
Глава 2.  Основи теорії права.

 

  

  

 

  

2.1. Право – особливий вид соціальних норм.

  

  

Суспільне життя людей тісно взаємопов’язане. Вчинки однієї людини спричиняють
наслідки для іншої. Взаємодія людей неможлива без дотримання певних правил. З метою
створення взаємовигідних умов спілкування, чіткого порядку взаємовідносин, люди
виробили систему правил, які регламентують їх поведінку. Ці правила називають соціаль
ними нормами
- правила поведінки, що поширюються на певні групи людей, регулюють суспільні
відносини і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.

  

 Соціальні норми поділяються на:

  

Норми права             – які встановлюються і охороняються державою.

  

Мораль                       – норми, що склалися у людському суспільстві у зв’язку
з уявленням про добро, зло, правду, справедливість.
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Звичаї – норми, що склалися історично і в результаті багаторазового повторення увійшли
у звичку.

  

Корпоративні

  

норми                         – норми громадських організацій, які визнає держава.

  

Релігійні норми         – норми, відображені в Корані або інших релігійних книгах.

  

Становлячи різновид соціальних норм, норми права мають всі ознаки соціальних норм
(регулятивність, нормативність, забезпеченість) і в той же час відрізняються від них спец
ифічними властивостями
:

  

1)    формування і дія права тісно пов’язані з державною діяльністю. Держава надає
праву загальнообов’язковий характер і примусову силу. Державний примусовий вплив  
забезпечує втілення правових норм у життя в тих випадках, коли   люди добровільно не
виконують або не дотримуються їх;

  

2)    порушення норми права тягне негативну реакцію держави у вигляді юридичної
відповідальності. Вона постає як найбільш серйозний за своїми наслідками для людини
вид соціальної відповідальності. Наприклад, заходом юридичної відповідальності може
бути позбавлення волі, майнове стягнення, позбавлення права займатися певним видом
діяльності. Порушення ж норм моралі тягне лише суспільний осуд, а порушення релігійної
норми – санкції з боку церкви;

  

3)   дія норм права поширюється на всіх людей. Межі дії права не залежать від волі й
бажання людини; навіть незнання правової норми не звільняє від необхідності її
дотримуватися та від відповідальності у разі її порушення. Навпаки, дія релігійних чи
корпоративних норм поширюється на людину тільки при її добровільній згоді. Наприклад,
норми православної церкви діють тільки щодо її парафіян; статут політичної партії
обов’язковий до виконання для її членів.
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2.2. Поняття та ознаки права

  

  

Право – це система загальнообов’язкових і формально визначених правил поведінки,
що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування
суспільних відносин.

  

 

  

Ознаки права: 

  

1.   Право встановлюється або санкціонується (тобто офіційно схвалюється) державою. 
Воно є єдиним різновидом норм, що розробляються та приймаються, за певною
процедурою, державою.

  

2.   Право є системою норм. Приписи, що складають право, є не просто сукупністю, а
системним утворенням. Вони певним чином підпорядковуються та взаємодіють.

  

3.   Право є загальнообов’язковим для всього населення, що проживає на території
певної держави. Право передбачає неможливість невиконання чи порушення його
приписів будь-ким. Така поведінка визнається протиправною і карається державою.

  

4.   Формальна визначеність права. Правові норми – закони, втілені в офіційних

 3 / 43



Глава 2.  Основи теорії права.

конкретно-правових актах, викладених в оптимальній логічно виваженій формі.

  

5.   Право має загальний характер. Його норми регламентують необмежену і не
визначену кількість відносин, право поширюється на невизначену кількість суб’єктів.

  

6.   Право охороняється державою. У разі добровільного невиконання правових вимог
застосовується певні засоби для їх примусової реалізації.

  

Об’єктивне право – система загальнообов’язкових, формально визначених норм, які
забезпечені державою і служать критерієм правомірної (дозволеної) і неправомірної
(недозволеної) поведінки особи.

  

Суб’єктивне право – це закріплені правом певні юридичні можливості особи. Це право
на свою юридично можливу поведінку, право на звернення до держави за захистом своїх
юридичних можливостей.

  

Поки норма права є загальною і поширюється на всі випадки певної сфери
життєдіяльності, вона є об’єктивною. Коли ж ця норма торкається конкретної ситуації і
реалізується в поведінці суб’єкта, то стає об’єктивною.

  

Розрізняють:

  

 

        

ЗМІСТ СУБЄКТИВНОГО ПРАВА

  

ЗМІСТ ЮРИДИЧНИХ ОБОВЯЗКІВ
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включає:

  
    

-     можливість діяти відповідно до свого бажання;

-     вимагати   певних дій від зобов’язальної сторони;

-     звернутися   до компетентного органу чи посадової особи за захистом свого права;

-     користуватися   соціальним благом, що закріплене суб’єктивним правом.

  

-     необхідність   здійснення певних дій;

-     утримання   від здійснення дій, що суперечать інтересам інших осіб;

-     нести   юридичну відповідальність за невиконання передбачених нормою права дій.

  
      

 

  

2.3. Єдність і відмінність права і моралі
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Мораль і право характеризується як спільним призначенням в процесі регулювання
суспільних відносин, так різним впливом та значенням у забезпеченні системності
суспільства.

  

Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що
встановлюється державою з метою упорядкування суспільних відносин.

  

Мораль – система норм поведінки людей, що прийняті більшістю, як загальнообов’язкові,
підтримуються завдяки громадській думці і громадському осуду в разі порушення.

  

Єдність моралі і права ґрунтується на тому, що обидва ці засоби соціального
регулювання:

    
    -  є соціальними нормами;  
    -  існують у реальній поведінці людини;  
    -  мають за основний зміст права та обов’язки і виробляють повагу до прав і свобод
особи;   
    -  протидіють свавіллю і беззаконню;  
    -  певним чином встановлюються, закріплюються та гарантуються.  

  

Відмінність права і моралі

        

Право

  

Мораль

  
    

1.  Спосіб запровадження
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Приймає державний законодавчий   орган згідно зі спеціально визначеним порядком

  

Поступово утворюється в   переконаннях людей

  
    

2.   Ступінь обов’язковості

  
    

Обов’язкові для всіх з моменту   набрання чинності або з моменту вступу в дію

  

Визначається рівнем усвідомлення   норм членами суспільства

  
    

3.   Сфера дії

  
    

Регулюють найважливіші суспільні   відносини, що мають загальне значення

  

Врегульовують практично всі   відносини людей

  
    

4.   Форми вияву

  
    

Закріплюються в   нормативно-правових державних актах
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Як правило, не закріплюються в   офіційних актах

  
    

5.  Спосіб забезпечення і наслідки порушення

  
    

Підтримується державою. Порушення   передбачає юридичну відповідальність

  

Підтримується громадською думкою.   Порушення викликає громадський суд

  
    

Правові   норми повинні бути моральними

  
      

Мораль і право взаємодоповнюють один одного. Сила законів значно збільшується,
якщо закони спираються не тільки на владу, але й на суспільну мораль.

  

  

2.4.      Джерела (форми) права

  

  

Джерела (форми)права – це офіційні, закріплені державою, способи зовнішнього прояву
правових норм, що засвідчують їх загальну обов’язковість.
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Розрізняють такі основні джерела права:

        

Санкціоновані   правові звичаї

  

Санкціоноване державою правило   поведінки, що набуває загальнообов’язкового значення

  
    

Релігійно-правові   норми

  

Релігійні канони та інші   релігійні звичаї, яким надається загальнообов’язковий характер

  
    

Правовий   прецедент

  

Судове чи адміністративне рішення   з конкретної справи, що має обов’язкове значення під час розгляду інших   наступних аналогічних справ

  
    

Нормативно-правовий   акт

  

Офіційний письмовий документ   держави, який приймається компетентними державними органами і встановлює,   змінює або відміняє норми права

  
    

Нормативно-правовий   договір
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Спільний документ кількох   суб’єктів, який містить норми права, що встановлюється за їхньою взаємною   домовленістю і забезпечується державою

  
    

Міжнародно-правові   акти

  

Документи міжнародної   співдружності, що із санкції держави поширюються на їх територію

  
      

Основне джерело права України – нормативно-правовий акт. Він має свою певну форму:
закони, укази, постанови, інструкції та інше.

  

Нормативно-правовий акт є результатом правотворчості, яка складається з кількох
етапів :

  

1.   Підготовчий – здійснюється підготовка проекту нормативно-правового акту

  

2.   Прийняття нормативно-правового акту.

  

3.   Введення нормативно-правового акту в дію.

  

Структурними елементами правових актів є:

  

- преамбула – вступна частина;

  

- статті (їх частини або пункти);
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- глави;

  

- розділи;

  

- частини (наприклад кримінальний, цивільний кодекси поділяються на Загальну та
Особливу частину).

  

 

  

  

  

  

 

  

2.5.      Поняття законодавства, його система.

  

  

Система законодавства – це сукупність нормативно-правових актів, розташованих у
певному порядку.

  

Структура законодавства може розглядатися у трьох аспектах.
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1.   Вертикальна (ієрархічна) структура законодавства зумовлюється різницею
юридичної сили актів, які приймаються різними нормотворчими органами, а також
різними формальними ознаками актів, що приймаються одним органом. Вертикальна
структура законодавства України складається з таких елементів:

    
    -  Конституція України;  
    -  конституційні та звичайні закони;  
    -  підзаконні акти;  
    -  постанови Верховної Ради України;  
    -  Укази Президента України та ін.  

  

2.   Горизонтальна (галузева) структура законодавства заснована на поділі нормативних
актів за сферами суспільних відносин, які становлять предмет правового регулювання.
Вона значною мірою наближається до структури системи права, хоча цілком з нею не
збігається.

  

3.   Державно-організаційна структура законодавства відображає особливості форми
державного устрою. Як відомо, законодавство діє не лише в межах певних відносин та
юридичної сили акта, а й у межах певної території держави, відображаючи особливості її
устрою.

  

Законодавство унітарної держави є єдиним. Воно ґрунтується на єдиній конституції та
системі нормативних актів, що мають вертикальну й горизонтальну структуру.

  

Закон – нормативно-правовий акт прийнятий найвищим представницьким органом
державної влади чи шляхом безпосереднього волевиявлення народу (референдум), що
регулює найбільш важливі суспільні відносини і має найвищу юридичну силу в системі
законодавства країни. Основним законом кожної держави є Конституція. Норми
звичайних законів не можуть суперечити нормам конституційних законів.

  

Види законів:

  

-     конституційний - нормативний акт вищої юридичної сили, що містить юридичні норми,
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які регулюють найважливіші питання організації політичної системи суспільства і
правового становища особистості в ній;

  

-     надзвичайний - приймається у певних, передбачених Конституцією, випадках;

  

-     звичайний - нормативний акт вищої юридичної сили, що містить юридичні норми, які
регулюють певні сфери суспільних відносин

  

Підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативний акт компетентних органів
держави, що видається на підставі закону, відповідно до закону, і з метою його
виконання.

  

Підзаконні нормативно-правові акти поділяються на:

  

        

Загальні

  

Розповсюджуються на всю територію   і населення (Указ Президента, розпорядження Кабінету Міністрів України,   постанова ВРУ, розпорядження Президента).

  
    

Відомчі

  

Розповсюджуються на певну сферу   суспільних відносин (накази, інструкції та розпорядження міністерств і   відомств, державних комітетів та інших органів).
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Місцеві

  

Мають владу на території певної   адміністративної одиниці (рішення місцевих рад: сільської, міської, районної,   обласної, державних адміністрацій та державної адміністрації міст Києва та   Севастополя).

  
    

Локальні

  

Регламентують діяльність   конкретних підприємств, установ, організацій (накази та розпорядження   директора, генерального директора, начальника, командира).

  
      

2.6.      Мета і форми систематизації нормативно-правових актів.

  

  

Систематизація – це діяльність правотворчих органів щодо упорядкування та
вдосконалення правових актів, приведення їх до певної внутрішньо узгодженої системи.

  

Систематизація правових актів традиційно здійснюється міністерством юстиції, яке
співпрацює з іншими міністерствами та окремими фахівцями.

  

Види систематизації

  

Консолідація

  

Інкорпорація

 14 / 43



Глава 2.  Основи теорії права.

  

Кодифікація

  

Звід законів

  

Це об’єднання, зовнішня обробка нормативного матеріалу – розташування його за
галузями права, у хронологічному порядку; як наслідок, видають збірник
нормативно-правових актів з окремих галузей права.

  

Це спосіб систематизації, внесення поточних змін і доповнень до чинного законодавства
в межах конкретного правового акта; як наслідок, нормативні акти офіційно
перевидаються зі змінами і доповненнями на конкретну дату.

  

Це спосіб систематизації, за яким нормативні акти переробляють, удосконалюють, а на їх
основі створюють новий нормативний акт (кодекс, статут, положення), що регулює
відносини у певній галузі права. Як наслідок, кодекс за формою і за суттю є новим
правовим актом, що змінює старий

  

Це об’єднання, зовнішня обробка нормативного матеріалу, розташування його за
галузями права, у хронологічному порядку тощо; як наслідок – видають збірник
нормативних актів з окремих галузей права.
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На сьогодні поширення набуває новий вид систематизації правових актів з
використанням комп’ютерних технологій.

  

  

2.7.   Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути, правові
норми.

  

  

Система права – історично створена, об’єктивно зумовлена внутрішня структура права,
що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно
самостійних їхніх комплексах – галузях, підгалузях, інститутах. Іншими словами, система
права – це система всіх діючих юридичних норм певної конкретної держави.

  

ОЗНАКИ:

  

Диференціація – розподіл всієї сукупності норм права на взаємозв’язані між собою
правові комплекси, галузі, підгалузі, інститути права залежно від особливостей
суспільних відносин, що регламентуються правом

  

Єдність і узгодженість – система права заснована на єдиних і узгоджених між собою
принципах і нормах права

  

Об’єктивний характер побудови системи права – залежність системи права від рівня
розвитку суспільних відносин та об’єктивних умов існування та  функціонування
суспільства
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Право поділяється на галузі, правові інститути та правові норми.

  

Галузь права – це сукупність норм права, які властивими їм методами регулюють певну о
днорідну сферу
суспільних відносин (майнових, трудових, сімейних).

  

Інститут права – це сукупність відносно відокремлених правових норм, які регулюють
певний однорідний вид суспільних відносин в середині галузі права
(наприклад, інститут працевлаштування в трудовому праві, інститут усиновлення в
сімейному праві).

  

Серед інститутів розрізняють:

    
    -  Галузеві – утворюються нормами однієї галузі права (наприклад, інститут
громадянства в конституційному праві).   
    -  Міжгалузеві – утворюються нормами, які належать до різних галузей права
(інститут відповідальності за екологічні правопорушення).   

  

Норми права – загальнообов’язкові формально визначені правила поведінки, що
встановлюються або санкціонуються державою з метою врегулювання суспільних
відносин.

  

Норми права, у свою чергу, мають власну структуру, до якої належать:

    
    -  гіпотеза, що визначає передумову створення норми;  
    -  диспозиція, яка формулює саме правило (права чи обов’язки);  
    -  санкція, що визначає юридичні наслідки (каральні, заохочувальні) виконання чи
невиконання умов диспозиції.   

  

Норми права, як «елементарні одиниці» системи права, мають безліч класифікацій.
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2.8.      Загальна характеристика основних галузей права України

  

  

Кожна галузь права має свій предмет регулювання, тобто конкретний вид суспільних
відносин, що врегульовуються саме цією галуззю права.

  

1.   Конституційне право – система правових норм, що регулюють відносини
народовладдя, забезпечують організацію та єдність суспільства як цілісної соціальної
системи.

  

2.   Цивільне право – сукупність норм, що регулюють майнові й тісно пов’язані з ними
особисті немайнові правовідносини громадян, державних і кооперативних організацій.

  

3.   Адміністративне право – галузь права, предметом якої є відносини, що виникають у
ході організації діяльності виконавчо-розпорядчими органами, іншими державними і
місцевими органами, а також при здійсненні адміністративних повноважень суддями та
громадськими організаціями.

  

4.   Кримінальне право – сукупність норм, що визначають, які суспільно-небезпечні
діяння є злочином, і встановлюють міру покарання за їх вчинення.

  

5.   Сімейне право – сукупність норм, що врегульовує сімейно-шлюбні відносини та
прирівняні до них відносини.

  

6.   Житлове право – сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини
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між громадянами та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного
права громадян на житло.

  

7.   Екологічне право – галузь права, норми якої регулюють відносини у сфері
використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища
(земельне, водне, лісове, гірниче).

  

8.   Земельне право – сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері
використання та охорони землі.

  

9.   Фінансове право – галузь права, норми якої регулюють відносини у сфері
накопичення, розподілу та використання органами державної влади та місцевого
самоврядування, грошових коштів з метою забезпечення виконання функцій цих органів.

  

10. Кримінально-процесуальне право – норми, що регламентують порядок і процедуру
попереднього слідства, судового слідства, права й обов’язки учасників кримінального
процесу, порядок розгляду кримінальних справ і винесення вироку.

  

11. Цивільно-процесуальне право – норми, що визначають порядок, процедуру і принцип
розгляду цивільних, трудових, сімейних та інших спорів.

  

12. Трудове право – врегульовує відносини, в які вступають особи з приводу праці.

  

Цей перелік галузей права не є вичерпним.

  

2.9. Поняття та структура правовідносин. Юридичні факти.
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Суспільні відносини регулюються різними нормами: моральними, корпоративними,
релігійними. Але значна частина суспільних відносин будується на основі правових норм.
Ці відносини називаються правовими відносинами.

  

Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких
мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою.

  

Ознаки правовідносин:

  

1.   Суспільні відносини, що виникають на основі норм права.

  

2.   Відносини, що охороняються державою і становлять основу державного примусу.

  

3.   Зв'язок між особами через суб’єктивні права і юридичні обов’язки.

  

4.   Відносини, для яких потрібна наявність волі хоча б одного з учасників.

  

Структуру правовідносин складають такі елементи: суб’єкти, об’єкти, юридичний і
фактичний зміст.

  

Суб’єкти правовідносин – наділені правосуб’єктністю їх учасники. В юридичній науці
розрізняють такі елементи правосуб’єктності:

    
    -  правоздатність – здатність бути носієм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків;
виникає з моменту народження особи і припиняється з її смертю;   
    -  дієздатність – здатність своїми діями набувати і самостійно здійснювати суб’єктивні
права й виконувати юридичні обов’язки (розрізняють повну
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дієздатність – з
18 років, 
неповна – 
14-18 років, 
часткова – 
особи до 14 років).
 

  

Недієздатність особи визначається лише судом.

  

Структуру  правовідносин перегляньте по таблиці:

  

1. Суб’єкти правовідносин

  

 

        

фізичні особи:

-    громадяни;

-     іноземці;

-     особи без   громадянства;

-     народи,   нації;
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-     національні   меншини;

  

юридичні особи :

-     підприємства;

-        установи;

-        організації;

-        держава;

-        адміністративні   одинці.

  
      

 

  

2. Об’єкти правовідносин – соціальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у
відносини.

  

Розрізняють:
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матеріальні цінності

-     речі (рухоме і нерухоме   майно);

-           цінні   папери (гроші, акції, облігації, документи).

  

нематеріальні цінності

-     особисті немайнові блага   (життя, честь, гідність);

-           результати   інтелектуальної праці;

-           послуги   виробничого і невиробничого характеру.

  
      

 

  

3. Зміст правовідносин – права та обов’язки сторін характеризуються синтезом
фактичного і юридичного змісту.

  

Юридичний зміст – це суб’єктивні юридичні права та обов’язки суб’єктів правовідносин,
які потенційно визначають межі можливої поведінки.

  

Фактичний зміст – це сама поведінка суб’єктів, їхня діяльність, у якій реалізуються
суб’єктивні юридичні права.

 23 / 43



Глава 2.  Основи теорії права.

  

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з настанням яких виникають,
змінюються чи припиняються правовідносини.

  

Юридичні факти поділяються на: дії, що залежать від волі особи; події , що не залежать
від волі особи.

  

  

2.10.   Правопорушення та юридична відповідальність. Характеристика
правомірної і протиправної поведінки.

  

  

Поведінка людей регулюється правовими нормами. Правова поведінка поділяється на
два типи: правомірна і неправомірна.

  

Правомірна поведінка – це поведінка, що відповідає приписам правових норм. Ознаками
правомірної поведінки є:

  

1) відповідальність праву;                                2) соціальна корисність;

  

3) передбачуваність дій;                                   4) масовість.

  

За мотивами розрізняють такі види правомірної поведінки:
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1)   Соціально–активна. Людина глибоко вірить у справедливість правових розпоряджень
і свідомо неухильно додержується їх. Правосвідомість і поведінка такої людини
перебувають у повній гармонії.

  

2)   Звична. Людина не дуже замислюється над розпорядженнями права, діє за
інтеграцією, за звичкою, дотримуючись сформованого стереотипу.

  

3)   Конформістська. Людина додержується не своїх переконань або звичок, а копіює дії
свого оточення, діє „як усі”.

  

4)   Маргінальна. Людина діє правомірно внаслідок особистого розрахунку або страху
перед покаранням. Правосвідомість такої людини розходиться з приписами правових
норм.

  

Правомірна поведінка – норма для абсолютної більшості громадян правової
демократичної держави.

  

Неправомірна (протиправна) поведінка протилежна за своїм змістом, значенням та
наслідками правомірній поведінці.

  

Протиправність поведінки суб’єктів:

  

-     є формою свавілля певних суб’єктів у сфері правовідносин;

  

-     має свідомо-вольовий характер, відображає негативне ставлення правопорушника до
інтересів суспільства;

  

-     має протиправний характер, тобто порушує вимоги правових норм;
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-      має суспільно небезпечний, шкідливий характер для суб’єктів суспільних відносин.

  

Протиправність поведінки полягає в ігноруванні призначення права як регулятора
суспільних відносин.

  

Протиправна поведінка людей породжує правопорушення.

  

 

  

2.11.  Поняття, причини та види правопорушень.

  

  

Правопорушення – протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння (дія або
бездіяльність), за яке настає юридична відповідальність.

  

 Ознаками правопорушення є:

  

1)   соціально небезпечне або шкідливе діяння;

  

2)   протиправне, неправомірне діяння;

  

3)   винне діяння, вина виражається у формі умислу чи  необережності;
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Намір (умисел) визначається двома формами:

  

прямий намір буває тоді, коли суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння,
передбачає і бажає настання його шкідливих наслідків;

  

непрямий намір є тоді, коли суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння, передбачає
його негативні наслідки, але байдуже ставиться до можливості їх настання.

  

Необережність також виступає у двох формах:

  

-     протиправна самовпевненість - суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння,
передбачає можливість настання його негативних наслідків, але сподівається, що вони
не настануть.

  

-     протиправна недбалість – суб’єкт не передбачає настання можливості негативних
наслідків діяння, хоча повинен і міг їх передбачити.

  

4) юридично карне діяння.

  

Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні протиріччя, що завжди наявні в
суспільстві.

  

 Основні причини правопорушень:

  

1.   Об’єктивні причини (не залежать від особи, вони зумовлені обставинами) – причини
економічного характеру, соціальні причини, обставини особистого характеру,
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суперечність чинного законодавства основним правам людини.

  

2.   Суб’єктивні причини (пов’язані з самою особою) – темперамент особи, незнання
особою вимог закону, конкретні психічні відхилення, схильність людини до вживання
алкогольних напоїв, наркотичних або токсичних речовин.

  

Правопорушення зумовлюються не однією окремою причиною, а відразу кількома.

  

Залежно від ступеня небезпеки та завданої шкоди правопорушення поділяються на два
види: проступки і злочини.

  

Проступки – менш небезпечні правопорушення (порушення трудової дисципліни,
суспільного порядку, невиконання цивільно – правового договору і т. ін.).

  

Злочини – найбільш небезпечні для суспільства правопорушення, що посягають на
значущі соціальні цінності (життя, здоров’я індивіда, власність, безпеку держави,
суспільну безпеку і т.ін.). Злочинами є тільки кримінальні правопорушення.

  

Залежно від виду юридичної відповідальності правопорушення поділяються на:

  

1)   дисциплінарні проступки (наприклад, порушення трудової дисципліни);

  

2)   адміністративні проступки (наприклад, порушення суспільного порядку, правил
торгівлі, правил дорожнього руху, які не завдали тяжких наслідків);

  

3)   цивільно–правові проступки (наприклад, невиконання договірного зобов’язання,
порушення авторського права);
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4)   кримінальні правопорушення (злочини).

  

Правопорушення мають свій склад правопорушення – систему об’єктивних і суб’єктивних
ознак, які визначають певне діяння як правопорушення, це його структура, в яку входять:

  

-     об’єкт правопорушення;

  

-     об’єктивна сторона правопорушення;

  

-     суб’єкт правопорушення;

  

-     суб’єктивна сторона правопорушення.

  

Об’єкт правопорушення – блага чи соціальні цінності, що охороняються нормами права,
на пошкодження, позбавлення чи знищення яких спрямоване протиправне діяння
(власність, життя, здоров’я людини, державна безпека, порядок управління, честь і
гідність особи).

  

Об’єктивна сторона правопорушення включає протиправне діяння (таке діяння може бути
виражене як в активних діях, так і в бездіяльності – невиконанні зобов’язуючих норм),
його шкідливі наслідки, причинний зв'язок між протиправними діяннями і шкідливими
наслідками, а також місце, час, спосіб, засоби, обставини та умови скоєння
правопорушення.

  

Суб’єкт правопорушення – особа, наділена дієздатністю (яка включає деліктоздатність і
здатність укладати угоди), осудна, здатна усвідомлювати свої дії.
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Суб’єктивна сторона правопорушення включає мету (ідеальне уявлення про наслідки
діяння),  мотив (внутрішня причина, яка
спонукала до діяння) і п
ровину 
(поділяється на 
намір 
(
умисел
) і 
необережність – 
з їх різновидами).

  

 

  

  

  

  

 

  

2.12. Соціальна і юридична відповідальність.

  

  

Поняття відповідальності доволі містке. Воно охоплює почуття відповідальності,
підвищення відповідальності та зняття з себе відповідальності, притягнення до
відповідальності та звільнення від неї. Усі ці різні за змістом поняття є складовими одного
явища – соціальної (суспільної) відповідальності.

  

Соціальна відповідальність відбиває взаємозв’язок суспільства і окремої людини. Жити в
суспільстві й бути вільним від нього неможливо. Людина в будь-яких життєвих ситуаціях
повинна порівнювати свої вчинки з існуючими в суспільстві нормами й цінностями, з
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інтересами інших людей.

  

Тому відповідальність у широкому соціальному значенні – це суспільні відносини між
суб’єктом (людиною) і контролюючою його поведінку інстанцією – суспільством,
державою, колективом. Соціальна відповідальність забезпечує організованість і порядок
у суспільстві.

  

Оскільки поведінка людини має два полярних різновиди – соціально корисний і соціально
шкідливий, то й відповідальність може бути позитивною і негативною.

  

Відповідальність у позитивному значенні – це характеристика суспільно корисної
діяльності особи, усвідомлення нею важливості своїх дій для суспільства, прагнення
виконати їх якісно, якнайефективніше і якнайшвидше. Це відповідальність за доручену
справу, за виконання соціальних норм. У правовій сфері позитивна відповідальність – це
активність, ініціатива при виконанні правових приписів. Таким чином, позитивна
відповідальність – це відповідальність за результати виконання соціальних норм.

  

Відповідальність у негативному значенні – це відповідальність за кожний негативний
вчинок, яким особа зашкодила суспільству, державі, колективу. Ця відповідальність
може бути моральною, суспільною тощо. Сере
д видів негативної відповідальності провідне місце посідає юридична відповідальність як
найважливіший різновид відповідальності соціальної.

  

 

  

2.13. Поняття і види юридичної відповідальності.

  

  

Юридична відповідальність – це застосування до порушника або злочинця передбачених
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законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового
характеру.

  

 До основних ознак юридичної відповідальності належать такі:

  

§ юридична відповідальність передбачає державний примус;

  

§ державний примус, тобто чітко окреслений, певного обсягу кількісний показник, який
встановлюється відповідно до міри порушення чи покарання;

  

§ юридична відповідальність, що пов’язана з правопорушенням, настає після нього і
спрямована на правопорушника;

  

§ юридична відповідальність спричинює негативні наслідки для правопорушника;

  

§ характер і обсяг юридичної відповідальності встановлюються в санкції юридичної
норми;

  

§ державно-примусові заходи застосовуються виключно компетентними державними
органами в суворо визначених законом порядку і формах. Застосування юридичної
відповідальності неможливе без процесуальної форми.

  

Завдання юридичної відповідальності – регулювати й охороняти існуючий лад і
суспільний порядок.

  

Види юридичної відповідальності:
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1)   Кримінальна – за скоєння злочину; суб’єкти – фізичні особи, для яких існує принцип
презумпції невинності, настає судимість – негативні наслідки, які супроводжують особу і
після відбуття нею покарання.

  

2)   Адміністративна відповідальність настає за адміністративне правопорушення.

  

3)   Цивільно – правова – відповідальність особи перед іншою особою або державою за
невиконання або неналежне виконання зобов’язань. Носить майновий і компенсаційний
характер. Мета – відновлення порушених прав потерпілого та
відшкодування збитків.

  

4)   Дисциплінарна – відповідальність працівника перед власником або уповноваженим
органом за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку (догана і звільнення).

  

5)   Матеріальна – відповідальність працівника перед власником за спричинену йому
шкоду в зв’язку з     виконанням трудових обов’язків.

  

6) Конституційна – відповідальність державного органу або посадової особи за
порушення Конституції та конституційного законодавства (реформування органу,
відкликання народного депутата, дострокове припинення повноважень, імпічмент
Президента, притягнення до юридичної відповідальності.

  

 

  

  

2.14. Функції та мета юридичної відповідальності.
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Юридична відповідальність є наслідком правопорушення. Ціль (мета) юридичної
відповідальності:

  

1.   Формування правомірної поведінки не тільки у осіб, які скоїли правопорушення, а й
усіх інших членів суспільства.

  

2.   Компенсація потерпілому (у тому числі й державі) збитків, заподіяних
правопорушенням, включаючи і моральну шкоду.

  

3.   Позбавлення винного на деякий час можливості вчиняти нові правопорушення.

  

4.   Вплив на винного та інших осіб, внаслідок якого у них повинно зникнути бажання
вчиняти нові правопорушення.

  

5.   Надання винному можливості для пристосування до нормального життя в суспільстві.

  

6.   Покарання за скоєння тяжких правопорушень (злочинів), що особливо нетерпимі у
суспільстві.

  

Основна функція відповідальності – охоронна. Вона складається з кількох видів.

  

1.   Штрафна (каральна) функція. Це реакція суспільства в уособленні держави на
шкоду, заподіяну правопорушником, полягає в обов’язковому покаранні правопорушника.
Покарання – це засіб самозахисту суспільства, що може виявлятись у вживанні до
злочинця моральних, особистих, матеріальних санкцій. Покарання реалізується шляхом
зміни юридичного статусу правопорушника, накладання на нього певних обов’язків.
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2.   Попереджувальна (превентивна) функція полягає в попередженні здійснення
правопорушень, у дії на свідомість правопорушника в напрямі усвідомлення ним
невідворотності покарання в разі нових правопорушень. Попереджувальне діяння
впливає не тільки на правопорушника, а й на оточуючих.

  

3.   Виховна функція. Ефективна боротьба з правопорушеннями, своєчасне і
обов’язкове покарання винних створюють у громадян уявлення про твердість існуючого
правопорядку, зміцнюють віру у справедливість і міць державної влади, впевненість у
захисті їх законних прав та інтересів. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня
політичної та правової культури, відповідальності та дисципліні громадян і, з рештою,
укріпленню законності та правопорядку.

  

4.   Компенсаційна (правовідновлювальна) функція. Найчастіше заходи юридичної
відповідальності спрямовані не на формальне покарання винного, а на відновлення
порушеного інтересу суспільства, особи. Найактивніше ця функція застосовується в
цивільному праві, де передбачається така санкція, як відшкодування збитків.

  

5.   Організаційна або регулятивна функція. Власне факт існування і обов’язковості
покарання є організаційною засадою діяльності суспільства.

  

  

 

  

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

  

1.   Дайте визначення поняття „соціальні норми”, які види соціальних норм вам відомі?

  

2.         Порівняйте норми права та норми моралі
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3.         Дайте визначення поняття „право” та розкрийте його ознаки

  

4.         Розкрийте зміст поняття „законодавство”, охарактеризуйте його систему

  

5.         Що таке правовідносини? Їх склад

  

6.         Правосуб’єктність. Які елементи вона включає?

  

7.         Що таке правопорушення? Які ознаки воно має?

  

8.         Які види правопорушень вам відомі?

  

9.         Назвіть підстави юридичної відповідальності

  

 

  

тестові завдання

  

1.   Соціальна норма – це:

  

а) правила поведінки людей та їх об’єднань, що покликані врегулювати життя
суспільства з метою збереження в ньому порядку і стабільності;
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б) сукупність однорідних норм, що регулюють певну сферу суспільних відносин,
об’єднаних загальністю предмета і метода правового регулювання;

  

в) уся сукупність існуючих приписів, правил поведінки нормативного характеру

  

2.   Основні види соціальних норм:

  

а) інтерес суб’єктів;

  

б) звичаї;

  

в) звичка;

  

г) об’єднання громадян;

  

д) норма права;

  

е) релігійна норма;

  

ж) правила поведінки, які впроваджуються у суспільну практику за ініціативою держави;

  

з) корпоративні норми;

  

і) правила, що регулюють порядок поводження людей із засобами виробництва;
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к) правила управління економікою

  

3.   Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил
поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин, - це:

  

а) мораль;

  

б) право;

  

в) звичаї;

  

г) традиції

  

4.   Ознаками права є:

  

а) виникає одночасно з виникненням суспільства;

  

б) виникає з появою держави;

  

в) формується стихійно;

  

г) встановлюється спеціальними органами держави;
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д) існує лише у свідомості людини;

  

е) має встановлену форму вираження;

  

є) регулює всі суспільні відносини;

  

ж) регулює найважливіші суспільні відносини

  

5.   Установіть відповідність між складовими елементами поняття „юридичні факти” та їх
характеристиками:

  

1) події;                            а) активна поведінка суб’єкт з його волі;

  

2) дії;                                б) те, що відбувається незалежно від волі суб’єкта;

  

3) бездіяльність;              в) специфічні характеристики суб’єкта;

  

4) стан                             г) абсолютна пасивність, відсутність дій

  

6.   Виділіть види правопорушення:

  

а) умисні;

  

б) дисциплінарні;
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в) необережні;

  

г) майнові (цивільні);

  

д) адміністративні;

  

е) випадкові;

  

є) громадські;

  

ж) кримінальні

  

7.   Назвіть елементи системи права:

  

а) галузь законодавства;

  

б) правова норма;

  

в) правовий звичай;

  

г) галузь права;
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д) інститут права;

  

е) кодекс;

  

є) підгалузь права;

  

ж) кримінальні

  

8.   Види систематизації нормативно-правових актів:

  

а) інкорпорація;

  

б) управління;

  

в) диференціація;

  

г) кодифікація;

  

д) консолідація;

  

е) матеріалізація;

  

9.   Правосуб’єктність – це:
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а) здатність суб’єкта бути учасником правовідносин;

  

б) здатність особи нести юридичну відповідальність;

  

в) здатність суб’єкта своїми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права та юридичні
обов’язки;

  

юридичний практикум

  

1.   Визначте вид дієздатності:

  

а) громадянин В., 13 років;

  

б) громадянин О., 25 років, визнаний судом таким, що зловживає алкогольними напоями,
чим довів свою сім’ю до злиднів;

  

в) громадянка Т., 38 років, хвора на імбецильність (слабоумство);

  

г) громадянин Ш, 17 років, засуджений до позбавлення  волі на 3 роки;

  

д) громадянка Б., 16 років, одружена;

  

е) громадянин Ю., 17 років , визнаний батьком дитини;
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є) громадянка З., 17 років, розлучена;

  

ж) громадянин Ж., 16 років, зареєстрований як приватний підприємець.

  

2.   Визначте види юридичної відповідальності:

  

а) за появу на роботі в нетверезому стані, охоронцю О.Н. оголосили догану;

  

б) за встановленням суду майстер зобов’язаний відшкодувати підприємству вартість
вкраденої електродрилі;

  

в) за грабіж, відкрите вилучення чужого майна, громадянина С. осудили до 4-х років
позбавлення волі із конфіскацією майна;

  

г) за нецензурну лайку в автобусі та образливе приставання до пасажирів на громадян
Ш. та Д., за рішенням суду, наклали штраф у розмірі по 100 грн. кожному.

  

д) за безпідставну невиплату заробітної плати робітникам заводу  протягом 2-х місяців
директора було покарано штрафом у 300 грн.
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