'єктивізований комплекс юридичних джерел, що формально
закріплюють правові явища і дозволяють адресатам знайомитися з їх реальним змістом і
користуватися ними.

  

При висвітленні цієї теми терміни "форма права" і "джерело права" використовуються в
одному і тому ж значенні зовнішньої форми об'єктивізації, виразу права. Тобто юридичн
ими джерелами, 
або формами права 
є офіційні форми зовнішнього вираження і закріплення правових норм, що діють у певній
державі.

  

В юридичній літературі відзначається, що форма права характеризується певними
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особливостями: вона повинна нормативно закріплювати волю громадян, обумовлюватись
існуючим соціально-економічним базисом, забезпечувати політичну владу, виражати
інтереси суспільства (його більшості), утверджувати пріоритетне значення законів як
найбільш демократичної форми вияву інтересів, демократичної процедури підготовки і
проходження нормативних актів у правотворчому органі.

  

Першою історичною формою (джерелом) права є правовий звичай, під яким розуміється
санкціоноване державою правило поведінки, яке утвердилось у суспільстві як простий
звичай у результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу і яке стало
традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до покоління до того часу,
поки не потрапило в орбіту державних інтересів. 
Не кожний звичай стає правовим, а тільки той, який відповідає інтересам певної групи
людей, тієї чи іншої соціальної спільності або суспільства в цілому.

  

Місце звичаю в системі джерел права у різні епохи було різним. Він займав домінуюче
становище у процесі становлення правових систем, а в сучасних умовах — це форма
права, яка зустрічається рідко. Так, у романо-германській правовій сім'ї роль звичаю
дуже обмежена. У цілому, за винятком Італії, він втратив характер самостійного джерела
права. Навіть в Англії, де традиції часто-густо мають загальнообов'язкове значення,
звичаї діють лише в обмеженій сфері суспільних відносин. Вони є в торговому праві та
окремих інститутах кримінального права (наприклад, участь присяжних у певних
юридичних справах).

  

Під юридичним прецедентом розуміємо письмове або усне рішення судового або
адміністративного органу, яке стало нормою, еталоном, зразком (правилом поведінки) при
розгляді всіх подібних справ у майбутньому. Дане первинне
рішення є обов'язковим для всіх, іншими словами, воно отримує державну підтримку.

  

Таким чином, державою визначається рішення, яке стосується конкретної,
індивідуальної справи в якості загальної норми. Правила, які є в судових рішеннях, згідно
з англійським правом використовуються і в майбутньому, інакше буде порушено
стабільність загального права, поставлено під загрозу необхідність його існування.
Загальне право в Англії в основному складається із судових рішень. Там створилася
система правил дії прецеденту:

  

а)         рішення, винесене палатою лордів, є обов'язковим не тільки для неї, а й усіх інших
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судів;

  

б)         рішення, прийняті апеляційним судом, обов'язкові для всіх інших, крім палати
лордів;

  

в)         рішення, прийняті Вищим судом правосуддя, обов'язкові для нижчих судів.
Конституційний суд у Німеччині користується правом нормотворчої діяльності,    1

  

втому числі і шляхом встановлення прецедентів.

  

Характерною особливістю прецедентної форми права є те, що всі подальші рішення
можуть вносити окремі зміни в раніше сформований прецедент, які в свою чергу також
стають нормою права.

  

У сучасних умовах недосконалості правотворчої діяльності, інколи значного відставання
від суспільних відносин існуючих форм незалежної і самостійної судової влади,
прецеденти судового тлумачення, на наш погляд, мають посісти належне їм місце.
Особливо це повинно стосуватися роботи Конституційного Суду України, рішення якого
мають значення не тільки для судової, а й для законодавчої та виконавчої влад.

  

Нормативний договір — правило поведінки загального характеру, що встановлюється за
взаємною домовленістю кількох суб'єктів і забезпечується державою.

  

Міжнародно-правові акти — норми міжнародного співтовариства, які із санкції держави
поширюються на її території.

  

Нормативний акт — це письмовий документ компетентного суб'єкта права, в якому
закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою. 
Він є основним джерелом романо-германської правової сім'ї (правової системи України) і
має ряд переваг перед іншими джерелами права.
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1. Нормативний акт може бути оперативно виданий і змінений у будь-якій своїй частині,
що дозволяє відносно швидко реагувати на соціальні процеси в суспільстві.

  

2. Нормативні акти, як правило, відповідним чином систематизовані, що дозволяє легко
віднайти потрібний документ для застосування і реалізації.

  

3. Нормативні акти дозволяють точно фіксувати зміст правових норм, що сприяє
проведенню єдиної політики, не допускати довільного тлумачення і застосування норм.

  

4. Нормативні акти підтримуються і охороняються державою.

  

Від нормативно-правових актів слід відрізняти офіційні юридичні документи, котрі не
містять норм права. Наприклад, акти затвердження положень, правил, статутів чи акти,
що складаються з декларацій, закликів. Практичне значення має розрізнення
нормативно-правових актів і актів застосування норм права, тому що останні містять не
правила загального характеру, а індивідуальні приписи, адресовані

  

певним суб'єктам і призначені для вирішення конкретних юридичних справ, засвідчення
тих чи інших фактів. Нормативно-правові акти:

  

а)         диференційовані, оскільки механізм держави має розгалужену структуру органів
із відповідними правотворчими повноваженнями і значним обсягом інших функцій, які
реалізуються шляхом видання юридичних актів;

  

б)         мають відповідну ієрархію (за умови провідної ролі конституції), оскільки ця
система базується на основі різної юридичної сили актів, у результаті чого джерела
права нижчих інстанцій знаходяться в залежності стосовно відповідних джерел вищих
інстанцій і не можуть їм протиставлятися;
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в)         конкретизовані за предметом правового регулювання, суб'єктами виконання і
реалізації права, вказівки на яких вміщені в джерелах.

  

Види нормативних актів. Нормативно-правові акти класифікуються за різними
критеріями:

  

1) за суб'єктами ухвалення — на акти органів держави, народу в процесі референдуму,
територіальних громад, громадських об'єднань, трудових колективів, посадових осіб,
спільні акти органів держави і недержавних формувань та ін.;

  

2) за юридичною силою — на закони і підзаконні нормативні акти;

  

3) за сферою дії — на загальнообов'язкові, спеціальні, локальні;

  

4) за ступенем загальності правових норм — на загальні і конкретизаційні;

  

5) за характером волевиявлення — на акти встановлення, зміни та скасування норм
права;

  

6) за галузями законодавства — на цивільні, кримінальні, кримінально-процесуальні та
ін.;

  

7) за часом дії — визначено-строкові й невизначено-строкові.

  

Найбільш поширеною вважається класифікація нормативних актів за їх юридичною
силою.
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§ 2. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗАКОНІВ ТА ПІДЗАКОННИХ АКТІВ

  

  

Закон — нормативний акт вищої юридичної сили, який регулює найважливіші суспільні
відносини. Він приймається органом законодавчої влади або референдумом і є
основною категорією законодавчої системи, тому його вивчення посідає центральне
місце в юридичній теорії. Теорія закону сформулювала такі основні його ознаки:

  

1. Закон приймається лише законодавчим органом представницького характеру або
населенням держави в порядку референдуму. Це забезпечує певний рівень
демократизму процесу правотворчості, оскільки прийнятий таким чином
нормативно-правовий акт найповніше відображає інтереси соціальних груп і уможливлює
їх урівноваження.

  

2. Закон у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні відносини, що зумовлює його
високу ефективність.

  

3. Закон має найвищу юридичну силу в системі нормативних актів країни. Будь-який
інший правовий акт приймається на основі, на виконання і відповідно до закону. Акт, який
суперечить закону, скасовується в установленому порядку, або дія його призупиняється
до усунення протиріч. Вказана сила закону забезпечує його верховенство, підтримує
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ієрархічність та єдність системи нормативних актів.

  

4. Закон має загальний характер. Він не може врахувати особливостей усіх життєвих
випадків у регульованій ним сфері суспільних відносин. Усі інші акти приймаються з
метою конкретизації та деталізації законоположень. Загальність законоположення
забезпечує єдність нормативно-правових та індивідуальних правових актів.

  

5. Як різновид нормативних актів закон встановлює загальнообов'язкові правила
поведінки, має належну форму, породжує юридичні наслідки та гарантується державою.

  

6. Закон є стабільним нормативним актом. У разі необхідності він доповнюється,
змінюється чи скасовується чітко визначеним колом суб'єктів та у певному порядку.

  

7. Закон має відповідну структуру, тобто організацію змісту, доцільне розміщення
нормативних приписів та правові атрибути. Правильний розподіл правового матеріалу в
тексті закону надає його структурі чіткості, логічної послідовності й допомагає швидко
орієнтуватись у змісті закону, сприяє засвоєнню та виконанню його положень усіма
суб'єктами права.

  

Елементами структури закону є:

  

—найменування органу, що прийняв акт;

  

—назва закону;

  

—преамбула;

  

—правові приписи закону та наслідки їх невиконання;
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—скасування законом інших нормативних правових приписів;

  

—норми щодо опублікування закону та набуття ним чинності;

  

—підпис відповідної посадової особи.

  

 

  

8. Закон є нормативним актом, що приймається в особливому процесуальному порядку,
який називається законодавчим процесом. В Україні він визначається Конституцією,
регламентом Верховної Ради та окремими законами і складається з ряду послідовних
стадій.

  

9. Закон охороняється і гарантується державою, яка забезпечує необхідні умови для
виконання законів і застосовує заходи примусового характеру до суб'єктів, які не
виконують або порушують вимоги законів.

  

10.       Закон приймається відповідно до вимог логіки, стилю і мови, що сприяє
однаковому і точному його розумінню та застосуванню, підвищенню ефективності
системи нормативних актів у цілому.

  

Як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили щодо інших нормативно-правових
актів закон разом із тим повинен відповідати Конституції, тобто бути конституційним
актом. Згідно з Конституцією України (ст. 8) закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на її основі й мають відповідати їй. Так само Конституцією визначається
коло, рівень і межі виключного законодавчого регулювання суспільних відносин. Одні з
них регулюються законами у повному обсязі; щодо інших відносин у законодавчому
порядку встановлено лише основні засади, решта відносин регулюється підзаконними
нормативними актами.
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Виключно законами України у повному обсязі визначаються, наприклад, права та
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадян;
громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;
права корінних народів і національних меншин; порядок застосування мов тощо.

  

З широкого кола найважливіших суспільних відносин законом визначаються лише засади
або основи, зокрема: засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань
громадян, засобів масової інформації; правові засади і гарантії підприємництва; основи
соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці
та зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання,
освіти, культури, охорони здоров'я; засади використання природних ресурсів; засади
зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; основи національної
безпеки, організації збройних сил України і забезпечення громадського порядку тощо.

  

Виключно законами України регулюються такі форми прямого народовладдя, як вибори і
референдуми, оскільки їх організація і порядок проведення визначаються лише
законами. Регулювання інших форм безпосередньої демократії (народні обговорення
тощо) допускається підзаконними актами.

  

Класифікація законів здійснюється на основі різних критеріїв:

  

а)         за юридичною силою — конституційні закони, що закріплюють засади суспільного
і державного ладу та є юридичною базою поточного законодавства (Конституція; закони,
що вносять зміни до Конституції, доповнюють або конкретизують положення Основного
Закону); поточні закони, що приймаються на основі та на виконання конституційних
законів і становлять поточне законодавство;

  

б)         за суб'єктами законотворчості — закони прийняті: в результаті референдуму;
вищим законодавчим органом держави;

  

в)         за предметом регулювання — закони конституційні, адміністративні, цивільні,
кримінальні, процесуальні тощо;
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г)         за характером регулювання — органічні закони, тобто внутрішньо узгоджені, що
відзначаються високим рівнем нормативних узагальнень і спрямовані па комплексне
урегулювання суспільних відносин; виключні закони, що приймаються за надзвичайних
обставин поза планом законотворчих робіт;

  

д)         за обсягом дії на суб'єктів — загальні закони (поширюються на всіх суб'єктів
незалежно від їх статусу); закони соціальні (регламентують діяльність чітко окреслених
груп суб'єктів), які мають особливий статус 1.

  

Підзаконні нормативні акти входять до системи джерел права і є носіями основних
властивостей, виразниками принципів, що притаманні цій системі.

  

Ознака підзаконності притаманна більшості нормативно-правових актів і є досить
характерною для правотворчої діяльності.

  

Отже, підзаконний нормативний акт — це письмовий документ уповноваженого суб'єкта,
прийнятий на підставі та у виконання закону, в якому закріплені правила поведінки
загального характеру, що забезпечуються державою.

  

Підзаконні нормативні акти можна поділити на чотири основні самостійні групи:

  

1) загальні;

  

2) місцеві;

  

3) відомчі;
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4) локальні.

  

До першої групи варто віднести нормативні акти, що можуть бути прийняті
правотворчими суб'єктами загальної компетенції.

  

Місцеві підзаконні нормативні акти приймаються територіальними суб'єктами і
поширюються на осіб, які перебувають на цій території.

  

Відомчі нормативні акти приймаються суб'єктами спеціальної, галузевої компетенції і
поширюються на всі організації та осіб, що входять до цього відомства, або їх окрему
частину. Вони присвячені питанням, що мають внутрішнє значення для певного відомства,
міністерства, державного комітету та ін.

  

Локальні підзаконні нормативні акти містять у собі норми, предметом яких є внутрішні
відносини, що складаються у межах якого-небудь підприємства, установи, організації.
Такі нормативні акти мають багато схожих із відомчими актами рис. Однак ЇХ зміст і
юридична сила більш обмежені. Локальні нормативні акти є актами внутрішньої дії в
суворому розумінні слова, виражають засади децентралізації у нормативному
регулюванні.

  

У юридичній літературі розглядається кілька формул підзаконності нормативних актів:
"прийнятий на виконання закону", "прийнятий у межах повноважень, що надані
законодавством", "прийнятий на підставі закону". Проте єдиною для всіх нормативних
актів загальною формулою підзаконності є формула "на підставі та на виконання
закону", всі ж інші, на наш погляд, випливають із неї і не є спеціальними для актів тих чи
інших суб'єктів правотворчості. Поділяти ж формулу "на підставі та на виконання закону"
на дві самостійні частини, як це іноді трапляється, на нашу думку, недоцільно, оскільки
саме сукупність її елементів дає нам повне уявлення про підзакопність нормативних
актів, їх мету, завдання і місце у системі джерел права.

  

Формула "на підставі та на виконання закону" випливає з таких ознак закону як його
вища юридична сила і первісність. "На підставі закону" означає "на базі і у суворій
відповідності з ним". Ця формула відбиває одну загальну рису змісту підзаконних
нормативних актів: вони базуються на законі, а також одну загальну особливість їх
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юридичної сили: вони закону не суперечать.

  

Формули підзаконності означають відповідність підзаконних нормативних актів не тільки
законам, а й іншим актам, що мають більшу юридичну силу. Однак головною вимогою, що
висувається до підзаконних актів, є вимога відповідності передусім саме законам. В
іншому разі саме поняття підзаконності втрачає своє значення. Кожний підзаконний
нормативний акт безпосередньо чи опосередковано через акти більш високої юридичної
сили, які теж мають відповідати загальній формулі підзаконності, не повинен суперечити
актам, що мають вищу юридичну силу.

  

Друга частина формули — "на виконання закону" — зумовлена тим, що у законі за
загальним правилом набувають свого закріплення найбільш значущі, типові й стійкі
відносини, підзаконні ж нормативні акти покликані здійснювати більш конкретне правове
регулювання. Законодавча діяльність держави ставить за мету закріпити основні
правові принципи і найбільш загальні правові норми. Підзаконні ж акти дають змогу
охопити велике коло подробиць, рис, особливостей, які не можуть бути враховані у
рамках закону. З цього приводу можна сказати, що норма права (якщо вона
сформульована не казуїстично) — це таке загальне правило, яке обов'язково у своєму
застосуванні конкретизується в інших, підпорядкованих цій нормі, правилах. Така норма
досить часто не може бути безпосередньо застосована до конкретного життєвого
випадку. Вона потребує для цього опосередкування іншими нормами, які також є
загальними, але більш конкретизованими правилами.

  

Деталізація і конкретизація норм закону може виражатися як у встановленні окремих
норм, так і у прийнятті нових нормативних актів, а в ряді випадків і системи таких актів.
Зазначимо, що конкретизація норм закону в підзаконних нормативних актах дає
можливість враховувати розвиток відносин, що регулюються, і вносити зміни до їх
регламентації у межах закону.

  

На жаль, підзаконна нормотворчість у ряді випадків дає приклади суперечливої
"конкретизації" конституційних та інших законодавчих положень. У підзаконних
нормативних актах час від часу допускається пряме порушення положень закону, його
"обхід". Така "конкретизація" не тільки не гарантує реалізацію правових норм, а навпаки
— у багатьох випадках перекручує їх соціально-юридичний зміст, призводить до падіння
престижу права і законності, втрат у правовому вихованні людей. У зв'язку з тим, що такі
випадки трапляються досить часто, і втрати, пов'язані з цим, зростають, вельми
важливим є з'ясування появи причин таких негативних елементів правосвідомості,
вивчення механізму забезпечення підзаконності, ефективності форм конституційного
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нагляду.

  

Розглядаючи формулу "на виконання закону", ми знову повертаємося до того, що
підзаконні нормативні акти є невід'ємною частиною системи джерел права, несуть на
собі її риси і особливості. Схематично цю систему можна відобразити таким чином. Центр
системи — Конституція. Від конституції векторами по радіусах розташовані акти, що
розвивають її положення. Перший після Конституції рівень у такій ієрархії —
похідно-розвиваючі нормативні акти. Як правило, у таких актах відбивається
конституційна норма, а потім дається її розвиток і конкретизація. Більшість актів на
цьому рівні мають форму законів. За похідно-розвиваючими актами, тими ж радіальними
векторами, але поодаль від центру, розташовуються нормативні акти, які можна назвати
актами конкретизації й деталізації. В них містяться норми, що випливають за своїм
змістом із похідно-розвиваючих актів і конкретизують та деталізують їх окремі
положення. На цьому рівні більшість нормативних актів є підзаконними.

  

Звичайно, подібні схеми багато в чому умовні. Не завжди і не у всіх галузях права, і не у
всіх груп суспільних відносин навіть у рамках однієї, окремо взятої галузі додержується
такий ланцюжок нормативних актів. Але якщо розкласти їх у порядку, що зумовлений
ступенем деталізації конституційних положень, ми отримаємо найбільш чітке уявлення
про місце підзаконних нормативних актів у системі джерел права, наочну демонстрацію
формули "на виконання закону".

  

Таким чином, формула "на виконання закону" означає: "у розвиток положень закону", "з
метою організації виконання закону". Визначити її тільки як прийняття підзаконних актів
на підставі прямого припису закону було б не зовсім точно. Прийняття нормативних актів
може бути безпосередньо передбачено законом; у законі може бути побічна вказівка на
необхідність прийняття підзаконного нормативного акта (наприклад, Кодекс законів про
працю України у гл. II передбачає прийняття колективного договору).

  

Стосовно ж формули "прийнятий у межах повноважень, що надані законодавством", то
вона, як уявляється, охоплюється загальною формулою "на підставі та на виконання
закону". Законом у переважній більшості випадків передбачається не тільки форма, в
яку мають бути втілені правові приписи, але також компетенція, тобто повноваження і
предмети відання суб'єктів, що здійснюють свою нормотворчу діяльність тільки на
підставі і тільки у виконання приписаних законом положень. Прийняття компетентними
суб'єктами нормативних актів у межах їх повноважень і з певного кола питань є
обов'язковою умовою їх законності, а не незаконності.
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Окрім загальної формули підзаконності, якій мають відповідати усі без винятку
нормативні підзаконні акти, можуть існувати і конкретні формули.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 3. НОРМАТИВНІ АКТИ УКРАЇНИ: ВИДИ, ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕЖІ ЇХ
ДІЇ

  

 

  

Реформація нашого суспільства відбувається у несприятливих умовах. Нам конче
потрібна державно-правова стабільність, гарантом якої є Конституція України, в якій
закладено принципи розбудови незалежної, демократичної, правової держави. Також
першочерговою умовою розвитку юридичної науки, подолання її відставання є
визначення методології наукових досліджень, забезпечення розробки фундаментальних
наукових ідей, усунення проявів догматизму і коментування, відриву юридичних наукових
досліджень від потреб практики.

  

Основні зусилля науковців-юристів у сучасний період мають бути зосереджені на
теоретичній розробці проблем побудови Української правової держави.

  

Неабияку роль має відіграти прийняття нових, вкрай необхідних нормативно-правових
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актів, які б регулювали весь спектр суспільних відносин, що виникають у державі.

  

Залежно від юридичної сили, значення і місця в системі законодавства Закони України по
діляються натри великі групи:

  

1. Конституційні закони або основні: Конституція (Основний Закон) України, Закон «Про
громадянство», Закон «Про Президента України», закони про вибори тощо);

  

2. Звичайні або поточні закони, які регулюють інші важливі суспільні відносини.
Наприклад, Закони «Про статус суддів», «Про підприємництво»;

  

3. Надзвичайні закони, які приймаються в необхідних випадках, передбачених
Конституцією; таких законів Україна поки що не має.

  

За суб'єктами прийняття закони поділяються на такі, що прийняті Верховною Радою
України; народом України в ході всеукраїнського референдуму (до останнього часу не
існують); закони колишнього СРСР, які регулюють відносини, що не регламентовані
законами України і не суперечать Конституції і законам України1 .

  

Основні види підзаконних нормативно-правових актів:

  

—укази й розпорядження Президента України;

  

—постанови Верховної Ради України та інші акти;

  

—нормативні акти Автономної Республіки Крим;
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—постанови Кабінету Міністрів України;

  

—міжнародні договори України; укладені і належним чином ратифіковані (схвалені,
санкціоновані, затверджені) Україною міжнародні договори становлять невід'ємну
частину законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм
цього законодавства. Юридична сила таких договорів визначається тим органом, яким
вони ратифіковані2;

  

—інструкції, вказівки і нормативні накази керівників міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, господарського управління і контролю;

  

—інструкції та нормативні накази міністерств, керівників відомств С PC P щодо питань,
поки що не врегульованих відповідними нормативно-правовими актами України;

  

—нормативні акти відділів, інших служб місцевих органів державної виконавчої влади,
господарського управління і контролю, які торкаються прав, свобод і законних інтересів
громадян або мають міжвідомчий характер;

  

—постанови правління Національного банку України;

  

—рішення територіальних громад;

  

—        рішення сільських, селищних, районних у містах, обласних і районних рад. Види
специфічних юридичних актів в Україні, які можуть набувати нормативно-правового
значення:

  

—акти прямого волевиявлення населення, що фіксують результати всеукраїнського або
місцевих референдумів;
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—окремі рішення певних громадських об'єднань (акти делегованої або санкціонованої
державою правотворчості таких об'єднань);

  

—        окремі рішення трудових колективів (рішення зборів і рад трудових колективів). Ю
ридичні властивості нормативно-правових актів:

  

—такі акти є формально-обов'язковими волевиявленнями уповноваженого суб'єкта;

  

—містять правила поведінки загального характеру;

  

—приймаються органами держави, посадовими особами (або у деяких випадках,
передбачених законом, іншими суб'єктами);

  

—мають точно визначені зовнішні реквізити (ознаки);

  

—публікуються у спеціальних (офіційних) виданнях;

  

—        поширюють свою чинність на певний час, територію, коло суб'єктів. Термін,
протягом якого нормативно-правовий акт зберігає свою чинність, може

  

визначатися вказівкою певного календарного періоду, позначенням певної дати,
вказівкою на конкретні події, з перебігом або настанням яких закінчується, вичерпується
чинність цього акта.

  

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996
року, є Основним Законом і актом вищої юридичної сили, що обумовлює прийняття
законів та інших нормативно-правових актів на основі Конституції і у повній відповідності
з нею.
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Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Верховна Рада
приймає закони, постанови та інші акти (ст. 91). Закони України набирають чинності
через 10 днів після їх офіційного оприлюднення, якщо інше не визначено самими
законами, але не раніше дня їх опублікування. Вони підлягають офіційному
опублікуванню протягом 15-ти днів після підписання і прийняття до виконання
Президентом України. Офіційним (щодо законів України, а також інших актів Верховної
Ради України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України) є опублікування
тільки в таких друкованих виданнях: "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Відомості
Верховної Ради України", "Офіційний вісник України"1.

  

Постанови та інші акти Верховної Ради України нормативного характеру набирають
чинності через 10 днів після їх офіційного оприлюднення, якщо інше не визначено самими
актами, але не раніше дня їх опублікування 1¾ офіційному друкованому виданні.

  

Закони, інші рішення, прийняті референдумом, оприлюднюються у встановленому
законодавством України порядку опублікування правових актів Верховної Ради України
та місцевих рад і вводяться вдію з моменту їх опублікування, якщо у самому законі,
рішенні не визначено інший термін. Датою прийняття закону, рішення вважається день
проведення референдуму1.

  

Укази і розпорядження Президента України за своєю юридичною природою поділяються
на нормативні і ненормативні (наприклад, нагородження відзнакою конкретної людини).
Ненормативні укази не містять норм права і відносяться до числа актів застосування
права. За допомогою указів законодавчого характеру Президент у разі необхідності
вносить зміни до діючих законодавчих актів. Всі укази за юридичною силою стоять після
законів.

  

Укази і розпорядження Президента набирають чинності через 10 днів після їх офіційного
оприлюднення, якщо інше не визначено самими актами, але не раніше дня їх
опублікування в офіційному друкованому виданні2.

  

Ухвалені Урядом України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази Президента
України з економічних питань, не врегульованих законами (до 28 червня 1999 р.),
набирають чинності через 30 календарних днів (за винятком днів міжсесійного періоду)
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після подання, одночасно з виданням таких указів. Укази і розпорядження Президента є
обов'язковими до виконання на території України.

  

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах
повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

  

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради
Міністрів не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно
до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України та на їх виконання.

  

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає
рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.
Нормативно-правові акти публікуються втому ж порядку, що і закони та інші акти України.

  

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет
Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є
обов'язковими до виконання.

  

Постанови Кабінету Міністрів України переважно носять загальний характер і є
нормативно-правовими актами, а розпорядження, як правило, приймаються з конкретних
питань і не мають нормативного характеру. У зв'язку з тим, що Кабінет Міністрів є вищим
органом державної виконавчої влади, його акти в системі законодавства стоять за
юридичною силою після актів Верховної Ради і Президента України. Разом із тим вони
мають переважаюче значення стосовно нормативно-правових актів інших органів, тобто
обов'язкові до виконання на всій території України. Всі акти підвідомчих Кабінету
Міністрів України органів повинні відповідати його нормативно-правовим актам.

  

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, які не визначають права та
обов'язки громадян, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній термін
набрання ними чинності не передбачений цими актами1.
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Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, які визначають права та
обов'язки громадян, набирають чинності з дня, передбаченого ними актами, але не
раніше з дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

  

Міжнародні договори України набирають чинності в порядку, передбаченому для інших
нормативно-правових актів України, а саме: договори, що потребують ратифікації згідно
зі ст. 7 Закону "Про міжнародні договори України", — в порядку, передбаченому для
законів України; договори, які не потребують ратифікації, приєднання до яких або
прийняття яких провадиться від імені України, — в порядку, передбаченому для указів
Президента України. Зазначені договори публікуються у "Відомостях Верховної Ради
України", в газеті Верховної Ради України та у "Зібранні чинних міжнародних договорів
України"; договори, які не потребують ратифікації, приєднання до яких або прийняття
яких провадиться від імені Уряду України, — в порядку, передбаченому для постанов
Кабінету Міністрів України. Зазначені договори публікуються у "Зібранні постанов Уряду
України" (випуск цього видання з 1997 року припинено) та в газеті Уряду України
("Урядовий кур'єр"); договори, що укладаються від імені міністерств або інших
центральних органів державної виконавчої влади України, — з моменту їх підписання
або з моменту їх затвердження міністерствами (відомствами), від імені яких договори
були підписані 2.

  

Постанови та інші акти Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента
України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, видані для службового
користування або з грифами секретності, офіційно оприлюднюються шляхом розсилки
відповідним державним органам і органам місцевого самоврядування та доведення ними
до відома підприємств, установ, організацій і осіб, на яких поширюється їхня дія. Вони
набирають чинності з моменту отримання їх зазначеними державними органами або
органами місцевого самоврядування, якщо органом, який їх видав, не встановлений інший
порядок набрання ними чинності.

  

Накази, положення, інструкції, правила, інші нормативні акти міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, господарського управління і контролю,
які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, видаються на підставі виконання законів і актів держави, які
розповсюджуються на галузь. Разом із тим деякі з них мають міжгалузеве значення,
наприклад, нормативні акти міністерства фінансів. Накази бувають як нормативні, так і
індивідуальні. Нормативними наказами переважно затверджуються постанови і
положення про підвідомчі установи, організації, правила діяльності підконтрольних
даному відомству. Інструкції є нормативно-правовими актами. В них переважно
встановлюються приписи з реалізації нормативно-правових актів Президента, Верховної
Ради України або Кабінету Міністрів, даються вказівки, як потрібно застосовувати той чи
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інший нормативний акт.

  

Нормативно-правові акти, які видає Міністерство внутрішніх справ, — різновид відомчих
підзаконних нормативно-правових актів. їх основна мета — конкретизація і деталізація
законів і постанов держави та Уряду, галузеве і оперативне керівництво у питаннях
боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку. Вони видаються на підставі і
відповідно до законів, указів Президента України, а також постанов Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України. Нормативно-правові акти М ВС видаються міністром, його
заступниками. Вони, як правило, містять норми, обов'язкові для всіх працівників
міністерства, всіх його підрозділів. Однак ці акти можуть мати норми, які регулюють
діяльність окремого структурного підрозділу міністерства.

  

Нормативно-правові акти такого виду набувають чинності через 10 днів після їх
державної реєстрації, яка здійснюється Міністерством юстиції України, якщо в них не
передбачений більш пізній термін набрання чинності, але не раніше з ДНЯ їх офіційного
оприлюднення1.

  

Нормативні акти відділів, управлінь, інших служб місцевих органів державної виконавчої
влади, господарського управління і контролю, які стосуються прав, свобод і законних
інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності через 10 днів
після їх державної реєстрації, яка здійснюється управлінням юстиції обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій, якщо в них не передбачено більш
пізній термін набрання чинності, але не раніше дня їх офіційного оприлюднення.

  

Постанови правління Національного банку України, що регулюють відносини, суб'єктами
яких є фізичні особи, набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації,
яка здійснюється Міністерством юстиції України, якщо в них не встановлений більш пізній
термін набрання чинності, але не раніше дня їх офіційного оприлюднення. Вони не
можуть мати зворотної сили.

  

Постанови правління Національного банку України, що регулюють відносини, суб'єктами
яких є не фізичні особи, набирають чинності в термін, встановлений цими постановами, а
якщо такий термін не встановлено, то з дня прийняття, і не можуть мати зворотної сили2.
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Нормативні акти місцевого самоврядування. Уст. 144 Конституції України записано, що
органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. До форм
права належать ті рішення, які містять у собі правові норми. Дія нормативних рішень
місцевих рад поширюється на територію, підвідомчу даній раді.

  

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення)
у межах своїх повноважень приймає рішення.

  

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради у
межах своїх повноважень видає розпорядження.

  

Рішення виконавчого комітету бувають нормативними й індивідуальними, розпорядження
— в основному індивідуальні акти. Як виняток (стихійні лиха, епідемії, епізоотії)
виконкоми місцевих рад (крім селищних, сільських і районних у містах) мають право
приймати рішення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення їх
приписів.

  

Керівники відділів і управлінь виконкомів видають у межах своєї компетенції накази.

  

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.

  

Рішення сільських, селищних, міських, районних у містах, обласних і районних рад
набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено
більш пізній термін введення цих рішень у дію1.

  

Нормативно-правові акти керівників підприємств, установ і організацій. Керівники
підприємств, установ і організацій у межах своєї компетенції й відповідно до чинного
законодавства мають право видавати накази як індивідуального, так і нормативного
характеру. Наказами затверджуються посадові інструкції, різні положення. Вони
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регламентують переважно питання праці й заробітної плати, робочого часу і часу
відпочинку, оплати праці й матеріального заохочення на підприємстві, в установі й
організації. Багато з них приймаються адміністрацією за погодженням із профспілками.
Такі акти є локальними, оскільки зона їх дії обмежена рамками відповідного
підприємства, установи й організації.
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